
בונאסאס קחציל תוביר ירבד :הלכשהה תורפסב הגוסכ היפוטואה 

יאלפ השמ 

רנאיזב וה תגווסמה הריציכ ,1793 תצטב 'תוביר ירבד' תא םסריפ בונאטאס 
.ויידר ונינפל דמועה ,היפוטואה לט רנא'זב והו ייתדה סומלופה לט יתורפיסה 
תורפיסב ובו תירבעה הלכטהה תורפיסב לבוחמ םייתורפיס םירנאיז בוליט 
ריעיו 'הטרחה סיטנלטא' ,'היפוטוא' :ווגכ— תויפוטואה ומ המכ .תיפוטואה 
.2תועסמה תורפיסל והל ההיזו ,םיחותר תומוחמל עסמב תוחתופ —'«סמה 

לט םגדה יפ-לע יללכ ופואב החנומ אוהטכ 'תוביר ירבד' תא רביח בונאטאס 
לוכי אוה ויא ,יפוטוא רפוסכ רא .3סינט ותואב רהט ותרדהה לעט ,'ירזוכה' 
וא ,תועד תפלחה ורהיעט ,סומלופ לע תתטומה ,'ירזוכה' לט םגדב חר חפתסהל 
ימי לט יאידיאה ווחצינה .אדירג רלמה-ינב לט םתורייגתה 'תדבוע' וויצב 
.הטעמה םוחתב ינתלעותה-יריפמאה ררוצב ,הלכטהה ודיעב ,התע רלחתמ םייניבה 
ם ו ט י י םטל דיתעל הלועפ-יווח תוותהל בונאטאס ראוט טסיפוטואכ 
טטרטל ביטמ היפוטואה לט יתורפיסה רנא'זב טומיטה .סומלופה תואצות 

ויעמ רייצמו ,רבעה וא הווהה לט ינוידיבה הווסמב דיתעה יווה תא 
.Ross] 4] סור לט וחנומ יפ-לע ,"הלועפב תילאידיא הרבח" לט היצאזיטסרד 

אטונט ימכ חר אל וחתמה-רלמה תא בוצאטאס בצעמ 'תוביר ירבד' לט יפוטואה חלחב 
תירבעה הלכטהה לט היתופיאט תא ע צ ב מ ט ימכ אלא הלכטהה םנ תא 
תדה טפוח תגהנה רע הזרכהב אצוי אוה .הכלממ התואב הטעסלהכלה 
עיצמו ,םידוהיה ויניתנ יבגל דחוימבו ,ותכלממ רכב יוטיבה טפוחו הבטחסהו 
לט 'ב ררבב יוצמ היפוטואה לט ינט ,רלח .םבצמ ווהיתל תיתרבח-תיפוטוא תינכות 

.היפוטואה תגהנה ר ח א ר ט תויוטחרתהב הטועה ,'תוביר ירבד' 
 X

ה א ו ו ט ה ,זמרנ וא יולג ופואב ,היפוטואה החינמ ,הביטו העביט םצעמ 
רהוח תעדל ,םייח .רבחמה לט ותביבס ויבו תראותמה תינוימידה הרבחה ויב 
טראג רחבמה ."םטר — ואכמ ...יומס גולאיד" ויעמ ,[suvin] ויבוס היפוטואה 

 [Garrett] 5"תוידוגינב ליגרת" תאז הניכ.

בצמ ויב תיתרוהיב האווטה ךורעיט ארוהה רע רמוס וניא ירבעה רפוסה דא 
תבתכנ הבט הביבסה םג ללכ ררדכ איהט ,יח אוה הבט תואיצמה ויבר פ ם כ נ 
תידוהיה הרבחב םייחה בצמה לע תרוהיבה תא וה חפסמ 'תוביר ירבד' .היפוטואה 

.היפוטואה לט הלחב - יוניטר תועצהה תא והו ,סומלופה לט הלחב 

םייחה לע תרוהיב -- 'א חלחב .רומ סאמותל 'היפוטואיב םייח המוד הנבימ 
יאב תילאידיא הנומת — 'ב הלחבו ,ז"יה האמה תיטארב הילגנאב םייתרבחה 

.6ינויסידה 

והו תרוהיבמ וה —רומאכ— בכרומה ,'תוביר ירבד' לט רופכה הנבימה יפ-רע 
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םיבולש 'ב ללחו 'א הלח .תירבעה הריציה לש יפוטואה הנויביצ עבהנ ,םינוהיתמ 
רכ לע דומעאו] תיתורפיס הניחבמ םג אלא ,תיאידיא הניחבמ הר אל הזב הז 
:הלאשה תשהבתמ ,ה ר ו א נ תד איה תודהיה יכ ךלמל חכוהש רחאל .[ךשמהב 
לש תיזכרמ המית ינפב רלמה תא דימעמ רבחמה .םירחאמ םיתוחנ םידוהיה עודמ 
בונאטאס םשש ידבימה וורתיפה .המיע דדומתהל ונממ 'שרוד'ו תירבעה הלכשהה 
ווהית :'תידוהיה היעביל תירבעה הרכשהה העיצהש וורתיפה אוה ךלמה יפב 
שומימל ועיגי הרואנה תדה ינבש ,איה החנהה .םידוהיה רש םבצמ ווהיתו םידוהיה 

