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 יאלפ השמ

 עבש־ראב

 הכ דע רטרא תרוקיב .א

 ,הנש 150־כ ינפל ספדנ ןושארה ורופיסש) רטרא קחצי תא ל"דש ריתכה זאמ

 תירבעה תרוקיבב הייטנה תמייק 1"לארשי תוריטס םיענ" לש ורתכב ,(ג"פקתב

 הכלמ תא רטראב תוארל השדחה תירבעה תרופיסה לש היתומושר ימשור ברקבו

 וז הרטע ורטעש שי .התישארב תירבעה הריטאסה לש ,רתכומ יתלבה וא ,רתכומה

 אלש שיו ,לרפ ףסוי לש תויריטאסה־תויתונמאה ויתויוכזב עוגפל ילבמ ושארב

 .רטראל םיפיסומו לרפמ םירסחמ ואצמנו דחא רתכב םישמשמה םיכלמ ינש וריתוה

 ,הלכשהה תפוקתב לחה ,הלש ינמז־לעה דצה אוה תיבויחה תרוקיבה תא ןייפאמה
 לא הלילשב תסחייתמה תרוקיבה וליאו .ונלש־ונתפוקתב הלכו ,ומצע רטרא לש ונמז

 ןיבמ .דבלב ונתאמל ,ללכ ךרדב ,הנמז תניחבמ התוא גווסל ןתינש העפות איה רטרא
 2לקמה סירטל םיחבש וילע וריתעה הלכשהה לא םיכומסה םירקבמהו םירפוסה

 תונמוא השעמ ותריציב ואר רשא ,5רנצוח ףסויו 4בולוקוס ףסוי ןכו 3רימחמה רנבוקו

 רטרא לש ותריצי תא וחביש ונתאמב .תויפוריאה תוריטאסל הליבקמ הגרדב

 ,11ןיגרוח ןושרג ,10טרופפר המלש ,9רנזולק ףסוי ,8ןמנייטש ,7טיירטש ,6סוטיימ

 ,"לארשי תיבל הפוצה"ל סירטל יולה ריאמ לש ותמדקהב .[רטרא לא תרגיא] וטאצול דוד לאומש .1

 .א"יק־י"ק ימע ,ו"כרת ,הניו ,םדק ינב יבתכמ ,סירטל לש ורפסב םג ספדנ x iv ימע ,ח"ירת ,הניו
 .XV ימע ,ח"ירת ,הניו ,"לארשי תיבל הפוצה" ,[רטרא לש ורפסל המדקה] סירעטעל יולה ריאמ .2

 .48 ימע ,ו"כרת ,השרו ,רבד רקח ,[רנבוק] רענוואק ירוא םהרבא .3

 ימע ,ב"כשת ,ביבא־לת ,(קמרכו רקב םיכרוע) תורפסו תונומא :ךותב ,"הינוריאה" ,בולוקוס םוחנ .4

 .457־456

Joseph Chotzner, 'Izaac Erter: A Modern Hebrew Humourist.' The Jewish Quarterly .5 

Review, III (1891) pp. 106-109. 

 ,16־13 ימע ,(ץ"רת טבש־ירשת)'ה־'א ,ב ,[טשראקוב ,ןוחרי] םיקרפ ."רטרע קחצי" ,סוטיימ והילא .6

 .17־15 ,15־12

 .44־39 ימע ,ט"צרת ,ביבא־לת ,א ,תורפסה ינפ ,טיירטש םולש .7

 ."לארשי תיבל הפוצה" [רטרא לש ורפסל אובמ] "הלכשה תורפסבש רואמה" ,ןמנייטש רזעילא .8

 .ח"י־'ג ימע .(2ג"לשת) ה"שת ,ביבא־לת

 .349־321 ימע ,3i960 ,םילשורי ,ב ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי .9

 ימע ,(1951) ב ,[גרובסנאהוי] "םיפד" ."לארשי תוריטס םיענ — רטרע קחצי" ,טרופפר המלש .10

14*15. 

 ימע .(א"ישת) 'ט "ירבעה רפסה" ,"(ותומל הנש האמ תואלמל) רטרא קחצי" ,ןיגרוח ןושרג .11

 .ב"ס־ז"נ
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 יאלפ השמ 338

 תידוהיה תוברתה ירפוסו םינוירוטסיהה ןיבמ .14ןנאש םגו ■3,רהז ,12ןיקלה ןועמש

 .המכסמ אלא ותריצי תא ךירעמ וניא ■7רבוחל .16דלפנרבו ■5ץרג תאז ךרדב וכלה

 תישארב ,18ןיניירב םה הלילשב רטרא לש ותריצי לא םיסחייתמה םירקבמה וליאו

 .21תונורחאה םינשב 20לייווצרוקו ,םישולשה תונשב ,19רפפ יבצ ,האמה

 ימע ,ח"ישת ,םילשורי ,לופכשה לעפמ (ללה היפוצ :המשר)תירבעה תרופסל אובמ ,ןיקלה ןועמש .12

Simon Halkin, Modern Hebrew Literature, New York, 1970\ p. 51. ;183 ,160 

 — רטרא קחצי" ,ירהו םחנמ .13
 ימע ,(א"כשת) רייא־ןסינ ,[ןודנול] "תוברת" ."רקוחהו ןקיריטסה

 .27־24

 .178*177 ימע ,1962 ,ביבא־לת ,א ,הימרזל השדחה תירבעה תורפסה ,ןנאש םהרבא .14

 .327*324 ימע ,[ד"סרת] ,השרו (שווירט .א .י םגרית) ט ,םידוהיה ימי ירבד ,ץטארג יבצ .15

 ידוהיל הנשה רפס ,"רטרא קחצי" ,ל"נה ;43 ימע ,1914 ,השרו ,םכח רוד ,דלעפנרעב ןועמש .16

 .142*138 ימע ,ה"צרת ,קרוי־וינ ,הקירמא

 .22*14 ימע ,ט"פרת ,ביבא־לת ,ב ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל לשיפ .17

 ,ח"סרת ,השרו ,"לארשי תיבל הפוצה" [רטרא לש ורפסל אובמ] ,"רטרא קחצי" ,ןיניירב ןבואר .18

 .ז־ג ימע ,1923 ,קרוי־וינ .א ,ןיניירב יבתכ לכ !ו ,ה ,ג ימע

 ימע ,ח"צרת ,בוקארק ,א ,הינלופ ידוהיל הנשה רפס ,"הפיקתמה הלכשהה" ,רפפ יבצ .19

 .ה"מר־ב"מר

 .71 ימע ,ל"שת ,ביבא־לתו םילשורי ,תודהיה יכרע לע קבאמב ,לייווצרוק ךורב .20

 ירבדב לחה .הצקה לא הצקה ןמ ,תועד לש הבחר תשק תגציימ רטרא לש ותריצי לע תרוקיבה .21

 ןוגכ ,ןיסוליק
 ןיא ונממו ףיסוהל ןיא וילע יפוי לילכו ונינעב םלש ,והשעמ ןמא ידי השעמ" :סירטל —
 םע תורחתהל הנלכות רעטרע (ןעריטאס) תוציקע" :רנבוק ;(XV ימע ,[2 הרעה] םש ,סירטל)"עורגל

 ימע [3 הרעה] םש ,רנבוק)"(טייקגיניזפראש) לכשה רודחב ןכ ,ןנכותב ןכ ,הז ךרד םימעה ירפוס לכ

 תיבל הפוצה" לעב ,רטרא קחצי ר"דה הלע תוידוראפה ןמ ההובג רתוי הברה הגרדמל" :בולוקוס ;(48

 איה ,תיתורפס הרוצ ךותב ,הבש הינוריאה [...] וילע עובט האלפנ תונמא לש םתוח רשא ,"לארשי

 תומדיהל םילוכי םניא [...] סריתב רשא ןבואר ירופיסו םינושארה רטטשדנרב ירופיסש ,תפומ תעבוק

