
רופיס ןיבו ריש ןיב — ,רחש ןיבו הליל ןיב' 

ןמרתלא לש 'תרגיאר זנק עשוהי תאמ 'רחש ןיבו הליל ןיב' 
'רחא'ה רואל — 

יריאמה לארשי 

תאמ 'רחש ןיבו הליל ןיב' הלבונה :םיטסקט ינש ןיב הקיזה תא קודבל שקבמ הז רמאמ 

,ןמרתלא ןתנ תאמ 'תרגיא' רישהו ,(1980)ילקיסומ טנמומ תולבונה רפס ךותמ ,זנק עשוהי 

לש ותסיפתב רקיעב ,'רחא'ה גשומ רואל השעית הקידבה .(1938)ןרחב סיבכוב ךותמ 

.('95־ב רטפנ) סניוול לאונמע יתפרצ־יסור־ידוהיה הגוהה 

,לדבנה תא גציימה ,(the other) 'רחא'ה גשומ ביבס ,רעוסה ףאו ,רעה ןוידה ךותב 

ותנוכתמבש ןויד ,(the Same)'ימצע'ה לש תומרונהו תורדגהה לומל בצינש לכ תא ,ינרתחה 

אלה תיטסינמוההו תיתאה ותסיפת הדחייתה ,םישולשה תונשב זירפב לחה תינרדומה 

הן?יתא תוחישה ץבוקב .רחאה יפלכ תוירחאל העיבתה הזכרמבש ,סניוול לש תרשפתמ 

,יקסבייוטסוד תא סניוול טטצמ (תירבעל ומגרותש םידדובה וימוסריפמ דחא)יפוסניאהו 

אל ומצע רשאמ(ה) ינא'ה לע רבדמו ףיסומו ,'םלוכמ רתוי ינאו םלוכל םיארחא ונלוכ' 

'.'רחאל הברקב' אלא ,'תילאוטקלטניא תוליעפב אלו תיטרואית תוננובתה תועצמאב 

הזמ ןהו ,(רטראס רקיעב) ורוד־ינב לש יטסילאיצנטסיזקאה ןוידה ןמ ןה ,הנושב 

בייחמ ,(ךשמהב קקדזא 'רחא'ב ונוידלש ,וקופ ומכ) רתוי םיריעצה לש יטסילרוטקורטסה 

:עונכ ףא ילואו טלחומ ןפואב לבקמ ,עינכמו עימטמ יתלבו ליעפ סחי רחאב סניוול לש ונויד 

יתלב ,רחאכ אלא ,וב טולשל ,וילע רובגל ,ופיקתהל שיש והשמכ ונילע לעופ וניא רחאה' 

יניעב ספתנ סניוול 2.'תטלחומ תואשנתה ,ומע םייקל ונתלוכיבש סחי לכל רבעמ :ונב יולת 

3.'רחאה יוכידב הקסע תויבקעבש תיברעמה היפוסוליפה' לע רגית ארוקש ימכ וינשרפ 

הקיתאל 'השידא' תיטוימס תויתטישו תירסומ תויסחי גציימה גשוממ רחאה ךפוה ,ותסיפתב 

תיתרבח ,תוירחאל תטלחומ השירד ,רומאכ ,גציימה גשומ — וכופיה טעמכל ,הרבחלו 

לע ,תורשפ אלל הרשיה ,תבקונה ותבוגת לשמל העודי ,יטילופ־ירוטסיהה רושימב .תישיאו 

.(93 :ו'נשזו)ומנ פיליפ םצ תוחיש ,יפוסניאהו הקיתא ,סניוול לאונמע 1 
 Emmanuel Levinas, Totality and Infinity (1969: 89) 2
 Colin Davis, Levinas, An Introduction (1966: 1-3) 3
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יריאמה לארשי 258 

לייחכ ןהו השובכה תפרצב ידוהיכ ןה ,םזיצאנה תא הווחש ,סניוול 4.הליתשו הרבסב חבטה 

:וימוסריפב יזכרמלו לשבל בשחנה יפוסניאהו תוילוכב רמוא ,ינמרגה יבשב לפנש יתפרצ 

עורהו םירבדה םיגישמש תאזה הטילשה ,הזה ישונאה לבסב קופקפ תעדה לע תולעהל ןיא' 

העידיב הצוענ תוריחה .רבדה ךכש תעדל ושוריפ םדא תויה ךא .תאזה תויתייחה ,םדאה לע 

עונמלו ףוקעל ץוחנה ןמזה תא סכנל ושוריפ הרכה וא העידי לעב תויה (-)הנכסב תוריחהש 
ריעזה לדבהה — הדיגבה תעש לש תדמתמ הייחד התוא יהוז .תוישונאה־יא עגר תא שארמ 

־רחאל הקושתה ,בוטה לש היינפה־יא תא רשפאמש — םדא־אלל םדא ןיבש לכמ 
5.'טלחומה 

תא סניוול ןאכ ליבומ ,םיסקודרפ היוורה ,תיטויפה ,הסוחדה ותביתכ לש ינייפוא ךלהמב 

תויהל יושעה הזכ ןהו ,עשרה ןברוק ,שלחה (ןיפיקעב)ןה — תלוזכ רחאה תסיפתמ ארוקה 

עגר םע ונתוא תמעל ,אסיג דחמ ,היושעה ,תימינפ תוהמכ ותסיפת לא — 'ישונא אל' םג 

— רחאה לש יזיפאטמה טביהה לא ונתוא רשקל ,אסיג ךדיאמו ,ונכותבש תוישונאה־יא 
.'טלחומה רחאה' 