.םיתואנה םייתוברתהו םייתרבחה םיאנתה תא םהל ורשפאי הר םא יפוטואה ודיעה 

ירשפא יפארגואיג ם ו ה י מ איה היפוטואה ומ תושרדנה תונוכתה תחא 
'םוהסוש' וניה םא םג-- ,לבהתמ-יתרב וליפאו החורמ ,ינוימיד םג אולו— 

.7ילאטנדנסנארט היהי אלש דבלבו 

תוכלממה תחאב" תרתואמ התויהב וז השירד רע הנוע 'תוביר ירבד' הריציה 
תויפוריאה תויפוטואב דוגינב ,םש ותמ אלב ,[א"ע ,'ד] "ברעמה תוצרא תוכלממ 
תא היחרמ םשה רדעה .[המודכו 'שמשה ריעיו 'השדחה סיטנלטא' ,'היפוטוא'] 
םוחית .שדח םוהימב םש ףיסוהל חתפ ריאשמ תאז םע רא ,יאליטרע והשוע ,םוהמה 

.8הפוריאב — תירבעה הלכשהה לש המוהמל תושחרתהה תריז תא ברהמ 'יברעמ' 

יכ ,ארוהל רסמנ :ההחרהל םרוג הריציל הנעומה ו מ ז ה ד מ י ס םג 
,[יז ,ג"כ והיעשי יפ־לע ;א־ע ,ידן... "התמדה םדה ימי"ב — רופיסה תושחרתה 
היפוטוא :היהש השעמ ונינפל .,לוחרה רבעב הריציה תא אופיא םהממ רבחמה 
הגרעה תא אטבמ רבחמה ידי-רע המוסריפ ....םדה ימיב רבכ השחרתהש 
ךדיאמ .היפוטואה רש תיתורפיסה היצנוונוהב רבוהמ ודיע ,'בהזה רותי לא הבישל 

....היחרמ יראדנגל דמימ רוציל ידכ "התמדה םדה ימי" חונימב שי ,אסיג 

ומזב דיתעה תנומתל רבחמה שרדנ המ-םושם :הלאשה תא ררועמ ומזב הז שומיש 
הדיתע םרוע תנומת רוציל ווצרה ויב הארנב דדומתמ ירבעה רבחמה ? רבע 
אופיא םייה .דיתעה תמשגה ת ו ר ש פ א תא ת ו א ר ה ל ררוצה ויבו תפסכנ 

הטונה ,'ב הפיאש ויבל ,דיתעב הלוכש הריציב תדדצמה ,'א הפיאש ויב חתמ 
,הדיעמ רבע ומזב תיתורפיסה היצנוונוהב שומישה תפדעה .רבע ומזב רופיסל 
תורשפא תא תוארהל היפוטואה ומ שרוד ירבעה טסיפוטואה יכ 

.דיתעב ומושיי םשל תורומתה עוציב 

ד י ת ע ה לש תידוהיה הסיפתה םע דדומתהל הארנכ בייח רנא'זה רש ירבעה םגדה 

.תורצנב הלודיג עהרקש ,תיפוריאה היפוטואב תמייה הניא רשא ,ירשפאהו 
וא 'והייות' ,ידוהיה ללכל וחטבוהש ,רתוי בוט דיתעל תוימואלה תוחטבהה 
:ונייהד ."אחישמל אתכליה"כ ,לגרה רותס וא תורוד,ר-וויסינ רותמ ,'ונלטוה' 
"אוביש םוי לכב" הוויה ידוהיה .םימיה תירחאב הר םשגתהל םידיתעש םיאשונ 
עבה אסיג ךדיאמ ךא ,םוי לכב הייפיצו הווהית םנמוא עבה הזה לגרההו ,חישמה 
יסינ עוריא תרגסיסב אלא תושחרתמ וניאש תויפיצו תווהיח לש םוחת םג 
הגיצהל ףאושו היפוטואה תא ספות בונאטאס יכ ,םידיעמ םינמיסה רכ .9ילוגס 
ו ת י נ ה לאידיאכ ,רפיהל אלא ,ומישגהל ר ש פ א - י א ש דעיכ א ל 
תרבוהמה תידרחה הלואגה תווהית תא בונאטאס אטבמ ויידע ,תאז םע .10הגשהל 
;'היתעמה ירבד'ב ורמאמכ ,יחישמ ודיע אובי היפוטואה רחאלש ,הפוצ הארנכו 
,'גנ "לאירא וינב דע ץראה יכלמ יניעב הזה םעה וח תתל ףיסוי הכו ותי הכ" 
הנניא םא— רסמה-תנווכ ךא ,המ-תדימב לפרועמ "לאירא וינב" חונימה .[ב"ע 

....חישמה תומיב שדהימה-תיב ויינבל —םייתפש-סמ רדגב 

תרגסימב התוא םהמר היפוטוא בתוכה ידוהיה רפוסה בייח ,וז הסיפת חכונל 
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הלכשהה תורפסב הגוסכ היפוטואה 

שמתשהל dm .תירשפא תורשפא אלא ,תיסינ וא תיאליטרע הניאש תורשפא 

.,1"ירשפאה ירשפא-יתלבה" איה היפוטואה ירה ,ןיבוס רש וחנומב 

וא 'הנשויל הרטע' תבשה איה ידוהיה רש תיפייטיבראה היפוטואה תבשחמ תינבת 

רש רהוזה תפוקתל הרזח אוה ריכשמה יבגר ועמשמש גשומ — 'םדקכ ונימי שדחי 
רתוי תישרוש יילוא איה וז הסיפת ""תורגה תמחמ המעוהש הפוקת ,תודהיה 

