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דנק עשוהי לש ורופיסב יטילנאוכיספ ןויע 

םולב תרפא 

המדקה 

ילקיסומ טנמומ רפסב התשארל םסרפתה 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' רופיסה 

תונש ףוס לש לארשי חאב םישחרתמה תורגבתה ירופיס ץבוק ,(1980 ,דחואמה ץוביקה) 

תילארשיה תרופיסה לש קהבומ גציימכ בשחנ ץבוקה .םישימחה תונש תישארו םיעבראה 

תא רשקמה יטמתה טביהה אוה (תיצוביקהו תיטרפה)תוהזב קוסיעהש ,םינומשה תונש לש 

ףנע'ל חתפמ־רופיסכ תלוגנרתה רופיס דמוע וכותבו ,(15 :1988 ,גיצרה) היפגא לכ 

:1997 ,יול ;145 ,39 :1998 ,59 :1994 ,גיצרה)זנק עשוהי לש ותריציב 'יפרגויבוטואה 

 129).

בושח יטאופו יטמת הנפמ םינמסמ ,יתוחתפתה ףצר וידחי םינובה ,ץבוקה ירופיס תעברא 

ןמ הלודגה השאה ; 1964 ,םיגחה ירחא) תומדקומה ויתוריצימ לידבהל .זנק לש ותביתכב 

םיספות ןצקומהו גירחהש ,ףוריטו סרה ,תוררופתה לש לפא םלוע וגיצהש ,(1973 ,תומולחה 

,המלש הנומת (וירחאלש םידיחי תובנגתהבו)ילקיסומ טנמומב זנק שרופ ,יזכרמ םוקמ וב 

,בושייה ןמ תויומד התע םה םירופיסה ירוביג .תישונאה היווחה לש רתוי תרגובו תבכרומ 

,תוימוי־םוי תויושחרתה ביבס תבבוס הלילעה !םהירוהו םידלי לש תוינייפוא תויומד 

תיגולוכיספה הקיטמלבורפהו :תויומדה לש ןתעדותב םיללוחתמ ןהמ םילודג םיקלחש 

.(53-51 :1997 ,דל :57 :1994 ,גיצרה ;52 :1982 ,ןבלב)תישונא־ללכ איה םהב תבצועמה 

טרפ לכ טעמכ :תוידבור־בר לש אישל תורחואמה ויתוריציב זנק עיגה תיטאופ הניחבמ 

תימינוטמ ךרדב בצעמו ,הנממ תיטנתואו תיטרקנוק ןיאש ,תואיצמה תמרב דקפתמ ןהיטרפמ 

חילצה ןמא דיב .תיטאופ־אטמ ףאו תילסרבינוא ,תיגולוכיספ הקיטמלבורפ םג תירופאטמו 

,ישפנ םלוע ,תעב הב ,תקבוחה ,תיטרקנוק־תיטסילאיר הריציכ ילקיסומ טנמומ תא בצעל זנק 

.(58-57 :1994 ,גיצרה) םלש יזיפאטמו יאידיא 

הנפד 'פורפ י"ע ןתינש תיתורפס הירואיתב רנימס תרגסמב הבתכנש הדובע לע ססובמ רמאמה * 
.הפיח תטיסרבינואב ןקלוו־טסנידרא 
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םולב תרפא 218 

תלעב תלוגנרתה' רופיס אוה ,ץבוקה לש החיתפה רופיסב יחכונה רוביחה לש וניינע 

לש םהיבתכ יל וקפסיש הביטקפסרפה ךרד .םידברה־ברו רישעה ,'םיילגרה שולש 

טרפב) הזילנאוכיספה ןיבש רפתה וקמ הז רופיסב ןנובתהל הסנא ,םידחא םינקיטרואית 

רופיסל הקינעמ הז רפת וק לש ורואל האירק דציכ ןוחבלו ,תורפסה ןיבל (תיניינאקאלה 
.הכ דע וב ולגתהש הלאמ תושדח תויועמשמ 

רבעמ לא עיגהל תיטילנאוכיספ תרוקיב לש התלוכיש ,סקורב רטיפ לש ותעיבקל הנמאנ 

ינפ ךרד רבעמהשו ,רתוי תיטסילמרופ היהתש ךכב ,ילסקודרפ ןפואב ,תינתומ םזילמרופל 

יגולוכיספה דבורה לא ךרדב יחרכה בלש אוה הפשה לש םייטאופהו םיינושלה חטשה 

 (26 :Brooks, 1994b), ינייפאמ לע והשמ־יטסילמרופ ןוידב רוביחה תא חותפל יתרחב

:וינייפאממ םיינש תטלבה ךרד רפסמה לש ותומדל םיווק רייצמ ןושארה קרפה .רפסמה 

ישילש ףוגב רוביד ןיב רופיסב ללוחתמה רבעמה ,תינשו ,דקממה ןיבל וניבש רעפה ,תישאר 

רגובמה ןיב — דקממל רפסמה ןיב רופיסב רעפ םייק ,הארנש יפכ .ןושאר ףוגב רובידל 

קרפה לש ןושארה וקלח .הז רופיס תכוותמ ותעדותש דליה ןיבל הלילעה רופיס תא רסומה 

רבעמב קוסעי ,תאז תמועל ,ינשה וקלח .טסקטב בלושמה עבמה לש ודיקפתב אופא קוסעי 

תאה ,'ינא'ה לש ותושבגתהבו ןושאר ףוגב רובידל ישילש ףוגב רוביד ןיב רופיסב ללוחתמה 

.רופיסב טבמה לשו הייארה לש םדיקפת רוריב ךרד 

ךשמהבש ,רופיסב םידחא םיינבמ םיטביה לע עיבצהל איה ןושארה קרפה לש ותרטמ 

תארקל ןושארה דעצה תא תושעל ןכו ,תיניינאקאל הביטקפסרפמ תונשרפ םהל ןתנית 

עקרקה תא ןיכהל אופא דעונ רפסמה ינייפאמב ןוידה .וז תונשרפ תרגסמ לש התלחה 

הירואיתב ותעיגנו ,ןכמ רחאלש םירבדב וב םיעצומה תונויערה לש חותיפלו הבחרהל 

תא קימעיו ביחרי ,תאז תמועל ,ינשה קרפה .דבלב גלזמה הצק לע ,ךכיפל ,איה תיניינאקאלה 

םיעצמאה תא רושקל הסניו ,םידחא םינקיטרואית לש םעויסב רופיסב תוננובתהה 

;ןוידה דקומב רפסמה לש ותומד דומעת ןאכ םג .שפנ יכלהמו תולועפ םע םייביטרוגיפה 

לע רופיסכ 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' תא גיצהש ,ןושארה קרפה ןמ לידבהל ,םלואו 

לש הביטקפסרפה ךותמ ,רופיסה לש תשדוחמ האירק עיצא ינשה קרפב ,תורגבתהה רבשמ 

.הפשה לא הליפנה רבשמ — ותועמשמ תא רכינ ןפואב הנשמו ופוסב טבונה ,ףסונ רבשמ 

תונושה תודוזיפאה ןוגכ ,הרהבה שרוד רופיסב םמוקמש ,םינוש םיקלחל סחייתא םג ןאכ 

תא םותחיש ,ישילשה קרפה .(ומש תא רופיסל תנתונה וז ןהיניב)תיזכרמה הלילעב תורוזשה 

ובושו באה לש ורדעיה טסקטב םירצויש הקימנידב ,גלזמה הצק לע םא םג ,עגיי ,רוביחה 

הקימנידה םע השעמה רופיסב באה לש ודיקפת תא רושקל הסנא ןאכ .רופיסה םויסב 

ינא ,דחי .רפיסב תילאוטסקט היצקנופכ ומוקמ לע דומעל ידכ ,ןנוכמ אוהש תילאוטסקטה 

לש ,רתוי וא תוחפ הריהב ,רתוי וא תוחפ המלש הנומת םיקרפה תשולש ורייצי ,הווקמ 

.'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' תא יתארק ובש ןפואה 
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219 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' 

תורגבל תודלימ .א 

םייזכרמה םיתמצה דחא איה 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' לע רופיסב רפסמה תומד 

רושק וז תומד תבצועמ ובש ןפואה .ולש הקיטמתהו רופיסה לש הקיטאופה םהב תושגפנש 

ינייפאמ .(150-140 :1997 ,יול) תורגבתה :רופיסה לש וזכרמב תדמועה המתל קודה רשק 

לש ותורגבתהש ,םיכילהת ריאהלו דדחל ודעונ ,ןלהל קוסעא םהמ םיינשבש ,רפסמה 

,דחא דצמ ,דרפנ 'ינא'ל תויהו תימצע העדות לש התעיקב - םהב הכורכ טסינוגטורפה 

.ינש דצמ ,םירגובמה םלוע לא תועדוותהה הבוחב תנמוטש םירבשמה םע תודדומתההו 

זגק לש ורופיסב דקממהו רפסמה :תוארלו רבדל .1א 

וקילדה ,לודגה רדחב הפצרה לע אבס ול וארקש ןקזה שיאה תא וביכשה ץיקה ףוס ימימ דחאב 

לש תונורחאה הינרק .וביבס ודמעש םישנאה לעו וילע םייתלדה תא ורגסו ויתושארמל תורנ 

ןורחא םולש ול רמול הרטזוזגה־תלדו תונולחה־ישאר לש תוינועבצה תויגוגזב ורבע ןיידע שמשה 

הקד התייה תורנה שאו םימותכו םיקורי ,םילוגס םיבתכ וילעו הפצרה לעו תוריקה לע וליפהו 

.ןתמועל דואמ תרוויחו 

רמול לכותו וינפ לומ הינפ ויהיש ידכ ,וילא הנכרו דליה לומ הדמע ,לודגה רדחה תא ומא תאצב 

הינפ לע האר אלש ,רזומ ךויח עגרל הכייחתה איה .דואמ ישירח לוקב הנוצרב רשא תא ול 

אבס ,תמ ונלש אבס :ול הרמאשכ ,היניעמ ופקשנ ודיאל החמש וא הדרח םא עדי אלו ,םלועמ 

םירותיו םוש ויהי אל יכו הנוצר הזו ול הערה םניחל יכ תעדוי איהש הב רכינ בטיה ךא :תמ ונלש 

1(482).הז ןיינעב 

ידיל אב הלא תואקסיפב .רופיסה לש החיתפה תואקסיפ טוטיצב ןוידה תא חותפל יתרחב 
.לעופ אוה םהבש םינושה םידברב רופיסה תנבהל בושח חתפמ הווהמה יטאופ יעצמא יוטיב 

,ןניק־ןומר)'האורש ימ' ןיבל 'רבדמש ימ' ןיב ,ונייהד ,דקממל רפסמה ןיבש רעפל יתנווכ 

.(148 :1997 ,יול ;72 :1984 

המוד ,םיארוקל טסקטה תא תרסומה תוכמסה — אוה ןכ ומשכש ,'רפסמ' חנומה תמועל 

טסקטב גצומ השעמה רופיס ,ןניקךומר יפל .תמדסמ הרהבהל קוקז 'דוקימ' חנומהש 

,רפסמה לש חרכהב הניא וז טבמ־תדוקנ ;'הייאר תיווז' וא 'טבמ תדוקנ' וזיא לש הכוויתב 

הביטקפסרפ התוא אוה דוקימה .(72 :1984 ,ןניק־ןומר)ילולימ יוטיב הל ןתונה הז אוה ךא 

וא ,םירבדה תגצה תא תנווכמ התטילקש תוכמסה אוה :ותוא בבוסב ןנובתמ רפסמה הכרדש 

תועידי תאצוה ,יותס יסיז :ךרוע) םירופיס םישימח ,זזגש םישימח רפסל םיסחייתמ םידומעה ירפסמ 1 
.דבלב דומעה רפסמ ןויצב רופיסב םוקמה יארמ ועיפוי ךליאו ןאכמ .(1998 ,תונורחא 
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רופיס ךותב אוה ונינפלש רופיסב דוקימה לש ומוקמ .(74 :םש)הריציה לש 'העדותה זכרמ' 

דקממה לש וטבמ ,תיתסיפת הניחבמ .דליה לש ותומדל דומצ אוהו ,('ימינפ דוקימ')השעמה 

טולקל ,םיארוקה ,ונא םילוכי ןותנ עגר לכב .(77 :םש)ותייארב לבגומ הפוצ לשכ אופא אוה 

רחאל ,ךכ .ךלי רשאב וילא 'םיוולתמ' ונאו ,דקממה יניעל תיארנה םלועה תסיפ תא קר 

ותומכ ;ץוחב ,דליה ומכ ,ונא םג ונרתונ ,ותוא םיבבוסה לעו תמה בסה לע תותלדה ורגסנש 

דוקימה .(483) ץעה תעלות לש הלוק תא ונעמש הלילבו ,םאה לש הכויח לע בורקמ וניהת 

היביכרמ לכ לע דקממה לש תינשוחה םלועה תייווח תא תווחל םיארוקל רשפאמ ימינפה 

.דבלב ויניע ךותמ םלועה תא ריכהלו 

.ותוא בבוסה םלועב ןנובתמ (םיארוקה ומיעו)רפסמה וכרדש ,טבמה אופא אוה דוקימה 

תונומת תורבוע וכרדש ךוותה ,רופיסה השעמ ןיבל תואיצמה ןיב תדמועה ןיעה אוה 

תוננובתהה תלועפ)רופיסה השעמל םדוק ותויהב .הפשב םילימל ומגרתיי םרטב תואיצמה 

אוה :תושממב רתויב ינושארהו ינשוחה עגמה אוה ,(רובידה תלועפל דימת תמדוק אלה 

.ותייווהכ םלועה תא רפסמה הווח וכרדש םוקמה 

תגצומ התעדותש תומדה ןיבל טסקטה תא תרסומ רשא תירופיסה תוכמסה ןיב רעפה 

היה רשפא הנושארה הקסיפב םא .היינשה הקסיפב קר השעמל הלגתמ ,םיארוקה ,וניניעל 

לע השינאמה תולכתסהב ,'אבס ול וארקש ןקזה שיאה' יוטיבב תידלי טבמ־תדוקנ תוהזל 

לא תשרופמ תוסחייתהמ תוענמיהב וא ,'ןורחא םולש ול רמול [...] ורבעיש ,שמשה ינרק 

תוחכונה איה ןיא ךא ,תמייק םנמא תידלי תוחכונ יכ הלגתמ הירחאש הקסיפבש ירה ,תוומה 

הנכרו דליה לומ הדמע')ישילש ףוגב וילא סחייתמה ,דליל ינוציח רפסמ םייק ;תרבודה 

הדבל הנושארה הקסיפה .רגובמ םדאכ ,ולש רובידה ןושלמ טרפב ,רייטצמהו ,('וילא 

תורנ וקילדה' ,ןוגכ םייוטיב .םיתיעל־תצלמנהו הרישעה ותפשל תואמגוד תעפושמ 

שא' ןוגכ םירואיתו ,'הרטזוזג'ו 'תויגוגז' ןוגכ םילימ ,'וילע םייתלדה תא ורגסיו 'ויתושארמל 

ןובשחב איבנ םא םג ,םיריעצ םידלי לש םהיפב םירוגש םניא ,'תרוויחו הקד התייה תורנה 

.(יטירבה טדנמה תפוקת יהלש) הב שחרתמ רופיסהש הפוקתב תוינושלה תומרונה תא 

אלב ,איה החיתפה תואקסיפב רפסמה לש ותוננובתה תא החנמה תיפצתה תדוקנ ,םלואו 

לש הכויחכ רזומ ךויחש ,תעדל לוכי וניא הז דליל טרפ שיא .דליה לש תיפצתה תדוקנ ,קפס 

וטבמ .היניעמ ופקשנ דיאל החמש וא הדרח םא תוהתל וא ,'םלועמ הינפ לע האר אל' םאה 

רופיסה לש החיתפה תואקסיפ .האורה אוה !ורופיסב רפסמה תא דקממש אוה דליה לש 

,וז עבמ תרוצ .הב שמתשמ עלבומה רבחמהש בלושמה עבמה תקינכט תא אופא ונל תולגמ 

רבחמל תרשפאמ ,רגובה רפסמה לש וחווידב דליה דקממה לש ותסיפת תא תבלשמה 

ויטעבש רסח — ריעצה וליג תאפמ ול ויה אלש ,לוקה תא ,םילימה תא דליל תתל עלבומה 

ךלה תרשאמ רופיסה תא תחתופה הנומתה .ןושאר ףוגב ורופיס תא ונל רפסל היה לוכי אל 

םע דוקימה לש תילאוטסקטה היצקנופה תדכלתמ תמה בסה הארמ חכונ רשאכ ,הז הבשחמ 

תמרבו טסקטה תמרב הזככ דקפתמ אוהו ,תואורה םייניעה אוה דליה .השעמה רופיס יעוריא 

.דחאכ הלילעה 
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השוריפ ןיא ,ותייווח תא םילימב עיבהל ,ןיידע ,לגוסמ וניא דקממה דליהש הדבועה 

בלושמה עבמה תקינכטב הריחבה תא שרפל רשפא :ךפהל .המצועב התוא הווח וניא אוהש 

ידליה עגמה תא קחורמה ילולימה חווידב רמשל ןוצרה ךותמ אקווד ,ראשה ןיב ,תעבונכ 

ןיב ץיח רצוי ,ןאקאל ןעטש יפכ ,הפשב םויקה םא .תורפוסמה תויווחה םע יעצמא־יתלבה 

םלועה םע דליה לש תילולימ־םדקה תיטויבמיסה תודחאה אקווד יזא ,תושממה ןיבל םדאה 

תוינשה תמייקתמ אל ,םילימ ןיאב ;ושפנב רתוי קומע םתוח עיבטהל תויושחרתהל תרשפאמ 

רשפאמש אוה הפשב םויקה ,תעב הב .היווחה ןיבל הווחה ןיב ץיח ןיאו ,טקייבוא־טקייבוס 

רשפאמ בלושמה עבמה .ותלוז תא וב ףתשלו וניבהל ,וליכהל — ורופיס תא רפסל םדאל 
.היווחה םע רישיהו ינויחה עגמה תא ירמגל דבאל ילבמ רופיסה תא רפסל אופא 

וניא רבדהש ףא לע .הריחב אלו ,חרוכ םג ףקשל יושע בלושמה עבמב שומישה ,םלואו 

קחרממ ,רפסמ אוה התעשו רגבתהש טסינוגטורפכ רפסמה תא תוהזל רשפא ,שרופמב רמאנ 

ותוא תוכזב ,הנושארבו שארב ,ירשפא הז יוהיז .(129 :1997 ,יול)ולש ורופיס תא ,םינשה 

וז םע וז תודכלתמ טעמכ ,דוקימה לש וזו רפסמה לש וז ,תויצקנופה יתש ובש רופיסב עטק 

3.םיינשה ןיב הבריקה תוכזב קר תרשפאתמ וז תודכלתה־טעמכש ,ןועטל רשפא 2.(491-490) 

טנמומ ירופיס רתיש הדבועב ןומט ,רפסמה לש ותוהזל ,רתוי ענכשמה ילוא ,רחאה זמרה 

ויתורוק תא רסומו הווחה 'ינא'ב ןנובתמה ,ומצע רוביגה יפמ ןושאר ףוגב םירסמנ ילקיזממ 

תא םיראתמ הלא םירופיסש תויה .(129 ,םש ,יול ;152-151 :1998 ,גיצרה) רוחאל טבמב 

רפסמה ןאכ םגש רעשל רשפא ,תלוגנרתה רופיסב וינצינש תורגבתהה ךילהת לש וכשמה 

.(148,129 ,םש ,יול) הווחה־ינאה אוה 
תא ונתנבה לע תועמשמ־תובר תוכלשה שי דליה טסינוגטורפה םע רפסמה לש ויוהיזל 

רגובמ םדא לש ותעדות יכלהמ תא ףקשמכ רפיסה תא הדימעמ תאזכ האירק .טסקטה 

יכ ירמואב יתנווכתה ךכל .תיטמוארט תודלי תייווח ,ליכהל הסנמה וא ,וכותב ליכמה 

וירחא םיאבה םיעוריאהו בסה לש ותומ :ירופיס חרוכ ףקשל יושע בלושמה עבמב שומישה 

תבצה .םתייווהב אלא םרכוזל ךרד ול ןיאש דע ,דליה לש ושפנב קומע הכ םתוח ועיבטה 
תיגולוכיספהו תינשוחה םלועה תייווחל תודמציההו הווחה דליב רופיסה לש העדותה זכרמ 

רגובמהש השקונ ץוליא לש אלא תישפוח הריחב לש האצות הניא ,דוקימה תועצמאב ,ולש 

.ורופיס תא רפסל לוכי אוה ךכ קר .תודלי תמוארט ללמל ןויסינב וב לקתנ 

הריסמה ,[דקממה לש] ותטילק ןפוא 'םוגרת'ל רשפאה לככ תברקתמ ןושלה םהבש םיעטקב וליפא' 

.(73 :1984 ,ןניקךומר)'תודרפנ תועפות תקזחב ןה ילולימ־יתלבה דוקימהו תילולימה 
דקממל רפסמה ןיב ומויקב ונחכונש רעפה רמשנ רומאה עטקב םגש ,ןועטל היה רשפא הרואכל 
ונושל — הייארלו ,(2 הרעהב רומאכ ,הלא תויצקנופ יתש ןיב םלועל םייקתיש יחרכהה רעפל רבעמ) 

