
שוטר .י לש םירחואמה ויריש / ירנבא אגרש 

א 

תוערכהה ןה המ :תינורקעה הלאשה תררועתמ * שוטר ןתנוי לש ףסונ םיריש ץבוק תאצ םע 

םיצבקל ןווכתמ ינא "תרחואמ" ראותב ז תרחואמה ותריצי רושימב וגשוהש תוינרוצה 
תביתכ ןיב תודירפמ ךרעב הנש הדשע-שולשכ) וירחאל ןמז קוחירבו "רמחוי" ירחא ועיפוהש 

םיבצקימה תחינז ךות ,רודב הנפימ םינמסמה ("עלצ" ידישו "הרוחש הפוח" לש םירישה 
.ויתורוצב ישפוחו ויפואב רתוי יתואיצמה דבעל — ,םייתימ-מימודקה םיביטומהו םיירטמה 

הנונש ןושלב תוננגוסמה ,תיגארט הינוריאו תוימיספ םייח-תוסיפת תושבגתמ הלא םירישב 

,תויצאיצוסאב ,תורוצב ,םיביכרמה תודוסיב ידמל הפירח המוקע תנמתסמ המעו ,תיטמארגיפא 

דמוע ףא וא ,קוחר הז םלוע יכ דמול שיה .וכו תיטסיאזודפ תירוביד תשל תועבטמב שומישכ 

יושע רתוי קימעמ ןויע לבא ?ךמגרא"בו "הרוחש הפוח"ב לפוקמה םלועל ,דוגינב םימעפל 

םיעיפומה ,תויארקמ תויצאיצוסאו םייאכרא םיקיתע םילמס-תובאו םילמס המכו המכ תולגל 

םלוע ותוא םע םיעגמ םייקל ןיידע הכישממ איה יכ ,םיזמרמהו ,תרחואמה הרישב םג רזופמב 

איה שוטד לש ותריש יכ ,אצמנ .דחיב וב םישמשמ היגאמו םסק ,תוומ ,לדוגש םודק ינחלופ 

ןיב תצצורתמ ,םינוש םימוחת ןיב תגלופמ ,תיתייווח-תינרוצ הניחבמ דואמ תבכרומ התוהמב 

םידוהדה ארוקה אצמי דחא דצמ .תויכישמהו םידוגינ לש תונוש תוקיז ןיבו םיקחורמ םיבטק 
חישה לא רבועו תויתרמאה םוחתב ליחתמ םייוטיבש ,םיפסלופמ םיגיגהו םיילאוטקלטניא 

תא הרסח הניא איה ינש דצמו ו ירישה םכרעל דחיב תוקפס ררועל ידכ םהב שיש ,ינוטיילפה 

יעבצ תאו עיבג ,ןיכס ,ברח םילמסה תא ,לעמו תוומ םיביטומה תא ,יאמקה ילילאה דוסיה 
עיתפמב םשו הפו .םינושארה וירישל רתויב םייטנאוולר םהש ,הכישחהו ןמגראה ,םדואה 

:"דמחוי"ב חיכשה גוסה ןמ תוקרבה תובלטצמ שממ 

י?3לב בןחכ םאזיפ םילוע םץחה 

(67 שממ יריש) 
:וא 

חטובהן יפאה 1לץרן לעפה ץח יהאוב; 

טאל טאל תיפ; ר#« 

(31 שממ ידיש) 

םניאש ,םירחואמ םיריש המכב םיזמורמ וצק-תארקל-רלו'דהו לרוגה-יובש יגארטה בהואה 

ידיש) "דגב" ,"המחנ" ,"םירתב" ןוגכ םידיש לש תורתוכ .תיתייווחה הקירילה תושירדל םינוע 

תומש םיאשונה ריש ירוזחמ לשו ("ןובשח יריש") "רז" ,"הנינח" ,"תוחור" ,"ןוחג" ("שממ 

יאכראה למסה לש ותטילש תא םיחיכומ ,"תוחור יריש" ,"עיבג יריש" ,"םינאת יריש" :ןוגכ 

םימודקה םיעקשימה םלועל ותקיז תא םייקל ךישממה ,שוטד לש תדחואמה ותרישב יגאמהו 
.םדאבש 