וא הכמנה ידי־לע ,תמייאמה ,יתימה לא היצרוגיפסנרטה דגנ' אצוי סניוולש ףא 

ןיעמ 'יפוסניא'ל ותביתכב תקנעומ 6,'תולגתהה לש "רתסנו קוחר רבע" ותוא לע ,היצמילבוס 

,טלחומה־רחאה וא ,רחאה תועצמאב תגשומ החכנה התואש רחאמ ךא !תיטמרד תוחכונ 

7.'השודקה לש התומילאמ רהוטמ' 'יפוסניא'ב קוסיעה השענ 

רפסב זעונ יוטיב ידיל האב ,תומדבכ ,טלחומה־רחאב ףאו ,רחאב ןודל סניוול לש ותונוכנ 

םלוע' לעכ תורחאה תייווה לע ןאכ רבדמ אוה .םינוכנה תומשה ולש תויתורפסה תוסמה 

.המדנה םוקמ תא ספות וניא םעפ ףא ישחומה ובש םלוע — תויפוס וב ןיא םעפ ףאש 

ןאכ רבודמ 8.'ךלמה אסכב בשייתמ ,וקנב לש וחור ומכו ,היווהה ירעשב אובל קחדנ ןורחאה 

לש וחור :(תיעיבר הנומת ,תישילש הכרעמ ,ריפסקיש לש תבקמ ךותמ)תיטמרד תושחרתהב 

,ךלמה לש הרתכהה התשמ לא תרדוח (ויחילש ידיב חצרנש ,תבקמ לש ונגס) וקנב 

.הריציה לש ,יטילופה ףא השעמלו ,ישממה םלועב תלעופ ךכו ,ואסיכב תבשייתמ 

,הלילע ותרזעב קודבל רבכ ןתינש ןפואב רחאה תא ןאכ טטרשמ ,ישוחה ,דחה יומידה 

תא תניינעמ תיווזמ ריאהל היושע וז ןיעמ הקידבש המודו ,תיתורפס הריציב םיסחיו תויומד 

ףאו — קודבל ידכ ,לואשה תוצראמ חיגמ זנק לש רחאה םג ,הארנש יפכ :זנק לש ורופיס 

עיפוהל יושעה ,הלילה־ריצי ,ןכ־םא ,וניה רחאה .תיטילופ־תיתוברת תואיצמ — ףוקתל 

,הליצו תואיצמה ,תרחא הסמב :לצ ןיעמ וא ,םיאפר־חור ,תיתימ תושיי ןימכ ישממה םלועב 

 Emmanuel Levinas, 'Ethics and Polities', an interview, 28 September 1982
 Levinas, Totality and Infinity (35)

 Emmanuel Levinas, Beyond the Verse, Talmudic Readings and Lectures (1982: 129)
 Levinas, Totality and Infinity (77)

 Emmanuel Levinas, Proper Names (1966: 102)
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259 רופיס ןיבו ריש ןיב — 'רחש ןיבו הליל ןיב' 

תקסועה ,וז הסמל בושנ 9.'לצה תשילפ ,הלילה תדר ,לופריע'כ תורחאה תא סניוול ראתמ 

םיטביהה תא ,רמאמה םויסב ,קודבל ידכ ,תונמאל תואיצמה ןיבש םיסחיב הרקיעב 

.רחאב ןוידה רואל ,ןמרתלא לש ורישו זנק לש ורופיס יסחיבש םייטאופה 

,'תרגיא' ,ןמרתלא לש רישה ךותמ ,'רחש ןיבו הליל ןיב' ,ומש תא לטונ זנק לש ורופיס 

וא ,םייניבה תייווהל רקיעב םשה רשקתמ ,הנושאר הייארב .רופיסה ךלהמב טטוצמ ףאש 

,קהבומה ואשונש הזככ רופיסה תא תנייצמש ,תורגבה רחשו תודליה ימודמד ,םימודמדה 

הבשומב רעונ־תעונת יכינחו ןוכית ידימלת ,םירגבתמה תצובק .תורגבתהה אוה ,טלובה 

וא ,םקלחו ,םינווכמ ,םידסוממ םקלח ,תורגבתה־יסקט לש הרדיס רופיסב תרבוע ,הקיתו 

לע רבדמ דקש ןושרג) םייתימ םינויפיא ילעבו ,םיעדומ־יתלב ףא ,םינווכמ יתלב ,םרקיע 

ןמורל ןיערג ןיעמ אוה רופיסה ",גיצרה הנח תנייצמש יפכ 10.('םימודמו םייתימא םיסקט' 

תרובחל ןמורה הנפי ,ונלש רופיסב םירגבתמה תצובקמ :(1986)זנידיחי תובגגתה לודגה 

לעבו רופיסב םשה־לוטנ ,רפסמה רקיעב םהבו ,רופיסב םג ועיפוה םהמ המכש ,םינוריט 

'ונחנא'ב תועמטיה לש סיסכטה ותוא םש םגו הפ םג טקונה רפסמ ,ןמורב 'סבלמ' יוניכה 

,(םירחאו '2ירבנע ףסאו דקש ןיפיקעב ,ןכו :םש)גיצרה יפ־לע .ןיגוריסל ונממ תולדביהו 

־תעונתו הבשומה לש' ,הפיה לארשי חא לע הניק ןיעמל רופיסב 'ונחנא'ה גוציי ןווכמ 

יל המדנ ,היגלטסונ רופיסב שי םא .'וידחי הרמיזהו ,םעה־ידוקירו םיסוטפילקאה ,רעונה 

דגנכ ,ילוא ,וכרדו ,(םיתעל יגלטסונה) רפסמה דגנ תנווכמ הינוריאהו ,תינוריא איהש 

היווהה לא םיחלוש ונאש ינשגרה ,םומעה טבמה דגנכ ,ונלוכ דגנכו ומצע רבחמה 

,הבשומב ,ץוביקב ,ונירוענ תונש תא ,ונל המדנ ךכ ,הנייצש ,תינגומוהה ,תדחואמה 

לא עיקבהל תנמ לע ,היגלטסונ תרואפת ומא ביצמ רופיסהש יל הארנ .רעונה תעונתב 

.הירקש תא השעמלו ,הידחפ תא ,תאזה היווהה לש היתושלוח תא ףושחלו הל רבעמ 

רופיסב םינמסמ רשאכ תררבתמ ,רופיסה לש רתויב־הפיקמהו תינוציקה ,תאז ותונווכתה 

לא תורחאה תא םידחא תומוקמב רשקמה ,יתימב שומישה תאו ,רחאה תאו ימצעה תא 

.'תויפוס הב ןיא'ש היווה ומא 

 Emmanuel Levinas, 'Reality and its Shadow', in The Levinas Reader (1989: 142) 9

.(112-111 : 1985) תירבצה תורפסב לג רחא לג ,דקש ןושרג 10 
.(70 :1994)יטרפה םוטה ,גיצרה הנח 11 