תויה ,םלואו .דלי לש ותטילק ןפוא תא תפקשמ הניא הרואכלש ,הז עטקב םג רפסמה לש תרגובה 

סחייל רשפא ,תורגבתהה ךילהתב תנחבומ תוימצע לש התעיקב תא ,to הארנש יפכ ,ןמסמ הז עטקש 

םידומעב עטקהש ,תנעוט ינא ןכל .רגבתמ 'ינא' ותואל ,הקלחב תוחפל ,תמכחותמה ןושלה תא 
.תוהז לע אל םא ,טסינוגטורפל רפסמה ץב שממ לש הבריק לע עיבצהל לוכי 491-490 
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םג אלא ,דלי לש ותייווח לע רופיס קר ,ןכ םא ,וניא 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' 

.וזכש היווח ליכהל רגובמ לש וכרד לע רופיס ףאו ,תודלי תייווח ליכמה רגובמ לש ורופיס 

קר אל התע תאז השוע אוהו ,םליא הארמ היהש המל לוק תתל הסנמ ,ויתולימב ,רגובמה 

תויחל םיפיסומ םידירחמ תוארמ םתואש םושמ אלא ,ןכ תושעל היה לוכי אל דליכש םושמ 

,בושו בוש ,וב תודהדהמו הנושארבש ןטבמ תא תורמשמ ןדוע ,ויניע ,םייניעה ןתואו ,וב 
החמנ אל המושירש תודלי תמוארט דבעל וכרד אופא איה רופיסה תביתכ 4.היווחה התוא 

תיביטקפסורטרה תיפצתה תדוקנ םע הווחה דליה לש תיפצתה תדוקנ לש הבוליש .ונורכזמ 

קומע ,ומויק תא :ושפנב םיעוריאה לש םתויח תא ,וזכ האירקב ,ףקשמ רגובה רפסמה לש 

ותומדקל בושי אל וירחא רבדש ,עגרל ול היה טבמהש ,ותוריעצב היהש דליה לש ,םינפב 

.ולוכ רופיסה לש החיתפה תדוקנלו — 

ישילשל תשאו ףוג ןיב :'ינא ,ינא ,ינא ,ינא' .2א 

ישילש ףוגב רופיס ןיב ותעונת — רפסמה תומד לש רחא ןייפאמ לא התע רובעל ינוצרב 

קרפה אשונל ןירשימב הרושק וז העונת .ישילשה ףוגה לא הרזחבו ןושאר ףוגב רופיסל 

ימ ןיבל םילימב ותייווח תא ראתל לוכיש ימ ןיב ,דקממל רפסמה ןיבש רעפה ןכש ,םדוקה 

הז עטקב .(491-490)רופיסב דחא עטקב םלענש טעמכ הז רעפ ,הפשב םויק ןיידע ול ןיאש 

דעש ,ריעצה דליהו ,הז םע הז םיגזמתמ רובידהו הייארה ,ןושאר ףוגב רובידל רפסמה רבוע 

הנושארל ,רמואו ,ולשמ לוק עתפל לבקמ ,םילימב ותייווח תא עיבהל לגוסמ היה אל הכ 
.ינא :רופיסב 

?'ינא' ,הממדה ךותמ ,חמוצ הז דציכ 

םעו וירוה םע דליה יסחי לש הקימנידה תקידב ךותמ הלוע וז הלאשל תירשפא הבושת 

:1997 ,יול ;60 :1994 ,גיצרה) 'ינא'ה תעיקב תתמועמ ןמיעש תוריזה יתש — ותביבס 

הייארה לש םדיקפת רוריב ידי־לע הלא םיסחי ריעהלו ריאהל הסנא םיאבה םירבדב .(132 

.ונינפלש רופיסב 'ינא'ה לש ותושבגתהל קודה רשק םירושקה ,טבמה לשו 

,הירבדל ,םש םג ילקיסומ טנמומ ירופיסב ינשה ,'קיינה לש ודוסיב יול תטטרשמ המוד ךלהמ 
,רגובמה רפסמה לש תיביטקפסורטרה תיפצתה תדוקנ םע הווחה דליה לש תיפצתה תדוקנ תבלושמ 
אל ומושירש ,קומע םתוח וילע העיבטה [...] דליה הווחש המוארטה' .תודליה תייווח תא רזחשמה 

התועצמאבש ,תיטרתק היצקנופ ,ןכ םא ,תאלממ רופיסה תביתכ .רופיסה בתכנ ובש ,הווהב םג החמנ 

.(141 :1997 ,יול) 'םייביטומא םיעקשמ םע רבחמה דדומתמ 
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הייארה לש םוניהיגה .1.2א 

לש ומלועב ןוחטיבהו רדסה תא םירערעמה ,םיעוריא תלשלש ונינפב שרופ תלוגנרתה רופיס 

תקסיפב ,בסה לש ותומ .(60 :1994 ,גיצרה) תיזיפו תישפנ ,ודבל ותוא םיריתומו דליה 

,'תמ ונלש אבס' דליה ינחאב תרמואו תרזוחה ,םאה .וז תלשלשב ןושארה אוה ,החיתפה 

לע רתי .ולש ובס אלא ,'אבס ול וארקש ןקזה שיאה' וניא תמהש הדבועה םע ותוא תתמעמ 

החמש היניעב שיש שח אוה ;ודגנ הדימעכ ולומ םאה לש התדימע תא שרפמ דליה ,ןכ 

ואובל ההימכו הייפיצ וב תוררועמ הלא תושוחת .(482)'הנוצר הזו ול הערה' וליאכו ,ודיאל 

.(482)'םנקת לא קחטיבהו רדסה תא בישהלו בושל ויבא בייח תאזכ תעב' ןכש ,ויבא לש 

(487)'ולש ויה םוי ותואל דעש' ,םישנאה דועב ,ודבל דליה רתונ ותדובעמ ובושל דע ךא 

בסה םגו ,הדיגבכ ,'רשק'כ תספתנ תובורקה תויומדה לש ןתוקחרתה .םהיניינעל םישרופ 

.(136 :1997 ,יול ;61 :םש ,גיצרה) (487)ותומ םצעב 'רשקה לא רבח אוה ףא' ,תמה 

אופא תשחרתמ ,רופיסה לש החיתפה תדוקנ איהש ,ינומרההו רכומה םלועה לש ותסירק 

.בורק םדא לש ותומ םע הנושארל דליה תא שיגפמה ,תמה בסה הארמ חכונ :הייארה עגרב 

.ימינפ ומלוע תומלש לע םויא הב ןומטש תינוציח תואיצמ םע האורה תא תתמעמ הייארה 

ול וארקש ןקזה שיאה') הקחרהה אוה וייוטיבמ דחאש ,שדחה בצמה תא תאשל ישוקה 

תויהלו (תוומב ריכהל)תואיצמה תא תעדל ושוריפ תוארל ןכש ,תוארל ישוקה אוה ,('אבס 
.םהיתויובכרומ לע םייחה תא ליכהל לגוסמ 

— 'םיאורש המ' ןיב יזנקה רבעמה ,קלטמ תינור לש הרמאמכ ,שחרתמ הלא רבשמ יעגרב 

,ןולטמ)'תוארל רשפא ךיא' וא ,'םיאור ךיא' לא — דקממה יניעל דעבמ תפקתשמה הניצסה 

.ומלועב רעפנש סואכה תא ונעמל ךוותתש ,ויבא לש תכמותה תוחכונל המכ דליה .(8 :1995 

ול תרשפאמש איה :ףיצמ אלו ןגרואמב ומלוע תא תווחל ול תרשפאמש איה וז תכמות תוחכונ 

,וילא הנכורב .וזכש הכימת ול קפסל תלגוסמ הניא ,תע התואב ודיצל תדמועה ,ומיא .תוארל 

תואיצמה תא תוארל וילע הפוכ ומכ ךכבו ,הטבמ תא וב תצעונ איה ,'וינפ לומ הינפ ויהיש ידכ' 

היניעבש חנעופמ־אלה טבמב .ויתולבגימל תושיגר תולגל אלב ,רגובמ לש ויניע ,היניע ךרד 

.הלכעל לגוסמ וניא ,דליכ ,אוהש תמייאמ תואיצמב תורשפ רסח עגמ וילע הפוכ איה 

דליה .הל ףתוש באה םגש ,תיזיפ תוקחרתהב םג הוולמ םאה לש תישגרה התוקחרתה 

,דחי םג םיתפמו םימייאמ ,םירז תודוסי שגופ אוה םשו ,ץוחה לא קרזנ ,ודבל רתונש 

םע שגפמה לש ואיש \(53 :1982 ,ןבלב)ומצע וב םג אלא ,ןוציחה םלועב קר אל םייוצמה 

הארמהו הייארהש ,תפסונ הניצסב ,רכומ אל םינפ םע שגפמ םג אוהש ,ןכוסמה 'ץוח'ה 
הארמ .םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה לש 'הנוגמ'הו 'יתצלפמ'ה הזחמה :הזכרמב םידמוע 

'םלועל ונממ דוע רסוי אל יכ ול היה המוד' רשא ,הבוזע לש םעט דליב ריאשמ תלוגנרתה 

.ךשמהב ילפידאה רבשמה לע ןוידה וארו 5 
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ןמ התיבה ובושב ,םלואו .ויבאל םיעוגעג וב ררועמ ,תמה בסה הארמ ומכ ,אוה םגו ,(493) 

דע ,ינקירה חחב ודבל רתונ אוה .(495) וינפמ 'רגוסמו רוגס' דליה ותוא אצומ ,ןונזמה 

,לודגה רדחה לא תינשב וליבומו 'הבוהאו תרכומ העונתב' וילא ותוא ףסואו בש ויבאש 

.(496 דומע ,םויסה תקסיפ) ךשמהב הב ןודאש הניצסב 

קחרמה ןמ ולוכ רפוסמ ,רדענה באה לא ההימכה ןמיסב דמועה ,הז תויושחרתה ךלהמ 

ינש ןיבו ,באה לש ורדעיה ןיבל תוארל ישוקה ןיב הפיפח רצוי הז הנבמ .ישילשה ףוגה לש 

לגוסמהו ותביבסמו וירוהמ ןחבומ 'ינא'ל תויהל טסינוגטורפה לש תלוכיה רסוח ןיבל הלא 

יוטיב אופא םה ,באה לש ךוותמה וטבמל תוקקדזההו ,תוארל ישוקה .תימצע תוכמתסהל 

,באה לש תכמותה ותוחכונ אלב .ומלועב רדס סינכהל םתלוכיבו וירוהב דליה לש ותולתל 

ויבא לא םיעוגעגש ,ךכל הביסה יהוז .לבסנ יתלבל ,תושממה םע ,תואיצמה םע עגמה ךפוה 

,תואיצמב תורשפ רסחו רישי עגמ וילע הפכנ םהבש םיעוריאה ינשב תאש רתיב דליב םילוע 

םוקממ התיבה ויבא עיגי יכ הכיח הלילה לכ' :(תלוגנרתבו תמה בסב)טיבהל חרוכה תומדב 

.(483)'גאוד ול שיש עדיו ולוק תא עמשי אוהו ותדובע 

הגיסנו תומדקתה יושעה ,לתלתפ ךילהתכ תורגבתהה ךילהת תא בצעמ זנקש אלא 

התושבגתהל תוא — ןושאר ףוגב רובידל רפסמה רבוע רופיסב דחא עטקב .ןיגוריסל 

םהבש םיעגרה םתואב תטבונו תכלוהה ,תוימצעה לש ,תססוהמה ,הקמקמחה ,תירותסמה 

.הל הנענ ,ודיצמ ,אוהו ,ןנובתהל דליל תרשפאמ תואיצמה 

הארמה גלש .2.2א 

.ינא ,ינא ,ינא ,ינא :רמוא לוקהו ,לוק הלע — יכותב יתעדי אלש םיקמעמ ךותמ — תע התואבו 

לוקהו .ולוק הז היה אל ,יבא לש ולוקל המדש ףאו ;ילוק הז היה אל ,יכותמ לוקה הלעש ףאו 

(490).דואמ ןכוסמו עישומ ,יגיגח ,טקש היה 

אוה הרקמ אלו ,הירורב םע שגפמה תדוזיפאב אקווד עוטנ הז עטקש ,יניעב אוה הרקמ אל 

המלענ די'ש רחאל ופוסו ,התיב ןולחב השיאה הארמב ותישאר :טבמה ךשמכ וכרואש 

ףוגב רובידה קספנ ,ויניעמ תמלענ איהש עגרמ .(491)'ןולחה ירחאמ הירורב תא הכשמ 

תביס אוהש ,ינאה תושבגתה ךילהת .(םש ואר)'דליה' לע ,קוחרמ ,םיפוצ ונא בושו ,ןושאר 

,(סוראה ייוליגב)טיבהל הזעהה ךותמ ,הייארה ךותמ אופא אב ,ןושאר ףוגב רובידל רבעמה 

Wilden).6, 1991: 175) תואיצמב יעצמא־יתלבה עגמה ךותמ 

ומצע תא טסינוגטורפה אופא ריכמ ,הארמ חכונ דמע וליאכו ,הירורב לש התומד חכונ 

:ןאקאל'ד אבילא ,ירקיעה ודיקפת תא ןאכ אלממ ,דאמיאה ,הארמה .ולש 'ינא'ה תא הלגמו 

.132 : 1997 ,יול לצא וארו 6 
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תוננובתהה ךותמ .(Lacan, 1977:3; Muller and Richardson, 1982:28) הרוצ תתל ,בצעל 

תא יאדו וב ההזמ היה ןאקאלש ךלהמב ומצע תעדות טסינוגטורפה לצא תשבגתמ ,הירורבב 

וז תישונא הארמב ותופקתשה ךרד .(Lacan, 1977: 1-7)'הארמה בלש' לש ןנוכמה עגרה 

.תולובג תלעב תודחאכ ,הנושארל ,ומצע תא טסינוגטורפה הווח 

'ינא'ה לש ודוקפית תא טיסמ הארמב הלגנה 'זאמיא ותוא ,ןאקאל לש ודידל ,םלואו 

ךא ול הנותנ טקייבוסל תפקשנה ףוגה תנומת .(Lacan, 1977: 2) רכנמו יביטקיפ ןוויכב 

.ומצעב הווח אוהש היצטנמגרפל תדגונמה ,הביציו המלש ,תילוכ תינבתכ ,ונייה ,טלאטשגכ 

הז 'ינא'ל הרידחמ ותמנפה ךא ,'ינא'ה לש תישפנה תועיבקה תא למסמ םנמא הז טלאטשג 

עיבטי' ךכו ,טקייבוסה לש הנגהה ינונגנמל ,תעה אובב ,ךופהיש ,ןועביקו תושקונ לש דוסי 

תילגנה תופקתשהה לש תרכנמה התעפשה .'תושקונ לש םתוח תללוכה ותוחתפתהב 

!ךפוהמב תילגנ הארמב תילגנה תואיצמהש הדבועה ןמ םג ,ףסונב ,תעבונ הארמב טקייבוסל 

Lacan,)וגאה ינבמ לכב אצמיהל דיתעש ,'ינא'ה לש תואיצמה תייווחב יסיסב תוויע רצונ ךכ 

 30-31 :1982 ,1977: 2, 4; Muller and Richardson).

תרגפמ השיא ,הירורב .יסיסב ךופיה הליכמ ןכא דליל הירורב תקפסמש תופקתשהה 

רוריבב איה ,הירוה תיבב ץיקה תשפוח תא תולבל העיגמו היימינפב וא דסומב תררוגתמה 

תורחאה םירגובמה תויומדב םג םימייק תיתודלי תוגהנתה לש םיווקש ףא לע .הדלי־השיא 

אוה') רגוב השיא ףוגב הדלי שפנ לש רתויב תקהבומה תומלגתהה איה הירורב ,רופיסבש 

הביש לש םיבר םיווק ויה רבכ הרעשבו ,םייניע־יהכ ,םירוויח ,םיפי הדלי ינפ ,הינפ תא האר 

תא הלגמ דליהש הדבועה הבושחשמ רתוי ,םלואו .(ב" א ,ילש תושגדהה) (489)'הרופא 

םצע הבושח ,ידליה הבצמב םינש הז היורשה ,וז השיא תועצמאב אקווד הנושארל ומצע 
תודכליהה — וז תוהדזה .ול ינוציח 'זאמיאב הנושארל ומצע תא הלגמ אוהש הדבועה 

(transitivism)'םזיביטיזנרט' םשב הנכמ ןאקאלש העפותל סיסבה איה — רחא לש ותומדב 

 (32 :1982 ,Muller and Richardson). דצמ :ותלוז ןיבל ומצע ןיב לבלבמ הז בלשב דליה

ויתויווח וליאכ ,ויניע ךרד תואיצמה תא הווח אוה ,ינש דצמ :וישעמ תא ול סחיימ אוה ,דחא 

ףוגה לש ותופיצר רסוח ,קוידב ,אוה הפשב הז לובלב לש יוטיבה .ומצע ולש ויה רחאה לש 

רופיסב ול םידע ונאש ,ןושאר ףוגב רובידל ישילש ףוגב רוביד ןיב רבעמ ותוא :ןושארה 

.הלימה לש תויביטקייבוסרטניאה תגשהל וכרדב בושח בלש ןמסמשו ,ונינפלש 

'תכייש' ,םילימה ,טסקטה תפשש ,יתנעט םדוקה ףיעסב .הרהבה תשרדנ וז הדוקנב 

ןיבל ינאה ןיב לובלבה ינמיסש ,תנעוט ינא ןאכ וליאו ,דליה דקממל אלו רגובמה רפסמל 

.הפשב אקווד םירכינ ,(םדקומ יתוחתפתה בלש אוהש) הארמה בלשל ינייפואה ,תלוזה 

symbolic)ילמסה רדסה לא דליה לש ותסינכ .וז םע וז תובשייתמ ןניא הלא תונעט ,הרואכל 

 order) — הבשנ ומסיקבש רכנמה 'זאמיאה ןמ ,ןאקאל ירבדל ,ותוא תצלחמ — הפשה לא

 (161 :1991 ,Wilden). תלוזב ומצעל רכונמה 'ינא'כ ותוא ןנוכמ הארמה בלשש דועב —

טקייבוסכ ומצע תא שממל ול רשפאמ הפשה סוכינש ירה — תויביטקייבוס לכמ ףח 'ינא' 
ריעצה דליה לש חישה תינבת תא רזחשמו רגובמה לש ורוביד אופא רזוח הז עודמ .םלש 
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הפשה תא ומצעל סכינ רבכש ףא לע — רגבתהש ףא לע ,הז עודמ ?ותומד םסקב הבשנש 

תוליבומ הלא תויהת ?ישילשה ףוגה לש קחרמה ןמ ומצעב ןנובתהל רפסמה ףיסומ — 

.אבה ןיינעה לא יתוא 

7ינש טגממ האירק :ופיסל רופיסמ .ב 

תא תלוגנרתה רופיסב רפסמה ינייפאממ םיינש םיריאמ דציכ ,תוארהל יתיסינ םדוקה קרפב 

דצה ןמ ,תוומה םע תודדומתהה :םהב הכורכ טסינוגטורפה לש ותורגבתהש םיכילהתה 

לש בוציעה ינפוא חותינ ךרד ,יתיסינ .רחאה דצה ןמ ,תימצע העדות לש התושבגתהו ,דחאה 

ותודרפיה ךילהתב םיכורכה םיגשיהה לעו םירבשמה לע ,םיישקה לע עיבצהל ,רפסמה תומד 

ךילהת — םירגובמה לש םמלוע לא ותסינכו וירוה לש ןנוגמה קיחה ןמ טסינוגטורפה לש 
.רופיסה לש וזכרמב דמועה 

םירבעמה תודוא לע ןוידב ןהו ,דקממל רפסמה ןיבש רעפה תודוא לע ןוידב ןה ,םלואו 

ינייפאמ לש תועמשמה אולמש ,היה המוד ,ןושאר ףוגב רוביד ןיבל ישילש ףוגב רוביד ןיבש 

רפסמה יניע ךרד ותאירקב אלא ,הווחה דליה יניע ךרד טסקטה תאירקב אל הלגתמ רפסמה 

ותועמשמ רקיעש הארנ ,אקווד תורגבתה ךילהת וזכרמב דימעמ רופיסהש ףא לע .רגובמה 

לש תיביטקפסורטרה ותוננובתהב אוהש תומכ בצועמ אוהש הדבועה ףקותמ תפשחנ 

,רפיסה הנבנ הילעש תיתשתה איה וז תיביטקפסורטר תוננובתה .ותודלי לע רגובה רפסמה 

.וקמועל וניבהל ידכ רופיסה תא אורקל ונילע הכרדש המזירפה איהו 

קר אל וארוקל ונילע ,רופיסה לש ותוידבור־בר אולמ לע דומעל ידכ ,תורחא םילימב 

תורגבתהה ךילהת לש הביטקפסרפה ןמ קר אל :רוחאל העונתכ םג אלא ,םינפל העונתכ 

הנממש ,ופוס ירחאש ןמזה לש וא ,ופוס לש הביטקפסרפה ןמ םג אלא ,וב לישבמו טבונה 

.([Brooks, 1994a: 283] 'הלחתהה ינפל ןמז אוה' ,סקורב רטיפ בתוכ ,'ףוסה') בתכנ 

(דליה לש ויתורוק) רופיסכ טסקטב תוננובתהמ רבעמ איה תאזכ האירק לש תועמשמה 

,םצעבו — (רגובמה ידיב) טסקט לש רוציי תלועפכ ,(narration) רפיסכ וב תוננובתהל 

ףוס אלב הז תא הז םידהדהמה ,רוצייהו רצותה ,הלא תווצק ינש ןיב תדמתמ העונתכ 

 .(Davis, 1985a: 857)