 תויפוריא וזיא שי" :רנזולק :([4 הרעה] םש בולוקוס) "םמוצמצבו יתונמאה םרופישב וילא

 ןימ (הקד הנבה לש ןבומב [...])הנוילע תויתוברת ןימ :רמוא יתייה .רטרא בתכש המ לכב הנימב־תדחוימ
 :(332 ימע ,[9 הרעה] םש ,רנזולק)"רטראל ומדקש םירפוסה ןמ דחאל ףא היוצמ הניאש ,תנדועמ העבה

 תורפסה לש היתונורכז רפסב בהז לש ףד ונעמל תוצקהל יוארש ,תושעל אילפמ ןמאל יהיו" :ץרג

 וב שיש [...] תירבעה הפשה לוק תינש עמשנ םיאיבנה לוק אבחנ רשא ירחא הנש םיפלא [...] תירבעה

 ינבא דעו — (327,324 ימע ,[15 הרעה] םש ,ץרג)"דחי הניה לש ונונגס ןיעמו היעשי לש ונונגס ןיעמ

 ןוגכ ,תוינלטקה תוארטסילבה
— 

 שיש ןבומ ותואב 'יריטס רפוס' םשה םג ןיא תמאה דצ לע" :ןיניירב

 םיחוקלה םינונש םיצחב שמתשהל עדי אל רטרע .יוארכ רטרע תא םלוה ,תויברעמה תונושלב ול

 ץימדה ףועמ םג ול היה אל .וטסואירא יקלטיאה לתהמה לש וא לנבוי יאמורה לתהמה לש םקשנ־תיבמ
 רפוס היה אל רטרע .סטנברס ידרפסה לתהמה לש ושרדמ תיבמ ואצי רשא םייריטסה םירפוסה לש

 אל אוה .יתונמאהו יטויפה דוסיה רסח היה ירבעה לתהמל .יסורה לוגוג לש וסופיטמ ירמוה וא יריטס

 ירמגל הרח .וידימלתו הלבר יתפרצה לתהמה לש דחי םג יסראהו זילעה ,אירבהו ןונשה געלה תא םג עדי

 םישדח םיקפוא םיריאמה ,םיקרבו הנימיב לער יחושמ םיצח רשא ,הדחהו הקדה הינוריאה ול התיה

 ,תילגנאה תירוביצה הריטסה .הכלמו הרצוי היה הנייה רשא ,תידוהיה הינוריאה התוא .הלאמשב

 קר תחקל עדי היתורצואמ םג ךא ירבעה לתהמה לש וחורל הבורק רתוי התיה ,טפיבסו פופ לש םסופטמ

 הז םע דחיו קמועה ,בחורה .םיפפועמ םיפרשו םישחנ אלו ,חיכשהו יוצמה גוסמ ,םינקרבו םיצוק

 םירז ויה תילגנאה הריטסה לש ,םיקפואו םיעבצ האלמה ,תיחכפהו תיחקפה ,הננאשה ,הזילעה תוחידבה

 ,א "ןיניירב יבתכ לכ" םע ההז ,274 ימע ,[18 הרעה] םש ,"רטרא קחצי" ,ןיניירב) ."ירמגל ול

 קר םוקמ םויכ ספות"ה רפוס רטראב ןיניירב האור תרוקיבה ירבד לכ םע.('ו־'ה ימע ,[18 הרעה] םש
 היה אוה יכ ,דאמ דע אוה בושח הב ספות אוהש םוקמה םלוא .םויה לש הייחב אלו ונתורפס תודלותב

 םינושארה םירצויה דחאו ,שדחה ירבעה ןונגסה ירצוימ דחאו השדחה תירבעה תורפסה ירצוימ דחא
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 339 רטראל "שפנ לוגלג"

 היושע ונתאמב הלילשב רטרא לש ותריצי לא תסחייתמה תרוקיבה לש העפותה

 לש ,תידגנה העפותה ,ךדיאמ .הלכשהה תורפיסל יללכה סחיה עקר לע תנבומ תויהל

 ןחבימב הבורמ הדימב דמע רטרא יכ ,יתעדל ,תנייצמ ,ותריצילו רטראל יבויח סחי

 ןוקיריטאסה לש ותריצי תאירקל ומצע "ףשח"ש וננמזךב ינרדומה ארוקה יכו ,ןמזה

 םעטב לחש רורבה יונישה ףא לע יהשלכ תיתורפיס האנה הנהנ ומצע אצמ ירבעה

 הדימב אלא ,תיבויחה תרוקיבהמ האצותכ אל תאזו .22הלכשהה תפוקת זאמ יתטסיאה

 ךרדב ךא ,רטרא לש ותוכזב םיחבש םרוע הקלח ןכש .וז תרוקיב תורמל תמייוסמ

 תא ךומתלו קזחל ידכ וב שיש טרופמ יתורפיס חותינ אלבו תואנ רבסה אלב ללכ

 ולעפימ לעו רטרא לע םירמאמה לש תיסחי לודגה רפסימה ףא לע .םיחבשה

 לש רכינ קלח ןכש ,רסחב הקול תיתורפיסה ותריצי תכרעה תאצמנ יתורפיסה

 לופיטל ושרדנ אל ןהירבחמש ,אוצמ־תעל תויתורפיס תומישר םהירה םירמאמה

 ,רתיב םג ותכרעה הקול ךדיאמ .ותריציב קייודמו קדקודמ ירקחמו יתרוקיב

 םיתיעל םירזוחהו ,תומישר ןתואב ריבכמל םיעורזה תוללכההו םיביטאלרפוסהו

 ןיא ,23("דובכ לש םוקמ רטראל עבקי ונתורפס תודלותב") ההז ןושלב הומת חרואב

 .וכרעמ עורגל אלא םהב

 יתרחב .רטרא לש ויבתכב קדקודמ ןויע ןייעלו רוזחל ןידה ןמש ,אופיא ,רורב

 ."שפנ לוגלג" — רטרא לש רתויב עודיה רופיסה תא הז ןויע ךרוצל

 תינאיפינמה הריטאסה .ב

 ארוקה אצומ התוכיאו הגוויס ,רטרא לש הריטאסה תוהמ לע םינוידב

 ידיל םיאב םניאו רוחס־רוחס םיכלוהה ,תוללכהב םיוולמ תונכסהו תוריהב־רסוח

 לש ויתוטישו ירנא'זה הכויש ,רטרא לש הריטאסה ביט לש קייודמו רורב םוכיס

 תנוכתמב הריטאס ותריציב םיאורו דסח ומיע םישועה ןה .הריטאסב רטרא

 ןניא בתכ רשא תוריטאסה יכ לע תרוקיב וילע םיחתומה ןהו ,תויפוריאה תוריטאסה

 תניחבמ .24םתנווכ הריטאס וזיאל םינייצמ םניא ,תויפוריאה תוריטאסה תנוכתמב

 םש לע תויורקה ,תוינאיפינמה חוריטאסה לא "שפנ לוגלג" תא ךיישל שי הגוויס

 םיאצמנ םניא וירוביחש ,(ס"הנפל 270*340 תוביבסב ;Menippus) סופינמ ןקיניצה

 ,(Varro) וראו לש ומש לע תוינאיראו הז תוריטאס גוס הנוכמ םיתיעל ;ונידיב

 תבלושמה ,תזרוחמה ןתרוצב תונייפואמ הלא תוריטאס .סופינמ לש וכרד ךישממ

 רטראב תוארל תלבוקמה העדה יכ ,ינבשוח" :רפפ :('ג ימע ,"רטרא קחצי" ,ןיניירב)"ןמזבו הלעמב
 הברהב לרפ וילע הלוע יתונמאה ןבומב .ןעשהל המ לע הל ןיא ,הפוקתה לש רתויב ןיוצמה ןקיריטסה חא
 .הילע תססונתמ הניא הנידעה הרישה חורו יתמא טויפ תרסח בור־י"פע איה רטרא לש הריציה ןכא [...]