סושמ .הליפתב עבק-חרואב תרזחנ התויהב ,ינוויה 'בהזה רות' גשומ רשאמ תודהיב 
רבבש םינוקית לש הדבימ הנוב אוהו — וז תידוהי תינבתב בונאטאס רחב רכ 
שמשל םייושע אלא ,אחישמל אתכריהו םימיה־תירחא רדגב םניאש ,רבעב ושענ 

.[ב"ע ,'גנ "עראה יברמ יניעב" יטנאוויליר םגד 
 *

תנחבא ללוכ [דרפנב ןודייש 'ב ךרכ תא איצוהל] 'א דרבב יפוטואה קרחה הנביס 
,שונא-יסחי םוחתב :םידוהיה ייח לש דוסי־ימוחת העבראב םינוקית תעצהו בצמ 

.הרבחה הנבימו ךוניחה ,הלכלכה 

םבצמל תירקיעה הביסה תא ,ךלמה תועצמאב ,ירבעה טסיפוטואה ןחבאמ הליחתב 
יוצמ ןושארה ןוקיתה .םידוהיה תא םירצונה תאנישמ תעבונכ םידוהיה לש תוחנה 
םדאה-ינב תבהא תא ןיכשהל עיצמ רלמה .שונא-יסחיו תיתרבחה תכרעמה םוחתב 
,תונלבוסל םחייתמ "[םדא ינבנ א"ב תבהא" חונימה .דחאכ םידוהיהו םירצונה ןיב 
רנ תשמשמה ,'תיתרבחה הנמאה' לש םידה ."הזמ הז םעה רזעב הנידמה תחלצה" איהש 
רקבמ ונדמלמ-- תיניצר היפוטוא רכ .הלא וירבדב עמשיהל םייושע ,וילגרל 
אולו [תיתרבח] הנמא רש יהשלכ הירואית חינהל תבייח —[Frye] יירפ תורפיסה 

.,2רפשל היפוטואה הסנמ ותואש םיניינעה בצמב הרושכ וניא המ ריבסהל ידכ קר 

'ירצונה ימכח" רש םהיתושרד תועצמאב השעיי יפוטואה 'תובבלה ןוקית' 
ןויווישב ,עונכישה רש וחוכב ןימאמ טסיפוטואה .,3[א"ע ,ז"מ] "'ידוהיהו 

.ובצמ תא ןקתל לגוסמ אהי הנובתה רואל רעופה םדאש הווקיתבו ,םדאה-ינב רכ 

יפ-לע יילוא] ונמזב ליגר יתלב ןויזיח ירבעה רפוסה הפוצ רצק יפוטוא רויצב 
תוירבה תבהאל הרכשהה תפיאש תא והשרכ-טוריפב ראתמ אוה .[ןוסלדנמ לש םגדה 
ורכמ תא שיא ןימזיו 'ירצונל הבהא וארי םידוהיה" :םוימויה ייחל המושייב 
םידוהיה ויחאמ רבחמה שרוד ,םירחא הלכשה ירפוסב ,[א"ע ,ז"מ] "ונחלוש לע 
יוניש יכו ,הליחת ומצע תא תונשל בייח ידוהיה יכ ,ןימאמ אוה .ת ו נ ת ש ה ל 

.,4ידוהיה יפרכ םירצונה לש סחיה יונישל איבי דבלב ידוהיה 

בונאטאס עיצמ ,האנישב הרוקמש ,םידוהיה תיילפא תעינמל ןוקית-באה תובקיעב 
תא בלשל םתרטמש ,םיפסונ דוסי-ינוקית ינש ולש היפוטואה תנומת תרגסימב 
ינוע" :הלכלכה םוחתב ןושארה .הנידמה ייחב תויוכז-יווש םיחרזאכ םידוהיה 
ההובגה תיבירה לוע תחת םיערוכה םידוהיה לע לקהל ידכ .ונושלב ,"שוכרה 
קוח יפ-לע היהת תיבירה תרקית יכ ,רלמה תועצמאב ,בונאטאס עיצמ ,רשנהו 

.[א"ע ,ז"מ] םיזוחא השיש רש הבוגב הנידמה 

ינוע" תא םידוהיה לעמ ריסהל ודעיו ,ךוניחה םוחתב אוה ינש דוסי-ווקית 
,[א"ע ,ז"מנ "הניב תמכח רבד לכב העידיה רדעה אוה רשא" ,ונושלב ,"תעדה 
הירקיע תא הלעמ ךלמהש ,הפינע תינרדומ ךוניח-תכרעמכ אבומ יפוטואה ךוניחה 

,גוגדפכ בצועמ וניא ןכש ,דבלב 

,תלבוקמו העודי -- הרכשהה לש תומרופירה עוציבל רישכמכ רמיחה לש ותובישח 
היולת היפוטואה ירהש ,היפוטואב ךוניחה ןיינע ינויח הם-0ושס ןבומ ןכ-לע 
יכ ,וייוצי .,5יירפ רקבמה שיגדהש יפכ ,העוציב םשר ךוניחב השעמל 
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,הבורמ הדימב »ל יכ ךא ,תורחא תויפוטוא תוריציב םג םינודינ ךוניח יניינע 
.יRussell] 6] לסאר לט ונוידמ הלועכ 