.1998, 217: 17 ,דד ןותיע ,דנק לש ורופיסב תולובחתו תוינבת :"רחש ןיבו הליל ןיב"' ,ירבנע ףסא 12 
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יריאמה לארשי 260 

סקטב דומעל ,םירענ השימח ,רופיסה ירוביג לע :תוומב חתופ 'רחש ןיבו הליל ןיב' רופיסה 

וידומעב .הרטפנ ומיאש ,חספ םשב ,םתתיכב דמולה רחא רענ לש ותיבב ,םילבא־מוחינ לש 

לש — םייתפוקתו םייתרבח ,םייזיפ םימרוג בלשמה — רואית ןתינ רופיסה לש םינושארה 

'המצוע'ו 'תראפת' ,'הלודג' ,דחא דצמ ,שיגדמ רואיתה :וירעשב םידמוע םירענהש תיבה 

ויבחרמ' ,'תיבה לש ולדוגו ותראפת' ,'לודגה תיבה' ,'תולודגה תוגרדמה' ,'הלודגה רצחה') 

הבוזע' — תרבוג תויביסנטניאבו — רחאה דצה ןמו 13,('םימוצע ויה סדרפה לש םילודגה 

לש ותחפשמ תרתתסמ' םש ,סורהה 'תיבה תוניפמ תחאב' םיזכרתמה ,(םש)'תלופמ'ו 'סרהו 

לצא םורדה ומכש ,םלוע לא 'חותפ רעש' ינפל אופא םידמוע םיססהמה םירענה .'חספ 

לש םיגחה ירחאב הבשומה ומכ (ילימאל ררוב תיבה רואית תא ריכזמ ןאכ רואיתה)רנקופ 

וב ושפש ,דובא ןדע־ןגל לושמה םלוע והז :רבכמ העקש (השעמל ,המודמה)ותראפת ,זנק 

.בקרו ילוח ,ןווינ ,הנקיז 

יתימ ןחבמכ ,ןיפיקעב ,ךכ־םא ,ןחבומ ,רובעל םירענה לעש תורגבתהה יסקטב ןושארה 

,הנטקה הצובקב םיסחיה תינבת תא דימ ןמסמ הזה ןחבמה .תוומה ירעשב הסינכ לש 

,הרירב ןיא' :ימצעה תא גציימ ךכו ,הצובקה לש היכרע תא םלגמה ,אריפש ילא השארבש 

יפוי ולוכש ,אריפש ילאו ,המישמה לע ,הרוסמה־השיגרה ,ימענ העיבצמ ,'סנכיהל ךירצ 

הרובחה תא ליבומ ,לואשה לא ורדחש סותימה ירוביג ,סואסידוא וא סואיזת לשכ זוזעו 

,(םש) 'תויכובה תונקזה יתש' .(127-126 :םש) 'ןכוסמ רוזאל וילייח תא ךילומה דקפמכ' 

־תוגרוס ,םישנה יתש תא תוריכזמ ,תיסקטה הבישיה תעב חספ לש ומיא לע תוננוקמה 

בל' לא ותדירי םרטב ,תונפסה־תרבח ידרשמב ,רפסמה ,ולראמ שגופש ,תויתימה םירוחשה 

,הז רשקהב ,רכזיהל ןיינעמ)14.דרנוק לש הז םשב הלבונב (Heart of Darkness)'הילפאמה 

ונא' :םילמב םייתסמ וטומה .'הילפאמה בל' ותואמ חוקלה ,םידיחי תובנגתה לש וטומב 

.('תודידבב ,םימלוח ונאש םשכ ,םייח 

חספב .ולש וזוחמב ,חספ ,רחאה תא שוגפל ידכ לואשה לא ,ןכ־םא ,תדרל הרובחה לע 

קינעהש ,הפירחה תיתרבחה־תיגולוכיספה תועמשמב רחאה לש םיטנמלא תונמל ןתינ 

,'הלודגה האילכ'ה תעפות לע רבדמ וקופ .וקופ לשימ ,ףסונ בושח יתפרצ הגוה גשומל 

םירחאה תא 'תינקת'ה תיברעמה הרבחה ןמ הדירפה הרשע־עבשה האמה תישאר ןמלש 

תילכלכ תוחתפתהש דמעמ ,הרבחב ןגוע הל ןיא ,םיבאשמ הל ןיאש היסולכוא' — הלש 

,הסורה הניפ התואמ ,יארפה ,ינומדאה רענה ,חספ 15.'תודיינ וילע הפוכ וא ותלסופ השדח 

.וז הרודהממ תוחוקל תואבומה לכ .(127-125 :1980)ילקיסומ טנמומ ,זנק עשוהי 13 
.(1978) לואש־יבא 'מ םוגרת ,הילפאמה בל ,דינוק ףזו'ג 14 

.(44 :1972) רימא ןורהא םוגרת ,הנובתה ןריצב ןוצעעה תודלות ,וקופ לשימ 15 
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ותויהב ולש המצעהו הבחרה ןיעמ אוהש ,םחנמ ויחאב רזענ ,תותיכ המכ ראשנש ,תחכשנ 

םגו ,ירטאיכיספ זופשיא םג ורבעבש ,(ל"צאה לש)טסירורט קפס עשופ קפס ,ריעצ רבג רבכ 

,םיכנוחמה םירענה לע גלגלל ידכ ,(השיאל שפחתה) תוינימ ףאו ,תויוהז ,תולובג תבינג 

תראותמ רופיסה לש אבה בלשב .לחר הנידעה ותרבחו ילא לש תילותבה םתויגוז לע רקיעבו 

סולאפה תא חספ ןיגפמ ךכ־רחא .הנוז תועצמאב תוינימהו תוירבגה לא חספ לש ותצירפ 

.(אקווד) תורפס רועיש לש וכלהמב ,התיכב ולש ףוקזה 

יתבו תשובה יתב' ןיבו ,תירטאיכיספ־תיאופרה וזל תילילפה האילכה ןיב רשקמה ,וקופ 

לכ םדוק0) תוינימה לש הירוטסיהה' לש רצומכ (רקיעבו) םג תורחאה תא רקוח ,'םילוחה 

יוכידה' ןמ קלחכ 'דיורפ לש םזימרופנוק'ה םג רשקנ ובש ,'רבגתמ יוכיד לש הקינורכב 

אופא םיגציימה ,ויחאו חספ תמועל 16.'תוינימו עדי ,חוכ ןיב ידוסיה רושיקה ןפוא (אוהש) 