 שמתשהל ריבכמל ץלאנ אוהו הנוכנ הלילע חתפל ודי לאל ןיא ,םה םייביטימירפ ולש םיעצמאה

 תונינשב אלא ,,תונמאה בוציעב ללכ חנומ וניא רטרא לש וכרע ךא [...] תוירוגילאו תויצקיפינוסרפב
 .(ה"מר־ב"מר ימע ,[19 הרעה] םש ,רפפ) "תצצופמה ותרמא לש תיעבטה

 תורבחמו ןייטשפאךיול תאצוהב רבכמ אל העיפוה "לארשי תיבל הפוצה" לש השדח הרודהמ .22

 .תורפסל

 .ב"ס ימע [11 הרעה] םש ,ןיגרוח ;15 ימע ,[10 הרעה] םש ,טרופפר .23

 .177 ימע ,[14 הרעה] םש ,ןנאש ; 184*182 ,160 ימע ,[12 הרעה] םש ,ןיקלה :ןכו 21 הרעה האר .24
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 יאלפ השמ 340

 הרקיעו ,לגלגה ךפהתנ ונל העודיהו רתוי תרחואמה התוחתפתהב .הזורפ יעטק םע

 ובורב בותכ "שפנ לוגלג".25םיזרוחמ םיעטק הב ובלתשנ םיתעלש דועב יאזורפ היהנ

 רופיסב השגדוה םתואיצמש ,תזרוחמ הזורפ יעטק םג וב וסנכנ ךא ,הזורפב לודגה

 םיתיעל תרבדמ גדכו ןזחכ הלוגליגב חורה .תומדה בוציעל תעייסמכ הלילעה

 .26םיזורחב

 תיחרכהה תויתטישב הניחבה ,תויומדבש ,תוגיצנה דוסיה לע הדמע תרוקיבה

 ךא .27תויומדב ,ישפנה ,ימינפה םלועה רדעה לע הריעהו ,,תוגיצנה יסופיטה רואיתב

 אלא ,םמשל םדא ינבב הניינע ןיא תינאיפינמה הריטסה" ,יירפ ריעה רבכש יפכ

 רשא תויומדה תא תונייצמכ יירפ איבמש תויומדה רואית ."תוישפנ תודמעב

 :"שפנ לוגלג"מ תורישי חוקלכ הארנ היתורטמל תרחוב תינאיפינמה הריטאסה

 ,תונויגש־ילעב ,וכלמי־יכ־םידבע ,הזירפק ילעב ,םיאנק ,הרעשה־טוחכ־םיקדקדמ"

 ןה ולא .28"םיגוסה לכמ תלוכי־ירסחו עצב־יפדור עוצקמ ילעב ,םתובהלתהב־םיקודא

 ,סחוימהו אפורה ,קידצה ,יאנקה ,ןרבקה ,לבוקמה ,סכומה ,ןזחה ,דיסחה לש תויומדה

 תרגסימב אלא ,תויומדה חותיפל ,אופיא ,תופצל ןיא .ונינפלש רופיסב תועיפומה

 תינאיפינמה הריטאסה לש ןויפיאה ךרד .ינאיפינמה ןוקיריטאסל תבצומה הרטמה

 אלו ,תננגוסמ איהש ךכב ,יירפ ןיחבהש יפכ ,לשמל ,ןמורה לש ןויפיאה ךרדמ הנוש

 .29"םיגציימ םה םתואש תונויערה תורפושב םדא ינב הגיצמ" איהו ,תיטסילארוטאנ

 םייטסילרוטאנ םניא וללה ךא ,תויומדה לש םייטסילאיר םירואית םג ,םנמוא ,שי

 םדוקפית לשב היצרופורפ לכל רבעמ םישגדומו םיתוועמ ,םיננגוסמ אלא

 הריטאסה תא טופשל ןיא ךכ םושמ .יביטקווניאה ,עיקומה ,רקבמה־יריטאסה

 הריטאסה" .לבוקמ ירופיס ןויגה יפ־לע ןמורב םילבוקמה תרוקיבה־ילכב תינאיפינמה

 ,"דיחיו דחא ילאוטקלטניא סופד יגשומב םלוע־תוזח ונינפב הגיצמ תינאיפינמה

 ילאוטקלטניאה הנבמה" .לוגליגה לש ידיסחה־ילבקה דוסיה והירה ונינפלש הרקימב

 ןיאו 30"לבוקמה ירופיסה ןויגהה ןמ םימילא םיטסיהל םרוג רופיסה ךותב הנבנש

 םנמוא הריטאסה .הליבונה לש וא ןמורה לש הדימה־תומאב הריטאסה תא ןוחבל

 הגיצמ הניאו ,תתוועמ הניה השעמל םלוא ,תיטסילאירו תיתימא תויהל תרמייתמ

 ןוקיריטאסה לש ותמא איה הריטאסבש תמאה .תואיצמה לש הלוקשו תנזואמ הנומת

 .דבלב

G. Highet, The Anatomy of Satire, Princeton 1962, P. 37; N. Frye, Fictional Modes .25 

=) and Forms, Approaches to the Novel, (Ed. R. Scholes), San Francisco 1966, p.36 
 ,ד"שת ,גיבא־לת ,(רוצ ןבואר םגרית)ןמורב ןויעל םיכרד ,"ןהינימל תופיצר תורוצ ,"םיידבמ תונונגס"

 .(21 ימע

 תיבל הפוצה"ב ספדנש ,'שפנ לוגלג" רופיסב םידומעה ירפסימ תא םינייצמ םיירגוסב םירפסימה .26

 32־ו 31־כ םינמוסמ םינושארה םידומעה ינש :םישבושמ םידומעה ירפסימ .ח''ירת תרודהמ ,"לארשי

 םידומעהמ םלידבהל תנמ־לע 'א32־ו 'א31־כ ונייוצי םינושארה םידומעה ינש .48־17 ימע םהירחאלו

 .ףטושה רדסב םיליבקמה
 .179 ימע ,[14 הרעה] םש ,ןנאש .27

28. 36 .Frye, Op. Cit, p (21 ימע ,[25 הרעה] ,םש :תירבעבו). 

29. 36 .Frye, op. Cit, p (22 ימע ,[25 הרעה] םש :תירבעבו). 

30. 36-37 ,Frye, Op. Cit (22 ימע ,[25 הרעה] םש :תירבעבו). 
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 :תינאיפינמה הריטאסה לש הרוצל קקזהל וז הריטאס הטונ התרוצ תניחבמ םג

 תונויער ןיב תושגנתהב תזכרתמ תיטמרדה תוניינעתהה ובש" ,גולאיד ,חיש־וד ונינפל

 הריטאס םג יהירה התמיענו היפוא ,הנכותל רשאב וליאו .31"תויומד ןיב אלו

 הריטאסכ םג העודיה ,הרישי הריטאס ,העיקומ ,(invective) תיביטקווניא

 .הפיקע ,הרישי־יתלב הריטאס םגו ,תילאמרופ

 הכופהה הירוגילאה .ג

 תרוסמ יכ הארנ תינאיפינמה הריטאסה לש רנא'זל "שפנ לוגלג" לש ותקיז דבלמ

 ירופיסל הנווכה.הז ורופיסב רטרא לש הריטאסה יכרד בוציעל המרת תפסונ תיריטאס

 הלכשהה ירפוס תא ושמיש רשא ,תויריטאסה תוירוגילאה ,םייריטאסה תויחה

 .תקהבומ תיתורפיס תנוכתמכ דחי םג (ג"ליכ) םירחואמהו ("ףסאמה"ב) םימדקומה

 חוקלה ,תומשנ לוגליג ,לוגליגה לש יאידיא־יתורפיס יעצמאל רטרא קקזנ הז ךרוצל

 הפקשהב ירופיסה שומישה .תודיסחהו הלבקה לש תידוהיה תרוסמהמ ורקיעב

 לרפ ףסויש יפכ .םיפקתומה לש םמלועמ חוקלה יריטאס קשנ הווהמ תילבק־תידיסח

 םיגהנימו תועדו תונומא ןכו ט"שעבב םירפוסמה תואלפנה ישעמ תא ול ץמיא

 תא חגנל ידכ לוגליגה ןורקיע תא רטרא ול ץמאמ ןכ ,ולש־ויכרצל םמשייו םיידיסח

 ,רופיסה זכרמב דמועה ןורקע לש ותוליעי הבר תיריטאסה הניחבהמ .וידגנתמ

 .ותונמיהמ לע רערעל םילוכי םניא םיפקתומהש

 ןהש ,ונינמש רטרא לש תויומדה עשת תורבוע לוגליגה תועצמאב
 םלוא .תויח לש תותוחנ תויומדל םינוש םילוגליג הנומש ,ןבורב תויסופיט־תוידוהי