תינכות לע ,ללכ ךרדב ,םיססובמכ םיארנ בונאטאס לט יפוטואה ךוניחה ינוקית 
תוסרופירה חורמ םג םהב טי ךא .,7יתמאו םול« ירבד'ב לזיו לט םינוקיתה 
םג ונודינטו ,,8םזיניפורתנאליפה ידי-לע הפוקת התואב ולעוהט תויכוניחה 
תמייקה לוח־ידומיללו טדוק-ידומילל תידוסיה הקולחה םהב היוצמ .,9'ךסאסהיב 
תא םאות טדוקה-ידומיל תרגסיסב הנטיסה-תועוצקיס טוריפ ךאו .רזיו לט ותנטימב 
לט םינוקיתה תוטירד חורל ומאנ יפוטואה ךוניחה ,[א"ע ,ז"מנ לזיו לט ויתועצה 
,ך"נתה דומיל תטגדה רבדב 20וגרופרומו לכייא ,רזיו םיירבעה םיליבטמה 

.תרדוסמ הטיטב תדה ירקיעו רסומה דומילו ,קודקידו תירבע תארוה 

:תחאה ;תוירקיע תוירוגיטק יתטל םיקלוחמ תיכוניחה היפוטואב לוחה-ידומיל 
,היפארגואיג ,הסדנה ,וובטח — םיקייודמה תועוצקימה :ינטהו םימעה תונוטל 
תועוצקימה בור תא ירבעה טסיפוטואה ללוכ ךכ .עבט ידומילו הימונורטסא 

.טעמ הנוט הקולחב יכ ךא — 21לזיו ידי-לע הליחת ועצוהט לוחה-ידוסילב 

התייה לוחו טדוק-ידומיל ויב אלמ בוליט לע תססובמה םידומיל תינכות 
תפסוה לט תודדוב תועפות ויה יכ ךא ,ונמזב ידוהיה ךוניחה יבגל 'תיפוטוא' 
ךא ,רפסה־תיב הנבימב םג םינוקית עיצמ וקתסה .ידוהיה ךוניחב לוח-ידומיל 
ךוניהה-רט לט אלו ךלמ לט וצכ — םילילכסו םיימתס ,םייטאמיכס םיארנ ויטודיח 
םידוסילה-תינכות ."םידמלמ הטלט םהל ודימעי ריעו ריע רכב" :וירבד הכו .ורט 

.[א"ע ,ז"מנ םוי לכב "תורסטמ טלט"ב דמלית תאזה 

-- תוניחב וכרעיי ומותבו ,םינט רטע ךטמיי תירבעה היפוטואב ידוסיה ךוניחה 
תא ריטמי דימלתה סא טלחוי והיפ-רעו — 22לזיו לצא םג רכזנה יגוגדפ טודיח 
אטונ תא תנייצמ היינטה המגמה .תויונמוא דומילב וא ,תינויע המגמב וידומיל 
היפוטואה ווטלר ואב םגרותמו ,הלכטהה תוטירדב עיפומה ,תויוויטקודורפה 
תוכרצנה תוכאלמ טסיפוטואה ללוכ ,23וגרופרוסו רזיווכ .יכוניחה רוטימרו 
וקתסה-רלמה הנוס תוכאלמה ויב .תוירבל ליעומ ידוהיה אהיט תנמ-רע הרבחל 

.[ב"ע ,ז"מנ רחסיס ובו ,הסדא-תדובע 

,תיכוניח המרופיר תגהנה רטאס רתויל תפאוט תיפוטואה םינוקיתה תינכותט ,רורב 
תא תונטל תפאוש היפוטואה .וגרופרומו רכייא ,לזיו לט םהיניע דגנל הדמעש 
.תוכאלמ דומיל תועצמאב םייוויטקודורפ םתושעלו ,םידוהיה רש ילכלכה הנבימה 

הרבחה הנבימ לכ תא שדחמ וגראל תפאוש בונאטאס רש היפוטואה :וכ רע רתי 
הקורח ,השולשל תידוהיה הרבחה תקולח תא הפוצ ירבעה טסיפוטואה .תידוהיה 
םימכח .א :(הדוסימ תיראנוסוק איהש) רומ םאמותר 'היפוטוא'ב וזמ הנושה 
יחמומו םיאפור ,םיסדנהמ ,"יה יקח יעדוי" ,עדמ ישנא ,םידמולמ ,םירפוסו 
,םינוונח ,םירחוס ,הכאלמ-ילעב .ב ;24םסמ םירוטפ ויהי וז תכ ישנא .םיבצחמ 
רככ ךלמל םמ ומלשי וללה .תועקרק ילעבו ,רחסימ-יאסי ,םיאקנב ,םילכור 
ידבועו ,םימרוכו םיננג ,המדא-ידבוע .ג .[ב"ע ,ז"מנ וז הצובקב םיחרזאה 
.[א"ע ,ח"מנ הריכח ימד תועקרקה ילעבל ומלשיו ךלמה וס הכימת ולבקיש ,םיבצחמ 

תא ירבעה וקתמה הזוח ,דחאכ תובוח-יוושו תויוכז-יווט םיחרזא םתושעל ידכ 
רוד קר םייוגי ,םולש תותיעב .המחרימ תעב ךלמה אבצל םידוהיה לט םסויג 