רשפ תא ריכזמה) לאוטקלטניאה קירא לש ויפב דיורפ רופיסב רכזוי ,וקופ חסונ תורחא 

דריש ,יתונדאה־ימצעה לש תיתוברתה־תימצעה העדותה ןמ קלחכ ,(166 ימעב ,תרמרלחה 

ילאש 'התיבש'ה)'תורביח' ול קינעהל ,ךשמהב ,שקבמו ,רחאה תא 'לואגל' ידכ לואשה לא 

.(םידומילב ומדקל םיסנמ םהשכ) הפש ודמללו (חספב 'עגפיש הרומ דגנכ םימזוי ותרובחו 

,תוכשמנהו תודחפנה תונבה יניעל ,ןיגפמ אוהש הפקיזה — ולש ותפשב בישמ רחאה ךא 

,ילאב חיטמ אוהש ףורגאהו ,(רומאכ ,תורפסל) הרומה לש החור תרומלו ,םיכובנה םינבהו 

.(150-142)'יתוברת'ה ,'יבויח'ה גיהנמה 

לש לפאה וזוחמב רוקיבה — ןושארה לאוטירה אוהש ,רופיסה לש ןושארה ךלהמה 

ןק — שעורהו ראומה דסמימה זוחמב ,ידסמימ ,ךופה לאוטירב םייתסמ — 'רחאה' 

םהב םיננובתמ םיילושה ןמו ,לחר ותרבחו ילא םיללוחמ זכרמבשכ ,םעה־ידוקיר :העונתה 

ילא תא תבהוא ימענ .(135-134)ול םיאנקמו ילאב םיבהואמ םלוכ ,רפסמהו קירא ,ימענ 

םעה־ידוקיר תא רקבמו העונתה ןמ שרפש ,קירא .'הווקית תרסח ,תקנחנ ,השובכ הבהא' 

תא תיטתניסה תידסמימה תוברתה לומל דימעמו ,'םיפרוטמ םיקינצוביק לש האצמה'כ 

ותוא הלזגש ,לחר ללגב ול אנקמו ילאב בהואמ קירא ,םייביטימירפה םיטבשה לש םיסקטה 

םג שגדומ ,יטוראומוהה ,הזה םרוגה .רירמה וקוחירו ותשירפ ,רבתסמ ,הללגבשו ,ונממ 

רשאכ ,(םעה־ידוקיר לש 'ינענכ'ה םייפויל הדהא אקווד עיבמה) רפסמה לש ותוסחייתהב 

היה ,םוריעה ,ןוילעה ופוג גלפ' :דקורה ילא לש םוריעה ופוגב ותוננובתה תא זכרמ אוה 

תא ,וירירש ירומיק תא ,םייטלתאה ווג יריצי תא טילבה הזה קהובהו ,העיזמ קהובו םוחש 

.(134)'תורצה וינתומ תאו קצומה והזח תא ,תובחרה ויפתכ 

ותוהז ןיב ענ אוהשכו ,חספ לש ,ילותחה ,יתייחה ויפוי תא םג רפסמה הלגמ ,ךשמהב 

— יטורא יוריג חכונל רקיעב — םיתעל לצפתמה ,רנחנא'ב ותעימט ןיבל שיגר טרפכ 

ינילופאה תמועל ,רחאה לש יסינוידה ,ינשוחה ויפוי תא רפסמה לקוש ,תונבלו םינבל 

.(8 :1986) שא לאירבג םוגרת ,תריעמה תודלות לש ןושאר קלח ,תעדל ןוצרה ,וקופ לשימ 16 
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.רחאה םע תיזיפה תודדומתהב ,תוקבאיהב סבומ אוהשכ אקווד לדג ומסקש ,ילאב םלגתמה 

— ךאלמב בקעי לש וקבאמ תא תעדה לע הלעמ [144] םיינשה ןיב יזיפה קבאמה רואית) 