 ,תויח לש רועב םישפוחמה שונא־ינב ןה תויומדה םייריטאסה תויחה ילשימבש דועב
 ותימאל ךא ,תויח לש תילאמרונ תוגהנתהל םקלחב קר םימודה םישעמ םישוע וללהו

 תויחה לש ןהיתונוכתש דועבו ,32חקלו לכשה־רסומ םדא־ינב דמלל ודעונ רבד לש

 היפלש ,הכופה הירוגילא ןיעמ ,הנוש הטישב רטרא טקונ ,ת ו ש נ א ו מ

 .תוישונא תונוכתכ ,שונא תלחנל תוכפוה ,תויתמהבה ,תויתייחה תונוכתה

 ,ץלואמ וניא וז הטישב שומישה .תקהבומ תיבלכ הנוכת לעב וניה ,לשמ ךרד ,יאנקה
 תזמרנה ,רופיסה הנבימ תא תבצעמה תימינפ תויקוח ךותמ עבונ אוהו

 אצוי־לעופכ שבוגמ חרואב האטבמהו תיתועמשמ תויליטבוסב ךא הרואכל־יארקאב

 דוסיב תוחנומה ,תינויערה תיתשתה ,תיזכרמה האידיאה תא רופיסה לש ותוהממ

 .רבחמה לש םלועה־תפקשה

 שרדנ (םילוגליגה 17 רדסב 14־ו 12 רפסמ םילוגליג) רומחהו לעושה ילוגליגב

 םירבדה וליאכ הלילעב םתוא בלשמו ,33םייסאלקה ,םיעודיה תויחה ילשימל רטרא

 Frye, Op. Cit. p. 37 .31 (ימע ,[25 הרעה] םש :תירבעבו 23).

Highet, Op. Cit, p. 177 .32 

 .(39) הירא רועב רומחה ןכו ,הדיסחהו לעושה :ראבהו שיתה ,לעושה :הניבגהו ברועה ,לעושה .33

 תא התצימ אל יאדוובו תינטשפ ךרדב רטרא לש הז ורופיסב לשמנהו לשמה תעפות לע הדמע תרוקיבה

 םהו םהל םדא ינפ םלכ רשא" ,תויחבו תופועב תלגלגתמה שפנה תא ראתמ רבוחל .אשונה אולמ

 ־ י נ ב ל םילושמ
 תעדה תא םיחינמ רנזולק לש וירבד .(21 ימע ,[17 הרעה] םש ,רבוחל) "ם ד א

 הרעה] םש ,רנזולק)"לשמל םיאתמ אוה דימתו ומצע ינפב ירויצו האנ דימת טעמכ אוה לשמנה" :תוחפ

 לע דומעל ילבמ ,ןוימיד־תדוקנ ,רוביד ידכ ךות ,ןייצמ אוה םילוגליגה רואיתב יכ ףא,(332 ימע ,[9
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 יאלפ השמ 342

 יסאלקה לשמה לש םיברה תושרמ וז האצוה .הז רומחבו הז לעושב אקווד םירומא

 ותנווכ לע ,רטרא לש ותארשה רוקמ לע זומרל האב השעמה רופיס לש דיחיה תושרל

 ףא וז אל .תורחאה תויתייחה תויומדה לש תועמשמה לעו ,רבחמה לש תיטקאדידה

 רפוסמה הז ןה ,הירושימ ינש לע תירופיסה הייווהב תואיצמכ ספתנ לשמה :וז

 רחאל .ארוקה ינ.יע דגנל שחרתמהו רפסמה יפב רפוסמה הז ןהו רבע ןמזב חורה יפב

 םימעטמה תא הניכהב הדיסחה לע המירעה דציכ הרפיס לעושכ הלוגליגב חורהש

 האנה הנהנ לעושהש דועב ,הדועסה ןמ תונהיל הדיסחה לע השקמה ,הבחר הרעקב

 לא:ארקאו" :והשעמ לע לעושה תא חיכומו עדוי־לכה רפסמה ברעתמ ,המלש

 הדיסחה ךל ארקתו םימיה ץקל יכ .ךשארב ךלומג בשוה יכ !בנזה ךרא ,הערב ללהתת

 ראוצ תכורא המוק תהובג תיחולצב הניי ךוסמתו ,איה םג התשע רשא התשמה לא

 התאו :לעתו היפ אלמתו ,תיחולצה ךות לא המטוח אולמ תא הדיסחה אבתו .הפ תרצו

 "ךיפ לא אב אל המואמו ,ביבס ביבס קקלתו ,ךנושל תא ךיראתו ,ךיתפש תא תקשפ

 תנוכתמ התואב תואיצמכ לשמה אלא ,לשמכ תרייוצמ הניא תואיצמה ,ןכבו .(32)

 גישמ תויומדה יבגלש יפכו .תויומדה יבגל הכופהה הירוגילאה לש רטראל תדחוימה

 תוגהנתמ הכופהה תירוגילאה תטישבש ךכב הנושאר הגרדממ תיריטאס הרטמ רטרא

 תואיצמה תא בצעל ,יתעדל ,חילצמו ,רפוסה רתוח ןכ ,תויחכ תוישונאה תויומדה

 לשמ ןיבש הקיזה דוסיב .תיתמהב־תיתייח תואיצמכ עיקוהל אב אוה התואש תידוהיה

 תירופאטימה הרוצה ףא לע) ת י י ו מ י ד ה תנוכתמה תלעופ םיליגר לשמנו

 !תונשרפהו האירקה תעב ארוקה יבגל ןהו ותביתכ תעב רבחמה יבגל ןה ,(תינוציחה
 וליאו .םיינשה ןיבש הקיזה ךותמ לכשה־רסומ דמלל תנמ לע לשמכ רייוצמ לשמנה

 והירה לשמנה !תירופאטימה תנוכתמה תלעופ רטרא לש לשמנהו לשמב

 .תידוהיה תואיצמה לש ילוגס בוציע ידכ ךות רקבלו עיקוהל תנמ־לע תאז לכו ,לשמה

 ךכו ,תירופאטימ תנוכתמב םישענ םה ףא הלילח רזוחו היחל םדאמ םילוגליגה
 םדאל םדא לש הסריגב םייתייחה־סיישונאה היביכרמ לע תידוהיה תואיצמה תבצועמ

 תרכזנה התסריגב תואיצמה לש הז בוציע יכ ,הארנ .תפרוט היח ידוהיל ידוהי — באז

 לוגלג"ב ותוא רפסמ רטרא רשא לשמה דוסיבש יאידיאה ירופאטימה לשמנה והירה

 ."שפנ

 ןניא רטרא לש ורופיסב תידוהיה תואיצמה תא תוביכרמה תוישונאה תויומדה
 םיילאודיבידניא אל יואו .34םירולבמה וריעה רבכש יפכ .םיילאודיבידניא םיסופיט