תוידוראפ ,תומדגיפא ,םיסכודאראפב ןושאר ןויע םע תומשרתהה הגוש המ ,תאז תמועל 

תברסמ תילאוטקלטניאה השיגה םצע ירהו .תמצמוצמ בוציע תמגמ םהב שיש ,תונונש תוחישו 

תילכתה ןעמל הז בוריס לבקמ ררושמהש רודב ףאו ,םייריש םיעצמאכ תויתייווח תונומתל 

ילכשה ןויגהה ביתכת יפל תוישפוחב תעבקנ היצאיצוסאה »תטשפומ תמא וזיא תגשה לש 

.ה"בשת ,ביבא-לת ,"דדה. תרצוה ,שממ יריש " 
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/ םג ראשה ןיב / (טרפ וא) / ללכ ךרדב — / אוה בהאמה" :ןוגכ ,ותרירבב קיידמה 
גדכ / — ולוכ לכ / שממה ןמ ץוח — / שממ לש יוכיס / םוש ילב ללכ ךרדב / — בהוא 

ימרז לכו / — ונה הנהו / — ונושלב םדקנ םרקהו / ךכ לכ ישממה — / ןויתפה תא עלבש 

/ הכחב הלעוהש / גדכ רפרפמו / גחו / םלא אוהו / — וליבשב עווגל ומת / רהנה וא / םיה 

.(179 ןובשח יריש ,גד) "הלכאל ןוכסי אל ףאו 

םינפ לכמ תיארנ "האחמ וא ,המכסה-יא איה היהת ,ארוקה בלב ררועי הזכ רישש הבוגתה 

היתונקסמ הקיסמה תטשפומה השיגה ו יטרפה וא ישיאה יוליגמ ןיא ןאכ רומאה לכב .תנבומ 

תויווח ייוצימל ,רבתסמכ ,הנווכ ,דתיה אל ןכאו .ונכותו ויוטיב ישעמ לכב העובט ,תוללכב 

םשל .ירשפאה וקויד לע יטאמארגיפאה לשמה ךרדב יללכ בצמ דימעהל םא-יכ ,ןירשימב 

תילכתה תגשהל הגרדהב רתוחו הפיקעה היצאיתסאה ןמ יוטיבה רזנתמ יניינעה טקפאה 

— "שממה ןמ חח — שממ לש יוכיס םוש ילב" אוהש ,רפרפמה גדה בהואה :רישה זכרמבש 

,החנהה ךותמ .הכחב הלעוהש גדל בהאמה לש ותלשמה חוכמ יגארטה ,ליגר-אלה ונבומב 

תוריהבל תודוה ,גשיה וב האור התא ,ויתולשמהו וירואיתב קיידל רקיעב התיה רישה תמגמש 

,הביטאנרטלאה ייוטיבבש תוביסנה בוליש םג דיעמ ךכ לת .רמוחב ררושמה לש ותטילש 

בצמה תא השעמל םיחודה — ,"רהנה וא םיה" — "(טרפ וא) ללכ ךרדב" — "ראשה ןיב" 