קוידב הליחתמ איה ,אברדא ;יולגה טסקטה תא תלטבמ הניא וזכ תיניינאקאל האירק 

חסונ (הרואכל)וב םייקתמש םוקמב :ומצע דעב וב רבדמ ,םינבומה לכב ,טסקטהש םוקמב 

וזכש האירק ,םלואו .רופיסה לש יטמתה ףצרה תקידבב ,רמולכ ,תויושחרתהה לש דיחי 

ךרד .ומצעל םהב ההז רופיסהש תומוקמ םתואב היולגה תועמשמה תקידבב תקפתסמ הניא 

Davis, 1985b: 1000 :ואר ,'Reading under the gaze' ,סיווייד־ןוק טרבור תובקעב 7 
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ןומיס לש ךילהתכ) הקחדהה לש התלועפ לע העיבצמ איה ,וב םימייקתמה םירעפה תפישח 

,תעדומ־אלו תעדומ ,תוכרעמ יתש ןיב טסקטב םילהנתמה ןיפוליחה תא תפשוחו (םילדבה 

.(Davis, 1985b: 984, 999-1000) בושו ךולה ןהיניב תורסמתמה 

אופא איה ,רופיסה לש תשדוחמ האירקל התע הנממ תאצל תשקבמ ינאש אצומה תדוקנ 

תניצס ןכש ,ומצע טסקטה ןמ ,השעמל ,בייחתמ וזכ האירקב ךרוצה .ולש םויסה תנומת 

קר אלו ,ינשה טוחכ רופיסב הרבע ואובל הייפיצהש ,רדענה באה תא הבישמ קר אל םויסה 

דוע ונאו ,רמואו רזוח אוה ,'תמ ונלש אבס') תוומה תא רמול ,הנושארל ,דליל תרשפאמ 

ןמ ,הנושארבו שארב ,תעבונ םויסה תנומת לש התובישח .(ךשמהב הז טפשמ לא בושנ 

אוה החיתפה תקסיפב תמה בסה הארמש יפכ קוידב .הכותב הליכמ איהש ףסונה טבמה 

לש םתוננוכתה ךכ — הווחה דליה לש ותורגבתה רופיס — רופיס לש תישארה תדוקנ 

הלילע לש ןנוכמה עגרה :אצומ תדוקנ איה ףא םויסה תקסיפב קירה רדחב ויבאו דליה 

.תורושה ןיב הארוקל הסננ ונא ךא ,שרופמב טסקטב םילגנ םניא היכלהמש ,תפסונ 

חוכשל ,ןנובתהל .1ג 

.'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' תא תמתוחה הקסיפה לע טעמ אופא בכעתהל ינוצרב 

לא וסנכנ םה .וינפ לע היה דוס לש ךויחו לודגה רדחה לא וכילוה ויבאו תיבה לא וסנכנ וידחי 

וב בכש אל ומכ .םושלש־לומתמ רדחב רבד הנתשנ אל הנהו הכו־הכ טיבה דליהו לודגה רדחה 

תאו ויניע־הארמ תא ןיבה אל דליהו [...] .המואמ היה אלו תורנ ויה אלו ,הפצרה לע םלועמ שיא 

ךייח ךכ רחאו ,רדחב ןנובתה בושו ,ויבאב תונחוב םייניע ןתנ אוה .ונורכז ול הלעהש תוריתסה 

(496).ןכא :רמואכ ,ךויח ול בישה ויבאו ?םנמאה :לאושכ ויבא לא 

תואקסיפב םאה םע דליה תנומת לש טלחומה הכופיהכ וז הנומת תיארנ ןושאר טבמב 

תא סופתל ול רשפאמ באהש הארנ ,הטבמ תא דליה לע התפכש ,םאה תמועל .החיתפה 

שדחמ ונוניכ תא וז הנומתב תואור גיצרה הנח ןהו יול ילינ ןה .ולש ויניע ךותמ תואיצמה 

,תנעוט ףא יולו ,באה קפסמש ןוחטיבהו םוחה תייווח תוכזב רשפאתמה ,רפוהש רדסה לש 

תא תוארל ,רמולכ — םייחה ןמ קלחכ תוומב ריכהל דליל תרשפאמ תישגרה הכימתהש 

האורה ,וז תונשרפ ,םלואו .(137 :1997 ,יול ;63-62 :1994 ,גיצרה) התייווהכ תואיצמה 

םירתוחה טסקטב םיטנמלא לש םמויקמ תמלעתמ ,המלשה הלוכש הניצס םויסה תנומתב 

דוס תריווא ףופא ,ול המכ הכ דליהש ,באה םע שגפמה .סויפהו הינומרהה תשוחת תחת 

לע־לא ותפנה .(496)לפרע ןימכ וב תכסונ וז השובו ,השוב דליה שח באה חכונ .ןירותסמו 

,(תואיצמה ןמ ,הלאשהב) עקרקה ןמ ותוא תקתנמ איה ךא ,ויבא לא ותוא תברקמ םנמא 

ול רמוא וניא באה .ויניע תא לפרעמהו ונורג תא קנוחה יכבה תא ךכשל ידכ הב ןיא אליממו 

וקלוס בסה לש ותומ ינמיסש ,קירה רדחה לא 'וינפ לע דוס לש ךויחו' וכילומ אלא ,המואמ 

.(םש)'ונורכז ול הלעהש תוריתסה תאו ויניע הארמ תא ןיבה אל דליהו' .ונממ 
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,(םויסה תורוש ואר) באה לש ךוותמה וטבמב ףוס ףוס דליה הכוז הבש ,וז הניצסב 

תככרמ באה לש ותוחכונש ,הארנ הרואכל .הרתסה לשו יוליג לש לופכ ךלהמ אופא שחרתמ 

תרשפאמ ןכא ויניע ךרד תוננובתההשו ,תושממה םע ,ירשפא יתלבה ,לבסנ יתלבה עגמה תא 

תוננובתהה ,םלואו .הליכהל לגוסמ תויהלו (תוומב) תואיצמב ריכהל — תוארל דליל 

תוארמ תא ול ריהבהל םוקמב .לופרעבו שוטשטב הכורכ םג באה לש ותכימתב תגשומה 

ומכו ,'הפצרה לע םלועמ שיא וב בכש אל ומכ' ,תוומה תדבוע תא ונבמ באה םילעמ ,ויניע 

הנוב איה באה לש וכוויתבש ,תוננובתהה תלועפ .'םושלש־לומתמ רדחב רבד הנתשנ אל' 

.(8 :1995 ,ןולטמ)ןיטולחל אופא התוא תרערעמ םג ,תואיצמה תשוחת תא 

וטבמ .םייניע תזיחא לש ץמשמ רתויב ךכיפל הכורכ ודליל באה הארמש תואיצמה תנומת 

אוה :התייווהכ אל ךא ,תואיצמה תא תוארל םנמא ול רשפאמ ,ול קקזנ הכ דליהש ,ךוותמה 

דליה לע הרשמ אוהש לובלבה ףא לע — ןכ יפ־לע־ףאו .התוא שטשטמ אלא ,ריהבמ וניא 

הפולחה ןכש .המיע ןיכסמו וז תואיצמ תנומת לבקמ אוהש ,דמלמ ויבא לא וכויח — 

,הרישי תולכתסה התוא — םאה לש תימצמה הטבמ איה באה לש םייניע זחאמה וטבמל 

.ושפנ תומלש תא תנכסמה ,תושממב תורשפ תרסח ,תחכופמ 

,יהוז .באה לש ןנוגמה וקיח לא דליה אופא חרוב ,םאה לש תיממה העגממ הסונמב 

איה תואיצמב ,תכסוממה ,תכוותמה תוננובתהה :םייח ץפחה לש ותריחב ,הרואכל 

דליה לש ותנכסה ,םלואו .רשפ רסחו םייאמ ,יטואכ םלועב תירשפאה הדיחיה תוננובתהה 

עגר .ומצעמ םג אלא ,םלועה ןמו םאה ןמ קר אל תוקחרתהב הכורכ םייניעה תזיחא םע 

ןורכיזה תוארמל ןיעה תוארמ ןיב לוציפה עגר אוה ,באה לא הבישה עגר ,באה לש ותביש 

,ןכ לע ,אוה ;([496] 'ונורכז ול הלעהש תוריתסה תאו ויניע־הארמ תא ןיבה אל דליהו') 

:ףסונ תוומ אופא אוה דחאה תוומה ןמ תוצלחיהה ריחמ .ומצעמ דרפנ םדאה ובש םוקמה 

.רחאל תויהל המכסהה איהש ,חוכשל המכסהה 

לע — ומצע לע דליה לש רותיו הב ךורכש ,קירה רדחב ויבאו דליה לש םתוננוכתה 

תדוקנ איה איה ,ותלוז לש תואיצמה תנומת תבוטל — ונורכיז לע ,ויניע הארמ לע ,ותסיפת 

טבמה ,תעב הב ,והז .םינשה תוברב ויתורוקב רכזנה רגובה רפסמה לש ורופיסל אצומה 
לש ונוניכ עגרו הפשה לא הליפנה עגר :ומצע תורגבתהה עגרו רגובמכ ותומד תא בצעמש 

.רחאה לש חישה ,שדח חיש 

דוסה םויק ,םויקה דוס .2ג 

תא טעמ ראבל ינוצרב ,ומויק לע יתזמרש ,'רחאה לש חיש' ותואב קוסעל שגאש ינפל 

תורגבתהה — ליעל םהב קוסעל יתלחתהש םיטנמלא ינש ןיב רופיסב םימייקתמה םירשקה 

םירשק תנבה .רחאה דצה ןמ ,הרתסהל יוליג ןיבש חתמהו ,דחאה דצה ןמ ,(תורגבה וא) 

תדוקנ ,רוכזכ ,אוהש ,רופיסה תא םתוחה טבמה לש ותועמשמ תנבהל ,יתעדל ,תינויח הלא 

.ולוכ הז קרפל אצומה 
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תלילעב םירוזשה םיימינפה םירופיסה לא התע תונפל ינוצרב ,הלא םירשק ררבל ידכ 

תודוא לע הז ,הלא הנשמ ירופיסמ דחא תוחפל ,ותרתוכ תזמרמש יפכ .זנק לש ורופיס 

— םירחאה םירופיסה םג ,םלואו .יזכרמ םוקמ וב ספות ,םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה 

םג ללוכ ךא ,תלוגנרתה רופיסב רושקה) םינרזמהו תוכימשה שדחמ לע ,ץעה תעלות לע 

,הארנש יפכ .ללכו ללכ םיינשמ םניא — הירורב םע שגפמה לע ,(תויאמצע תודוזיפא המכ 

וניוצש םיטנמלאה ןיבש םירשקה תנבהל ,וכרדב ,םרות הנשמה ירופיס תעבראמ דחא לכ 

אוהש ,רופיסה לש קמועה הנבמל תויגולנאב םידמוע םלוכ ,רתויב רורבה ןפואב .ליעל 

,תובושח תונבות תונומט םירופיסה ןמ דחא לכב ,םלואו .דוס לומ הדימע לש המגידרפה 

ןתמורת לע דומעל תונמדזה אופא יהוז .הז קמוע הנבמל ןירשימב תורושק חרכהב ןניאש 

ךכו ,המצעלשכ ןהמ תחא לכ ןוחבל תעב הבו ,לולכמכ רופיסה תנבהל הנשמה־תולילע לש 

.תוסחייתהל וכז םרטש טסקטה לש םיקלח ןוידה תרגסמ לא ףרצל 

ץעה תעלות .1.2ב 

,םימדרנ םניאש םישנאה תדידי ,ץעה תעלות לש הלוק תא בוש דליה עמש ,לכה טקש רשאכו 

לוקל תתתוצמו עגר תלהבנ ,תמסרכמו תרזוחו הלדחו הלמע ,םינשיה תונוראה יקמעב תרתוח 

.ותמישנ תא אלוכו הל םכחתמ היה דליהו [...] םדרנ ןכאו איה הבוצק םא חכוויהל ,ותמישנ 

[...] עירפמךיאב לועפל הל רתומ רבכו הנישה וילע הלפנ ןכא םא תעדל השקתמ התייה תעלותהו 

וו התוטיהל המכ דע המת היה דליהו ,תובהלתהבו החכשב ליגרה ןמ רתוי הכיראמ התייהש שיו 

איהו םר לוקב לעתשמ היה הלדח אלש ךורא עגר רחאל .ץוחה ןמ הנכסה תותואל התוא םוטאת 

.המיאה ןמ הכורא העש הששואתה אל ומכ ,תכשמנו תכשמנ התייה התקיתשו דימ תמלאנ התייה 

 (484-483)

.הב אקווד ליחתהל חונ ,ץעה תעלותב הרושקה הדוזיפאה לש תיסחי ילושה המוקמ ללגב 

תא ןיבהל דליה לש ונויסינ תא למסמ ,הליל ידמ רזוחה ,תעלותה םע 'םיאובחמה קחשמ' 

: 1997 ,יול) םירגובמה םלוע לש םירימטה ויתורוסמ דחא אוהש ,תולכתההו תויפוסה דוס 

תעקתשמה ,תעלותה לש ץרמנה םוסריכה השעמ תא דליה קיספמ ויתומישנ שחרב .(138 

השיחממ תעלותה לש התוליעפ .ותוא העמושב תוליהבב הקיספמו תובהלתהב התכאלמב 

,תמה ובס הארמ תובקעב וב שח אוהש ,ןויליכל תוינויחה ןיב ,תוומל םייחה ןיבש חתמה תא 

םניבהל ותלוכי רסוחש ,םיכילהתב הטילש גישהל הסנמ אוה וקחשמ תועצמאבש הארנו 

לא היווחה לש תוליבסה ללכמ' תאצל — (484)םינוא־רסוחו הדרח וב ררועמ םהב טולשלו 

.(102 :1920)'גנועה קרקעל רבעמ' ורוביחב דיורפ לש ויתולימכ ,'קחשמה לש תוליעפה 

־ה .הז ךלהמ לש ינושלה דממה תא רקיעב ושיגדה ,ויתובקעב ןאקאלו ,דיורפ ,םנמא 

 !Fort! Da תא ,דיורפ לש ודידל ,ןמסמ ,דליה לש יוליגהו הרתסהה קחשמ תא הוולמה

לש ותסינכ תא ןמסמ אוה ןאקאל יניעב וליאו ,םיילאוטקניטסניא םיקופיס תוחדל תלוכיה 
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Muller and Richardson, 1982: 9,) תואיצמה לש ימנופה ןוגריאה ךרד ילמסה רדסל דליה 

 161 :1991 ,78-79; wilden). וקחשמ תא הוולמ וניא ונינפלש רופיסב דליהש ףא לע

ללמותמ וניאש קחשמה .ונניינעל תובישח שי יניינאקאלה רבסהלש הרובס ינא ,םילימב 

,טסינוגטורפה לש ותורגבתה ךילהתב ךרד ןויצ ןיעמ :תואבל המרטה תניחבב אוה (ןיידע) 

ךלהמ לש ,תינושארה ,תימלוגה ותרוצ אופא יהוז .ואולמב n"!Fort! Da שממתי ופוסבש 

הטילש ול שוכרל דליה לש ונוצר זע המכ דע ,םייתניב ,דמלמשו רופיסה ףוסב לישביש 

,ותוא םיבבוסה םיעוריאה תא רידגמה ,הרתסההו יוליגה ,רדעיההו תוחכונה קחשמב 

ריחמה תאו ויבא לא דליה לש ותהימכ תמצוע תא ריבסי הז זע ןוצר .ובס תומ םשארבו 

.(התועמשמ אולמ לע ונדמע םרטש)וילא ותביש דעב םלשל ןכומ אוהש 

— הייארל ןורוויעה ןיב ,תושממל םולחה ןיבש קחשמה םג אוה תעלותה םע קחשמה 

תואיצמה ןיבל םייניעה הארמ ןיב רשקה תא וכרד ררבל הסנמ דליהש ,העידי לש קחשמ 

רע ןכא וא םולח םלח םא המת היה ,ונורכיזב רבדה תא הלעמ היהשכ ,רקובב' :ול המדקש 

,ןוראה ןמ ורשנש ץעה תקבא תופיט תא שפחל םק היה םירקבב [...] .תאז ותוארב היה 

.(485-484) 'תמא יעגר ויה םיעגר םתוא יכ תשחומ החכוהו תעלותה לש הליל־תכאלמ 

,'תידוס העידי וא תודע וזיא' קיפהל ,אוושל ,דליה שקבמ ץעה תקבאב עגמה תועצמאב 

םייניע הארמ לש ותושממ תא םג אלא ,לודגה רדחב ויניע וארש תא קר אל ול ראבתש 

,הסיפתה ,רמוא הווה — ינאה לש השיחה ילכ לש םתונמיהמו ץוחה לש ותודימע .ללכב 

.(42 :1998 ,גיצרה)ןחבמל ןאכ םידמועש םה — תונשרפה ,העידיה 

קר אל אופא רשקתמ ץעה תעלות שחר ןיבל דליה לש ותמישנ ןיב הממדה קחשמ 

םע קחשמה .רופיסה לש םויסה תדוקנל םג אלא ,טסינוגטורפה לש תורגבתהה ךילהתל 

ותלוכיבו וישוחב ןוחטיב ןנוכל ,רמולכ ,תוארל דליה לש ויתונויסינ תא למסמ תעלותה 

:ולש תויביטקייבוסה תא ,ומויק םצע תא רשאל ןויסינה םג והז .םלועה תא ריכהלו תעדל 

'ינא'ב ןומאה אוה ,תושממב ,הארמב ,ןיעב ןומאה ,'הארמה בלש' לע ןוידב וניארש יפכ 

תרשאמ תעלותה תדוזיפא .(8 :1995 ,ןולטמ) תימויק תואדו םלועה ןמ בואשל ותלוכיבו 

םדא לש ונויסינ ןיבל תוארל הפיאשה ןיב — תורגבתהל הייארה ןיבש רשקה תא אופא 

ילסקודרפחו ירבשמה היפוא תא תדדחמ איה ךכו — ימונוטוא טקייבוסכ ומצע תא ןנוכל 

ידכ — ןנובתמל תויהל ידכש ,עתפל רבתסמ ,וניאר ךכ ,וז הניצסב ןכש .םויסה תניצס לש 

ותלוכי לעו ויניע הארמ לע רתוול ,ילסקודרפ ןפואב ,םדא בייח — תוארל לגוסמ תויהל 

לע ,ומצע לע רתוול ושוריפש ,תיעצמא יתלבו הרישי תורכיה םלועה תא ריכהל 

ןנובתהל חרוכב אופא ץוענ וניא תורגבתהה לש יתימאה רבשמה .ולש תויביטקייבוסה 

לע רתוול חרכהב ,הארנו בושנש יפכ ,ןומט אוה :אושנמ השק תואיצמב תוחוקפ םייניעב 

.רחא לש ,שטשטמה ,ךוותמה וטבמב דימת קפתסהלו טבמה םצע 
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םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה .2.2ג 