 ,טרופפר)"ויפוא למסמה ,יח־לעב לשו םדא לש ,םיפוצרפ ינש ול שי לוגלג לכ" :טרופפר ןכו .ןתויקוח
 איה הלגלגתנ הילאש היחה .תלפוכמ הנומת תלבקתמ לוגלג לכמ" :גרבניצו ,(15 ימע ,[10 הרעה] םש

 ימע ,1960 ,ביבא־לת ,ו ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ לארשי)"םדא לש ויפואל הירלקפסאו למס

 טעמ ברקתמ סוטיימ .אשונה חותיפ לש תורשפאל זמר אוצמל ילוא רשפא גרבניצ לש וירבדב .(72־71

 הקיטסירטקרכה לא הליבקמ"ה םילוגליגה לש תינויגהה תולשלתשהה לע ודמועב םיאתמה רבסהל

 םיידגנהו םיליבקמה םיוקה" תא וריכזהבו ,"הרבחב ודמעמל םדאה ןב גוסו והנימל יח לעב לכל תנתינה

 ןנאש יכ ,המור טריפ אלו שריפ אלו םתס םלוא ;(16 ,15 ימע ,[6 הרעה] םש סוטיימ)"תונוכתה לכבש

 רעה לא [? ]הליגר דיב םינווכמ" םהש ,םילשמה לש יפוזיאה רוקמל זמור אוה .ונתטישל בורק

 ןוכנ רתוי וא ,םילמסמ םה ותוא
 ברא תונוכת תשחמה ידי לע רתי יוצימ םיצממ םה ותוא —

 ילעב רואית תא האור אוה ךא .(177 ימע ,[14 הרעה] םש ,ןנאש)"יחה לש תוימגתפה־תועודיה

 .(179 ימע ,םש ,םש) "םדא ינבל םילמסכו תוירוגילאכ"

 .196 ימע ,[12 הרעה] םש ,ןיקלה :179 ימע ,[14 הרעה] םש ,ןנאש .34
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 תומש ילעב ,"קידצ ןחוב"בו ךירימט הלגמ"ב לרפ לש ויסופיט ויהש יפכ ,הצחמל

 .םייגוצי םיסופיט אלא ,עובק ןמז תרגסימבו םייוסמ םוקמב םילעופה ,םירדגומ

 בג ןיעמ םישמשמה ,תידוהיה הרבחב הדמע ילעבו "שדוק ילכ" םהירה לודגה םבורב

 ,ןזח :תוירוביצ־תורשימ־יאשונו עוצקמ ילעב םהמ .רטרא לש ויתופלצה־ויתואקלהל
 :תדחוימ הנומא ילעב םהמ :אפורו קידצ ,ןרבק ,(תורנהו רשבה סמ תא הבוגה) סכומ

 םירחאש ןבומו ,סחוימ :תידוהיה הרבחב הדמע ילעב םהמ :יאנקו לבוקמ ,דיסח

 תנווגמ הריחבב תוארל שי .וז הביטחל םג םיכייתשמ תורחאה תוירוגיטאקב םילולכה

 הרבחה תרוקיבו תידוהיה תואיצמה תרוקיב לש תינללוכ הסיפת תויומדה לש וז

 הלכשהה לש הרישיה תרוקיבהו תיריטאסה תרוקיבה .היתובכש לכ לע תידוהיה

 םיטבהב וא ,תרקובמה תידוהיה תואיצמה לש דחא טבהב קוסעל וטנ התישארב

 "תמאו םולש ירבד"ב לזייו ילתפנ לש תרוקיבה תמצמטצמ ךכו .דחי םירושקה םידחא

 .יתדה ךוניחה אשונלו םייתד םיניינעל "רשוי בתכ"ב ןילרב לואש לש ותרוקיב ןכו

 ,רתוי תרחואמה ותריצי םלוא .םידיסחהו תודיסחה תא רקבמ "ןירימט הלגמ"ב לרפ

 תללוכ תרוקיב — תידוהיה היווהבו תידוהיה תואיצמב תלפטמ רבכ ,"קידצ ןחוב"

 תולובגל תמצמטצמ הניא ףאו ,תועוצקימ ,תודע ,תונוש תותיכ הפיקמה תינללוכו

 .םייפארגואיג תולובג ינפ־לע תפלוח אלא ,רחא וא הז ידוהי בושיי לש םימייוסמ

 םיליכשמה יפלכ תנווכמה תימצע תרוקיבל דה םג שי לרפ לש הנורחאה ותרוקיבב

 תויהל םירמייתמה הלא םא יכ םייתימא םיליכשמ אל תמאד אבילא :םמצע

 לש םינושארה הלכשהה תוזחמב רבכ ועקוהש ,םיפייוזמה םיליכשמה ,םיליכשמ

 םייתימאה םיליכשמה דגנכ תרוקיבה .תידיאבו תירבעב לכייא קחציו ןוספלוו ןורהא

 לש םהיבתיכב ,הלכשהה תורפיס לש רתוי תרחואמה התוחתפתהב אובל הדיתע

 תרוקיבב תוארל רשפא הז ןוויכב הייטנ לש התישאר .רטטשדנארבו ןיקסנלומס
 .רטרא לש הז ורופיסב םיאפורה

 תארקל םדקתמה תוחתפתה לש רופיס אלו םירבעמ־לש־רופיס וניה רופיסה

 דחא ןקחש לעב ךא ,תויומד־בר ןורטאיתב רוביג ןיעמ איה חורה .יהשלכ איש־תדוקנ

 םעפ לכבו םעפ הרשע עבש דרויו הלוע ךסמה .יאמבה םג אוהש דדוב הפוצו ,דיחיו
 ,אופיא ,הענ הניא תומדה .ומצע םוקמ ותואב תבצינ ךא ,הנוש תומדב ןקחשה הלגנ

 לגעמ ינפ לע העונתה תשגרה תא םירצוי תומדל תומדמ םירבעמה םלוא :המצעשכל

 ןלולכימבו יגוציי ךרוצל תוזכרותמה ןהיתונוכתב ןמצע תויומדה .ידוהיה םויקה
 ,יקסראקיפה דוסיה ןמ הז רופיסב שי ןוכנ־לא .תידוהיה תואיצמה ספיספ תא תווהמ

 רפסימב תושפנ תוגצומו ,תויושחרתה לש תרשרש ךרד תיזכרמ תומד תרבעומ ובש

 .35תידוהיה הרבחה ןנד הרקימב ,הרבחה לש הנומת בצעל תנמ־לע תאז לכו ,בר

 הליבונ ןכא םא — הליבונ תרגסימב תויומד הרשע־עבש לש ימארונאפ לולכימ

 ןמש היציזופמוק לש תויעב ררועמ ,םידומע העבראו םישולש הקיזחמה — ונינפל
 לכ תא דגונה תויומד לש שדוגכ ןושאר טבממ הארנש המ .ןתוא ןוחבל יוארה

 ידיב תרש־ילכ אלא וניא הלילעהו תויומדה ,םירמוחה תויזוכירל רשאב הליבונה יללכ

 .158 ימע ,[25 הרעה] םש ,ןמורב ןויעל
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 ,תויומדב םג אלא תיביטארוגיפ ןושלב קר אלו ,בוביגהו הזרפהה ,המזגהה !הריטאסה