יתחב תובחדנ תויצאיצוסא םיררועמ ךא ,תיסופיטה הליגרה הקירילה לש יטרקנוקה ידוחייה 

לע ןאכ ץרחנש טפשמה .שאר-דבוכב התשענ םתריחבש ,ףוריצהו הלמה י"ע קוידל םתד 

— ,"הלכאל ןוכסי אלו" ,הרמחהה וללכבו הבהאה ןויתפ י"ע דכלנש ,גדכ רפרפמה בהאמה 

אוהש תורמל ,ואשונל בתוכה ןיבש יטסאקרס םחי לש םנאטסידב טקייבואה תדמעה לע הארמ 

"העירק" רישה תא תאז הניחבמ הוושה) תיתייווח תוהדזה ףתשל יושת ותוהמב יגארט 

.(150 ימע ,ומויסב 

דוסיה ףותישב ןיינעמ גשיה ןייצל יוארה ןמ ,"גד" לש יגוצייה ירישה וכרעב זירפהל ילבמ 

וליאכ קימעמו ררושמה שדחמ הז רישב .וירוט לכ ךרואל תדמות תזמרנ ותועמשמש ילמסה 

הייברו היידפל יגאמ יילוגס חוככ ,תוילילאה תותדב חפנה ,ידדצ-ברה ג ד למסה תא ןווכמב 

למסה לש תויועמשמה רקחב ולוכ קסועה Yxoys רוביחה .ידכו תרותשעל ןחלופה תואכו 

תויביטימירפה תונומאה יפלש ,דימת החוקפה םיהדה לש "תיגאמה ןיעה" תא ריכזמ •גד 

השא-גד לש תיניגורדנאה הנומתה היגולותימב תעדונ רתיי,ד ןיב .םיער תוחור ינפמ תרמוש 

,גד ןושלמ אוהש "בורל הגדיו" — ל"נה תויועמשמה לש םתצקל םירושיא םיאצמנ ך"נתב) 

רתויב הריבס שוטר לש ורישב .(יא לאומשו םיטפוש 'ס — ןוגד לש הייוצחה ותולילאל ןכו 

,"בהוא םג ראשה ןיב (טרפ וא) ללכ ךרדב אוה בהאמה" .ג ד ה לש תיניגורדנאה ותועמשמ 

היצדרגד ךות ןויתפל יובשה טלשנ אלא ,עינכמו התפמו טלוש וניא ,ולרוגל ןודא ונניא אוה 

רתוי יולג יוטיב ידיל אב ,לשמב ענתמה יטסאקראסה גולגלה .השאב תולתו תויביסאפל 

אישל םיאיבמה ,דכו "הלכאל ןוכסי אל ףא" וא ,"גדכ רפרפמו גחו םלא" םיירויצה םיבצמב 

םוחתל תילובמיסה הניחבה ןמ רישה ךייושמ םוקמ לכמ ."גדה-בהואה" תויועמשמה תא הרמחהה 

תולילאל הקיזו יטסאקראס יוטיב ןוגכ ,םיידוגינ תודוסי בכרומה ,שוטד .י לש ידעלבה םלועה 

.שיבמה ובצמל גולגלו םוריאל רבגה תעינכ ,תיתימה 

 Doelger: 5 Baender, Rom, 1910
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ירנבא אגרש 

ותניחבמ לוכיש הישה בטימכ ותוארהל הנווכ לכ התיה אל "גד" רישה ךותמ האבומ תריחבב 

םיצבקבש יסופיטה תא גציימ הז יכ ,אוה ןוכנה ךא ."שממ ידיש" וא "ןובשח יריש" תא גצייל וז 

םירישב ןיינע הלגמה תרוקיבה .רקבמה ליבשב ,תוחפ אלו ,ארוקה ליבשב יתייעבה תא ,הלא 

לדבה םיינשה ןיב לידבהל דוסי שי םלואו .ונלש םזינרדומל ,ליגרכב, םתוא תכיישמ הלא 

תויועמשמ לש םיפסונ םייוליג הלעמ ,וב רזוח ןויע לכ םע שוטר לש וריש ןכש .ביטו תוירוגטק 