דוס — םירגובמה דוס לש דחאה וקלח לומ הדימעה םע תרשקנ תעלותה תדוזיפא םא 

םע תורשקנ הירורבל תעגונה הדוזיפאהו תלוגנרתה תדוזיפאש ירה — תולכתההו תוומה 

.(137 :1997 ,יול) םייחה לש עינמה חוכה ,סוראה דוס :םילשמה וקלח םע תודדומתהה 

אלא ,ןאכ וילע בכעתא אל ,'הארמה בלש' לע ןוידב הירורב םע שגפמב יתקסע רבכש תויה 

.תלוגנרתה תניצסל רושק אוהש הדימב 

םע ,םירוחבה םע דוקרל ךליי ינא הלילבו')יטורא חתמ ןועטה ,הירורב םע שגפמה ומכ 

םג ךכ .([489] תיתודליה הכרדב דליה תא תותפל התוסנב הירורב תרמוא ,'!םירוחבה לכ 

דוגינב ,םלואו .(138 :1997 ,יול) סוראה לש וייוליג םע דליה תא שיגפמ תלוגנרתה הזחמ 

תישאר תא ,ועצמאב עוטנה עטקה תועצמאב ,ןמסמה ,תרגובמה השיאה םע שגפמל 

תא השיגפמ ןונזמב תלוגנרתה תגצהש ירה ,תינימה תוהזה לשו דרפומ 'ינא' לש םתושבגתה 

יניעב תמייאמלו תרעוכמל התוא םיכפוהה ,תוינימה לש םירעוכמהו םיסגה הייוליג םע דליה 

דליה תא תצלאמ וילא הסינכהו ,'תוסגו תונושמ תואירק' תולוע ןונזמה ןמ .(םש :םש)דליה 

,וכלומ ידיב קובח ומצע תא אצומ אוהש דע ,םוקמב םיפפוטצמה ןיב קחדיהל ןרקתסמה 

ןונזמה ךותב .(492) 'העיז חיר םיפידמו םוח םיליבהמ ,וינפ לא דואמ םיכומס' וינפש 

תא תוקחלמ לדח אל [...] דחא ןולגע' :תישילשה לגרה הארממ הסג האנה םיפוצה םיקיפמ 

התייה היתועונתמ העונת לכו ,רבגה לא םיעוגעג תלוגנרתב ריעהל ידכ לוגנרתה תאירק 

־תולוק ולעהש ,דואמ םיסג ןח־ינווככ ,המודמ האירק התואל תונעיהכ ךכ רחא תשרפתמ 

אלמה ןונזמב דמע ער חיר' .תוצלפ הזחמה ררועמ ,תאז תמועל ,דליב .(492)'םילודג קוחצ 

הלגרל רקיעבו ,תלוגנרתה לש התוחכונל אלא העיזלו קחודל תאז סחיי אל דליהו ,םדא 

לא הכישמה .(493) 'חאל־ץוח תומוקממ ילוח הזיא המע תאשונ התייהש ,תישילשה 

רהרהמ אוהו ,האמוט תשוחתב תופלחתמ ,בברועמב םדוק שחש ,ונממ העיתרהו הזחמה 

שולש תלעב תלוגנרתב לכתסהלו הלאה םישנאה ןיב דומעל אב היה אל' ויבאש ךכב 

.(םש)'םיילגרה 

לע הלעמ ,תלוגנרתה לעמ ,תקבדומה ,תישילשה לגרה תא ןולגעה ערוק הבש הניצסה 

השעמל לגרה תעירק ןיב ןוימדה ללגב ןה ,ילפידאה ךיבסתה רופיס תא דימ טעמכ תעדה 

תונשרפש אלא .(רבגה־לוגנרתה לש ולוגלג ,תלוגנרת) סרוסמה לש ותוהז ללגב ןהו סוריסה 

םיסחיה לע ונל עודיש המ םע ,הרואכל ,תבשייתמ הניא ,יולגה טסקטה ךותמ תעמתשמה ,וז 

דליה ןיבש םיסחיה תכרעמ .ומיא םע ויסחי לע ונל עודיה םע רמוחו לק ,ויבאל דליה ןיבש 

שולישל םהשלכ ןוימד יווק הב שי םא .יסאלקה ילפידאה שולישה תא תמאות הניא וירוהל 

,םאה לש המוקמ תא רופיסב ספות ,ףסכנה ,בוהאה באה :ךפוהמב םילגתמ םהש ירה ,הז 

תלוגנרתה תדוזיפאב האורה תונשרפ .באה לש ומוקמ תא — תקחורמה ,הרקה םאה וליאו 

םע ןושאר טבמב אופא תבשייתמ הניא בא־תומד ידיב סוריסמ דליה לש וידחפל יוטיב 

.ותישארב תרכינה םאה ןמ העיתרה םעו ,רופיסה לש וכרוא לכל תכשמנה ,באה לא ההימכה 
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,דליה לש סוריסה ידחפל תענכשמ הקמנה קפסמ וניא יולגה טסקטה ובש םוקמב ,ןאכ 

םג אלא ,הלעמ איהש תומתב קר הצוענ הניא וז .תלוגנרתה תדוזיפא לש התובישח תרבתסמ 

תומוקמה דחא והז ןכש .ותוללכב טסקטה יבגל הל שיש תויועמתשהב — רקיעבו — 

,הב יוצמ וניאש המ חוכמ תרווחתמ הדוזיפא לש התועמשמ םהבש ,רופיסב םיטלובה 

קלח הווהמ ךא ,שרופמה טסקטל ץוחמ יוצמה ,עדומ־אל ,רחא חיש לש ומויק חוכמ ,רמולכ 

ובש םוקמכ ,תלוגנרתה תדוזיפא .(Davis, 1985b: 990)ולש תוילאוטסקטה ןמ דרפנ יתלב 

לש התלועפ לע דיעמ טסקטב םמויקש םירעפ םתואמ דחא תנמסמ ,ומצעל ההז וניא רופיסה 

Davis,)העדותה־תת לש הביטקפסרפה ןמ וב ןנובתהל ,םיארוקה ,ונתוא בייחמשו ,הקחדהה 

 999 :1985a: 853-854; 1985b).

םירוזפ רופיסה ךרואלש ,הלגת תינדפק האירק ,תאז רתוסכ הארנ יולגה טסקטהש ףא לע 

המ תא םיגציימ הלא םיזמר .טסינוגטורפה לצא ילפידא ךיבסת לש ומויקל םיבר םיזמר 

,תשרופמה ,היולגה ותרוצבשו ,תקחדומה ותרוצב אלא רפיסה לא סנכיהל לוכי וניאש 

הז דיורפ ונל הרוהש תא םירשאמ םה .הסירק ידיל טסקטה תא איבמ היה ,תחנעופמה 

קרש ,תרחא ןומיס תריזב םייקתמ ,םירחא שפנ יכלהמ ומכ ,ילפידאה ךיבסתה :רבכמ 

,וז ןומיס תריז לש המויק .העדותה לא םירדוח — םמצע לש הרוצ לוגליג רבכ — הידירש 

לע רגובה רפסמה דמע וליא ןכש ;יולגה טסקטה לש ומויקל יאנתה איה ,עדומ־אל חיש לש 

היה אלש ןכתיי ,םויסב התוא ןיבנ ונאש יפכ ,תלוגנרתה תדוזיפא לש התועמשמ אולמ 
תואריהל םייושע הלא םירבד 8.תיחכונה ותרוצב אל תוחפלו — ורופיס תא בותכל לגוסמ 

.ךשמהב םריהבהל הווקמ ינא םלואו ,עגרכ טעמ םימומע 

— םירסחה ויקלח םיאצמנ ןכיה ?סופידא ךיבסת לש ומויקל םיזמרה ,ןכ םא ,םהמ 

ויסחיב ,אלש וא עיתפמב ,םיאצמנ וז לש היתובקע ? םאה לא הקושתה ,הנושארבו שארבו 

הליחתמ ובש ,(491-490)דליה לש ותוחתפתהב 'הארמה בלש' ,רוכזכ .הירורב םע דליה לש 

לש התומד חכונל אקווד שחרתמ ,'ינא' רמואה לוקב תמלגתמה ,תנחבומה ותוהז שבגתהל 

תומד לש הלוגליג תא הירורבב תוארל ונילעש ךכל תזמרמ המצעלשכ וז הדבוע .הירורב 

Muller) םאה ללכ ךרדב איה ,ןאקאל ךכ ,(the mirroring image) הארמה־תומד ירהש ,םאה 

 1982:30 ,and Richardson). דליה לש אוה רופיסה לש הז עטקב טלושה יומידה ,ךכל רבעמ

התעיקבל תודע — ילאפ למס ומצעלשכ ,םימה זרב רוניצ תא חותפל ,ותלוכי לכב ,הסנמה 

לכב השופה הביאכמו תררחשמ המירזב ואישש ,רוניצב דליה לש וקחשמ .תירבג תוינימ לש 

תוננוא לש יטורא־וטוא ךלהמ המדמ ,ןויפרבו תבה ןמ ודי תטימשב ופוסו ,(םש ואר)וירבא 

.רורב ינימ חתמב הירורב םע שגפמה תא ןעוטו ,המזגרואו 

איה ,תישאר .וב ןותנ טסינוגטורפהש ילפידאה רבשמה תא תפשוח תאזכ תולכתסה 

.תרחא השיא לש התומדב הלגלגתהו הקתה הרבעש ,םאה לא דליה לש ותכישמ תא תפשוח 

Davis, 1985b: 999 :לצא ואר 8 
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הכישמה :קחדוהש יהמיא ןגפמ הירורב לש יטוראה ןגפמב תוארל ונל תרשפאמ איה ,תינש 

התפמה איה וליאכ ,הילע התוא ךילשמ אוה ןכ לעו ,הדרח ילפידאה דליב תררועמ ומיאל 

ותוא קיתמ אוה ,םשא תושגרו הדרח יותיפה וב ררועמ וז הרוצב םגש ןוויכמ ,םלואו .ותוא 

,ומיא לע הבשחמה תא .(489 דומעב 'יותיפ'ה תניצס) הירורבל ,תרחא תרגובמ השיאל 

םילשמ הז שוריפ .טסקטה ןמ לילכ תקחרומ איהש דע ,קומע הכ קיחדמ אוה ,תאז תמועל 

תושגרב ךורכ ,םידמל ונא ךכ ,סוראה יוליג .תלוגנרתה תדוזיפאב תרייטצמה הנומתה תא 

תעחימ הייחצמ לעב ,דבכ ןולגע — רבג אקוודש אוה הרקמ אלו ,סוריס ינפמ הדרחבו םשא 

.םילא טקאב תלוגנרתה תא 'סרסמ'ש אוה — 

תא רשפאמ הירורב םע יטוראה שגפמה עודמ ,תוחפל יקלח רבסה ,םיריבסמ הלא םירבד 

סרחל לושמ ,רורב יטורא ןווג לעב אוה ףא ,תלוגנרתה הזחמ וליאו ,'ינא' ה לש ותעיקב 

דועב ,הבוהאה םאה־תומד םע שגפמה אוה הירורב םע שגפמה :(494 ,493) רבשנה 

ריבסהל רשפא ,םלואו .באה ידימ סוריס ידחפ םע דליה תא תמעמ יתנוכשה קנזמב הזחמהש 

גוס תא ןחבנ םא .טסקטל ץוחמש המל קקדזהל ילבמ םג תודוזיפאה יתש ןיבש לדבהה תא 

ץוענ — טבמב — םשש אצמנ ,םיבצמה ינשמ דחא לכב דליה לע תיפכנה תוננובתהה 

םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה הזחמ ,הירורב םע שגפמל דוגינב .םייתשה ןיב לדבהה 

.תואיצמה תא ריתסהל התרטמש היצלופינמב ,הלובחתב ךורכ (םויסה תניצסל המודב) 
תושבגתה :רבכמ הז ונל עודיה תא אופא תורשאמ תודוזיפאה יתש לש תונושה תודלותה 

קר .תואיצמב יעצמא־יתלבה עגמה ךותמ ,(הרורבה ,החוכנה) הייארה ךותמ האב 'ינא'ה 

הז םע םג — םלועה םע יתימא עגמ םדאל רשפאל הלוכי םייניע תזיחא הב ןיאש תוננובתה 
.המינפ וכותבש 

תוחפל וא — ונל תראבמ איה :ףסונ בושח רבד ונל הלגמ תלוגנרתה תדוזיפא ,םלואו 

ךילהת תא השועה לדבה ותוא ,דליל רגובמה ןיב רעפה לש וביט תא — ראבל הליחתמ 

.ללכבו טסינוגטורפה לש וייחב ךכ לכ יתועמשמ ךרד ןויצל תורגבתהה 

םינפ דימעה דליה וליאו .ומולחב םירבד האר וליאכ ,ויתפש הצקב םיקרפל ךייחתמ היה וכלומ 

דוסה תא ותעידי־יאב שוב אוהו ( —) תלוגנרתב בטיה ןנובתהל ץמאתהו דואמ עשעתשמכ 

(493).הזמ לעפתהלו תונהיל רשפאמה 

שח ,(492) 'המהדתו קוחצ בורמ םיעגוימ' םהינפש ,ןונזמה תא םיאצויה םישנאל דוגינב 

יכ ול היה המוד םיעגר םתואב וב קבדש הבוזעה םעט')תלוגנרתה הארמל רוכינו תורז דליה 

האנהה דוס תא עדוי וניא אוה ,םהילא דוגינב .([493] 'םלועל ונממ דוע רסוי אל 

תא ןושארה לש ותעידיב אופא אוה דליה ןמ רגובמה תא לידבמה .הזחמהמ תולעפתההו 

ןמ ,(תורגבה)תורגבתהה :ליעל יתרכזהש םיטנמלאה ןיב רשקה ררבתהל ליחתמ ןאכ .דוסה 

,ןיידע ריהנ וניא הז דוס לש וביט .רחאה דצ ןמ ,הרתסהל יוליג ןיבש חתמהו ,דחאה דצה 

תוכימשה שדחמ לש ורופיס — ףסונ הנשמ־רופיס לא הנפנ םא וניבהל ביטינ םלואו 
.םינרזמהו 
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םימומהו תוכימשה שדחמ .3.2ב 

ןיבל םינרזמהו תוכימשה שדחמ ןיב שגפמה תא תוראתמה תודוזיפאה לש ןתובישח רקיע 

דוסה לע תועיבצמ ןהש ךכב ,יתעדל ,הנומט (487-486) תלוגנרתב םיקיזחמה םילכונה ינש 

ותומד םג ,הירורב ומכ .םידליה לש הזל םירגובמה לש םמלוע ןיב דירפמה רבשה וק לעכ 

ףוגב הריעצ המשנ ,לדוגמ דלי לש ותומד ,קהבומב ,איה םינרזמהו תוכימשה שדחמ לש 

ותוגהנתהל םידע ונא ,םילכונה םע שגפמה םייקתהש ינפל דוע .םינשב הנממ רגובמה 

ןמזב ,ןכמ רחאל ותוגהנתה .(485) תונציל ישעמב ומצעל עשעתשמה ,שיאה לש תידליה 

,םילכונה ינש .הז םשור תוקזחמ ,םיינשה ןיבל וניב תמקרתמה םיסחיה תכרעמו ,שגפמה 

הסינכ דליל םינתונה םירוה גוזכ םהומכ ,קש הסוכמה הביתה לא הצצה ול םירשפאמה 

הטימכ הומכ קש הסוכמה הביתה :סוראה — הז הרקמב) םירגובמה לש םדוס לא תיעגר 

.([486] 'הסג החידב רכז וליאכ' ,רעוכמ ךויח שיאה ינפ לע הלעמ הארמו ,הכימש הסוכמה 

דואמ הזל טוהל היה שיאהש יפ־לע־ףא ,תישילשב ץיצהל ול חינה אל הביתה לעב' ,םלואו 

ףא לע ,םמיע ותחקל םיברסמ םה ,םמונמנמ םילכונה םימק רשאכו ,(םש)'וקוחצמ לדח אלו 

:םגו) עדוי וניאש ימ ,דוסל ףתוש וניאש ימ אופא אוה דלי .דלי לשכ ,ויתוחטבהו ויתורצפה 

היעינמו התוגהנתה .הירורב לש התומד םג ,בוש ,תרשקנ ןאכל .(תוארל לוכי וניאש ימ 

תא םימאות םניאו לוכ ןיעל (םירורב) םייולג םהש םושמ ראשה ןיב ,םיידליכ םיספתנ 

־השיא ,הירורב .םיפחדב (תימצעה) הטילשהו המנפהה ,ןודיעה לש תויתרבחה תומרונה 

.ריתסהל אופא תעדוי הניא ,תבכועמ התוחתפתהש הדלי 

ךילהת לש וביל־בל לע אופא העיבצמ םינורזמהו תוכימשה שדחמ לע הדוזיפאה 

יוליג קר הניא תורגבתהה .דוסה תריצי :ונינפלש רופיסב בצועמ אוהש יפכ ,תורגבתהה 

.ךלשמ דוס תריצי םג אלא ,(תוומהו תוינימה ירתסמ)םויקה תודוס ,םירגובמה לש םהיתודוס 

תאבומ טסינוגטורפה לצא ותושבגתה תישארש ,ימונוטוא ימינפ םלוע לש ,דוס לש ומויק 

םייזכרמה םיריצה דחא ,ןכא ,והז .דליה ןיבל רגובמה ןיב לידבמה אוה ,רופיסב ונינפב 

לש תלדבנהו תימונוטואה ותייווה וב שבגתהל הליחתמש ,רופיסב עטק ותוא בוסנ םביבסש 

,ידוס םלוע לש ונוניכ תארקל המינפ העונת לש ,תוסנכתה לש ךלהמ :(491-490) ינאה 

.'ינא' רמואה לוקב םלגתמה ,לדבנו ימונוטוא 

ינאה .םלועה ןמ ולש תוקחרתהה תעונת םג איה ,ומצעל םדאה לש תוברקתהה תעונתש אלא 

,ךלוהו קחרתמ ,ונממ לדבתמ ץוחה םג ,ךכ לשב אקוודו ,תעב הב ךא ,תדרפנה ותוימצע תא הלגמ 

הבו ,דוס תריציב הכורכ תורגבתהה .(140:1997 ,יול !61:1994 ,גיצרה)הביאבו תורזב ףטעתמו 

תוידבל ותונכל רשפאש המב ,םלועל םדאה ןיב ץיח תריציב הכורכ איה ,ענמנ־יתלב ןפואב ,תעב 

.ןדבוא לש השוחת ול תיוולנ אהת םלועלש ,גשיה ,ךכיפל ,והז :תילאיצנטסיזקא 

יברעה רוניכה ילילצ .תפרה ךותמ ותניגנב ךישמה ןיידע יברעהו דלוסה זרבה תזיחאמ הטמשנ ידי 

תא תמהונ ,התוהפייתהב בל תערוק ,הרזומ היח לש לוקב ,ףוס אלל תכשמתמהו הקדה המיענהו 
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לכו השעאש השעמ לכו דעצאש דעצ לכ עגר ותואמ יכ יל ועידוה ,םירחא תומוקמ לא היעוגעג 

— ןורחאה ריקב העגנ ידי יכ .םלועל שיאל ותולגל ןיאש ןורחא דוס יל ויהי וב עגאש ןיינע 

(491).המואמ ןיא וירחאמש 

 21.A םייניב םוכיס

:הארמב ,הסיפתב םיצוענ תורגבתהה ךילהת לש וישרושש וניאר ,'הארמה בלש' לע ןוידב 

םירוזשה הנשמה ירופיס .ןושארה ףוגה תא תוננוכמש ןה ,טיבהל הזעהה ,תוננובתהה 

,םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה הזחמ ,ץעה תעלות םע קחשמה — תיזכרמה הלילעב 

ןיבש רשקה תא ,וכרדב דחא לכ ,ורשיא — םינרזמהו תוכימשה שדחמ לש ויתורוק 

.טקייבוסכ ומצע תא ןנוכל םדא לש ונויסינ ןיבל תוארל הפיאשה 

לש ונוניכב ואישל עיגי ,הארמה ךותמ טבונה ,תורגבתהה ךילהתש וניפיצ םא ,םלואו 

ונינפל דומעי תישפנה הלשבהה ךילהת לש ומויסבש וניפיצ םא — רגוב ןנובתמ טקייבוס 

םיאב — ומצע ךותמ הריכהל ,התוא תעדל ,התייווהכ תואיצמב ןנובתהל תלוכי לעב רגובמ 

אלא ,תולגלו תוארל לוכיש ימ וניא רופיסב רגובמה ןכש .וז הייפיצ םירבושו הנשמה ירופיס 

תא תוארל ותלוכיב דליה ןמ לדבנ וניא אוה .םייניע זחאלו ריתסהל עדויש ימ אקווד 

תא תמתוחה הנומתה .המילעהלו התוא שטשטל ותלוכיב אקווד אלא ,התייווהכ תואיצמה 

ךרואל תינשנו תרזוחה העפותל רתויב הרורבהו הטובה השחמהה ,וז הניחבמ ,איה רופיסה 

המאו היבא' :רוביצה ןיעמ הריתסהל םיסנמ הירורב לש הירוה ,לשמל ,ךכ .ולוכ רופיסה 

'הבשומב םיבר םישנאל ואריי םרטב התיבה המע רוזחל וקיפסיש ידכ ,רקובב ומיכשה 

אמיא לוקב עמשת'ש ,ךכב םינתמ םה ,ןהילא תאצוי הכ השפנש ,םיילענה תיינק תאו ,(488) 

ידי לע ,דליל הירורב ןיבש שגפמל ץק םימשש םג םה םירוהה .(םש)'םישנא םע רבדת אלו 

היכב תוקעצ [".] ןולחה ירחאמ הירורב תא הכשמ המלענ די' :ויניעמ תימואתפה התמלעה 

,תאז תמועל ,הירורב .(491)'ןולחה תאו סירתה תא הרגס המאו תיבה ןמ ועמשנ הירורב לש 

הייוואמ :תלבוס איה ונממש יתוחתפתהה בוכיעה לשב הרתסהה השעמל ץוחמ תדמוע 

שדחמ ןיב שגפמה םג .לוכ ןיעל םייולג ,םעינצהל תלעופ תיביטמרונ תרגסמ לכש ,םייטוראה 

םיסחי תכרעמ ,וניארש יפכ ,המדמ תלוגנרתב םיקיזחמה םילכונה ינשל םינורזמהו תוכימשה 

לש וידדצ ינשב םידליה תאו םירגובמה תא הלא דגנכ הלא ביצמ אוה ףאו ,וירוהל דלי ןיב 

.םימורמב הלא ,םיאמרכ הלא :(הרתסה לש גוס איהש) היימרה השעמ 

הנווכה ןיא .םייניעה תזיחא דוס :ותולגל הסנמ דליהש ,רגובמה לש ודוס אופא והז 

.וב טולשל ותלוכי םצעל אלא ,הרתסההו יוליגה השעמ ךותב רגובמה לש הפידעה ותדמעל 

תואיצמה תא תעדל ותלוכיב רמולכ ,תוארל ותלוכיב דליה לע חרכהב הלוע וניא רגובמה 

.ריתסהל לגוסמ אוה ןכש ,ומצע תוננובתהה השעמ לע טולשל וחוכב שי םלואו ,הליכהלו 

אופא תעבונ הניא — אוה רשאב ידליה בצמב הכורכה הקוצמה — דליה לש ותקוצמ 

רתוי .תוננובתהה השעמב טולשל תלוכיה־יאמ הנושארבו שארב אלא ,תוארל ישוקה ןמ קר 
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והז .ריתסהל הצור אוה :ואולמב Fort!Da!־r\ תא שממל דליה הצור ,תוארל הצור אוהשמ 