 .היגומראהסיד תריציו תואיצמה לש ידממ תוויע םושמ םהב שי ,ונינפלש הרקימבכ

 ןיבש ט ס א ר ט נ ו ק ב םג אלא םילוגליגה ר פ ס י מ ב קר הניא המזגההש דוע המ

 .הלילח רזוחו ,םדאל היחמו ,היחל םדאמ :תונושה תויומדה ןיבש ,םינושה םילוגליגה

 לע יכ רבתסמשכל ארוקב תינוריא השוחת םג תרצונ טסארטנוקה עקר לע תאז םע ןא

 ןיבו היחה תומד ןיב תועמשמ לעבו ץימא רשק םייק םילוגליגה ןיבש םידוגינה ףא

 — םדאה תומד
 ילוגליג ןיב תוהז תרייטצמ תמאד אבילא :הבר הבריק תמייק

 יתטיש ןפואב םישמשמ תוהז לשו תוידוגינ לש הלא תודוסי ינש .םדאה ילוגליגו היחה

 הרטמ םירכזנה תודוסיה ינש םיתרשמ ךדיאמ .הריציל שוביגו תודיחא םינקמה םהו

 בייח םייריטאסה תויחה ילשימבש דועב .רטרא לש הכופהה הירוגילאה לש תפסונ

 שונאה תונוכתל רשאב ינאטלומיס ןפואב ארוקה לש ותועדומ תא םייקל רפוסה

 לע רומשל רטרא חילצמ ,36תויחכ תויחל רשאבו הריטאסה תועצמאב תותוועמה

 לש ןהיתונוכת תושענה תויתייחה תונוכתה יבגל ךופה ןפואב ארוקה לש ותועדומ

 .שונא־ינבכ וללה תויומדה לש ןתוישונאל רשאבו תוישונאה תויומדה

 תשדוקמה הפשה ןוליח .ד

 לש וידיב תכפוהה ,רטרא לש ורופיסב הבושח תירופיס העפות לע ונתעד ןתינש ןיד

 ,יתעדל ,תנייצמ וז העפות .ולש הריטאסה תמחלימב ירקיע קשנ ילכל ןוקיריטאסה

 הלכשהה תורפיסב םייוטיב תא םיאצומ םהש יפכ ןושלה יכילהתב יתועמשמ בלש

 הניה וז העפות .השדחה תירבעה תורפיסב ונימי דע םיכשמנ םהש יפכו תירבעה

 הלאל ומדקש ,תונושארה תוריטאסב רבכ םנמוא .תשדוקמה הפשה ןוליח

 םיינוליח םיבצמל ומושייו ,יארקמ וא ,שדוקמ חונימב םישומיש וניצמ ,רטרא לש

 רבכ ,השדחה תירבעה תורפיסה לש ןושארה ןוקיריטאסה ,ןילרב לואש .םיקהבומ

 אוה רטרא םלוא .37תצקמב המוד הקינכטל קקזנ לרפ ףאו ,תאזה הקינכטל שרדנ

 — תיתורפיס הטישל הז שומיש ךפוהה השדחה תירבעה תורפיסב ןושארה
 הרקימב

Ellen Douglass Leyburn ,'Animal Stories' Satire: Modern Essays in Criticism, :36. ןייע 

(ed. Paulson, Ronald.) New Jersey, 1971, pp. 217-232. 

 :י"שרב םייקודקיד םיאשונ ןיינעב תיתרוסמה דומילה ךרד לע רפסמ ,לזייו לש ודגנתמ ,דמלמה .37

 "םירצמ תא ופגנב לארשי ינב יתב לע 'ה חספ רשאכ [י] הילע ונחספו ונגלד קודקד םוקמל ונעיגהבו"

 אוה ךא ,יטסירומוה םנמוא אוה יארקמה שומישה .(ב ,ז ,ה''נקת ןילרב ,רשוי בתכ ,[ןיול] ןילרב לואש)
 ,לשמל וא ."םירצמ תוכמ"מ תחא ,הפיגמ וניה קודקידה יכ ,זמורה ,יביטאטונוק ןעטימ ובוחב אשונ

 ילד ירבדמ" :געול יוטיבל ןילרב ידיב ךפוה ,יבויח יוניכ אוהש ,"ןאצה יינע" :ז ,אי הירכזב אטבימה
 "ילד" םימינוניסה תפסוה ידי לע השענ יונישה .(ב ,ב ,םש)"הנמחי תע תונובכהו תולובכה ןאצה יינעו

 "ןאצה" הרופאטימה לוטיב ידי־לעו ,הוונעכ םג שרפתמה ,ירוקמה "יינע" ןבומ תא ליבגמה ןפואב
 תולועפ תראתמה טפשימה תרתי תועצמאב ,תינולימה ,תיביטאטונידה התועמשמ לע התדמעהו

 ירהש — םירבדה רשקה ךותמ תשרדנ איהש ,הלא תולועפ לש תירופאטימה תועמשמה ."תוינאצ"
 ולצא ךא ,םישדוקמ ןושל יאטבימב שמתשמ אוה ףא לרפ — .תילילש הניה — שממ ןאצב קסוע וניא

 קטה קרו .הרואכל שדוקמ ידיסח ולוכ אוה ףא רשקההו ,ידגא ידיסח וא ,ידיסח אוה חונימה רוקמ
 .(1838 ,גארפ ,קידצ ןחוב ;1819 ,הניו ,ןירימט הלגמ)תונוש םיכרדב זמרנה יפכ ,םיינוריא םניה המינהו

 ןכש,"ןורמוש תמשא"ב וא "ןויצ תבהא"ב ופאמ לש ונונגיסכ ,יכנת־ודבספ ןומיס טעמל האב וז תרגסימ
 .לרפו ןילרב לש םתנווכ תא תדגונה ,הנמיהמו תיטנתוא תיארקמ הריווא רוציל ותנווכ
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 — יריטאס ךרוצל ולש
 ,המגודל ,םירפס רכומ ילדנמכ ,םיבר וכלה ויתובקיעבו

 טסארטנוקה תא רוציל המגמב ,יחימע הדוהי ,וננמז־ק רפוסכ וא ,המוד ותמגמש

 ומלועמו שדוקמה ורשקהמ ותאצוה ,יארקמה וא ,שדוקמה חונימב שומישה .ינוריאה

 טסארטנוקה תא רצוי ,ןילוח לש םיבצמל ,םוי־לכבש־מיבצמל ומושייו שדוקמה

 םשל — תיגיגחו תבגשנ ,המר הפש — הובג יוטיבל תוקקדזהה ןיבש ינוריאה

 אצמנ הז ךומנ בצמ .הקסלרובה ךרד לע ,יצרא ,טושפ ,ימוימוי ,ךומנ בצמ רואית

 ושאר לע תחנומה ,יסכיטו יגיגח רדניליצ ,הלודגו ההובג תעבגימ התואל לשמ ,געלנ

 .הריטאסה תא בטיה תרשמ הז ןיעמ שומיש יכ ,רורב ...וינפ תא הסכמו ,דלי לש

 ןעטימ ומיע אשונ אוהו ,המצעשכל הריטאסה ימוחתמ גרוח הז שומיש ,תאז םע

 .םירומאה ןושלה יאטבימ םיחקלנ םהמש םישדוקמה תורוקמה יבגל םג יביטאגנ

 ץמש ןכש ,קוזינו רסח שדוקמה דצה םג אצוי הז יטנאמיסו יתורפיס ,ינושל קחשימב

 שי ונינפלש הרקימב .וב םג זחאנו קבדנ ךומנה בצמה לש תויצראהו תוינוליחה ןמ

 — תיריטאסה הרטמה ןיבש המאתהב דחי םג תיאידיאו תיתורפיס תודחא תוארל

 םעב תיתרבחהו תינחורה תואיצמה תא געלל םישל :תיטקאדיד־תיליכשמ םג איהש

 ןולקה־דומע לצא םדימעהלו םירחאה תא עיקוהל ,התוא רקבלו ידוהיה
— 

 ןיבו

 ,רופיסה השועש תא םכחותמו יליטבוס חרואב השוע ינושלה םוידמה .ינושלה םוידמה

 יואר תאז םע .בכרומ רופיסה םהמש םירמוחבו הלילעב ,ויתויומדב ,והנבימב ,ונכותב

 תא ץפנל הרטמ לכמ םיקוחר ויה רטרא לש וגוסמ םיירבעה םיליכשמה יכ ,םיעטהל

 איה רטרא לש ותמישמ םלוא .תודהיה לש "השפנ רופיצ" תא וא ,"המואה־ישדוק"