ויחאב קבאנה ,בקעי םע ותוהזל ןתינ ,ילאל תרבוח איהש רחאמש ,לחר עקרבשכ — 'לא'ב 

,תויתימ תויצטונוק — לאה בוהא לבה תא עירכהש ןיק ומכ ,ותוא עירכמה ,ינומדאה וישע 

(.'תרגיא' רישל הז רואית ,הארנש יפכ ,תורשקמ הסוחדה ןתומימעב אקוודש 

לא ,ושוביג לא עיגמ אוהו ,ךלוהו סחדנ ,רחאה ןיבל ימצעה ןיבש ,הז םיסחי ךרעמ 

תונביתה תא שיגדמ ,ןורחאה ,הז קלח .רופיסה לש ישילשה וקלחב ,תמעורה ותוקרפתה 

הבשומה עקר לע ,הגיצמ ןהב הנושארהש ,'תוכרעמ' שולשב הלילעה לש יסאלק־יטמרדה 

רחאה תאו ,םיכרעה םתוא תא גציימה ימצעה תא ,הנידמה לש היכרע בוציע תעבו ,הקיתווה 

תישילשהו ,טקילפנוקה לש חותיפ ינוויכ המכ העיצמ היינשה הכרעמה :םתוא ףקותה 

וילאש ,ןורשב יאבצ הנחמ לש איה וז הנורחא הכרעמב הרואפתה .אישל ותוא האיבמ 

ודעונש ,םיסוטפילקא תליתש לש יאבצ־ינויצ לאוטירב קלח לוטיל ידכ םירענה םיאבומ 

יסוטמ ינפמ' האווסה לש םג אלא ,הממשה תא חירפיש קרי לש קר אל ,'קורי ךסמ' תווהל 

יאבצה דקפמלש ךכב ,דחוימב ןועטו סוחד השענ הז קלחב 'ונחנא'ה גוציי .(176)'ביואה 

קירא ךרועש האוושהבו ,אביקע־ינב לש הגורס הפיכ ,לאגי ,ילמסה ומשל ףסונב ,תקנעומ 

לש בולישכ ויבשויו הנחמה רואיתב הבוגמש האוושה ,זוכיר־הנחמ ןיבל יאבצה הנחמה ןיב 

ןיב יפוסה תומיעה ,רומאכ ,שחרתמ ןאכ .םירגהמ־םיטילפ לש תובילעו תינטרפס תוילארשי 

,ןמרתלא לש 'תרגיא' רישה קלח לטונ הז תומיע לש ותועמשמ תריציבו ,רחאה ןיבו ימצעה 

־רטניאה ךרעמהש המוד ךא .ולוכ רופיסה לעו ,תומיעה לע ,וילע ומתוח תא עיבטמה 

,רישה ןמ תנרקומה המצועה :ומצע רופיסהו טוטיצה לש הזמ גרוח ,ןאכ רצונש ילאוטסקט 

ןאכ תורצוי ,ורבחמ לש ותוישיא תמצוע ףא ילואו ,יתימב גופסו ןועטה ,רחאב ולש ונוידמ 

.רשקהו תוסחייתה לש ףסונ לגעמ אוהש ,יטנגמ־הדש ץמ המודמכ 

ץעמב ,ישישה ,דחא תיב קר ,הנושארה םעפב :רופיסב םיימעפ ןיעטוקמל עיפומ רישה 

ףירצב ,הלילב הפוצ איהש העשב ,ימענ לש תואכדנ־תורעוסה היתובשחמ םע בלושמ־עבמ 

םיריש יתב ןורכיזה ןמ המצעל הנניש' :(186) לחרו ילא לש יטוראה םדוחיאב ,יאבצה 

לא םסק־חובב הריבעהל םחוכב היהי ילוא ,הילא חולש ימינפ לוק םהב העמשש ,הבהאש 

היינשה םעפב .'...תחכשנ ןוכשל הצור םויה ךב ישפנ .רהוט לא ,החונמ לא ,רחא םוקמ 
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תועיטנה עובש לש םויסה תביסמב ,רישה לש ויתב תרשע ךותמ השיש לוקב ימענ תארוק 

תארוקו הכישממ איה אתחנתא רחאלו ,ןושארה תיבה תא תארוק איה .יאבצה הנחמב 

הכישממ איה ,תישגרה התקוצמ רואית לש תפסונ אתחנתא רחאל :םיפסונ םיתב השולש 

םדוק ובלוש ויתורושש ,ישישה תא ,יכב ךות ,ףוסבלו ,ישימחה תיבה תא םג תארוקו 
.היתובשחמב 

ןאכ רוצעל יאדכ ,וילע ןירקמ אוהש המבו רופיסב רישה לש ובוליש השעמב ןודל ידכ 

:הזה ךובסהו סומעה רישה תא — דבלב תיקלח הניחב םא םג — ןוחבלו 

רימש הוד :'ןמזה ריצמ העיקנ' לע רבדמ ןורימ ןד)האירב לש יתימ רואיתב חתופ רישה 

לש עגר שי ןשונ הארמל םג')'חרי' רישב ומכ 17.('יתישארב םלועל תועדוויה' לע תרבדמ 

,'תדלוה' לש סותימ ןאכ בצועמ ,ץוחב םיבכוכ ירישמ םירחאבו 'המודא הפיכ'ב ,('תדלוה 

סותימו ,לא תמועל םוקי לש ,לוכ־קבוח סותימ ,תיתישארב תודלוויה לש וא תורצוויה לש 

תעדה־ץע ירפמ לכאש ןושארה םדאכ לאה ינפל דמוע רבודה :ישפנ ,סומכ ,יטרפ 

ינפל ךלהתה' הווטצנש ,המואה ארוב ,םהרבאכו (7 ,ג תישארב ,'םהינש יניע הנחקפיתו') 

שמשה־לא לש ותבכרמ יסוס) תינאגפ תיתימ הרואפת ךותב ,(א ,מ תישארב)'םימת היהו 

,'םיימואתפ') הקומע לוציפ תעדות לש התודלוויה םג יהוז ךא ,(םימה לע םיעורה 

.('םימואת' 

:('ההדת' ,'תיבכ' ,'תיברע') תיגארט ,תרדוק ,תיטמרד םינפ תרואפת ביצמ ינשה תיבה 

המשנה דביכ תא למסמ־םידקמ תורואה דביכ ,ריפסקיש לש ולתואב תוומה תניצסב ומכ 

ןאכ והימ .(ןמרתלא םוגרתב ,ב הנומת ,ה הכרעמ — 'רנה הבכ םוקו ,רנה הבכ' :ולתוא) 

ידיב חצרנש ,לבהל 18,קרימ שיגדמש יפכ ,ילוא ,איה תדכרמה היצטונוקה ?ןברוקה־תמה 

,רתנתכ תא וטישפד')ףסוי לע םג זמרמ אבה תיבה ךא ,(ח ,ד תישארב)'הדשב םתויהב' ןיק 

'דדד'ב קזוחמ ירצונה רשקהה .עושיל םג ילואו ,(28,23 ,זל תישארב — 'ףסוי תא ורכמד' 