לבקמ דליה .םויסה תנומתב ונבל באה לש ותניתנ םג יהוזו ,תורגבתהה לש ירקיעה רגתאה 

,תואיצמב ריחמ לכב תוקבדה — וינפב תדמועה הפולחה ןכש ,המלשה לש ךויחב וז הניתנ 

תמאה תא ףושחל שקעתמה ,םינורזמהו תוכימשה שדחמ :תוומב הפוס — תמאב ,תושממב 

ירחאמ ,םיבוזעה תודשה דחאב') ףוסבל חצרנ ,םילכונה גוז לש היימרה השעמ ירחאמש 

ויה ויניעו המדאה לע םינרזמו תוכימש שדחמה שיאה בכש ,הבשומל קחמ ,םיסדרפה 

לא ופרעמ הדריו וראווצ לע הספיטו ועורז לע הכלה םילמנ לש הרוש .םימשה לא תוחוקפ 

.[495] 'הבג לע תילולת ,המדאה ןמ קלח אוה םג וליאכ ,המדאה 

חוכה — הרתסהה תמכוח איה רגובמה תמכוח .דוסה םויק ,ןכ םא ,אוה םויקה דוס 

באה לש ותניתנ וז .ינסרהה החוכ תא לרטנל ךכו ,תמייאמה תושממה תא קיחרהל ,םילעהל 

ןכש .הפשה תנתמ .רדעיהל תוחכונ ךפוהה םייניע זחאמ ,לפרעמ ,שטשטמ טבמ ותוא :ודליל 

השעמב טולשל ול רשפאמה ,םלועה ןיבל םדאה ןיב קח ותוא ,יעצמא ותוא איה הפשה 

וב תכפוה תוחכונהש ,ךלהמ ותוא איה :תושממה תא ויניעמ קיחרהלו הרתסההו יוליגה 

,באה לש ודוסל ףתוש ,וכויחב ,דליה ךפוה ובש עגרה .תיפוסניא ןומיס תרשרשב רדעיהל 

ןמיס :הלוכ הפשה לש המגידרפה ,ומצעב ,אוה דוסה ןכש ,הפשה לא ותסינכ עגר םג אוה 

.רחא עגרל ,דימת ,החדנ ונמוסמש — ורדעיהב ותוחכונ לכש 

רדחה לא וסנכנ םה .וינפ לע היה דוס לש ךויחו לודגה רדחה לא וכילוה ויבאו תיבה לא וסנכנ וידחי 

(ב"א ,ילש תושגדהה) (496).םושלש־לומתמ רדחב רבד הנתשנ אל הנהו הכו־הכ טיבה דליהו לודגה 

בצועמ אוהש יפכ ,טסינוגטורפה לש תורגבתהה ךילהת ואישל עיגמ הבש הדוקנה אופא יהוז 

םג אוהש ,הרתסהה השעמ — ואולמב n"!Fort!Da שממתמ ובש םוקמהו ,ונינפלש רופיסב 

.לגר תסירד וב ןיא תושממלש ,ילמסה רדסה לא דליה תא ליטמה ,ןומיסה השעמ 

לעב) םיכסמו ונורכיז תוארמ לע וב רתוומ דליהש עגרה םג והז ,וניארש יפכ םלואו 

,באה לש וטבמ םע הנכסהה .ותלוז לש ויניע ךרד תואיצמה תא ךליאו התעמ תוארל (וחרוכ 

אוה הפשה תלבק עגר .חוכשל ,ומצעמ רדעיהל ,ומצעמ דרפיהל דליה לש ותמכסה השוריפ 

ןנובתהל דליה לע רזגנ התעמש םושמ קר אל :רחאה לש חישה לש ונוניכ עגר אופא 

לש חישה .ומצעמ רחא ךפוה אוה הז עגרבש םושמ אלא ,ותלוז לש ויניע ךרד תואיצמב 

,ילוא ,יהוז .ןמסמל ומצעב ךפהש םדאה לש חישהו באה לש חישה ,תעב הב ,אוה רחאה 

ןכש ;הליפנ — רמול שי ילואו .ילמסה רדסה לא הסינכה רבשמ לש תיתימאה תועמשמה 

תווהתהל ליחתמש ,החכשה עגר אוה ןורכיזה תוארממ םידרפנ םייניעה תוארמ ובש םוקמה 

.ומצעמ רחאל םדאה תא ךפוהש — עדומ־אלל עדומה ןיב ,יוסכל יולגה ןיב — רבש וק וב 

.תורגבתהה ךילהתב דוסה תריצי תא הוולמה ,ענמנ־יתלבו יחרכה ןדבוא ותוא אצמנ ןאכ 

תושממה ןמ קר אל םדאה לש ותוקחרתהב הכורכ ,ןומיסה תרשרש לא ,הפשה לא הסינכה 

הלועמ ותוא תרטופ איה !ומצע ונממ םג אלא ,ודיבאהלו הכות לא ותוא עולבל תמייאמה 

.אוה ופוג לא םג — תדמתמ ,תיחצנ הקושת לש הלועב ותוא הסינכמ איה ךא ,תואיצמה לש 
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'רחא'ה לש םוניהיגה לא הליפנה אופא אוה הייארה לש םוניהיגה ןמ תוצלחיהה ריחמ 

 (Other) — לש ,תוקקותשהה לשו רדעיהה לש םונהיגה manque-d-etre-n והז .יחצנה

הלחתהה תדוקנל םג רופיסה לש םויסה תדוקנ תא ךפוהה ,שדח רבשמ לש ותישאר אופא 

לא םדאה לש ויעוגעג םיטבונ ,ןורכיזה תוארמב דגוב םייניעה הארמ ובש םוקמב ,םש :ולש 

היהש דליה לא ,הפשה לש םוניהיגה לא ןדעה ןגמ שוריגה םרטבש ותודלי לא — ומצע 
.רחאל היהו ומצעמ דרפנ םרטב 

(1)'וחא'ה לש ח>שה .3ב 

קסעש ,רמאמה לש ןושארה קרפה לא ,רוחאל עגרל רוזחל הצור ינא ןוידה לש הז בלשב 

ןיבש רעפה — ונינפלש רופיסב רפסמה ינייפאמ דציכ וניאר ,רוכזכ .רפסמה ינייפאמב 

תא םישיגדמו םיריאמ — ןושאר ףוגל ישילש ףוג ןיב רבעמהו ,דקממה ןיבל רפסמה 

דצה ןמ ,תוומה םע תודדומתהה :תורגבתהה ךילהתב םיכורכה םיגשיהה תאו םיישקה 

התועמשמ תודוא לע ,יחכונה ןוידה .רחאה דצה ןמ ,תימצע העדות לש התעיקבו ,דחאה 

תא תמתוחה הניצסה .שדח ןפ הלא תונבותל ףיסומ ,רופיסה לש םויסה תנומת לש 

טסקטה תאו ,טסינוגטורפה תא הביצמ ,הפשה לא הליפנה עגר תא תנמסמה ,רופיסה 

תרצוי ,וניאר ךכ ,ילמסה רדסה לא הסינכה .'רחא'ה לש חישה לש וביל בלב ,ותוללכב 

ןיבל ,תועמשמו הרוצ רפיסל ןתונש טקייבוסה ןיב — ומצע ןיבל םדאה ןיב רעפ 

הז ךלהמ .(Davis, 1985a: 854) בוסנ אוה ויתודוא לעש הז ,רפיסב ןמוסמה טקייבוסה 

אוה :ולש יולגה ןכותל רבעמ לא תרתוחה ,רופיסב תשדוחמ תוננובתהל ארוקה תא בייחמ 

,'תרחא'ה ןומיסה תניצס לש — עדומ־אל חיש לש רצותכו קלחכ ותוארל בייחמ 

אורקל חרכהה לש ותועמשמ וז .(853-852 ,םש) הליחתכלמ ותוא תרשפאמה ,תקחדומה 

טסינוגטורפה לש ויתורוק תריסמכ דוע אל — ופוס לש הביטקפסרפה ןמ רופיסה תא 

דוע ההז וניא חרכהבש ,רגובמ רפסמ ידיב תילאוטסקט רוציי תלועפכ םג אלא ,דבלב 
.ומצעל 

רעפהש ,םיניבמ ונא התע ןכש ,רפסמה ינייפאמ תא שדח רואב הריאמ וזכ תוננובתה 

םה־םה ,ןושאר ףוגל ישילש ףוג ןיב רופיסב םיללוחתמה םירבעמהו ,דקממל רפסמה ןיבש 

ורופיס תא רפסל ץלאנה ,רגובמה רפסמה לש — ומצעמ רדומה ,חדומה ינאה לש וינמיס 

םדאה תא תצלאמ הפשה לא הליפנה .ומצע אוה ירמגל וניאש רחא לש טבמה תדוקנ ךותמ 
םייניעל טעמכ תטלחומ תודמציה רפסמה דמצנ ויטעבש רותיו — ויניע הארמ לע רתוול 

ןנובתהל — ומצעמ רדעיהל ותוא החירכמ איה .(רגובמכ ולש ןניאש תוחפל)ולש ןניאש 

רמואה לוקה לע ,ןושארה ףוגה לע ,ופוג לע רתוולו ישילשה ףוגה לש קחרמה ןמ ומצעב 

איה ,ןורכיזה לוק ןיבל ןיעה תוארמ ןיב ,םדאה לש ושפנ יככותב תרצוי איהש רעפב .'ינא' 

,(ולש 'ינא'ה)ולש ןמוסמה ,תיתימאה ותוהזש ןמסמל :רחאל רגובמה רפסמה תא תכפוה 
.ומצע ול רבעמ דימת תאצמנ 
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רפסמה ןיבש רעפה תא — תלוגנרתה רופיסב רפסמה ינייפאמ תא ןיבהל שי ,יניעב ,ךכ 

םינמיסכ :ישילשה ףוגה לא הרזחבו ןושאר ףוגל ישילש ףוג ןיב רבעמה תאו רקממה ןיבל 

ףוסב טבונה רתוי יומסה רבשמה אלא ,תורגבתהה לש יולגה הז (קר) אל ,רבשמל תודעכו 

רפסמה :עדומ רבשמ הז ןיא .'רחא'ה לש חישה לא ,הפשה לא הליפנה רבשמ — רופיסה 

רשפא יאש רבשמ אליממ איה ילמסה רדסה לא הסינכה ,םלואו .שרופמב ותוא רמוא וניא 

ןמצע ןתוא רשפאמש המ תא ליכהל תולוכי ןניא ,יולגה טסקטה ,םילימה .ורמואל 

רבשה תעדות תא ליכהל תולוכי ןניא ןה .ןתומייקתהל יאנתה אוה ורדעיהש המ ,הליחתכלמ 

.הז רבש וק לעמ תואצמנ ןה ןביט םצעמ ןכש ,(קותשל רבודמה ןיב ,עדומ־אלל עדומה ןיב) 

.הקחדה לש הלועפ רבכ המצע איה ,תרמוא ינא ,רובידה תלועפ 

המ איה המוארט ןכש ,יולגה טסקטה לש ומוחתב אצמיהל אופא הלוכי הניא המוארטה 

רופיסה ךרוא לכל .(Fink, 1995:26) הפשה לא סנכנ םרטש ,הלמסה לש ךילהת רבע םרטש 

ותומ ינמיסש ,קירה רדחה חכונל הווחש רבשמה לע םישרופמ םירבד רמולמ רפסמה ענמנ 

'רחא'כ םדאה תא תננוכמ אליממ ילמסה רדסה לא הסינכהש םושמ ,ונממ וקלוס בסה לש 

.התומלשב ,וב תחכונ תויהל הלוכי הניא ,טסקטב תחכונ הניא תיתימאה ותוהזש ןמסמכ — 

לוכי וניאש רסחה תא ,תיחצנה הקושתה תא) המוארטה תא הליכמה וז ,המלשה תוהזה 

ידי לע קר טסקטה ךותמ הרזחשל רשפאו ,עלבומב קר רופיסב תמייק ,(וקופיס לע אובל 

.ןמסמה לש ומוחתב שחרתמה ךלהמכ ,רמולכ ,הביתכ וא רוביד תלועפכ ותאירק 

,הביתכה — ןומיסה השעמ םג ךכ 9,ןומיס לש השעמ אוה הרתסהה השעמש יפכ קוידב 

טקייבוסה תא רידמ הפשב םויקה .םייניע תזיחא לש ,הרתסה לש השעמ אוה — רובידה וא 

,(רפסמכ ,בתוככ) טסקטב םייקתהל :אוה ופוג תא םג — ריתסהל וילע רזוג ךכו ,ומצעמ 

,דקפנ־חכונ תויהל ,רמולכ ,(ולש 'ינא'ה תא ,ויניע הארמ תא חוכשל)וב תויהל אל תעב הבו 

ופוג לע רתוול ,ומצעמ רדעיהל םדאה לש ותמכסה .םינמיס לש תכרעמב ןמיס ושוריפש 

השוריפ ;םילדבה לש תכרעמכ הפשה ךותב םייקתהל ותמכסה השוריפ ,וטבמ לעו ןושארה 

.טסקטל ומצעב תויהל ותמכסה ,אופא 

לש וטבמל העינכה .באה לא הבישה לש רתויב תכלה תקיחרמ הכלשהה ילוא יהוז 

ותוא תננוכמ ,(קיחדהל ותוא תצלאמה ,רמולכ) ומצעמ טקייבוסה תא הקיחרמה ,רחאה 

ןיב ,ןורכיזה תוארמ ןיבל ןיעה תוארמ ןיב — םירעפ וב תרעופ איה ;םילדבה לש תכרעמכ 

זכרמה תא ,ותוביצי תא ונממ תללוש ךכו — םומדל רומאה ןיב ,עדומ־אלה ןיבל עדומה 

,ךכמ רתויו ,טסקטכ ותוא תננוכמ ,חישב תונוש תודמע ןיב וב תללוחמ איהש העונתה .ולש 

.(Davis, 1985b: 984) תוילאוטסקטכ 

ןיב רופיסב םיללוחתמה םירבעמה םתואב תמלגתמ חישב תונוש תודמע ןיב וז העונת 

םהינש — דקממל רפסמה ןיב וב םייקתמה רעפבו ,ישילש ףוגב רובידל ןושאר ףוגב רוביד 

.םדוקה ףיעסה ואר 9 
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לש חצר הנושארבו שארב אוה ,ןאקאל רמא ,למסה .רופיסה תא םתוחה טבמה לש תודלות 

.(Lacan, 1977: 104)ותקושת תחצנה תא טקייבוסב ןנוכמ הז תוומו ,[ןמוסמה] המ־רבד 
וב תננוכמ ,הפשה לא טסינוגטורפה לש ותליפנ תא תנמסמה ,באה לש וכוויתב תוננובתהה 

רמואה לוקה תא ,ןושארה ףוגה תא בוש אוצמל ןויסינה תא המיעו ,ומצע לא הקושתה תא 

רקממה לש ויניעל תודמציהה .ולש ןמוסמה ירחא תוקחתהל ןמסמה לש ונויסינ — 'ינא' 

,םילימה םרטבש תושממב יעצמא יתלב עגמ ותואל רגובמה לש ותקושתל תוא איה ,דליה 

.דליכ ומצע לא ותקושת :הפשה לא הליפנה ינפל םלועה םעו ומצע םע הב היהש תודחאל 

וכרדש ךוותה ,רופיסה השעמ ןיבל תואיצמה ןיב תדמועה ןיעה אוה ,רוכזכ ,דוקימה ןכש 

םדוקה ,תוננובתה לש השעמכ 10.הפשב םילימל ומגרתיי םרטב תואיצמה תונומת תורבוע 

םע ,טעמכ יטויבמיסה ,רתויב בורקהו ינושארה עגמה אוה דוקימה ,רובידה תלועפל דימת 

אלב ,ותוינשוח אולמב — דליכ םלועה תא רפסמה הווח ובש םוקמה אוה :תושממה 

תודמציהה .'רחא'ל ותויה םרטב — םלועה ןיבל וניב ץיחל הפשה תויה םרטב ,םיכסמ 

בוש ומצע תא חיכנהל רפסמה לש ותקושתל תוא אופא איה דליה דקממה לש ויניעל 

ידיב תענומ איהו ,תורכזיה לש גוס איה ,ןאקאל רמא ,הקושתה :רופיסה ךילהתב 

".(Müller and Richardson, 1982: 169) דובא ןדע־ןג לא 'הביש לש הקיטקלאיד' 

תא רזחשל רשפתמ יתלבה ונויסינב .רחא לש וטבמ ,חרכהב ,אוה דליה לש וטבמ ,םלואו 

ןוטלש' תא רפסמה דבאמ ,ןושארה ףוגה תא ,רגובמכ ,בוש ומצעל סכנל ידכ דליה לש וטבמ 

דליל רז ,ומצעמ רחאל רגובמה תא תכפוה הפשה לא הסינכה ןכש ,'רחא' לש ותבוטל 'טבמה 

'ינא' ותואל בוש תויהל םלועל לכוי אל ,הזככ ,רפסמה .בוש ילבל הדיבאמ הפשהש ,ובש 

םסקל ,ןמיסל 'ינא'ה תא תכפוה אליממ ,ותלחנ ,הפשהש םושמ ,יתישארב ,ינושאר ,ידלי 

לע טקייבוסה לש רותיווה עגר םג חרכהב אוה 'ינא' רמוא םדא ובש עגרה :גגופתהל דיתעה 

.תודחאכ םייקתהל תורשפאה תא ונממ תללוש רובידה תלועפ םצע ןכש ,ומצע 

,טבמה לע רותיווב ענמנ יתלב ןפואב אופא הכורכ דליה־דקממה יניע ךרד תוננובתהה 

.רגובמה רפסמל (דוע) ההז וניאש רחא לש ותוננובתה איה ,יסיסב ,קומע ןבומבש םושמ 

ול קינעמ אוהש םושמ ,טקייבוסכ (דליה) טקייבואה תא השעמל ןנוכמ הז סנואמ־רותיו 

איה :ימצע דוביא ידכל ךכיפל ותוא הליבומ רגובמה לש ותקושת .יאמצע ןנובתמ לש הדמע 

הפוצהש ,תינוויכ־וד הלועפל הייארה תא תכפוהו ידעלבה הפוצה דמעמ תא ודימ העיקפמ 

הלועפ :הזל הז םיענכנ ,םהיניב םירסמתמ ,םהיתומוקמ תא בושו בוש הב םיפילחמ הפצנהו 

הבש ,(תואריה לש) תיביספ הדמעו (הייפצ לש)תיביטקא הדמע ,תעב הב ,הכותב תמייקמה 

12.תעב הב הפצנו הפוצ ,ומצעב םצעב ןנובתמ ,טקייבואל ךפה ומכש ,ןנובתמה טקייבוסה 

.1א ףיעס :ואר 10 
.133 :יול :ואר 11 

Davis, 1985b: 986 :ואר 12 
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רפסמה ןכש ,טקייבואה לשו טקייבוסה לש 'תואסיכה קחשמ' םת אל ךכב ,םלואו 