 תועצמאב ,ידוהיה ימויקה בצמבשו תידוהיה תואיצמבש תוילילשה תועפותה תא חגנל

 ןוליח ונייהד — יעצמאה ,וז הניחבמ .םהימודו תורנה יסכומ לש "םתמשנ רנ" יוביכ

 — הפשה
 תריציל םיפאושה ,םירחאה םיליכשמה ידיבכ רטרא ידיב הרטמל ךפוה

 .שדוקה־ילכו םינברה לש הלולבה םתפשל תדגונמה תינרדומו השדח תירבע ןושל

 ,תנשוימה העבהה ךרדב םיליכשמה לש םתמחלימב יכ ,רמאיהל הנתינ תמאה

 .הייפואמ טעמ אל םהב קבד ,תנשוימ םייח ךרד םתעדל תגציימה

 דחוימה לעו רטרא לש וללה םישומישה לע ועיבציש תודחא תומגוד ןחבנ ןלהל

 לש תיממעה הטישב "יוביכה" ןויסינו ףרשה־ןיי תפירש לש יריטאסה רואיתב .םהבש

 ,ריקב ןיתשמ שיא לכ יתדע ישנא לכ ינובסיו" :דיסחה־חורה תחוודמ ,הנתשהה

 תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ ךא ... חלמה םי ילג לכ ,יפ ךות לא םהילכ תא וקיריו

 לארשי תיב לכו .חוחינ אל חיר השא ,שא תלוכאמל יהאו ,הדקומ לע לעאו .הרעבתה

 .(17)"דואמ דבכו לודג דפסמ יל ודפסיו ,ףרשה ןייה ףרש רשא ,הפרשה תא וכב

 לש "הפירשה" ןיבו "הרז שא" ובירקה רשא אוהיבאו בדנ לש הפירשה ןיב הלבקהה

 לש הזל הוושה דמעמ ,ש"ייל ונייה ,הנורחאה הפירשה לש םרוגל הקינעמ דיסחה

 הזארפאראפל רטרא סינכהש יונישב ןוליח לש הבר הדימ שי ךדיאמ ."הרז שא"

 ,י ארקיו)"'ה ףרש רשא הפרשה תא וכבי לארשי תיב לכ" רמאנ רוקמב .תיארקימה

 םושמ ןוכנ־לא הב שי ,רחא םש לכב ,רכומה קוספבש ,תוהולאה םש תפלחה .(ו

 יתד סכטל שמשמה שודיקל ןיי אל — ש "ייה תריחב ןכש לכ אל ,קוספה תכמנה
 הזומרה תועמשמה .תורכישו תוללוה ,םיליכשמה לש םתניחבמ תוחפל ,גציימה —

 הלבקהה .ש"ייה — דיסחה ,ךיהולא הלא !הריהנ םידיסחה יבגל הלא ןיפוליח לש
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 בל םישל שי ךא .הז זומיר תכמוסו תקזחמ "הרזה שאה" ןיבו הפירשה ןיב תרכזנה

 ,שדוק־לשךושלב םישומישל ,טטוצמה עטקבש תיביסנטניאה ןוליחה תטישל

 באתסמה דיסחה לש ותורכיש לש הזבמנה השעמה רואיתל שדוק־לש־ח ונימב

 חיר השיאכו חבזימה דקומ לע תברקומה הלוע ןברוקכ רייוצמ דיסחה .וילע הנתשההו

 איה ןוליחה לש תרתוכה־תלוג .'הל :אוה שקבתמה יארקימה וכשמהש ,חוחינ־אל

 שומיש ,ונייה ,תוכופה םיכרדב םג תטקונ וז הטיש .ש"ייב לאה םש לש הפלחהה

 םילבוקמה [םיהולאל] ול וארקיו" :"הובג" טסכטנוקב םשוימה "ךומנ" יכנת רוקמב

 לכלו םימשה ףועלו המהבה לכל תומש םדאה ארקיו" :יארקמה סוסיבה .(23)"תומש
 יבגל םדא גהנש יפכ תומש לאל םיארוק םילבוקמה .(כ ,ב תישארב) "הדשה תיח

 .תיארקמה ןושלה תועצמאב תוהולאה גשומ ןוליח םושמ ךכב שי .תומהבהו תויחה
 ,(א ,ו ב־םימיה־ירבד :בי ,ח א־םיכלמ) "לפרעב ןוכשל רמא 'ה" יכנתה רויצה

 תמולעתו רדהו דוה ולוכש רואית ,'ה תיב תא ןנעב אלממה 'ה דובכ תא ראתמה
 רואה יאנוש םיכושחה םיאנקה לש םתמסיסכ רפסמה ידיב םשוימ ,לאה לש ותואיצמ

 ,"ול יתארק רצמה ןמו" רמאנ ראבה תויתחתמ שיתה לא הנופה לעושה לע .(29)
 שיתה לע וליאו !ויהולא לא הרצב םדאה לש ותליפת־ותיינפ תא געלל םשה יוטיב

 רומאה יוטיב ,(31)"דובכ רמוא ולוכ" יכ רסמנ ,שפוטמו לברוסמכ ראותמה ,ומצע
 :קידצה־חורה לא אפורה־רפסמה הנופ ךכו .(ט ,טכ !ה ,חיק םילהת)לאה לש ודובכב

 ינודא ונעמש" לקשימ לע ,(35)"ונכותב התא םדא לעוש ,רבדה תמא !ינעמש יבר"

 םישרהל ודעונש אפורה לש וירפס .(ו ,גכ תישארב)"ונכותב התא ם י ה ל א אישנ
 םילא תורוע"ב םיכורככ חורה ידי־לע םיראותמ ול םיקקזנה םיטושה להק תא

 אפורה .(דועו ,ה ,הכ תומש)ןכשימה רואיתמ חוקלה שדוקמ יוטיב ,(41)"םימדאמ

 ריזחמ"ו "תושעל אילפמ אוה רשב לכ אפור" :לאב םירומאה ןושל־יאטבימב ראותמ

 הלא םיטפשימ ןיא ךכב־המ לש ןטק יוניש דבלמ .(42)"םיתמ םירגפל אוה תומשנ
 תוסחייתהב קרו ךא םירמאנה םירבד לש אלמ טעמכ טוטיצ אלא הזארפאראפ םיווהמ

 םיראותמ םה ירופיסה טסכטנוקבש ,םיאפורה יבגל םהב שומישהו ,38תוהולאה לא

 ,םירכזנה םיקוספה ינפ־לע ףחרמ החורש ,תוהולאה תא דימעמ ,רתויב תילילש ךרדב
 לש ויעצמא לכ תא תשדקמ תיריטאסה הרטמה םנמוא .תוחפ אל ילילש רואב

 התועמשמו הפשה ילילצל שיגר הכ רפוסש ןכתיי אל ,ךדיאמ .ודיד יבגל ןוקיריטאסה
 הז ןיעמ שומישמ תושקבתמה תויביטאטונוקה תואצותל עדומ היהי אל רטראכ

 םידיעמ ותועמשמ יבגל תועדומהו רכזנה שומישה יכ ,קפס ןיא .שדוקהךושלב

 תידרחה תודהיה לש וזמ הנושה םלוע־תסיפתו תיליכשמה תודהיב םיכרע־יוניש לע

 לכ לע יאידיאהו ירופיסה ןכותה לש היצקנופ איה ןודינה רופיסב ןושלה .תיתרוסמה

 תשמשמ קפס לכ אללו יליטבוס חרואב ותוא ,תבצעמ םג ךא ,תפקשמ איה .ויביכרמ

 ,ןושלל סחיב םג םייק לוגליגה לש יזכרמה ביטומה .רופיסב שבגמו דכלמ םרוגכ
 .היצארוגיפסנארט !רמול היה בטומ אמש וא ,היצאמרופסנארט תרבועה

 תודוקנו ןוימיד תודוקנ טילבמה 'זאטנומ םייק ןושלב םג ןכ יתלילעה לוגליגבכ

 תכרב תחאה,תירחש תליפתב רחשה תוכרבמ םייתש לש תומויס םיווהמ הלא ןושל־יאטבימ ינש .38
 ."המשנ ,יהלא" הינשהו ,"רצי רשא"
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 347 רטראל "שפנ לוגלג"