סקול) השדחה תירבב באה ידסח לע תורחתה םע 'דבואה ןבה' סותימבו ,ישימחה תיבבש 

זכרמב שגדומ אוהש יפכ — ('הדשב' איה ,הבישה תניצס ,תיטמרדה הניצסה ןאכ םג :וט 

וקיח לא עוגעגה תא רתוי השיגדמ ןאכ היינפה יכ ,םינפ־לכ־לע ,הארנ .(7-4 םיתב) רישה 

םג ןייצמש יפכ)'בוצעו חכ דבכ' אוהש בא ,'בע רעי'כ ךובסו לפא אוהש בא — 'בא' לש 

.(םש ,תיטילנאוכיספה ותונשרפב ןורימ 

('םלש' ןהו ,'יקנ' ןה)'םימת'ה רבודה :תימינפכ םג המרדה תינבנ ,רומאכ ,הליחתמ רבכ 

וא קחציל ,ףסויל ,לבהל המודמ אוהש ןיב .'וב תמ' ,רחאה ,דחאהש ,םימואתל לצופמ 

לאה לש ותבהא ,הלודג הבהא לשו ,םליא ,םומד לבס לש ןעטמ אשונ הזה רחאה ,עושיל 

.טלחומ־רחאכו ימינפ־רחאכ ,תלוזכ וינפ לע ,סנדול לש ותסיפתב רחאה ומכ שממ — 

.(32 :1989)ןרעמ רתח ־חצ ,רימש הויז .(200 :א'משזו)רקיצ יל* טרפמ ,ןורימ ןד 17 
.(535 :2001)ותריציו ריעצה ןמרתלא ,תעלותה ןמ רפרפ ,ןורימ ןד 18 
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,דסח ,תוהדזה עבות־עיצמ ,זנק לש רחאה ,חספ לש ינפקותה ורוכינמ הנושב ,הזה רחאה 

ןיבש תורחתהו תומילאה יסחיל דעבמ אקווד ,רישב םיחכונ ומכ הלאו ,תנותוכה תניתנ 

יטאופ דגיהל יומיד םג הלא םיסחיב תוארל ןתינ ,ןבומכ .ולש רחאה ןיבו (רבודה)ימצעה 

רוק לע יל יחלס ול' :'רזה רישה'ב ,לשמל ,רמאנל רשקתמה דגיה ,(םידחא םירקבמ תנעטכ) 

.'לוצלצו קחשמ תנותכ הל יתשבלהש / תרזכאו הטושפ הכ הבהא ןובלע לע / לולצה זורחה 

לבקמ ,'ותרוצ' ןיבו רישה לש ישגרה יגולוכיספה 'ונכות' ןיב דוגינ לש הז יטאופ טביה 

אנ חלס ול' :רישה 'תכאלמ' לע 'תולצנתה' לש יפוא ,'תרגיא' לש םינורחאה םיתבב ,ןאכ םג 

םויה ךל רבחל יתיצר'ו ;'ןאכ יתקחצ רשא ,טושפ דחא קוחצכ / הנצרו םירישה תכאלמל םג 

לכ השעמלו ,וללה םיתבה ינש ,םינפ־לכ־לע .'טעה הרבשנ רמזה בל לא לבא / ,תרגא 

לש 'רופיס' והזש רמול רשפא :הנושו שדח והשמ 'םירפסמ' ,םינורחאה םיתבה תעברא 

ןתינ ול ףאש ,יטאופ דגיה ןכו ,תוומ וב ךרכנ זנק לש ורופיס תליחתב ומכש ,הכינח־עסמ 

,םינפ־לכ־לע ,ךא .ךשמהב וב ןודנש ,רופיסה לש יומסה יטאופה טביהב הלבקה תוהזל 
.רופיסב םירכזנ םניא 'תרגיא' לש םינורחאה ויתב תעברא 

םידקמ אוהש םושמ םג ,דחוימב שגדומ הז תיבו ,ישישה תיבה ןמ ותרתוכ תא לטונ רופיסה 

,רופיסה תניחבמ ,ספתנ אוה ךכ .העפוהה תמייתסמ ובש םושמ םגו ,ולוכ רישה תעפוה תא 

:(187-186)'רחא םוקמ' םלגמ אוה ימענ לש היתובשחמב עיפומ רישהשכ .רישה לש ואישכ 

םגש ררבתמ ךכ־רחאש — לחרו ילא לש תוקובחה תויללצה חכונ הקונח השח ימענ 

םוש ןיאו הזה םוקמב ךישמהל דוע רשפא־יא'ש השח איה — ןולשיכ היה ינימה םדוחיא 

.'וילא תכלל רשפאש רחא םוקמ 

לש תלשוכה ותעפוה רחאל תאז השוע איה ,רישה לש ויתב תשש תא העימשמ ימענשכ 

םילילצ קיפהל ,הביסמה לש האישב ,הסנמ ,התוא תוצרל ידכו ,התמזויבש ,חספ ,רחאה 

לילח :ימצעה ול םחותש ,רחאה לש 'יתוברת'ה ומוחתכ תספתנ הניגנה .יברע םיעור־לילחמ 

;יברע ,העור)יטוזקאהו ירפכה לא וכיישמש ךות ,סולאפה תא ,ותוא תייבמש ,סולאפ יומד 

תוצראה תחא לא לובגל רבעמ בנגתהל' ןנכתמ אוה ,ירשפא־יתלבה ודיתע לע הזוה חספשכ 

.(170)'תויברעה 

ומכ ,םעה־ידוקיר לאוטירב תרזופמ־תשחכומ רחאה תקעומש רחאלו ,רישה תאירק רחאל 

טא' :רופיסה תא תמתוחה ,חספ לש תפסונ העפוה תמייקתמ ,רופיסה לש ןושארה וקלחב 
תאו הייפוגה תאו הנבלה ותנתוכ תא טשפ אוה .טשפתהל הדיל דמעו ותטימ לא דעצ טא 

ונממ שלתו דוגרפה לא טא־טא ךלה ךכ־רחא .ולוכ םוריע דמעו וינותחתו ויסנכמ תאו וילענ 

.'..םש םג רואה תא הלעהו תונבה רודמ לש גתמה לא שגינ ,תוכימשה תא תחא הכישמב 

לובגה תקיחמ ,טירפ רחא טירפ תוטשפתהה ,תויטיאה תועונתה — טלבומב יסקטה רואיתה 
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םיעדומה םיסקטל ףירח דוגינב דמוע — לגעמב םוריעב הדיעצה ךכ־רחאו ,םינימה ןיב 

הביסמה ינפל תילולפאה תחלקמב תפתושמה תורהטיהה סקטל רקיעבו ,רופיסבש 

,'הרגוסב ארפ תייחכ' חספ טעוש ,יטוראומוהה ירענ־יאבצה 'דחייל דוגינב ;(201-200) 