.[א"ע ,ח"מנ תידוהיה תדה יקוח תרימט רע דפקויו עבקה-אבצל ישילש 

ועבקיי םעה ישארש אופיא ארפל אל .תידוהיה הגהנהב טסיפוטואל דחוימ ויינע 
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לימ תינחורה תוגיהנמה .[א"ע ,ח"מנ םירפוסהו םימכחה רש הנושארה הצובתה רותמ 
יוניש םשל םליעפהל השהיב הלכשההש םישדח םינוירטירה יפ-לע תעבתנ םידוהיה 
-- םיעדמו תונושל ,תיללכ הלכשה :םה וללה םינוירטירהה .לארשיב ברה תומד 
,[א"ע ,ז"מ-- "'ישרודו םירומ םישאר"] תידוהיה הגהנהה לכמ םישרדנ םהו 

ינברה טופישה הז היהי אל ךא ,תימונוטוא היהת תידוהיה טפשימה תכרעמ 
ינפל ־ןיידה-ברה תטלחה לע רערעל תורשפא היהת .םיריכשמה ודגנתה ורש ,יתרוסמה 
,תרחא תירוביצ הרשימ לכל וא טפושכ רחביהל רכוי םיאתמ ידוהי רכ .ריעה יטפוש 

,תוחפשיסל םידוהיה תא טסיפוטואה הלחמ הליהתה לש ימינפה הנביסה תניחבמ 
תואכ ,[א"ע ,ח"מנ התכינח החפשיס רכל ותמו ,25רומ לצא םג תאצמנה התורח 

.םירחאה םיחרזאה לכ םע םהיתויוכז וויווישר 

היפוטואב .ותכלממ לכב תוחכ תויוכזה-וויוויש תא רלמה עבוה רבד רש ומוכיסב 
םהילאמ םינבומ םילדבה איצוהל םירצונו םידוהי ויב לדבה רכ ויא תירבעה 
לש יתרבחה וא ינידמה דמעמה רע הערל וא הבוטר םיעיפשמ םניאש ,תדה יהוחב 
ו.ימ ינב םהומכ ונוסכ יכ" :תיליכשמה המסיסה תא תיגיגח זירכמ רכמה .םהיסייהמ 

.25בונאטאס לש תומוד תואמסיס חורב ,[א"ע ,ח"מנ "דחא ישונא 

וירבד םות םעו רזוג רלמה .ו צ רהותב םינותיתה תא הזוח תירבעה היפוטואה 
.[א"ע ,ח"מנ םינוהיתה תא עצבל ,חוכיווב ךתתשמה ,ואבצ־רש רע הווצמ אוה 
המינ הוושמ ,רלמה וצ רהותב תרסמנה ,ה א ר ו ה רש הז וונגיס 
ויתוארוה תועצמאב תורבעומה ,הרכשהה תועצהל ,הווצמ ,תיוויטאטירוטוא 

.שדחו האר הזכ :ררד-רע ,ךלמה לש וינותיח 

רכב תיפוריאה התוערמ הנוש תירבעה היפוטואה יכ ,רמול אופיא ותינ 
דועב ,ארותל וופצ רסמ הריבעמו תואיצמ תראתמ תיפוריאה היפוטואהש 
יפוטוא וונגיס .תושעל שי רכ :הדותפ ויעמכ רסמנ תירבעה היפוטואה רש הנוזחש 

.תינוציח תיטילופ תוכמסב התולתו תירבעה הרכשהה רש החור-רולה רע דיעמ הז 

יוויסאפה ינידמה סבצמלו םידוהיה לש תוחנה יתרבחה םדמעמל עדומ ירבעה רפוסה 

תא עיצהל ידכ רלמה רש ותוכמסב שמתשהל רחב וכ-רעו ,תיפוריאה תואיצמב 
ווטלישה הר ,תילאידיאה היפוטואה רושימב וליפאש ול ריהנ .תיפוטואה ותינכות 

.םהייחב םייונישל איבהל רכוי םידוהיה םייח הבש הנידמה רש יטילופה 

ירבדיב סינוהיתה ,תויפוריאה תויפוטואבכ אלש :תסונ ויינע תררועמ וצה וושר 
,"ולדתשי" ,"וליחתי" :בוגכ ,רלוהו רשמנה דיתע ומזב םירסמנ 'תוביר 
תכלוהו תכשמנ הילאיר רואיתכ וה לבתתהל יושע דיתע ומזב שומיש ...."ושרדי" 

.ומייתל שיש וצכ והו 

תפסונ המינ הירא תיוולינ .יפוטואה הלחה ררוא לכר תרמשנ הניא וצה תמינ רא 
רש רנאיזב וניצמ המוד שומיש .םינוכיתל תוהדצהו םירבסה ותמר תשרדנה 
תומדל רשאמ ידוהיה רפוסל רתוי המיאתמ וז הייטנ .27תיפוריאה היפוטואה 

.[א"ע ,ז"מנ ינשה רע רבג וושארהש הארנכו ,ולבה 

עדימ יובירו טוריפ ידי-רע תרצונ תירבעה היפוטואב תישממה תואיצמה תריווא 
ודמלייש ךוניחה תועוצתימ תא ותתמה טרפמ ,לשמל ,רכ .היראירה תא םיבעמה 
.דועו הדוהפיתו הרבחה תהולח ,תויונמואה ידומיל תא וא ,םייפוטואה רפסה-יתבב 
תא הארמ היפוטואה רש תיתורפיסה הייצנוונוהה יפ-רעש ,בצמ בצועמ תאזב 

.ושומימב תוינכותה 
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הניא [יא ךרכנ 'תוביר ירבד' רש יפוטואה הלחב תררושה תיללכה המינה 
.28תויפוטואה ומ תוברכ ,תדמלמו הפיטמ איה אלא תיוויטארינ 