 תויומדה ןיבש הקיזב ויוטיב תא רבדה אצומ לוגליגב .םיסופד ינש ןיב דוגינ

 ,הקיזה תמייק ןושלב וליאו :תוכומנה ,תויתייחה תויומדה ןיבו ,תוהובגה ,תוישונאה
 םיכרצל השומיש ןיבו ,תשדוקמה ,ההובגה ןושלה ןיב ,הענומל רשפא־יאש

 ."םיכומנ"

 ידוהיה םויקה תייעב .ה

 ,רופיסה לש םינושה ויביכרמ לכב הרוזשה ,"שפנ לוגלג" לש תיזכרמה האידיאה

 התוא האורש יפכ ,ידוהיה םויקה תייעב תא םייריטאסהו םיירופיסה םיעצמאב העיבמ

 ,הנוקית תא תשפחמ תידוהיה שפנה .ומע באכ תא באוכהו ,רבדב עגונה ,ברועמ רפוס
 איהש לככ םיכלוהו םיכשמנ םיפוגיסב אטבתמ הלרוג לכ ךא ,ה י ו ה י ז תא תשפחמ

 םינושה םילוגליגה רשע־העבש .תידוהיה תואיצמה לגעמב לגלגתהל הפיסומ

 יפכ ידוהיה ישונאה בצמב ,חורל ,המשנל הנקת ןיאו ןוקית ןיא יכ ,םיזירכמ םינושמהו

 איה וז ןכא יכ ,ריהצמ (א31) רופיסה שארב עיפומה יארקמה וטומה רבכו .אוהש

 ,המוד .(זי ,בכ היעשי)"הטע ךטעו רבג תלטלט ךלטלטמ 'ה הנה" :רבחמה לש ותנווכ

 ותועמשמב ןהו תינוציחה ותרוצב ןה םלש ראשנה רופיסה לכב דיחיה אוה הז קוספ יכ

 אולמ לע דומעל תנמ־לע ךא .רומג םיכרע יוניש ,רבג־תלטלט תשרדנ :תיניצרה

 והיעשיב ,רכזנה קוספה לש ורוקמ לא ,תורוקמה לא שרדיהל שי רבחמה לש ותנווכ

 :וילע אבניהלו "תיבה לע רשא" ןכוסה אנבש לא ךליל הווטצמ איבנה .ךליאו וט ,בכ

 אוהש ךות םיכלמה תורביק דיל ול בצח רשא החפשימה רבק לע ולאוש אוה הליחת

 ,"םידי תבחר ץרא לא רודכ"כ ולגלגי ,"רבג הלטלט" ולטלטי לאה .ולרוג לע זמור

 לש ונדבוא ןוזח ."ךינדא תיב ןולק ,ךדובכ תובכרמ" ומיעו תומי םשו ,רושא תלוג איה

 םג הוולינ ומיע ךא ."ךסרהי ךדמעממו ךבצממ ךיתפדהו" :רומג סרהב םייתסמ אנבש

 ךתנתכ ויתשבלהו .והיקלח ןב םיקילאל ידבעל יתארקו אוהה םויב היהו" :המחנ קזח

 יתתנו .הדוהי תיבלו םלשורי בשויל באל היהו ,ודיב ןתא ךתלשממו ונקזחא ךטנבאו

 ,ןמאנ םוקמב דתי ויתעקתו .חתפ ןיאו רגסו ,רגס ןיאו חתפו ,ומכש לע דוד תיב חתפמ
 ."ויבא תיבל דובכ אסכל היהו

 לש המחנה תאובנו ןברוחה תאובנ לע םיזמרמ ,וטומה חקלנ םהמש ,הלא םיקוספ

 תוזחו תועמשמ־בר ירוטסיה דמימ ולש הריטאסל םיקינעמה םהו ,רטרא

 רשקהבש תוזימר םהב שי .ואיבנו לאה־חולש ידי־לע וליאכ תרסמנה תיאובנ־תילרוג
 — ןולקה־דובכה־תובכרמ ,רבקה :תיתועמשמו תדחוימ הנווכ תולבקמ ןה ירופיסה

 םירייטצמ תולגה־ץרא לא לוגליגהו הלטלטה .רופיסה לש םיילמיסה םיביטומב

 סופתי תיבה לע הנוממה לש ומוקמ תא .דמעמהו בצמה סרהלו תוומל רבוע ,שנועכ

 ןמאנ גיהנמכ שמשיו ,ויתויוכמסו ןוטלישה ילמיס תא ונממ לבקיש ,ןמאנ שיא
 ,(וז תרגסמב וילע דומעל ונלוכי אלש אשונ) רפוסה לש תוחילשה תעדות .ויניתנל

 וטומה לש תויצאקילפמיאה תועצמאב תפסונ אתכמסא תלבקמ ,דועייו הדועת ןויערכ

 הארנ ,חטשה ינפ־לע ,רופיסה לש ןוציחה רושימב יכ ,ריעהל שי .יארקמה ורשקהו

 ימינפה רושימב איהש יפכ הרומח הכ הניא רפוסה יפב רשא "הרושבה" וליאכ

 ,ףרשה וניי תא תותשמ בושי יכ Ton" :התלואג ךרד תא תטרפמ חורה .זומרה
 תורימזו רכש יתוש תוניגנ בוזעי יכ ןזחו :ובר לא עוסנ ןעמל ותיב תושפנ תא בוזעמו
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 יאלפ השמ 348

 לע לומחי ייכ תורנהו רשבה סכמ סכומו :ויהלא תיבב שדוק ויתורימז ויהו ,םירדס אל

 תומד ילבמ ,ןמא דחא לא ,לארשי יהולא 'הב ןימאהו ,בושי יכ לבוקמו :ותדע לעו ומע

 ,עצבה רחא תוטנ ילבמ ושדק תכאלמ השעו בושי יכ םיתמ רבוקו :הנומת לכ ילבמו
 םויסה ירביד ךא .תויומדה ראשל רשאב ןכו .39(48־47) "[...] תמ שפנ לכ ללח ילבמו

 חא השעי יכ היהו" :יהשלכ הנקת ןכתית ןכא םא קופקיפל םוקמ םינתונ חורה לש

 ילרוגל חונאו ,םימש קסא ,םורמ הלעא זא ,[י ,חי ארזע יפ־לע] הלאמ תחאמ [תחא=]

 טסכטנוקב ,הלואגה תא איבי רשא דבלב דחא ןוקיתל השירדה םוצמיצ ."םימיה ץקל
 התרטמש ,םומינימה ידכ דע הטעמה ןושל ,תנווכמ המזוגכ הארנ ,יריטאסה

 הלואגל רקיעו ללכ הווקית ןיאו ,הז םומינימל ףא תווקל ןיא יכ ,רומאל תיתרוקיבה
 םימייקה בצמהו דמעמה לש סרההו ןברוחה תאובנ .תינעתמו תלגלגתמה שפנה לש

 תוגיהנמה לש תשרדנה התפלחה תרשבמה המחנ־תאובנ המיעו ,תדמוע הניעב
 .הנמיה הבוטה ,תוכמס־תלעבו הנמאנ ,השדח תוגיהנמב תידוהיה

 רופיסה ףוסב אבומ ,"הרושבה" ,לכשהה־רסומ יכ ,(16 ימע ,[6 הרעה] םש) סוטיימ ריעה הפיו .39

 ,ונרעה רבכש יפכ ,רפסמה לש "הרושבה" .ומשרימ תא םשור אפורש ךרדכ ,"להקה יעגנל הפורתכ"

 ההזה אפורה־רפסמה לש ותוהימב תנגועמ םג איה ךא .ותוחילשל הרושק איה רומאכו ,תצלואמ הניא

 .רטרא־רבחמה םע
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