טבמב ויתורוק תא ושרפב .רופיסה השעמ ךרד טבמה תא הרזחב ומצעל סכנמ רגובמה 

תדמע לע ורובעב רתוומו היהש דליל תוננובתהה תוכז תא קינעמ םנמא אוה ,רוחאל 

ךרד — רפסמכ ודוקפית ךרד ומצעל וז הדמע ריזחמ אוה םלואו ,(הפוצה) טקייבוסה 

קחרמה ןמ ,תומדקומה ויתונשב היהש דליב ותוננובתה .ורופיס אשומל דליה לש ותכיפה 

ומויק וילע רזגש ,הרז ,תקחורמ הדמע התוא .הפצנל בוש הז דלי תכפוה ,ישילשה ףוגה לש 

הריתכמ םג ,'רחא'ה דליה תבוטל טבמה תוכז לע רתוול הליחתכלמ ותוא הצליאשו ,הפשב 

,ולש ויתורוק רסומכ :תוביצי ידכל העיגמ תכרעמה ןיא ךכב םגש אלא .הפוצכ בוש ותוא 

אשומ אוה רופיסה רוביגכש םושמ ,דבלב רפסמה טקייבוסה תויהל לוכי אוה ןיא אליממ 

טקייבוס ,הפצנו הפוצ ,תעב הב ,אוה רגובמה רפסמה ,עגר לכב .ומצע ולש תוננובתהה 

.דחי םג (?הדירד ונדמילש רועישה והז ץא םאה) רצונו רצוי ,טקייבואו 

הניא ,רפסמה לע הפוכ (הקחדהה ,עמתשמבו) הקושתהש ,תונתשההו ףוליחה תעונת 

ןנובתמ ,רוחאל טבמב ויתורוק תא ונינפב שרופה ,רגובמה רפסמה .םלועל אופא תמייתסמ 

.הז דלי לש ויניעל דעבמ ןנובתמ אוה ,ותהימכב ,תעב הב :תומדקומה ויתונשב היהש דליב 

סכנמ ,(רגובמכ ולש ןניאש תוחפל)ולש ןניאש םייניעל ,רחאל טבמה תוכז תא קינעמ אוה 

וז תדמתמ העונת .הלילח רזוחו ,בוש התוא דבאמ ,רופיסה השעמ ךרד תינשב ומצעל התוא 

תא תפשוח — טקייבואו טקייבוס ,בתכנו בתוכ ,הפצנו הפוצ לש — חישב תודמע יתש ןיב 

הכורכ איהש תויציזופה יפוליחב ורוקמש ,תילאוזיווה תוסנתהה לש ילאוטסקטה הייפוא 

ןבומב תילאוזיו הניא הייארה לש התרטמש ,ונל הלגמ איה .(Davis, 1985b: 987) םהב 

'טבמ'ב וב חכוויהל רשפאש ,עדומ־אל חישב היצקנופ איה הייארהש :הלימה לש טושפה 

,םש)ונינפלש רופיסב ,רצונו רצוי ,טקייבואו טקייבוס ןיב תורמההו תוחזתה תכרעמב — 

.(םש 

לש תכרעמכ טקייבוסה תא אופא ןנוכמ ,הקחדהה עגרכ ,רופיסה תא םתוחה טבמה 

תדוקנ הרסחה ,זכרמ תלוטנ תכרעמכ ,רידת תושחרתמה תורמה לשו תותזת לש ,םילדבה 

תלועפכ ,תוילאוטסקטכ — ךכל רבעמו ,טסקטכ ותוא תננוכמ איה :תיפוס תחא תוסחייתה 

תלוטנ ,זכרמ תלוטנ תכרעמל ךופהל ושוריפ ,םידמל ונא ךכ ,רגבתהל .טסקט לש רוציי 

,טסקטכ אלא םויק םדאל ןיא ילמסה רדסב .וז תכרעמ ךותב תדמתמ העונתלו ,תוביצי 

אוה רגובמה .'ינא' רמואה לוקה לש ותומדב הלש דבוכה תדוקנ הנממ הלטינש תכרעמכ 

טסקטה איהש תדמתמ ההימכ התוא ,יפוסניא שופיח ותוא ,החונמ תרסח העונת התוא 

,רגובמל תויהל .([Davis, 1981a: 3] טקייבוסה לש ותומד םתוח אלא הניא תוילאוטסקטהו) 

תעב הב ךא ,תושממב ךמויק תא דבאלו ךמצע ךלש טסקטל תויהל :רובידל תויהל ושוריפ 

.הידב לש גוסל ךופהל ושוריפ :ךלש טסקטל ההז־יתלב תויהל 
'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' לש םויסה תנומתב רפסמה הווחש רבשמה לש וינמיס 

אופא םירכינ םניא — יחצנה manque-ä-etre-r\ לש ונוניכו הפשה לא הליפנה רבשמ — 

רבשמה תא רזחשמ רפיסה .רפיסה לש ובוציע ךרדב אלא ,תרחא וא וזכ תשרופמ הרימאב 
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.(Rimmon-Kenan, 1987: 176) חוודל םוקמב שיחממ אוה :הנכותב אלו ,הרימאה ךרדב 

יולגה טסקטהש ,באה לא הבישה תואצות תא ונל הלגמ רופיסה תביתכ ךרד ,תורחא םילימב 

תוארמ ןיבל ןיעה הארמ ןיב רשקה תא תוחאל ישוקה תא :ןריתסמ — תעד ילבב — 

.ומצעמ םדאה לש ותולג ,ןושארה ףוגה ןדבוא ,'ינא'ה ןדבוא תאו ןורכיזה 

הלגמ ,םייניע תזיחא לש הינממסב ,וישעמ לכ ומכ ,עובטה ,רגובמה לש רופיסה השעמ 

ןבומכ תנייפאמ וז העפות .שרופמב רמוא אוה ןיאש תא ,השוע אוהש המ תועצמאב ,אופא 

הליבקמ השחמהכ־רפיס ןיבל חווידכ־רפיס ןיב הנחבהה :ותוללכב יטילנאוכיספה חישה תא 

remembering) (,Rimmon-Kenan) הריכז ןיבל (repeating) הרזח ןיב דיורפ לש ותנחבהל 

רזוח הרבעהה־יסחיבו (repetition-compulsion) 'הרזחה תייפכ'בש םשכ .(1987: 177 

ונינפלש רופיסב ךכ ,(1920: 103; 1914: 116 ,דיורפ)ותוא רוכזל םוקמב ורבע לע לפוטמה 

לש חותינ קר .(Rimmon-Kenan, ibid) הביתכה תלועפ ךרד רבעה־תמוארט תרזחתשמ 

לש 'תיתימאה ותוהז' תא ףושחל ןכ לע לוכי ,ןאכ השענש יפכ ,הרזחכ ,השחמהכ רפיסה 

לא חישה לאו הפשה לא הליפנה לש ,בטיה תיווסומה ,תעדומ־אלה המוארטה תא :רופיסה 

.ליכהל לוכי וניא יולגה טסקטהש המוארט ,'רחא'ה 

לע ,הירורב לע — םייגולנאה הנשמה ירופיס לש םתריזש םג ,אבה ףיעסב האראש יפכ 

— םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה לע ןבומכו םינרזמהו תוכימשה שדחמ לע ,ץעה תעלות 

,הלא הנשמ־ירופיס .שרופמה ילולימה חווידה לש ומוקמב האבה השחמהכ שרפתהל היושע 

,רפיסה ןיבל רופיסה ןיב (תלוגנרתה רקיעב) םירצוי םהש היגולנאה תועצמאבו םמצעלשכ 

חישב םינמסמכ םיספות םהש םוקמה ךרד ןורחאה לש יביטמרופרפה טביהה תא םיטילבמ 

לש חישה — רישיה רובידה ינפ לע ,ירופאטמהו ימינוטמה ,ףיקעה רובידה תא רכבמה 
.'רחא'ה 

(11)'וחא'ה לש חישה .4ב 

.םהב העיפומ דליה לש ותומדש ,רופיסב םיעטק םתואב קר יתקסע הכ דע ןוידה ךרוא לכל 

רפסמל םסחייל רשפא יא ןכ לעשו ,םהמ רדענ דליהש םידחא םיעטק םג םנשי ,םלואו 

םינורזמהו תוכימשה שדחמ לש וישעמ רואית .טסקטה יקלח ראש תא רסומה רגובמה 

הירורב ץבש םירבדה יפוליח ,(487-485)תלוגנרתב םיקיזחמה םילכונה ןיבל וניב שגפמהו 

,488)רפסה־תיב לא התוא םריזחהבו המינפ תיבב ,התיבה רפסה תיבמ םכרדב הירוה ןיבל 

תוכימשה שדחמ לש ותפוג רואיתו (494 ,493) ץנזמב בשויה רוכישה רואית ,(495 

ויפמ רסמיהל םילוכי םעא הלא םיעטק — (495)הבשומה יתבמ קחרה תלטומה ,םינורזמהו 

הרימשל הצוחנ םתללכה ךא ,תורומאה תודשחרתהה םוקמב חכנ אלש ,רגבתהש דליה לש 

.קפסב תלטומ הניא רופיסל םתובישחו ףצרה לע 

תעיבקב ףתתשמה ףסונ רפסמ ונשי םאה ?רופיסה לש הלא םיקלח אופא םירסמנ ימ יפמ 

הנומת לש התיינבל םירסחה םיטרפה תא םילשהל גאודה ,הריציה לש הנבמהו ץגריאה 
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ןושלל םיהז הלא םיעטקב ונונגסו רפסמה ןושלש הדבועה חכונל ?תויושחרתהה לש המלש 

טסקטב םיאצמנ םהש תורשפאה תא עיצהל הצור ינא ,רופיסה יקלח ראשב רובידה ןונגסלו 

ןיבל רפסמה טקייבוסה ןיב םייקה רעפה תוכזב ,רמולכ ,'רחא'ה לש חישה לש ומויק תוכזב 

תועצמאב ,ומצעל ההז־יתלב ותויה חוכמ רפסמ ותוא לש ויפמ אופא םירסמנ םה .ומצע 

.ולש חישה בוציעב ףתושה 'רחא'ה לוקה 

ול אצומה ,םמוד 'לוק' והז .ולשמ לוק תועצמאב טסקטב גצוימ וניא 'רחא'ה לש חישה 

לש ותרימא חורב .ירופיסה גראמה לש ובוציע לע יארחאהו ,רפסמה תועצמאב יוטיב 

Lacan, 1977:)'בשוח ינניא ובש םוקמב אצמנ ינא ןכ לעו ,ינניאש ןכיה בשוח ינא' ,ןאקאל 

תושיי התוא ,ונייה ,עלבומה רבחמה תא 'רחא' ותואב תוארל עיצהל אופא הצור ינא ,(166 

.(85:1984 ,ןניק־ןומר ךותב ,Booth, 1961:67)'רפוסה לש רחאה ינאה'כ תופוכת תגצומה 

־אלה רמולכ)'רחא'ה ןיבל עלבומה רבחמה ןיב היגולנאה תועמשמ תא ררבל שגינש ינפל 

,הנושארבו שארב .המיאתמכ וז היגולנא תאצומ ינא ןלשבש תוביסה תא טרפל ינוצרב ,(עדומ 

םצע השעמלו ,(זמורמ רבחמ וא עמתשמ רבחמ םג הנוכמה) עלבומה רבחמה לש ותוליעפ 

('רחא'ה וא) עדומ־אלהש יפכ קוידב ,(86 :1984 ,ןניק־ןומר) טסקטב םיעלבומ ,ומויק 

גראמה תא הנובש ימכ ספתנ עלבומה רבחמה ,תינש .חישה לש יולגה ןכותה ךותמ עמתשמ 

תויתורפסה ויתוערכה .(86:1984 ,ןניק־ןומר ךותב ,Chatman, 1978:148)ותוללכב ירופיסה 

.טסקטה לש ויפוא תא תועבוק (ונינפלש רופיסב בלושמה רובידה תקינכטב הריחבה ןוגכ) 

אלש בצעתהש חישה תא רבודה הפה קר אוה :הלא תוערכהל 'עדומ' וניא ומצע רפסמה 

,ול ליבקמב ,רפסמה דצל תלעופה ,תוכמס וא תושיי אופא אוה עלבומה רבחמה .ולש וחוכמ 

קלח ותוא אוה 'רחא'ה ,ךכל המודב .ירופיסה גראמה בוציע לע תיארחאהו ,ול ההז הניא ךא 

אוה' ,ןאקאל רמא ,'עדומ־אלה')ומויקל עדומ וניא ,ולשכ ההזמ וניא טקייבוסהש חישה ןמ 

ףא ,ףוסבלו .ולש יולגה חישה תא בצעמה אוה ךא ,([Feiman, 1985:1025] 'רחאה לש חישה 

הדבועה .עדומ־אלה ןיבל וניב הלבקהל סיסב ןתונ עלבומה רבחמה לש ותוהמ לע חוכיווה 

טקורטסנוק וב םיאור םירחא וליאו ,('רחא ינא' וא ,תשנאומ העדות)תושיי וב םיאורה שיש 

קלח ,דחא דצמ ,אוהש 'רחא'כ ויפוא תא קוידב תאטבמ ,ארוקה ידי לע קסומה ילנוסרפמיא 

.םמודו הרוצ רסח טקורטסנוק ,ול ינוציח אוה ינש דצמו ,טקייבוסה ןמ 

,עדומ־אלה ,'רחא'ה לש חישה רצותכ ותוללכב ירופיסה גראמה תא האורה הסיפתה 

לש (תויתפשה וא) תוינושלה הלועפה יכרד תא תוהזלו תוסנל ,םיארוקה ,ונתוא תנווכמ 

,םיעדומ־אלה םיינושלה הרמהה יכילהת לש םהיתובקע תא רפיסב שפחל ,רמולכ ,טסקטה 

,הפשכ לעופ ,ןאקאל'ד אבילא ,רפיסה ןכש .םתועצמאב רשפאתמו רצונ יולגה טסקטהש 

חיש תכרעמ לכ תנעשנ ןהילעש תוינושלה תולועפה ,ןכ לע ,וב תולגתמו ,הפש ומצע אוה 

ומוגרתב יוביעהו הקתהה ,ןוסבוקאי יפל (הרופאטמה) הרירבהו (הימינוטמה) ףוריצה — 

.(Jakobson, 1971: 1113; Lacan, 1977: 156, 160) ןאקאל לש 

,ומצע טסקטה ךותב אצמנ ,רופיסה תא אורקל שי ובש ןפואל ירקיעה זמרה ,השעמל 

:ןושאר ףוגב רובידל רפסמה רבוע ובש קלח ותואב 
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םינמזה לכ ינפל ,ןכ ינפל בר ןמז ,יתיב לש תירוחאה רצחב ,תפרה דיל רשא לודגה חבה לומ 

(490).שדח םולח ךות לא םולח ךותמ הציקי ומכ יל התייה ,יתעדיש 

טסקט לש יולגה דבורה אוה ;(םולח ךותב םולח אוה 'ינא'הו)םולח־יומד אופא אוה טסקטה 

תדובע' תוכזב תיחכונה ותרוצ תא לביקש עדומ־אל חיש לש רצות ,ןיעה ןמ יומס ,רחא 

טסקטהש היצטנמגרפהו לובליבה ,שוטשיטה תשוחתל ףרטצמה ,הז שרופמ דגיה .'םולחה 

השעמה רופיס לש יולגה ןכותב האורה תונשרפ השעמל קודיצה תא ןתונ ,ותאירקב הרשמ 

דביע לשו (הימינוטמ) הקתה לש ךילהת ורבעש ,תועדומ־אל תומת לש הרוצ־לוגליג 

אופא הרפצ איה — יפוס ןמוסמ ול שי םא — תועמשמ רופיסל שי םא .(הרופאטמ) 

יוהיז תועצמאב אלא ,רפסמה יפמ רסמנה יולגה ןכותה תקידב תועצמאב אל תולגתהל 

ןפוא תקידב תועצמאב ,רמולכ — הז ןכות ובינהש יוביעהו הקתהה יכילהת לש חותינו 

,עלבומה רבחמה לש ותלועפ רצות איהש םולח תדובע התוא ,ירופיסה גראמה לש ובוציע 

.רפסמה לש 'רחא'ה 

לש ויתודימ יפכמ ,יל המדנ ךכ ,גורחי ויטרפ לכל ירופיסה גראמה לש קדקודמ חותינ 

הצור ינא ,תאז םע .הדימה לע רתי םייטסילמרופ םיקיפא לא ןוידה תא הטיו ,הז רוביח 

םג ובשו ,ירופיסה גראמה לש רתויב טלובה ןייפאמה ילוא אוהש המ לע ןאכ עיבצהל 

תלילעב ,תוארל ונלחתהש יפכ .רוזיבה :'רחא'ה לש ותלועפ ינמיס ,יתעדל ,םילגתמ 

,וכרדב דחא לכ ,םיריאמה ,םידחא הנשמ ירופיס םירוזש 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' 

(ובס תומ םע טסינוגטורפה דליה לש ותודדומתה רופיס) יזכרמה הלילעה רופיס תא 

לש המגידרפה ,רומאכ ,אוהש ,רופיסה לש קמועה הנבמ תא תופשוחה תויגולנאב םידמועו 

לע ,םינורזמהו תוכימשה שדחמ לע ,ץעה תעלות לע) הלא םירופיסב .דוס לומ הדימע 

ותרוצב 'רחא'ה לש חישה ,יתעדל ,הלגתמ (םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה לע ,הירורב 

רופיסב הלועה המית לש הרוצ־לוגליג אוה הנשמה ירופיסמ דחא לכ ןכש .רתויב הרורבה 

תא המדמה ,תעלותה םע םיאובחמה קחשמ .המצע המיתה התוא לש ילואו — זמורמב 
ידליה הבצמבש ,הירורב :הרתסההו יוליגה השעמב הטילש ול שוכרל דליה לש ויתונויסינ 

טקייבוסה — דוסה השעמל ץוחמ רתונה רגובמ לש רתויב תקהבומה תומלגתהה ילוא איה 

ברסמה רגובמה אוהש ,םינרזמהו תוכימשה שדחמו :העדותה־תת ןוניכו הקחדהה םרטבש 

םלוכ םלוכ — התימ ומצע לע רזוג תמאב תרשפתמ־יתלבה ותוקבדבש ,דוסה השעמל 
.ולש תוירשפאה תודלותלו טסינוגטורפה לש ובצמל תורופאטמ 

לש ובצמל לוכמ תקהבומה הרופאטמה ילוא איה םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה 

איה תלוגנרתה ,התוא תפפואה הלומהה ינפמ הששחב בולכב תעטרקמ .דליה טסינוגטורפה 

התלוכי רסוח לשב הדרח איה ,דליה ומכ .םייניע זחאל התרטמש ,תירזכא היצלופינמל ןברוק 

איהש ,תקבדומה ,תישילשה לגרה .(492) התוא בבוסה םלועה תא ,ןיבהל םג ןכלו ,תוארל 

דשחה :ומצע לע ןעשיהל דליה לש ותלוכי רסוח תא תלמסמ ,ץוצר הנק תנעשמ תלוגנרתל 

,ןולטמ) םלועב ומויק תואדוובו 'ינא'ב דשחה םג ,רוכזכ ,אוה ,תושממב ,הארמב ,ןיעב 
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,רופיסה םויסב לישבמה ךלהמב בלש תנמסמ תלונרתה תניצס ,תאזכ תולכתסהב .(8 :1995 

םיסחיה שלושמב תפפורה עלצה איה תפיוזמה לגרה .םלועה םע דליה לש ועגמ ןדבוא לש 

ונוחטיב תא דביאש ,דליה תא :היפתושמ דחא לכ ןמסל ,השעמל ,הלוכיו ,וירוהו דליה לש 

,םייניעה זחאמ באה תא ;םלועה תרכהל ומצע לע ןעשיהל דוע לוכי וניאו ויניע הארמב 

תא ריתומ הרדעיהשו ,טסקטה ןמ לילכ טעמכ תרדענש ,םאה תאו !דליה לש ונומאב דגבש 

תא םג הליכמ תלוגנרתה תניצס ,ךכל רבעמ .םירגובמה לש היימרה ישעמל ףושח דליה 

,תקבדומה לגרה לש המילאה התשילת .ונורתפ תאו — דליה לש סופידא ךיבסת ינמיס 

איה הבקנה תלוגנרתה .ויבא ידיב סוריס ינפמ דליה לש ותדרח תא תלמסמ ,סולאפה תייומד 

השעמ ,תעב הב .הל יארחא עדומ־אלהש האווסה ,רבגה לוגנרתה לש האווסה ןבומכ 

,ןולגעה ידיב בולכה תצירפ :האלכמ תלוגנרתה לש הרורחש תא רשפאמש אוה הז 'סוריס' 

השעמל המכסהה .חורבל תלוגנרתל תרשפאמש איה ,תישילשה לגרה תא הילעמ שולתל ידכ 

אוה ןכש ,קוחה תא לבקל ץלאיי ,םיקיסמ ונא ךכ ,דליה :שפוחל חתפמה אופא איה סוריסה 

.םייח ול ןתייש 

אופא ןה ,םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה טרפבו ,הנשמה ירופיסב תועיפומה תויומדה 

טסקטב םירסמנ םניאש םירבד תופיקע םיכרדב ונל תולגמה ,דליה לש ובצמל תורופאטמ 

לש ובצמל תלוגנרתה לש הבצמ ןיב תורורבהו תוברה תולבקהה ףא לע .ןירשימב 

וניא אוהש םושמ תאזו ,םהיניבש ןוימדה לע שרופמב עיבצהלמ רפסמה ענמנ ,טסינוגטורפה 

,אוה עדומ־אלהש םושמ ,תלוגנרתה תניצסב ומצע תא ההזמ וניא אוה ;הז ןוימד האור 

רמא ,עדומ־אלה .ולשכ ההזמ וניא אוהש ,טקייבוסה לש הירוטסיהה ןמ קלח ותוא ,קוידב 

הכוז וניא ךא (םילימב) רבודמש טקייבוסב קלח ותוא אוה ;'רחא'ה לש חישה אוה ,ןאקאל 

.(Felman, 1985: 1025) הרכהל 

:םינוש תומוקמ ינשב תעב הב אופא דמוע 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה'ב רפסמה 

,ולש ולוקב רבדמ אוה ונממש ,ןמסמה לש ומוקמ — עדומה חישה לש וזכרמ אוה דחאה 

ולוקב רבדמ אוה םשמ ,ןמוסמה לש ומוחת — עדומ־אל חיש לש וזכרמ אוה רחאהו 

הז אוה !ירפסמה תא בשוחיש אוה עלבומה רבחמה ,3.עלבומה רבחמה לש ולוק ,'רחא'ה 

־יתלבה ותרוצ תא חישל םינתונה (הימינוטמה ,הרופאטמה)ןומיסה ינונגנמ תא ליעפמש 

תעדומ־אל המת לש הרוצה לוגליג איה תלוגנרתה תרופאטמ .הרכהל ,יוהיזל ,חונעפל־תנתינ 

סנכיהל הלכיש ,(דיחיה יומידה לא ןלוכ תוסנכתמה תודחא תומת לש ,רמול ףא רשפאו) 