המרד' ןיעמכ ,תומיעו גולאידכ סייפתמ ,'תוביר ירבד' לש ובורב ,יתדה סומלופה 
ןתדמעו ןרוביד תועצמאב השענ תויומדה ןויפיא .יטמרד גולאיד וא ,'תועד לש 
םא וא ,ךלמה רש גולונומכ גצומ 'א ררכב יפוטואה הלחה .תונודנה תולאשב 
ןב-גוראידה .29"דחא ןוויכמ גולאיד" :[Surtz] זטרוס לש וחנומב שמתשהל 
תיתורפיס הניחבמ רזתשמ אוה רכו ,סומלופלו גולאידל ךשמה אוה דחאה-לוהה 
ידכ גולונומכ יפוטואה הלחה תא בצעל רחב בונאטאס רא .המרדה גראמב תיאידיאו 
ותלוזב ,ירבעה טסיפוטואה .סומלופה תסינברישמהלאלש 
.היפוטואה ינוהית לע ר ע ר ע ל תורשפא ריתומ וניא ,יפוריאה 

 *

תרגזממב םה םיעצומה םמוהיתה בור .ינשרוד :תרמוא םינוהמתה לש םתוהמ 
.30ם ל ש רפהמ המצעל המדמ הניא היפוטואה :ונייהד .םימייהה תודסומה 
היפוטואה ןיא וז הניחבמ .םייהה דסמימה לש םיבוטה ויתורישל ההזנ טסיפוטואה 
תורגה תא תלבהמ איה אלא ,ילאידיאה ידוהיה רטשימה תא הפוצ תידוהיה 
רוסא היה טסיפוטואה וליפאש רבתסמ .היפוטואב אל 'ןא — ותונשל ויאש ןותנכ 
אר וא-- לוכי אלו ,התבשחמ חרואלו הרבחה תרגסימל לובכו ונמז יהיזל 
היפוטוא-- 'םוהמוש' םוהמה תריחבש ,אוה ינוריאה דצה .הנממ גורחל —ז ע ה 
,תימונוטוא תידוהי תואיצמב אלו — דסחה יכלמ ןוטריש תחת ,המצע הפוריאב איה 

....ונוימידב תורעהל היה לוכי טסיפוטואהש 

תורשפא עיצהל ידכ היד השימג הניאו תיטאטס ללכ ררדב איה תראותמה היפוטואה 
הסרופירב ררוצה תא תעדה לע הרעמ הניא היפוטואה .31יונישל יהשלכ 
תירבעה היפוטואב שודיח דצ הפסמ בונאטאס רא .היפוטואה תגהנה רחאלש 
ירבד' לש 'ב ררכב -- םיידוסיה היפוטואה ינוקיתל 'רשמה' ןיעכ ואיבהב 
הוולשבו םולשב ומעו רלמה םייח םייפוטואה םינוקיתה ןמ האצותכ ,'תוביר 
ינש הדריו הכלמה התרה רופיסה רשמהב .םימיה תירחא רש הינומראה ןיעמב ,המילש 
רלמה-ינב :םהיתורוק רופיסב קסוע היפוטואה רש 'ב ררכ ,[א"ע ,יג :ב"חנ םינב 
תא דמול דחאה .השדחה םתד תא םידמול םהינשו ,תודהיה רוע תא םמצע לע םירבקמ 
רחאלש היפוטואה .תיליכשמה תודהיה תא דמול ינשהו תיתרוסמה תודהיה 
תיארנ וז הנומת .תודהיה לש ילאידיא דומיל רש הנומתכ תרייטצמ היפוטואה 
יפכ ,הרות םידמולו םיבשויה ,ןדעה-וגב םיקידצה תנומת רש יריכשמה םוגריתכ 

.שרדימב ובצועש 

,תיזכרמ הרופאטימ תועצמאב 'תוביר ירבד'ב תבצועמ םייפוטואה םינוקיתה תסיפת 
:אפורכ ןקתמה-רלמה ןייפואמ היפל .בונאטאס לש תורחא תוריצי םג הוולמה 
,א"ע ,ט"ר :ןכו ;ב"ע ,גמ] "...ותאופרב דליה םע אפורה גהנמכ םהמע גהנתיו" 
יילוח תא אפרל אוה בונאטאס יפ-לע תידוהיה היפוטואה רש הדועיי .[ א"ע ,ימ 

.32"ירסומה אפורה" אוה ליכשמה .תירבעה הלכשהב דוסי-גשומ הזו—ידוהיה םעה 

יפכ .ריעל התלעוהש 'תוביר ירבד' לש רופכה הנבימב הבולש אפורה תרופאטיס 
ןושארה קלחב יתדה סומלופה ןיב ת י א י ד י א ןילמוג-תקיז תמייק ,יתיארהש 
רפוסה ליכשה יאידיאה טביהל רסונב רא .יא ררכ רש ינשה קרחב היפוטואה ןיבל 
םיכיישה רופיסה יקלח תא דכללו תיתורפיס הניחבמ םג הנבימה תא לשחל ירבעה 
רוכזיא ידי-רע תאז השוע אוה .תחא הביטח ללכל םינוש םייתורפיס םירנא'זל 
,ג"מנ םיקלחה ינשב ,אפורה תרופאטימכ ,תוהז תורופאטימב שומישו םיהז םיאשונ 
דוע -- תרוקיבה קלחב רבכ רלמה תריזגב םיעבקנ םינוקיתה ןמ הסכ .[ב"ע 
תיבירהו םידוהיה לש םיינוע ,[א"ע ,ו"מנ היפוטואה רש קרחל רבעמה ינפל 
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הלחב וליאו ;[א"ע ,ד"מנ תרוהיבהו םינוידה הלחב םיאבוס םהב תלכואה הצוצמה 
תרכהמ תדה תאניש ,[א"ע ,המנ הו בצמל ווהית עצומ הריציה לש יפוטואה 
,הסנ םיתהיתב םגו [ב"ע ,ח"לנ סומלופב םדמ הבוהעה הירוטסיהל תיארחאכ 