התאש לככ :הדיעצה תיטסינרדומה ונתריש לש םיוסמ יגוציי קלחב ןכ אל .תויצאיצוסאו 

.לוכה וב ןקורתמ ינש ןויע םע דבכש ,רבד ריתסמ וניאש ,ךל ררבתמ ריש לע רזוחו רזוח 

אופיא שי .יתייעבהו בכרומה המלוע תוארדודוקנמ שוטר תרישל בושח לקשמ תאז תמועל 

םילפוקמ תויועמשמ-יבחרמש תורחואמה תוינרוצה היתויוחתפתה לא שאד-דבוכב םחייתהל 

:תיביטאקלואה ,תקייודמה הלש םיסכודראפה ןושלב ,הימוצמצב 

— סיווןח / םןןידו ח?ך לע 
— 1כךךן שיא / — םהךן ומיו 

הסיפת ,םדאה עבטבש םוגפה לע תררועמה ,שממ הנושלכ וז הפידהו השיגר תואיצמ תסיפת 

ץרמנ קוידב ,שונא יסחילו םיבצמל ,תועפותל היוטיב תא הרתי הרמוחב תננגסמ וז תיריש 

,רולקלופב תוחיכשה תורמימ לע איה הנוב רתיה ןיב !םיקפוא ביחרמ לבא ,ילולימ םוצמצבו 

,"הלוח הטמב אירב שאר סינכמ םדא ןיא" הרמיאה לע ומכתסהב .תולילכמ תופקשהו תועד לע 

דטיילפה החישה ךרדב שוטר ןייצמ ,ךכב ךרוצ ןיאשכ תורצב םדא ךבתסי המ םשל ,השוריפש 

הכופיה תא עימשמ אליממ ."הלוחה הטימה" רבד תא העידי-יא ךותמ םרגנ ל"גכ השעמש ,תינ 

.ולדוג אוהש ןולשיכה ןמ ענמיהל ןיאו םדאה ישעמב תטלש תועטה ."אירב שאר" העיבקה לש 

תוברה תויורשפאב ,("סוכ") הרבשנש סוכב חיסמה רישה וא .ונולשכ ריחמ תא םלשמ םדאה 

וז "סוכ" .לרוגה ןמ סונמ ןיא בוש ךא .היסיסרמ עגפיהל אלש תנמ-לע רהזיהל לוכי םדאש 

םוגפה לכ תא תולמסמה תויועמשמ העובט ,"םייחל" םיתוש הנממו ,שדחמ הידבש וקבדוהש 

לש "הרובשה ףכה" תוילמסמ וא ,"רובשה דכה" לש סותימה גוסמ והשמ ,םייחבש ילאטאפהו 

ענכיהל אלא הרירב ןיא דשאכ ,רירמ םזאקראס תררועמ תיגארטה הנקסמה .יקסבוחינרשט .ש 

/ הפטשגש סוכה ןמ / םייחל תשנ / — םירנ / המיהנ הז המלו" :הרובשה םוכה תואיצמל 

הלש הינוריאהו ,יטמאדגיפאה רישב תטלוש תאזה תרדוקה םייחה תסיפת ."םיסיסר םיסיסר 

,"רפע" ,"הרזג" םירישב ןוגכ ,"שממ ירישב"ש ,יטוריאה הז ללכבו ,רחואמה ביטומב העקתשה 

,"הרוחש הפוח" לש תיסופיטה אמגודה ןמ התוהמ הקוחר הרואכל .יוכו "שאר" ,"תויושר" 

ידי-לע ולש למסה לש ויתומותס תשרפמו יגארטה דוסיה ןמ הנוזינ איה םג רבד לש ותימאלו 

.יתועמשמ קרב תפסות 

ןהיפוריצ לע ויתורוצ .ילארוטקורטסה ושודיח תניחבמ ול המוד ןיא שוטר .י לש וריש 

ךלהל יטאווקדאו דחוימ רנא'זל תופרטצמ ,םירישעה ןהיבצקמו םינווגמה ןהינבמ ,םישימגה 

ילצה םיסופדהו הקיטמיתה תניחבמ ,טעמכ תולבגומ יתלב תויורשפא לעב אוהו ,יללכה וחור 

תלבקמ הניאש םכודאראפה ןושלב קבדו תינוריאה היצאוטיסה תא בצעמ אוה ללכ-ךרדב .םייל 

יטנא םלועב לגר וטשפש םיכרעהו םימוגפה םייחה ןובשח תא השועה הז ריש .תינוציח תורמ 

םילשהל ידכ ודיבחתו וירוט תא עטקמ אוה .ונושל םעו ויללכ םע דלונ ,ישונאה-לוטנו ירסומ 