.ןמסמכ קר :תרפוסמה ,תקחדומה התרוצב קר ביטרנל 

לש ובצמל אלא ,טסינוגטורפה לש ובצמל קר אל הרופאטמ איה תלוגנרתה ,םלואו 

,ותודלי ימימ ויתורוק תא וב רסומ רפסמש ,יפרגויבוטוא רופיסש הדבועה .ותוללכב טסקטה 

,םייניע תזיחא לש השעמ איהש ,םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה םש לע אקווד ארקנ 

Muller and Richardson, 1982: 167 :ואר 13 
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.ללכב טסקטה לש ובצמ ןיבל הנכסמה היחה לש הבצמ ץב ןוימד לש דחא וקמ רתוי תחתומ 

דחא רבד ,היימר לש וליפא ,הרתסה לש השעמ — הרופאטמ אופא אוה ולוב רופיסה 

איה !ותרוצ תא רופיסל תנתונ ,הרופאטמכ ,תלוגנרתה .רחא רבד לש ומוקמב דמועה 

ךכ ,טסקטהו טקייבוסה) דחי םג טסקטה לש ובצמ לשו רפסמה לש ובצמ לש םוטפמיסה 

.(ךה ונייה םה ,וניאר 

איה תירופאטמה תונפואה .ןאקאל ירבדכ ,הרופאטמ לש הרוצ אופא שי םוטפמיסל 

תא)רחא לש ומוקמב דחא ןמסמ הביצמ איהש םושמ קר אל ךא ,םוטפמיסל הרוצ תנתונש 

Muller) תינימה המוארטה לש היתורוקמ תא הריתסמ ךכבו (דליה לש ומוקמב תלוגנרתה 

 1982:168 ,and Richardson), איה־איה ,הרתסה לש השעמכ ,הרופאטמהש םושמ םג אלא

תא רידמ ,דליה ןמ רגובמה תא לידבמה ,הפשב םויקה .רגובמה לש ובצמ לש םוטפמיסה 

אופא עובט רגובמה לש (ןומיסה)רופיסה השעמ .ריתסהל וילע רהג ךכו ,ומצעמ טקייבוסה 

אוה !יורק אוה ומש לעש תלוגנרתה השעמ ומכ קוידב ,םייניעה תזיחאו הרתסהה ינממסב 

.ומצעל הרופאטמכ :וארוקל שי ךכו ,ומצעל ההז־יתלב חרכהב 

הלגתמ — טסקטב ול יארחא אוהש רוזיבה — ירופיסה גראמב 'רחא'ה לש ותלועפ ,םלואו 

ותומדקתה ,ןוסבוקאי בתכש יפכ .ףוריצה ריצ ,ימינוטמה ריצב םג אלא ,ירופאטמה ריצב קר אל 

םהיניב ןוימדה ךרד רחאל ליבוהל לוכי דחא אשונ :םייטנמס םיצורע ינשב תלהנתמ חישה לש 

(ימינוטמ ץורע) הזל הז םתוכימס ךרד ,רמולכ ,םירצוי םהש ףצרה ךרד וא ,(ירופאטמ ץורע) 

 (1113-1114 :1971 ,Jakobson). תרגסמ םייקמ 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה'ש ףא לע

ירה — ובס תומ םע דלי לש ותודדומתה רופיס — ופוס תאו ותישאר תא תרשוקה תיתלילע 

םירשקנ וללה .תיזכרמה הלילעב םירוזשה הנשמה ירופיס לשב ,וכרואל ידמל תפפור וז תרגסמש 

וניא הז רשק םלואו ,תויושחרתהה םויב טסינוגטורפה לש ויתורוק םע ,רבד לש ופוסב ,םנמא 

לש םמויק םצע ,השעמל .ארוקה לש ףצרה תשוחת תושק תעגפנ ותוררבתהל דעו ,דימ ררבתמ 

־יתשה הנבמ .הרואכל ,הב םירוזש וללהש 'תיזכרמ הלילע' לע רבדל ילע השקמ הנשמה ירופיס 

תרחאל תחא הדוזיפאמ ,תומדל תומדמ ,םוקמל םוקממ םיפוכתה םירבעמה — טסקטה לש ברעו 

.טסקטה יקלח לכ תא וילא רשוקה יתלילע ןגוע לש ,זכרמ לש ומויקמ ותוא לשנמ אליממ — 

ומצע ןה־ןה :וכות לא תוגראנ הנשמה תולילעש יזכרמ הלילע וק לע אופא ןעשנ וניא רופיסה 

.ידוחייה ומקרימ תאו ומויק תא ול תונתונה ,טסקטה לש ורשבו 

ירופיס דקומ עגר לכב שדקמה ,וב תולתיהל ןגוע וא זכרמ ללושמה ,הז תשר־יומד הנבמ 

אל ףא וב ןיאש ,הז רזובמ ילאוטסקט הנבמ :ותרוכב תא ונממ ללוש רבכ עגרב וב ךא ,שדח 

:רערועמ יתלב זכרמ לש דמעמ המצעל סכנל החילצמו היתוער לע הליפאמה תחא הלילע 

וימדוק תא ריממ םהמ דחא לכש ,םיקלח־םיקלחל טסקטה לש וז תדמתמ תורבתשה 

תעונת התואב ,תרחאב ףלחות ,הרותב ,איה םגש ,ההז־אלו ההז ,תיקלח הארמ־תנומתב 

,תודחאל תדמתמ הקושת התואב ,תולגתה רחא ,ןגוע רחא ,זכרמ רחא (תימינוטמ) שופיח 

לש ,טסקטה לש ינושלה הנבמה הלגתמ ,קוידב ,הלאב — (באה לא)ףוס הזיא לא ,תונבומל 

ומצעב תויהל וילע רזגנ רגובמכש ,טקייבוסה הנבמ םג אוה אליממש ,'רחא'ה לש חישה 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 02 Jun 2018 00:24:15 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



םולב תרפא 246 

םהמ דחא לכש ,םינמסמ לש ףצר ךרד ,ןומיסה תרשרש ךרד קר תולגתהלו חיש תכרעמל 

הלגתמ עדומ־אלה לש יתפשה הנבמה קר אלו .ותוהז לש ,קלח קר דימת ,םיוסמ קלח ריאמ 

ןאקאל לש ותרימא ךופיה — ביטרנה לש ,הפשה לש עדומ־אלה הנבמה םג אלא ,ןאכ 

תודוזיפא ןתוא ,וניניע דגנל םישחרתמה םיפוריצו תורמה םתוא ןכש 14:ומצע אוה השעש 

וביל־בל ןה ,קספה אלל וז תא וז תוריממהו וז םע וז תובתכתמה ,רופיסה ךותב תולתפתמה 

.טסקטכ ותוא תוננוכמה ןהו רופיסה לש 

הביתכה ,תוומל םייוו ןיב .5ב 

חתפמל רופיסה לש םויסה תנומת תא םיכפוהה ,םירבד השולש לע יתעבצה הז קרפ תישארב 

:ינשה טוחכ רופיסב תרבוע וילא דליה לש ותהימכש ,רדענה באה לש ותביש :ותנבהל 

לא דליה לש ותסינכ תא תנמסמה ,קירה רדחב דליה לשו באה לש תפתושמה םתוננוכתה 

,'תמ ונלש אבס' דליה לש ותרימאו ;ילמסה רדסה לא ךכ ךרדו (םייניעה תזיחא דוס) דוסה 

לא רוזחל ינוצרב רמאמה לש הז קרפ םויסל .בסה תומ תא ותלבקל ,הרואכל ,תוא איהש 

.הכ דע ורמאנש םירבדה רואל טרפב ,היתויועמשמ תא הקמעה רתיב ררבל תוסנלו וז הרימא 

תנומתב תמה בסה הארמ)ותישארב חתפנש לגעמ רגוסה ,רופיסה תא םתוחה טבמה ומכ 

לש ההזה התרימא דגנכ תדמוע (496) םויסה תנומתב דליה לש ותרימא םג ךכ ,(החיתפה 

תא הנבל תננשמו תרזוח איה ,(482)'תמ ונלש אבס' .רופיסה תא תחתופה הנומתב םאה 

הינפש ידכ ,וילא התניכר .ומלוע תא ץפנל תמייאמהו החכנ דמוע אוהש השדחה תואיצמה 

וא הדרח תאטבמ איה םא תעדל ןיאש ,הינפ תושבולש הרזומה העבהה ,וינפ לומ ויהי 

יכו' ,ול ערהל אוה הנוצר יכ ,דליה דמול הלא לכמ — התוא ףפואה טקשה ,דיאל החמש 

םע וילע הפוכ איהש תורשפה רסחו רישיה שגפמה .(םש)'הז ןיינעב םירותיו םוש ויהי אל 

.הילשאל יוכיס לכ ,טלפמל תורשפא לכ רדענ ,תוומה תואיצמ 

עגמה תא — התייווהכ תואיצמה תייאר תא אופא תגציימ רופיסב םאה לש התומד 

אוהש ,םלועל םדאה ןיב תוציחמ רדענה ,האורה ןיעה עגמ ,תושממב יעצמא יתלבהו רישיה 

,ןפוא הזיאב ,איה םאה תעב הב .(imaginary order)ינוימדה רדסב ילולימ־םורטה םויקה 

־יתלבה לש ,ירשפא יתלבה לש ,יטמוארטה לש — (real order)ישממה רדסה לש ותגיצנ 

לש ימינפה ומלוע תא סורהל םייאמ ,תואיצמה םע ,בורקה ,רישיה עגמה :ורמואלךתינ 

רדסהו ינוימדה רדסהו ,יטמוארט םויק םג אופא אוה םלועה םע יטויבמיסה םויקה .דליה 
.ומצע רדס ותוא ילוא םה ישממה 

תנומתב 'תמ ונלש אבס' דליה לש ותרימא תועמשמ תא ,ןכ םא ,ןיבהל ונילע דציכ 

וז הרימאב האורה האירק ?םאה לש םימייאמה הירבד תא הלימב הלימ תרזחשמה ,םויסה 

Davis, 1985a: 853 :לצא ואר 14 
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וא ,באה לש תכמותה ותוחכונ תוכזב ןהילא עיגמ דליהש ,תיתימא המלשהלו הנבהל תודע 

הלוע הניא 15,סורקל ילבמ ומלוע תנומת ךות לא תוומה תדבוע תא םינפהל ותלוכיל ןמיס 

תלבק םג ,תמיוסמ הדימב ,איה דליה ידי לע בסה לש ותומ תלבקש ,הנקסמה םע דחא הנקב 

ךלהמ תא המילשמ וז הרימא ,ןאכ גיצהל הסנמ ינאש וז ומכ תיניינאקאל האירקב .ולש ותומ 

יפל ,('תמ ונלש אבס') רדענה ןומיס .ילמסה רדסה לא רמולכ ,דוסה לא דליה לש ותסינכ 

.(Muller and Richardson, 1982:79)הילא הסינכה עגרו הפשה לש המגידרפה אוה ,ןאקאל 

קחשמה תדוזיפאב וניאר וינצינ תאש ,n"!Fort! Da ואולמב שממתמ ובש עגרה אופא והז 

.ץעה תעלות םע 

.רתוי קומע ,ףסונ ןבומב ילמסה רדסה לא ותסינכ תא םינמסמ דליה לש וירבד ,םלואו 

,טסינוגטורפה לש ילפידאה ךיבסתה ןורתפ תא תנמסמ םויסה תנומתב באה לש וטבמ תלבק 

רשקה לעו תלוגנרתה תניצס לע ןוידב רקיעב)טסקטב םינוש תומוקמב ונאצמ ויתובקע תאש 

לע רתיווש ךכ לע דליה דיעמ ,'תמ ונלש אבס' וריהצהב .(הירורב םע שגפמה לא הלש 

תמה בסה .סוריסה השעמל המכסה ,חרכהב ,ותועמשמש רותיו ,ויבא תא גורהל הלאשמה 

ךרד ,ולש ותומ תלבקו (םוקמב אבס תא 'גרוה' דליה) באה חצר לש הקתה תעב הב אוה 
.ישממב הרכהה 

.המלשהו הנבה המיע שיש וזכ אל ךא ,תוומב הרכה ,ןכ םא ,תאטבמ דליה לש ותרימא 

אל ךא ,בסה לש ותומב (ומצע רובידה טקאב תגשומה וזכ :תיביטמרופרפ הרכה)ריכמ דליה 

ךילהתמ קלחכ אלא ,תוומה םע בורקמ תמעתהל התע לגוסמ אוה ןכ לעשו רגבתהש םושמ 

.תורגבתהה לש הביל בל ,וניאר ךכ ,אוהש ךילהת — (ללכב תושממה ןמו)ונממ ותוקחרתה 

רדסה לא הסינכה לש ענמנ יתלב חרוככ ,ולש ותומ םג אוהש ,בסה תומ תא לבקמ אוה 

Lacan,)ןאקאל ירבד לע הזרפרפב .הפשב רגובמכ םייח לבקל ךא ,דליכ תומל ידכ :ילמסה 

ותלימ קר אל אוה 'תוומ'ש ,רמול אופא רשפא (Felman, 1985: 1028 ךותב ,1978: 245 

ותלימ םג אלא ,(ולש העדותה־תת) ריכמ וניא אוהש חישל סחיב טקייבוסה לש הנורחאה 

םושמ אל ךא :דורשל ידכ הפשב תוומה תא לולכל ,ושוריפ למסל .וילא סחיב הנושארה 

ובש 'רחא'ה תא ותלבק תא תנמסמ (ומצעמ עקפומ ותויהב)ותומב טקייבוסה לש ותרכהש 

אלא ,(Felman, 1985: 1029)ןמלפ הנשוש ירבדכ ,ולש הירוטסיהה ךות לא ותדלוה תאו 

ותורכנתהל יאנתה איה־איה דליה ידי לע (ותומ) תוומה תלבקש םושמ הנושארבו שארב 

.העדותה־תת ןוניכל — ומצעל 

,וז הרימאו :הפשה ךות לא תוומה תא עימטמ ,דליה אופא רמוא ,'תמ ונלש אבס' 

,ןורכיזו םייניע לוטנ 'רחא'ל תויהל ידכ תומל ותמכסה תא ,ומצע לע ורותיו תא תאטבמה 

יאנתה תלבק .תושממבש ותועמשמ תא הקיחרמו ןמסמל תוומה תא תכפוה רבכ אליממ 

םג אליממ איה (סוריסה השעמל המכסהה)ילמסה רדסה לא דליה לש ותסינכל באה ביצמש 

.137 :1997 ,יול ,63-62 :1994 ,גיצרה :ואר 15 
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־אל המכסהכ ןכש ,ןומיסה ךילהת תישארו (ומצע סוריסה עגר) הפשה לא הסינכה עגר 

לוגליג רבכ — הפשב תוומ אוה תוומה :הרופאטמכ קר טסקטל סנכיהל הלוכי איה תעדומ 
.ומצע לש הרוצ 

ךיבסת ומויס לע אופא אב 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' תא תמתוחה הנומתב 

— שטשטמה ,םילעמה) באה לש וטבמ תא םינפמ דליהש םע ,טסינוגטורפה לש סופידא 

יתש תודכלתמ דציכ תוארל םילוכי ונא התע .חישה לש ןנוכמה ןורקיעכ (ןמסמה 

,תעב הב ,ושוריפ 'רחא'ה לש חישה 16.ןכל םדוק ןהילע יתדמעש 'רחא'ה לש תויועמשמה 

ךפהש) רפסמה לש חישהו (הרוכב לש דמעמ ןאכ הל תסכנמ ותוננובתהש)באה לש חישה 

,קוחה תא םינפמ רפסמה רשאכ :ךה ונייה םה םיינשה רופיסה ףוסבש םושמ ,(ומצעמ רחא 

ותויה .באל ומצעב תויהל ,םיוסמ ןבומב ,ךפוה אוה ,(הלמסהה) תיהבאה היצקנופה תא 

אוהש תלוזה לש ותוננובתה תבוטל עירכהש הערכהה ןמ ,קוידב ,תעבונ ומצעמ 'רחא'ל 
.ויבא 

תוננובתהה ינפ לע ,תואיצמה לע ויבא לש ,לפרעמה ,שטשטמה טבמה תא רכבמ דליה 

תא ול רשפאמ ,רדעיהל תוחכונ ךפוהה ,באה לש וטבמש םושמ ,ומיא לש םייניעה תחוקפ 

ביבס םיבר הלאש ינמיס דליב ריתוה םנמא ,םייניעה זחאמ ,באה .םאה ול תרשפאמ אלש 

,הפשה .בותכל ,רמולכ ,הרתסההו יוליגה השעמב טולשל ול רשפיאש םג אוה ךא ,בסה תומ 

,עדומ־אלה ןוניכ ךרד ,ול הקינעמ םג ,ותקושת תא וב החיצנמשו דליל קינעמ אוהש וז הנתמ 

יככותב תננוכמ איהש ץיחה .יטמוארטה םע ,ישממה םע יעצמא־יתלבה רשקה ןמ טלפמ 

,הקחדהה תא (םלגמו) רשפאמה ןמוסמל ןמסמ ןיב (bar) רבש וק ותוא ,םדאה לש ושפנ 

סחיב ינוציח םוקמב הווחה תא דימעמו ,םיטשפומ ,םיתמ םינמיסל ןיעה תוארמ תא ךפוה 
.בתוככ :ותייווהל 

ומצע םע םדאה לש יעצמא־יתלבהו ינויחה עגמה ןדבואב אופא ךורכ הפשב םויקה 

אוה הז םויק ,תעב הב ךא ,רדענה 'ינא'ה לא ,תדמתמ ,תיפוסניא הקושת לש הנוניכבו 

,דליה ןמ והשמ רתונ ,רופיסה ונל הארמ ,רגובמ לכב .ורופיס תא רפסל םדאל רשפאמש 

לכומ תויה לש בצמל ,ךוותמל ההימכהו םלועה לש ותובכרומ תא ליכהל ישוקה ילוא אוהש 

אוה רופיסה השעמ .תרחא תוננובתה ךות לא גראיהל ההימכהו תוארל ישוקה — רחאב 

ןנובתהל ול תרשפאמ הביתכה ןכש ,ומצעל ךוותמו ןיע ,ןמזב־וב ,תויהל רגובמה לש וכרד 

אקווד ורופיס תא בותכל אופא לוכי אוה .הפשה תרצויש ךוותלו ץיחל דעבמ ,קוחרמ ומצעב 

תואיצמה םהבש םיעגרה םתואב ,םיכסמ אוהש םושמ אקווד :רדעיהל םיכסמ אוהש םושמ 

.םייניעה תזיחא השעמל ,ומלוע תא סורהל תמייאמ 

.4.2ב ףיעס :ואר 16 
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ינוידבה באה :טסקטל רפיסמ .ג 

ותביש עגר ,רופיסה לש םויסה תדוקנב טעמ תוהתשהל ינוצרב רמאמה לש ןורחאה קלחב 

לע וב האב (ארוקה לש ,תילפידאה)הקושתהש םוקמב אקווד תוהתשהל רתומ םא .באה לש 

,העידיל ,יוליגל החטבהה (הרואכל תוחפל) וב תשממתמש םוקמב אקווד — הקופיס 

היצקנופה לע קירב הז רוביח םייסל ינוצרב יזא — (Brooks, 1994b: 31) תועמשמל 

לש רישיה וכשמה והז .תילאוטסקט היצקנופכ באה לע ,קויד רתילו ,באה לש תילאוטסקטה 

תא תמתוחה הנומתב טסינוגטורפה ־דיב ותמנפה לעו באה לש ןמסמה ודוקפית לע ןוידה 
.רופיסה 

ץוק טרבור בתוכ ,The Fictional Father: Lacanian Readings of the Text רפסל אובמב 

,תרופיסב באה תייגוס' יכ ,תסרוג תיניינאקאלה הבישחה לש תומויסקאה תחא יכ ,סיוויד 

לכ .'בא־רדעיה לש הייגוס הסיסבב איה ,הלש םיירשפאה הרוצה ילוגליגמ דחא לכב 

ונממ ורדעיה לש שדחמ הרדגה ,השעמל ,איה ,סיוויד רמוא ,טסקטב באה לש תולגתה 

 (3 :Davis, 1981a). לש וכרד םג דימת אוה טסקט לכש ,רמול רשפא קדצ לש הדימ התואב

הביתכה תא רשפאמה ,ןומיסה קרקע אוה יהבאה ןורקיעה .ומצע תא חיכנהל באה 

ףואשל זנק לש ורופיס ךישממ ,דליל דמלמ אוהש םייניעה תזיחא תורמל ,ךכ .הליחתכלמ 

הפשה ידעלב — באה ידעלבש םושמ ,(ולש ופוסב)רבד לש ופוסב וריזחמו דקפנה באה לא 

.םויק ול ןיא — 

לעו ,העיבת תישאר תדוקנ לש דימת אוה וב ספות הזש םוקמה .באל אופא קוקז טסקטה 

.וב רצעש םוקמב אלא םייתסהל היה לוכי אל םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה רופיס ןכ 