.הריציה יהלח ינש ויב רשה אופיא םייה .[א"ע 
 X

יאדמ בר ןומא הלותו הריתי תויביאנב ההול ,יפוריאה וערכ ,ירבעה טסיפוטואה 
,תחא הפורת ידי-לע ורתפיי םיילוחה לכש וימאמ אוה .תמלשומ הרבח לש תורשפאב 
תמשגהל ךרדב םייופצה ךבוסמה ךילהתלו השהה הבאמל וביל ותונ וניא ללכ ךרדבו 
דיתעה תומד תא בצעל ו ע מ והירה תיפוטואה הביתכה םצעב ךא .33היפוטואה 
היפוטואהש ,וגוה רוטהיו לש ותרמיאכ ,וימאמ אוה .הווהה תא תונשל הנווכ ךותמ 

34.רחמה לש תמאה איה םויה לש 

םיבושחה םירנאיוה דחא ,רפס-אלב אוה היפוטואה לש יתורפיסה רנא'וה 
תוגוסכ ,ומלח תא םרתש ,הנושארה הלכשהה תפוהת לש רתויב םייטנאווילירהו 
ללס תאו םעו ,רצמה רופיסהו ןמורה תארהל תירבעה הוורפה לש החותיפל ,תורחאה 

.תידוהיה הרבחב תורומתל ךרד 

תורעה 

יעדמל יעישתה ימלועה סרגנוקה ירבדב :יתדה סומלופה לע יירמאמ האר 1 
,ג"י ,ב"י) א"ס ,ראודה ;Hebrew studies, 25 (1987) ;(ו"משת) 'ג ,תודהיה 
סומלופה לש הנארב שומישה" הרפהו ,(ו"משת ,יא) ה"ס ,ראודה ,(ב"משת ,ד"י 

.139-129 'םע ,(ח"משת ,ביבא-לת) הרומת יקבאמב ירפיסב "הרכשהה תצפהל יתדה 
הרינפמקל שמשה ריע ובו ווהייבר השדחה סיטנלטא ,רומ םאמותל היפוטוא 2 
םנאסנרבו המודקה הפוקתב תויפוטואהו םיינוימידה תועסמה בור .הגלפהב םיחתופ 
P.B, Gove, The imaginary voyage in Prose Fiction (New האר ;םיבולש ויה 

 (1975 ,YorK, 87 'םע.

.137-136 ימע ,הרומת יקבאמב ירפיסב םירוביחה ינש תקר לע ינויד האר 3 
.(ה"נקת ,ןילרב) ירזוכה האר וב 

 4 (1938 ,Harry Ross, Utopias Old and New (London, ןכו ;13 ימע
 D.V.K. Raghavacharyulu, Utopia: The Quest and the Crisis:hlWh

 (1964 ,Waltair), (היצאזיטמרדכ היפוטואה) 3 ימע,
 8 Utopia: Degrees of ג DarKo Suvin, "The River-Side Trees, or SF
 (1974 ,Kinship," The Minnesota Review, li-ill (Spring-Fail, 108 יסע.

 J.C. Garrett, Utopias in Literature since the Romantic Period
 (1969 ,Christchurcn), 9 ימע.

 6 Robert C. Elliott, The Shape of Utopia [-] Studies in a Literary
 (1970 ,Genre (Chicago, 31-30 ימע.

Lyman Tower Sargent, "Utopia -- the Problem of Definition," ד 
 (1974 ,Extrapolation, xvi (1, December, 138 ימע.

.[ב"ע ,ז"י :ב"תנ "הנידמה המוראב רשא" 'אניברוא' ריעה תרכזומ 'ב קרחב 8 
לש םידומעה ירפסימר םיסחייתמ רמאמה רוגב םיעבורמ םיירגוסב םידומעה ירפסיס 

.ךכ ונייוצי בייחל תוסחייתמה תורעה ;([?ג"נקת ,וילרבע א"ח ,תוביר ירבד 
רחבמ — לארשי סרפ ינתח ,זזה םייחל "השרדה"ב הקדוי רש ותדמע הוושה 9 

.33 ימע ,(1970 ,לארשי) לזרב ללה תכירעב ,םירופיס 
תבייח היפוטואה םא הלאשב וד ,114 יסע ,5 הרעהב רכזנה ורמאמב ,ןיבוס 10 

.שממתהל לכות אלש תבייח רפיהל וא ,תושממתה לש תורשפא לולכל 
 Darko Suvin, "Defining the Literary Genre of Utopia: Some 11
 Historical Semantics, Some Genoiogy, A Proposal and A Plea,"
Studies in the Literary imagination, vi (2, Fall 1973), p. 126; רמאמ 
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יאלפ השמ 

Metamorphoses of science Fiction (New ורפיסב הז םשב 'ג קרפ םע ההז הז 
 (1979 ,Haven. 34 'םע: "Utopia is a possible impossible".