הכוראה ,הקדה קוחצה תללי' !םודאה הוורעה רעיש ךותב ותפקז תא ןיגפמו עובצכ ארוק 

אלא ונורגמ האצי אל וליאכ ,הצק דעו הצקמ הלגלגתהו ונביבס הררחתסה תאזה הארונהו 

הארנ אלו תרוחרחסב ותומד השטשטנ טא־טא .םלועל דוע ריכנ אלש ,קוחר םוקממ העיגה 

טשפתהלו חקלתהל תמייאמ ,תוריהמב ונביבס הגחש תבהלש ומכ ,םודאה םתכה אלא דוע 

.'לכה תא ףורשתש הלודגה שאה תא ריעבהלו 

היעוגעגל דהכ !טעמכ טשפומ ,ןצקומ הלאניפל רחאה לש םינושה ויתודוסי םירמזותמ ןאכ 

ןמסמ רחאה ;לואשה לוכיבכ ,'עדונ אל' םוקממ רחאה לש ותקעצ הנוע ,'רחא םוקמ' לא ימענ לש 

תספתנה ,סולאפה לש ,הרישיה ,הפושחה ותפשב וישכע רבדמו ולש־וזוחמ תא יגאמה לגעמב 

לע קבאמכ ספתנה ,רופיסה לש יפיצפס־ישונאה רחאה־ימצעה ךרעמב תישאר ,תורגתהכו םויאכ 

.לחר םע ולש ןושארה הבהאה השעמב ,רומאכ ,לשכנ ,יטוראה ויומיד תורמל ,ילא :תוירבג 

די וילע חינמ אוהש םושמ ,ילא לע לפנתמ חספשכ ליחתמ חספו ילא לש םקבאמ 

,רמולכ .(195) הפי אוהש וילע רמואה ,קירא לע תוכמב חספ םייאמ םויסל ךומסו ,תסייפמ 

הל זב אוה ,ותוא םג סכנל תשקבמו ימצעה תא הפיקמה תויטוראומוהה תא ההזמ חספ 

םויאכ סולאפה ספתנ ,רחאהו ימצעה לש יתוברת־יתרבחה גוצייה רושימב .הדגנכ םמוקתמו 

רופיסה םייתסמ ןכל .לודג קיר לע ,הארנה לככ ,םיסכמה םיסקטו תוברת ילמס לע ארונ 

הנכס'כ הפירשה םויא תא רופיסה תחיתפל ךומסב 'חירמ' רפסמה :הלודג הפירש לש יומידב 

לש 'קריה ךסמ'ל ,לוכ־םדוק ,דוגינכ ןבומכ תספתנ איהו ,(138) 'הרומח ,תיללכ 
^אה תא םיסכמה םיסוטפילקאה 

ונוחצינ ןיבו ,רחאה לש ,לוכיבכ ,תלשוכה ותעפוה ןיב ,ןכ־םא ,רישה תא תארוק ימענ 

רחאה תא עקעקל ןויסינה לע החילסל םינונחתב תספתנ ,תשגרנה ,הקונחה התאירק .ץחומה 

לשו ימענ לש קוביחה עגר .ידמ רחואמ היהי םרטב ,וילא תרחואמ הבישל האירקכ ,וסרסלו 

ןמ טלמנ חספש רחאל .רופיסב דיחיה דסחה עגר םנמא אוה ,הביסמה ינפל ,ץוחב חספ 

,'רחש ןיבו הליל ןיב'ה בצמ לא ,בעה רעיה לא בושל תוקונח ימענ תארוק ,הביסמה 

לאה תא ,סניוול השועש ומכ ,תדחאמ איה הלא תורושבש המוד ןכש :רחאה תא םימלגמה 

,םילאה ,סוחדה יצוביקה־ימצעה — 'ונחנא'ה ךותב תונפל ,הארנכ ,תשקבמ איה .רחאה םע 

יושע ,רופיסה רמוא ,הזכ דוחיא קר .טלחומה־רחאלו ,רחאל םוקמ — 'ויכרע'ב רדוגמה 

השק .םייתוכאלמ םיסקט לשו הקחדה לש תוברת תרצויש יטוראה קירה תא אפרל ילוא 

איהש המ ןיב תוהזה תא רמולכ ,רופיסב רישה תאירק לש ירוטרה החוכ תא תוהזל אלש 
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.ןמרתלא ררושמל םג טוטיצה תועצמאב סחייתמ זנק רפוסהש המוד .רפוסה ןיבו תרמוא 

,הרופ יטורא־ינחור דקומ לאכ ,בוצעו חוכ דבכ ,לודג יתימ רבג־בא לאכ וילא סחייתמ אוה 

19.םיעוגעגו הבוזע ,תותיחנ תשוחת תררועמ תיתימה ותריש תמצועש ,רידא 

— תרוקיבהו תונמאה ,תואיצמה יסחיב קסועה ,'הליצו תואיצמה' ,סניוול לש ורמאמב 

,תונמאה .'לצה תשילפ ,הלילה תדר ,לופרע' םע רומאכ ההוזמ ,'רחא'ל תרשקתמה ,תונמאה 

ףוגהש ומכ וב תבייח תואיצמהש ,ליפכה וא ,לצה אופא איה ,הרישה ונלש הרקמב וא 

החוכמ ,הרומאו ,סותימה ןמ הדלונ ,רחאה םע רומאכ ההוזמה ,תונמאה .לצב ביוחמ ראומה 

סניוול רמוא ,'סותימבכ תונמאה תריציב קוסעל ךירצו רשפא' :וילא בושל ,תרוקיבה לש 

(רקבמה וא) ארוקה לע .'רוביד תלוכי ,העונת תורשפא קינעהל ךירצ םמודה לספל' (םש) 

,םישוע הז־ןיעמ והשמ .הריציה לש 'רחא'ה ,יתימה דממב 20,ןוילמגיפ השעמ ,םייח חיפהל 

תבצעמה־תיטוראה םתוננובתהב ,ימצעה לש ויבבוס ,'םישאר'ה תשולש ,זנק לש ורופיסב 

'ליצא ארפ'כ וריתוהל ףידעמה ,קירא לש ותרהזאב ,חספ תא 'תייבל' תשקבמ ימענ :רחאב 

[...] תוקוחר תונחת' רחא (ולש וידרה ייוסינב)רתו ההותו טבלתמ ,םתמועל ,רפסמה .(160) 