םייאכראה םייכ"נהו םייארקמה ףוריצהו יוטיבה ןמ טקלמ אוה ,ולשמ תוימתיר תומעטה םהב 

תועבטמ לש םישומישב הברמ ףא .םיזעונ םישודיחו תוישפוח תויועמשמ םהב ביצהל ידכ 

אפכיאה תא ,םהמ עמתשמה דוגינה תא יטקלאיד הדואב םהמ קיפמו בוחרהו רולקלופה 
.ותוננערבו ותוירוקמב םיהדהל יושעה ,אדבתסמ 
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ג 

,וקתווש םיארוק תרמשמ ברקל יושע ונניא ,ולשמ ומעטו ונושל ,ויתורוצ רצה הזכ רישש ןבומ 

הלגרוהש יריש רמוחל ללכ ךרדב תינענ ארוקה לש ונזוא .םמע רומש "רמחוי" םעטש הלא תא וא 

ךייש ,ילילא-יתימ אוהש ,"הרוחש הפוח" לש ביטומה .שרתשהל קיפסה רבכ ושודיח רשא ,ומע 

יתייעב תוחפ אוהש יאדוו ,תוידוחיי תויצאוטיסו תוילילצו תונשוח לש ילנויצאר-יאה םוחתל 

ןמ םיירישה םיחתמה םיאלמתמ "דמחוי" יריש תיברמב :תאז ףאו .םירחואמה םירישה ןמ 

,טעמכ ונושלכ רסמנה ,עדונה יארקמה שומישה ןמו טקנופארטנוקהו ןיירפרה ,ירטמה סומתירה 

השגרהה הנוש המ הלא תמועל .תישפוחה ותלועפ לועפל יתגבה-מדק יתשוחת רשקל ןתונהו 

לוכה םילודגה םילאה" :ןוגכ םייטסירמאמ םיפוריצ .םירחואמה םירישב הנושאר ארוקה לש 

אראפ וא ,"תונורתפ ושקב המהו םוקע םלוכ-לכ תא םלועה תא םדאה תא ושע םילוכי לוכו 

."— וכרדכ שיא / — םהידי ומב / — םיחצור םישנא / םחייח חצר לע" :ומכ ,םיסכוד 

היתוקנוי ןיידע שוטר לש השדחה הרישה יכ ,תולגל םייושע יאדו ףסונה ןויעהו הנבהה תקמעה 

תינחלופ-תינשוח-תישגרה הרישה ןיב ,לוכיבכ ,םוהתה .יסופיטבאה םילמסה םלועב תוצוענ 

יינאמ ןונגסשכ ,תיאזורפ הניחבמ השעמל קר תמייק ,יטסאקראס ירירמה יוטיבבש הדוגינ ןיבו 

הניא ןושל-ינושמ תבכרומה התויתדוצ .»תרחואמה הרישה לש הירוט תא שיערמ יטסיר 

תדמתמה התדיתחו ,הישוביכ תבחרה ,התרשעה לע הארמ איה .המלוע-תודחא-יאל החכוה 

קר אל ,ירקיעה הרוקממ קותינה-יא לע הריהצמו תרזוח םג איה .םימעט יונישבש תוינוגברל 

,םילמל התושיגר תניחבמ םג םא יכ ,תיאמקה הקילובמיסל התונמאנו היתוסיפת תניחבמ 

:תגכ ,ןהיבצקימו ןהילילצ: 

ירגיגז םיי? / יתוא ?ך3א ך?ן 

ימךב$ / י;תך3א ר^כו 

ןי>ח םיש? / יתוא מך$ח ן?ן 

יתךסח / ינתךסח ר^כן 
(68 ,שממ ריש) 

העונתה ;הלילח םירזוחה םיבצקימה יפוליחמ קר אל *עבונ תויליבקמב ילקיסומה שדוגה 
הדיחאה תיטוסקאה הניחלה םגו (ףכו יתדבא — יניתדבא) הזירחבש תומעטהה לש תידיאולפה 