 12 "varieties of Literary Utopias" ,Northrop Frye —רפסב Utopias
 (1956 ,ana Utopian Thought, FranK E. Manuel, Editor (Boston, 38 'םע.

לש םירחאה ויבתכב תויוצמ תונלבוסל האירקו םדאה-ינב ויב הנבהל הפטה 13 
The Age of Ha3Kaiah (Leiden, ירפיסב בונאטאס לע קרפב וייע ,בונאטאס 

.119 ימע ,הרומת יקבאמב ירפיסב ובו ,162 ימע , 1979) 
.18 יסע ,הרומת יקבאמב ירפיסב האר 14 

.37 'םע ,12 הרעהב ל"נה ורמאמב 15 
 16 (1932 ,Frances Theresa Russell, Touring Utopia (New YorK, 86 ימע.
תקידב יכ דא .([ב"מקת ,ןילרב]) תמאו םול® ירבד ,לזיו ימיה ילתפנ 17 
אלא ,תיתוהמ תינושל וא תילאוטסקט הקיז לכ התלעה אל םיילאוטסקטה תורוקמה 
הצינ .ללכב ךוניחב םינוקיתה תמגמ לע דיעהל היושע רשא תיללכ הקיז 
לש וינוקיתו ותומד יכ ,החינמ ,תוביר ירבד לע ינש ראותל רוביחב ,ויטסנאול 
תייחתב וקלחו בונטס קחצי :האר .תוביר ירבדב בונאטאס לע ועיפשה ינשה רסוי 
,9 ימע ,(1977 ,גרובסנהוי ,דנארסרטווטיו תטיסרבינוא) ,השדחה תירבעה תורפסה 
.ינשה רסוי ינוקית לע זומריש סומלופב וא ךלמה וויפיאב רבד יתאצמ אל .56 
לש וינוקיתו םהוד ואיטסירק לש ויתועצה ויב הקיז תאצומ ווסרב-רלזר המחנ 
"Isaac Satanow an Epitome of an Era," נ ווסלדנמ לש תועפשה ובו בונאטאס 

 (1980) Leo Baeck institute Year Book, XXV, 93 ,89 ימע].
לבויה רפס ,"ידוהיה ךוניחהו יגוגדפה םזיניפורתנאליפה" ,וומיס .ע.א 18 
,(ג"ישת ,קרוי-וינ) ירבע קרח ,הנש םיעבש ול תאלמל ולפק םחנמ יכדרמ דובכל 
ימע ,(א"בשת ,םילשורי) ,הינמרגב ידוהיה ךוניחה ,באילא יכדרמ ;ז"פק-ט"מק 
ךוניחב םינוויכ ,"הלכשהה תפוקתב ידוהיה ךוניחב הנפמה" ,לייווצרוק יבצ ;50 

.19 ימע ,(א"משת ,ביבא-לת) ידוהיה 
.(ח"משת ,ביבא-לת) תירבעב ןושארה ינרדומה תעה-בתכ ,רמאמה ,ווירמצ חמצ 19 
הבו ימע א"י תב תרבוח ,(ב"מקת ,גרבסגינק) תמא תפש ,[לכייא קחצי] 20 
'ג ,רסאמה ,"והילאמ בתכמ" ,וגרופרומ הירא ;תיכוניח המרופירל תושירד 

.ח"ע-ו"ס ימע ,(ו"מקתג 

.[ירופסימ יפל) 5-4 ימע ,ו"שד ,רזיו 21 
.34 ימע ,ו"שד 22 

.ג"ע ,יג ,רסאמה ;34 ימע ,ו"שד 23 
Thomas More, :האר .םייפכ תכאלממ םירוטפ םה רומ םאמות לש היפוטואב 24 
 (1964 ,Utopia, Edward Surtz, S.U., Editor (New Haven, לש ותקולח ;73 'םע

.היפוטוא יחרזא רכ רע הבוח עוצקימכ תואלקחה לע תססבתמ רוס 
.75 יסע ,היפוטוא 25 

.ז-ו 'ספ ,ב"מ קרפ ,א"ע ,ז"מ ,(ב"נקת ,ןילרב) 'ב ,רסא ילשמ :הוושה 26 
.12 ימע ,םור יפ-לע ,Bellamy לצא :תמדקומה הקווד-ואר 27 

םור ידי-לע הנחבוה יטסרד ןפואב ראתלו רייצל אלו דמללו ריטהר הייטנה 28 
.תורחאבו Andreaeo (1619) cnristianapoiis היפוטואב [12 ימע ,ורפיסבנ 

 29 "one-sided dialogue", היפוטוא תרודהמל ותמדקהב: .Edward Surtz, s
 U., "Dramatic Technique, Characterization, and Setting," The Complete

 (1963 ,Works of St. Thomas More, iv (New Haven, ימע .cxxxix
.49 ימע ,טוירא האר 30 

.31 ימע ,יירפ 31 
.ש לש ורמאמב ןייעו .123 ,116 יסע ,הרומת יקבאמב ירפיסב הזב יתנד 32 

.447 ימע ,(1987 ,4) 52 ,ןויצב רבייא רע רנייפ 
.12 ,5 ימע ,רטרוש 33 

 Martin G. Plattel, Utopian and Critical Thinking (Pittsburgh, 34
רבחמה ידיב הבצועש תואב ספדנו בשחמב רדסנ רמאמה .33 יסע ,1972) 
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