ןתינ ססהמה־ינטרפה ורואית ןפואב .(139-138)'םירחא תומלועמ םירוצי' וא 'תוחוכ םעטמ 

,המוד .'רחש' ןיבו 'הליל' ןיב ,ילא ןיבו חספ ןיב תיכרעה ותחיספ לש שומימ תוארל 

התאירק םע גזמתמ אוה רשאכ קר םיחנ הז רפסמ לש םייכרעה־םייטאופה ויעוטרקש 

המדנו ,ומצע רופיסהו ,רפסמה םג ךכו .ןמרתלא לש ורישב ,ימענ לש ,תרסמתמה ,תיסקטה 

רופיסה יגשומב .רחאבכ רישב תשגרנה האירקב הנועמה הרענה םע םידחאתמ ,ורבחמ ףאש 

ץב — 'רחש ןיבו הליל ןיב' קר .'רחש'ה לש 'הליל'ה אופא איה הרישה ,דחאכ רישהו 

אצמיהל לוכי םש קר ;רופיסה רמוא ,דסח טעמ אצמיהל לוכי — רחאה ןיבו ימצעה 

.וב םושנלו תויחל לכונ ,ונלוכו ,ימענש 'םוקמ'ה 

הלועש ןפואב ,'תארקל'ו זו'מלפה רוד יררושמ לע ןמרתלא לש ותעפשה תא הרקחמב הפממ םחש היח 19 

ונממ תגייתסמ־תלבקמ המצע איהש ,םולב דלורה לש תילפידאה 'העפשהה תדרח' םיתעל ונממ 
ןמרתל« תרישל זותקיוב 'תארקל' תרובחו תימלפה רור תריש ,ןרענ לש םירה ,םחש היח .התמדקהב 

.(דועו ,234-228 ,206 ,202-196 ימע רקיעב ,םירחא תומוקמבו ,26-24 :1997) 
 Harold Bloom, The Anxiety Of Influence, A Theory of Poetry (1973: 9-14).

תא החודש ,םניוולל דובכה תארי ךותמ רקיעב ,תוילפידאה תוכלשהה תא םצמצל יתיסינ ,יותיפה ףרח 

.(Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, p. 276) דיורפ 

 20 .Emmanuel Levinas, 'Reality and its Shadow,' trans.Alphonso Lingis, in The Levinas Reader, ed
 (142 :1989) Sean Hand

ליבומה ,לספה 'תאייחה' לש יטוראה טנמלאה דחוימב רכינ ,ןוילמגיפ רופיס תא סוידיבוא לש וחוסינב 

אופא רייצמ ,תונמא-ןכרצ-ןמא-תואיצמ יסחי לע לשמכ .תב תדלונ ולש לספלו לספל — ןוירפל 
םינפ־לכ־לעו ,ותונמא ןכרצ םג אוה ןמאהשכ ,הילא בשו תואיצמה ןמ אצויה ,לגעמ ןיעמ סותימה 

לצא ורופיס חסונש ,סואפרואכ בהוא־ןמא סותימל ,לשמל ,דוגינב)תוירופו תוינויח םישיגדמ 'םיסחי'ה 

םוגרתב ,תרגרפררמטמ ,סוידיבוא .קאה ,תוומה לא ,'הטמ ירד םלוע לא' ותכישמ תא שיגדמ סוידיבוא 

ולצא תויתועמשמ תורופאטמש ,סניוול לש ותריחב .(395 ,385 :1995) ירישע רפס ,ןמקיד המלש 
.הז רשקהב דחוימב תיתועמשמ יל תיארנ ,אקווד ןוילמגיפל זמרב ,םירישי םיחוסינמ תוחפ אל םיתעל 
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היפרגוילביב 

הנח ,גיצרה 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,יטרפה םשה : 1994 

לאונמע ,סניוול 

.םילשורי ,סנגאמ ,ריאמ םירפא םוגרת ,ומנ פיליפ םצ תוחיש ,יפוסניאהו הקיתא :ו"נשת 

ןד ,ןורימ 

.ביבא־לת ,םילעופ תירפסו דחואמה ץוביקה ,רקיצ לא טרפמ :א'משת 

.ביבא־לת ,החותפה הטיסרבינואה ,תעלותה ןמ רפרפ :2001 

ףסא ,ירבנע 

.17 :217 ,דר ןותיע ,'זנק לש ורופיסב תולובחתו תוינבת :"רחש ןיבו הליל ןיב"' :1998 

לשימ ,וקופ 

.םילשורי ,רתכ ,רימא ןורהא םוגרת ,הנובתה ןדצב ןוצגשה תודלות : 1972 

־לת ,דחואמה ץוביקה ,שא לאירבג םוגרת ,תוינימה תודלות לש 'א קלח ,תצדל ןוצרה : 1986 

.ביבא 

ףזו'ג ,דרנוק 

.ביבא־לת ,םילעופ תירפס ,לואש־יבא 'מ םוגרת ,הילפאמה בל :1978 

עשוהי זנק 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,ילקיסומ טנמומ :1980 

היח ,םחש 

ץוביקה ,ןמרתלא תרישל התקיזב 'תארקל' תרובחו תימלפה רוד תריש -,ןוגינ לש םידה : 1977 

.הפיחו ביבא לת ,הפיח תטיסרבינואו דחואמה 

הויז ,רימש 

.ביבא לת ,סוריפפ ,ןוגינה רווח דוצ :1989 

ןושרג ,דקש 

.םילשורי ,רתכ ,תירבצה תורפסב לג רחא לג : 1985 
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 Bloom, Harold

 1973: The Anxiety of Influence, Oxford University Press, New York.

 Davis, Colin

 1966: levinas: An Introduction, Polity Press, Cambridge.

 Hand, Sean

 1989: The Levinas Reader, Basil Blackwell, Oxford.

 Levinas, Emmanuel

 1966: Proper Names, Trans. Michael B. Smith, The Athlone Press, London.

 1969: Totality and Infinity, Trans. Alphonso Lingis, Duquesne University Press, Pittsburgh,

 Pennsylvania.

 1982: Beyond the Verse; Talmudic Readings and Lectures, Trans. Gary D. Mole, Indiana

 University Press, Bloomington and Indianapolis.
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