הנתנש ןיירפרה לש הקינכטה ומכ .תילילצה הידוחל ןאכ תומרות םיינוט-בר םידהל תדרפנה 

העיפשמ תויטוסקאל החתופמה השוחתה ןאכ ,"דמחוי" תדישב םיטקנופארטנוקלו תורזחל הפונת 

יא לע איה הריהצמ ןווכתמב אלש .םיליבקמה םינבימב הזירחה ןמ לבקתמה טקפאה תא 

/ הלילח םעפתמו םעופ ימד" :םיינשוח םייומידב הבוציעמו יטרריאה םילמסה םלועמ הקותינ 

ומכ / הבוהאה לועבכ / םא בלחכ / רכמתמו יעבט םרוז ימד / קרועה חותפב ומכ חלקי דגנ 

םיבכרהב התעבה תורוצל תדחוימ תובישח שיו .דילג אושב םיה ומכ דנ / ץרא תוורל דרוי רטמ 

םע ההז ןהלש קוידה תשוחתש ,יריבחתה רוטב ותעונתו ןמוקמ ומכ, םילמה לש תויטהבו 

ןדועמו רתוי בכרומ השענה ,רוטל רוטמ רשעתמה ,ירטמה בצקב תוינוטונומ ןיאו ,ןלילצ 

םינותנ ,תיתייווחה הנומתב םירשקתמה םייומידה .(םינורחא םירוטב יאיכורטהו יבמאיה) 
דנ" — "רטמ ומכ" — "הבוהאה לועבכ" — "םא בלחכ" :תויריבחת תויצאיראו לש העונתב 

.םייתועמשמה םיעגמה תתישי תא ענומה עובק יטיתסא ללכ ץיח םיעבוק םניאו דמב 

םיבצקה לש תוירקיעה םהיתולוגסמ איה קיחדמ םיסנאוינ ןונגיסבש וז תיזואוטריו תוקד 

אראפה ירישבש רבידה יקלח לש תושימגה תויטההו רוט יעוטיקבש תומעטהה לע ,םירחואמה 

.161 ימע ."ןקוש» תאצוה ,"םינפ 4» :ןורימ .ד לש ודפס האר שוטר .י תרישב םזיריינאפה לע • 
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ירנבא אגרש 

רבכש יפכ וא ,יתייווח רמוחל לילכמ "ילאוטקלטניא דוביע" ןיעמ הווהמ הז יריש גוס .םיסכוד 

ונונגס .הרמה םייחה תמכח תועצמאב תבאוכה תמאל יוטיבכ ,רתיה ןיב רדגוה 
קוידב" :תינאטנופסה היצאיצוסאה לש תיינומתו תינושל תרתוי לכ החודו ףוגס אוה ובורב 

קויד — "תוצלמנה לכב ,בל ברקמ בושחל יתשקב דשאכ אל — יתבשח דשאכ אל — ץרמנ 

.םיימיטיגל הקיריל-יעצמאו יומידו הרופאטימ לש ילאמינימ שומיש ידכל םצמטצהל בייחמה 

םתועמשמ תרמחהו םהיפלכ הדמע תטיקנ םע םיבצמ תאלעה :ןכ םג ושוריפ ץרמנ קוידו 
.םהב עבטומה ישונא-לכהו יללכה למסה תועצמאב 

דוסיה לש יגמז-לעב םימחתומ םה ,ימוימויה יפוליחל דבעמ םיאצמנ ,ולש יווההו רישה 

ןושאר אוה (31 ,"ןובשח יריש) ןושארה םדאו ,םיילדוג-טייחצנ םה ונולשכו םדאה .ישונאה 
לש יללכה ביטומה .םינמזה לכבש םדאה-ללכ לש ועבטב םוגפל למס אוה ,הגשימלו אטחל 