אלמתמש םושמ ,(?רופיס לכ לש)רופיסה לש תיחרכהה םויסה תדוקנ איה באה לש ותביש 

.ותומייקתהל רתויב ידוסיה יאנתה הב 

.וילע דמוע סקורב רטיפש ,רחא ידוסי יאנת םייקמ וניא רופיסה לש ופוס יכ המוד ,םלואו 

תויה .תועמשמל הקושתה איה ,תראב ןאלור יפמ טטצמ אוה ,ארוקה תא העינמש הקושתה 

לש ופוסב ,איה וז הקושתש ירה ,(טסקטה לש)ןפוצה לש אלמ 'חונעפ'מ תעבונ תועמשמש 

םכסמ ,רופיסה תא םיארוק ונא .(לוכה תעדל ,רופיסה ףוסל עיגהל) ףוסל הקושתה ,רבד 

.(Brooks, 1994a: 282-283) רדסו תויטנרהוק טילשיש ףוסל החטבהכ ,סקורב 

לש ובושל הייפיצה קר אל םשגתהל אופא הרומא התייה רופיסה לש םויסה תדוקנב 

.ךה ונייה ןה וללה ,השעמל .רדסלו תויטנרהוקל ,תועמשמל הפיאשה םג אלא ,באה 

יתש ןארוד דיגנמ ,'The Captive King: The Absent Father in Melville's Text' ,ורמאמב 

תחאה תונפואה .ילמסה רדסה לא םירשק יגוס ינש ,ויניעב ,תוגציימה ,ביטרנ לש תויונפוא 

תיהבאה היצקנופה לש תחלצומ המנפה לע הדיעמ איהו ,תיטנרהוק ,הרודס ,תיראיניל איה 

ןיב) הנחבה תרדענו הביצי־יתלב ,תעתעתמ ,הלתלתפ איה תרחאה תונפואה .(הלמסהה) 

.תיהבאה הרופאטמה תמנפה לש (תוחפל יקלח)ןולשיכ לע הדיעמ איהו ,(ןמוסמל ןמסמ 

,םרוזה ,יביטרנה — למסומה ןיב חתמ ליוולמ לש םיטסקטב םירצוי הלא םיסודומ ינש 
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־יתלבהו עתעתמה ,ןיפולחל ,וא ,העונתה־רסחו ןבואמה — למסומ־אלה ןיבל ,יתלילעה 

.(Durand, 1981:51) ביטרנה לש ותויכשמהו ותומדקתה םצע לע םייאמה ,ביצי 

טסקטה לש הפיצרה ,תיראינילה ,הרודסה תומדקתהה תא — תויביטרנה תא רשוק ןארוד 

ויניעב אוה רודסה ביטרנה .ילפידאה שולישה ןוניכב החלצה םעו באה לש ותוחכונ םע — 

רסוח ,לובליב ,ילאוטסקטה גראמב םיעקב .ילמסה ךילהתה לש רתויב תקהבומה תומלגתהה 

,'ביטרנ־יטנא'ה םה ,תיתלילעה המירזב םימגפ ראשו הדימה לע רתי הבר תויתדונת ,תופיצר 

.באה לש ורדעיה לע וא ותומ לע :סופידא ךיבסת ןורתפב ןולשיכ לע דיעמה 

רופיסה לש םויסה תדוקנכ ,ונינפלש רופיסב באה לש ותרזחש ,תופצל אופא היה רשפא 

ןגרואמו רורב ,ףיצר ביטרנ לש תישארה תדוקנ היהת ,ילפידאה ךיבסתה לש ונורתפ עגרכו 

באה לש ותביש .הזכש ביטרנ קפסמ וניא 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' ,םלואו .בטיה 

םוקמה ,ןמזה ףצרב םיקדסו םיעקב ריתע ,שטשוטמו לבלובמ ,יביטטנמגרפ טסקט תננוכמ 

םויקה ,ןארוד לש וירבדל דוגינב .ותומדקתה לע םידיבכמהו ותויכשמהב םימגופה ,הלילעהו 

היצטנמגרפה םע אקווד אלא ,רודסהו יטנרהוקה ביטרנה םע ןאכ ההוזמ וניא ילמסה רדסב 

,ומצע ןיבל םדאה ןיב ,יוצמל יוצרה ןיב רצוי אוהש רעפב .הזוריונה םע וליפא ,קוריפה םעו 

באה לא הבישה עגר .'רחא'ה לש חישה תא — ימינפ לוציפו רוכינ רגובמה לע הפוכ אוה 

ידכ .ץפנתהל הז ביטרנ לע רזגנ ובש עגרה םג אלא ,ביטרנה לש ונוניכ עגר קר אל אופא אוה 

.ןבומ תויהל תורשפאה לע רתוול טקייבוסה בייח רבדל 

יתלב ,םיוסמ ןבומב ,הרתונש תודלי תמוארט דבעל ידכ ביטרנב חישה תא ןגראל ןויסינה 

— ('ינא ןכיה' וא ,'ינא ימ' ושוריפש ,אבס םלענ ןאל :דוסה לא הסינכה תמוארט) הרותפ 

־אלה לע הטילש ול תונקל הסנמה ,דיורפל 'גנועה ןורקעל רבעמ'ב קחשמה דליה ומכ .לשכנ 

תא רזפלו התוא חנעפל ידכ ,תמדוק תואיצמ ורופיסב רזחשל רגובמה הסנמ ךכ ,ןבומ 

,תא רזחשל ,לע רוזחל ןוצרה ידיב ענומ ,סקורב רמוא ,הביתכה טקא .התוא ףפואה לופריעה 

המוארטה לש דוביע דילוהל היושע וזכש הרזח .(Brooks, 1994a: 285) ־ב טולשל ךכו 

ריבסמה הזכ ,םירעפ רדענ ,רורב ,יטנרהוק ביטרנב ישיאה םייחה־רופיס לש ונוגריא :המלחהו 

.(Brooks, 1994b: 47, 49, 53)יטיופרת חוכ לעב אוה ,טקייבוסה לש ורבע תא רתוי בוט 

תתל הלוכי הניא (תשחרתמ איה ,רבד לש ופוסב ,םש) רפיסב באה לש ותבשה ,םלואו 

באה תא בישמ רפסמה .(רופיסב) דליכ ול הנתנש ןורתפה תא רגובמה רפסמה לש וידיב 

,ותודליב ומכ ,םעפה םג חילצי (!ילאוטסקט ןורקיעכ) הזש הווקתב ורופיס לא דקפנה 

באה לש ובושש הווקתה ,םלואו .ומלועב רדסו תויטנרהוק טילשהלו רבשמה ןמ וצלחל 

.הדבתמ — תועמשמ ול ןתייו רופיסב תויטנרהוק טילשי (ובוש עגרכ ,םויסהש וא) םויסב 

םושמ ,ןורתפ לכ המיע תאשונ הניא (רגובמה לש ורופיסב) היינשה םעפב באה לש 'ותרזח' 

םייופצ םיביטרנה לכ .הפשה לש החוכל רבעמ איה ,ריהב ,ףיצר ,יטנרהוק רופיסל השירדהש 

ןמ רדענ םלועל ילמסה באהש םושמ אל ,(Davis, 1981b: 187) םיוסמ ןבומב ,לשכיהל 

.טקייבוסה לע הפוכ אוהש 'תורחא'ה ללגבו וב ותוחכונ ללגב אקווד אלא ,טסקטה 

תברסמ — הפשב אלא םויק הל ןיא אלהו — הפשב תמייקתמ איה דוע לכ ,הרופאטמה 
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תא תרשפאמ הניא ךכו ,יוליגה השעמל תברסמ איה .תדמוע איה ומוקמבש רבדה תויהל 

טסקטה תא תקרפמ ךכו ,תיקלחה תולגתהה תא תרכבמ איה ;קחרומה לא ,רוחאל הרזחה 
.םינפבמ 

תוערואמ רוזחש .םלועל ומצע לא בושל אלו — ומצעמ תולגל רזגנ רגובמה רפסמה לע 

השעמ — הליחתכלמ ותוא ךירצהש יטמוארטה עוריאה לע אצומ־אלל הרזחל ןודנ תודליה 

הימינוטמה תולובג תא ץורפל לוכי אוה ןיא ,הפשב השענ אוה דוע לכש םושמ — הרתסהה 

םושמ ,רבשה תא תוחאל לוכי וניא הביתכה השעמ .'רחא'ה לש חישה תולובג ,הרופאטמהו 

םילימב .ומצע רבשה רוקמ אוה (באה ,רמולכ) הליחתכלמ טסקטה תא ןנוכמה ןורקיעהש 

!רופיסב ,הפשב דוביעל תנתינ הניאש המוארט איה 'רחא'ה לש חישה לא הליפנה ,תורחא 

רבכ איה הפשב הלועפ לכש םושמ ,רודסו ריהב ביטרנב התולגתה תא תרשפאמ הניא איה 

.קוריפ לש ,שוטשט לש ,הרתסה לש — 'תורחא' לש השעמ 

לש ,טלחומה ,יפוסה דעיכ אופא ותוא תננוכמ (הנושארה םעפב)רופיסב באה לש ותביש 

ןויסינ לכ לש ,עסמ לכ לש דעיל באה תא תכפוה איה .ךליאו עגר ותואמ (רפיס וא)ביטרנ לכ 

לככ .באה לש (coming back) ותרזחל תכפוה רפסמה לש (repetition) ותרזח :בותכל 

ךכ ,תודליבש ויתורוק תא בתכשיו רוזחיו בותכיש לככ ,ורבע תא רוקחל רפסמה קימעיש 

הפשה לא קימעיש לככ .קדוהמ ,רורב ,ףיצר ביטרנב ומצע תא תעדל ותלוכי גגופתתו ךלת 

וב רבגת ןכו his-story,17 ,ולש הירוטסיההמ קחרתי ןכ ,ולש story^ ךות לא ,רופיסה לאו 

אלא הבוחב תנמוט הניאש ,ביטרנה לא ,באה לא ההימכה — רדסלו תועמשמל ותהימכ 

.הלילח רזוחו ,'ינא'המ תפסונ תוקחרתה ,טסקטה לש ףסונ קוריפ 

עבוקה ןורקיעכ — ילאוטסקט ןורקיעכ ותוא תננוכמ ,תומדכ טסקטה לא באה לש ותביש 

קדצ .הרזח לש תדמתמ הקימנידכ ,טסקט לכ לש ,טסקטה לש הקימנידה תא ךליאו התעמ 

אוה — רופיס לש ופוס — ףוסהש ,ורמואב (Brooks, 1994a: 283) סקורב רטיפ אופא 

ןכא איה 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' לש םויסה תנומתב באה לש ותביש :הרופאטמ 

לא טקייבוסה לש ותקושת ןיא ,הפשה לא לפנש עגרמ .רפיסב תיפוסניאה ותרזחל הרופאטמ 

דוסה איה הפשה ןכש .בושו בוש ךכו ,הביתכה השעמב אלא םוקמ הל תאצומ ומצע 

טקייבוסה לע רזגנש ,ריבע־יתלבה ,םמודה ריקה איה :המואמ ןיא וירחאמש — ןורחאה 
.דבלב דחאה ודיצב םלועל ראשיהל 

יברעה רוניכה ילילצ .תפרה ךותמ ותניגנב ךישמה ןיידע יברעהו דלוסה זרבה תזיחאמ הטמשנ ידי 

תא תמהונ ,התוחפייתהב בל תערוק ,הרזומ היח לש לוקב ,ףוס אלל תכשמתמהו הקדה המיענהו 

לכו השעאש השעמ לכו דעצאש דעצ לכ עגר ותואמ יכ יל ועידוה ,םירחא תומוקמ לא היעוגעג 

— ןורחאה ריקב העגנ ידי יכ .םלועל שיאל ותולגל ןיאש ןורחא דוס יל ויהי וב עגאש ןיינע 

(491).המואמ ןיא וירחאמש 

Felman, 1985: 1029 :ואר 17 
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םמיס 

םהמ דחאה רשא ,הזב הז םירוזשה םיכילהת ינש לש רצות אוה ,דימרק קנרפ בתוכ ,ביטרנה 

לכב .(Kermode, 1980: 86) הרתסהלו תוידוסל הטונ רחאה וליאו ,קוידלו תוריהבל רתוח 

ךילהתב ףושחל שיש תודוס ,תוריהבהו ףצרה תשוחתב םימגופה םיקלח םנשי טסקט 

ותקחדה ריחמב תולעל הלולע — תוריהבל ,ןוגריאל ,רדסל — ףצרל הקושתה .תונשרפה 

תא טסקטב שפחל איה ותולגל םיכרדה תחאו ,ומוקמב אצמיי דוסה ,םלואו .דוס לש 

האירקה ךרד וז ןיא ףא ילואו ,דומרק םיכסמ ,תיתרגיש האירק וז ןיא .הקחדהה לש היתובקע 

רחא טקא לכב ומכ ,רופיסב םישפחמ םיארוקה בור .ארוקה תא הילא בתנל ןווכתה בתוכהש 

,םלואו .בתוכה ירבד תועמשמב קפס ליטהל רזומ םהל הארנו ,רסמו תוריגס ,תרושקת לש 

ויקלח לע קר תנעשנהו ,טסקטה לש ,םישרופמה ,םיידיימה םייוליגב תקפתסמה האירק 

םיקלחה לש םיילושל םתקיחד ריחמב הלוע ,רסמה םעו ףצרה םע דחא הנקב םילועה 

ףושחל םייושעשו ,הריהזו תיטיא האירק םיכירצמש ,רופיסה לש רתוי םימולעהו םייומסה 

.(Kermode, 1980: 87-88) תילכתב תונושו תושדח תויועמשמ וב 

םא קפסו ,תיתרגש הניאש יאדו 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' לש תיניינאקאל האירק 

,ריעצ דלי לש תורגבתה רופיס ,תוטשפב ,וב האורה האירק .זנק לש ותבשחמב דוסי הל שי 

קר אל איה — בהוא בא לש ותכימת תוכזב ונממ תוצלחיה לעו רבשמל הסינכ לע רופיס 

יפכ קוידב ,םלואו .רתוי 'תיעבט' ףא איה םיבר םינבומבו ,תשקבתמ םג אלא ,תירשפא 

,לפטמה ירבד תונוכנל רושיאה אוה לפוטמה לצא (more story) ףסונ רופיס לש 'ורוציי'ש 

לשו םירשק לש תושדח תותשר תפשוח איה םא ,תרשאתמ םיארוקכ ונתונשרפ ךכ 

,הז ןחבמבו ;(Brooks, 1994b: 57) טסקטה תא דוע תראבמו הביחרמ איה םא ,תויועמשמ 

.תורחא תונשרפ תורוצמ תוחפ אל הפי תדמוע תיניינאקאלה האירקה ,יל המדנ ךכ 

שולש תלעב תלוגנרתה' רופיסל רשפאמ ילקיסומ טנמומ ירופיס לש ידבור־ברה הנבמה 

— 'רחא' רופיסו ,סיופמ ,ידלי ,טושפ רופיס :םירופיס ינש ,תעב הב ,וכותב ליכהל 'םיילגרה 

םג ךכ ,ידלי טבמ הכותב תרמשמ תרגוב תוננובתה לכש יפכ .רתוי סומכו םכחותמ ,רגוב 

יפכ .הנבנו חמוצ אוה ונממש ,םימתה תודליה רופיס תא וכותב רמשמ 'יניינאקאל'ה רופיסה 

,וילא םיוולתמה תונשרפה ילית קר אל אוה רופיס לכ ךכ ,חמוצ אלש דלי שי רגובמ לכבש 

,תידוסה — תיניינאקאלה האירקה .ומצע לש ,היולגה ,תידיימה ,הטושפה הסריגה םג אלא 

הניא — טסקט ירבש לשו םיזמר לש ,יתגרדהה ,יקלחה חונעפה ךרד תמדקתמה ,'תרחא'ה 

.םולשב טסקטב תונכוש ןה וז דצל וז !הידי לע תאצומ הניאו הנושארה האירקה תא האיצומ 

18,המצע תלוז רבד וב תוארלו טסקטב ןנובתהל הזילנאוכיספה הלוכי םאה הלאשל הבושתב 

.קפס אלב ,ןכ :רמול אופא רשפא 

Davis, 1985b: 1000 :ואר 18 
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היפרגוילביב 

םהרבא ,ןבלב 

.56-52 :5-4 ,ה'נ םיינזאמ ,'ח"מלפל רוניכה ןיב' :1982 

הנח ,גיצרה 

־לת ,דחואמה קביקה ,ןמפוה לאוי ,ונק עשוהי ,יאתבש בקצי לצ תוסמ :יטרפה םשה :1994 
.ביבא 

הטיסרבינואה ,םינומשה תונש לש תילארשיה תרופיסב תומגמ .ינא :רמואה לוקה :1998 

.ביבא־לת ,החותפה 

ילינ ,יול 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,ונק עשוהי לש תרופיסב םינויצ :םילותחה לא ןבאה בוחרמ : 1997 

תינור ,ןולטמ 

.26.4.1995 ,םירפס ףסומ ,ץראה ,'הייארה לש םונהיגה' :1995 

דנומגיז ,דיורפ 

.ביבא־לת ,דבוע םע ,יטילנאוכיספה לופיטה ,ידוביעו הרזח ,תורכזיה' :1914 

.ביבא־לת ,ריבד ,דיורפ דנומגיז יבתכ ,'גנועה ןורקעל רבעמ' :1920 

עשוהי ,זנק 

,(יותס יסיז :ךרע) םירופיס םישימח ,הגש םישימח ,'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' :1998 

.496-482 :ביבא־לת ,תונורחא תועידי 

תימולש ,ןניק־ןומר 

.ביבא־לת ,םילעופ תירפס ,(גיצרה הנח :המגרת)וגימיב תרופיסה לש הקיטאופה :1984 

 Booth, Wayne C.

 1961: The Rhetoric of Fiction, The University of Chicago Press, Chicago.

 Brooks, Peter

 1994a: 'Freud's Masterplot', Yale French Studies 55-56: 280-300.

 1994b: Psychoanalysis and Storytelling, Blackwell Publishers, Cambridge, MA, USA, and

 Oxford, UK.
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 Chatman, Seymour

 1978: Story and Discourse, Cornell University Press, Itacha, New York.

 Davis, Robert Con

 1981a: 'Critical Introduction: The Discourse of the Father', in: Robert Con Davis (ed.), The

 Fictional Father: Lacanian Readings of the Text, The University of Massachusetts

 Press, Amherst: 1-26.

 1981b: 'Epilogue: The Discourse of Jacques Lacan', in: Robert Con Davis (ed.), The

 Fictional Father: Lacanian Readings of the Text, The University of Massachusetts

 Press, Amherst: 183-9.

 1985a: 'Introduction: Lacan and Narration', in: Robert Con Davis (ed.), Lacan and

 Narration: The Psychoanalytic Difference in Narrative Theory, The Johns Hopkins

 University Press, Baltimore and London: 848-59.

 1985b: 'Lacan, Poe, and Narrative Repression', in: Robert Con Davis (ed.), Lacan and

 Narration: The Psychoanalytic Difference in Narrative Theory, The Johns Hopkins

 University Press, Baltimore and London: 983-1005

 Durand, Regis

 1981: 'The Captive King": The Absent Father in Melville's Text', in: Robert Con Davis

 (ed.), The Fictional Father: Lacanian Readings of the Text, The University of

 Massachusetts Press, Amherst: 48-72.

 Felman, Shoshana

 1985: 'Beyond Oedipus: The Specimen Story of Psychoanalysis', in: Robert Con Davis

 (ed.), Lacan and Narration: The Psychoanalytic Difference in Narrative Theory, The

 Johns Hopkins University Press, Baltimore and London: 1021-53.

 Fink, Bruce

 1995: The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance, Princeton University

 Press, Princeton, New Jersey.

 Jakobson, Roman

 1971: 'The metaphoric and metonymic poles', in: Hazard Adams (ed.), Critical Theory

 Since Plato, Harcourt Brace Jovanovich, New York: 1113-6.
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 Kermode, Frank

 1980: 'Secrets and Narrative Sequence', Critical Inquiry 7: 83-101.

 Lacan, Jacques

 1997: Ecrits: A Selection (Trans. Alan Sheridan), W. W. Norton 8c Company, New York and

 London.

 1978: Le Seminaire, livre II: Le Moi dans la theorie de Freud et dans la technique

 psychoanalytique, Seuil, Paris.

 Muller, John. P. and William. J. Richardson.

 1982: Lacan and Language: A Reader's Guide to 'Ecrits', International Universities Press,

 New York.

 Rimmon-Kenan, Shlomith

 1987: 'Narration as repetition: the case of Günter Grass's Cat and Mouse', in: Shlomith

 Rimmon-Kenan (ed.), Discourse in Psychoanalysis and Literature, Methuen, London

 and New York: 176-87.

 Wilden, Anthony

 1991: 'Lacan and the Discourse of the Other', in: Jacques Lacan, Speech and Language in

 Psychoanalysis (Translated with notes and commentary by Anthony Wilden), The

 Johns Hopkins University Press, Baltimore and London: 159-311.
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