םיאשונ .יחצנו ישונא קפס ילב אוה ,רכו תוומב ,הבהאב ,רציב ,עבטב םדוקמש ,םדא יסחי 

.םלועב תיגארט הדימעלו דואמ השיגר םלוע-תייארל םה תודע ,םירישל רוקמ םישמשמה הלא 

היגולואידיאכ דיטירגנה / ידור יבצ 

אתורבחב רבוקטוט .א 'טורפל 

א 

םג לח ,תוחתפתמה תוצראה התע תורדגומש יפכ ,ישילשה םלועה לש ותומצעתה םע 
םלועמ זרוזמ רבעמב אטבתמ הז יוניש .יוניש הרוחשה הקירפא לש תובשחמה תכרעמב 

.לבוקמה הנבומב אל יכ םא ,תיגולואידיא הסיפת לא םותימה 

םושמ אהי אל "תוישוכ"ל ירבעה המוגדתבש ,La Negritude היורקה וזל איה הנווכה 
ידיאה התנוכש יפכ ,"תואידיא-עדמ" םושמ וז "דיטירגנ"ב ןיאש םשכ ,הז ןויצל לוקש חנומ 
תוארל םיטונש הדימב .יסארט הד יטסד הרצוי ידי לע תיתפרצה הכפהמה תפוקתב היגולוא 
םיקולה םייממע תודמעמ לש תולועפהו תושירדה תא תעבוקה תיביטאמרונ תינבת תניחב התוא 
םע תיהדזמ איהש הדימב םלוא .ךכל תיסופיט תיצמת םג תקפסמ איה ירה ,תותיחנ שגדב 
היגולואידיא ןיעמב דיטירגנה תנייוצמ ירה "ינקירפא םזילאיצוס" וא ,"םזינאקידפא-ןאפ" 

.הייבובריעב הב תושמשמ תינכפהמ הלועפל תינכותהו הייזחש ,רנתרחב-התא" לש 

םייאקירפא םידפוס ידי-לע תגצוימה ,וז העונת לע תמייק רבכ דואמ הפנעו הרישע תורפס 
ידי-לע הנושארל הראות איה .תיתפרצ םיבתוכה (אמאבוא ,ןולאמ ,רוהגנס ,םאמאד ,ריז .ש) 
השדחה תישאגלאמהו תישוכה הרישה לש היגולותנאל בתכש אובמב דטדאס .פ ן א 'ז 
תלבוקמה הסיפתה הראשנ התע דעו זאמ .(1948 תנשב) Orphee Noir םשב תיתפרצה הפשב 
תא תילכתב ללושה יעצמא ,רתוי ןוכנ ,הלתמא שמשמה סותימ לעכ דיטירגנה לע 
טנמומ לעכ הילע העיבצמ תיתפרצה תילאוטקלטניאה הבכשה .ןבלה םדאה לש תונוילעה 
םילבוקמה םיחנומה םה הלא ילילש טנמומו ילילש יעצמא ,סותימ .וילע רבגתהל שיש ילילש 
לע ויה התדילו התרוה רשא ,דיטירגנה יפלכ הפודיא-בדעמ לש תואטיסרבינואב םג התע 
הארשא רוקמכ התע תשמשמ ,ורקיעמ ילילש טנמומכ תראותמה ,וז הרות םלוא .הניסה תודג 
תוימצעה תא הב םיאורה הקירפאב םיינידמ םינקיטרואיתל דחוימבו ,םייטילופ םיגיהנמל הקומע 

.הרוחשה תשביב היצאזיליביצה לש תיתימאה 

הנידמה-שאר הרוט וקסו ,לאגנס אישנ ,דוהגנס .ס דלופואיל דפוסה יבגל אוה ךכ 
ואל ,לוכיבכ הדעונ דיטירגנה יכ ,םינוש 'םהירחא םהידיסחו ,םיינשה .האיניג לש הלשממהו 
הילע תלטומ .הרוחשה הקירפא ימע ידי-לע ורצונש םיכרעה לש היצאזילאסרבינ 
ועגמב רוחשה םדאה לש ותדמע תא עובקלו "תיאקירפאה תוישיאה םוקיש" לש ת ו ח י ל ש ה 
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