
- 'ליבשמ תוניגנב חצנמל' 

,'ףסאמה'ב הדישה תעפותו רישה תכאלמ 
תירבעה הלכשהה לש ןושארה תעה ־בתכ 

יאלפ השמ 

ינרדומה ירבעה תעה־בתכ ,'ףסאמה'ב ספדנש יתורפסה רמוחב ןויעה תרגסמב 

הרישה לש המוקמל בלה־תמיש תא הנפנ ,1811-1783 םינשב עיפוהש ,ןושארה 
טקיורפ ,'ףסאמה חתפמ' תמלשה תובקעב התע עצומ הז ןויע .יליכשמה ןוחריב 
לש בשחוממו רעומ סקדניא אוה 'חתפמ'ה .תונורחאה םינשב ותנכהב יתקסעש 
םירישה יאצמ תא ןוחבל התע ןתינ ותועצמאבש ,הינמרגב תירבעה הלכשהה ןוחרי 

'.ותעפוה תונשב וב ומסרפתנ רשא 

תא עובקל םהיתונויסינ תאו 'ףסאמה' יכרוע לש הרישה תסיפת תא ןחבנ 
םישגהל ךכבו תירבעה תורפסה תא שדחל םהיצמאמ רואל הרישה לש הקיטאופה 

תויטאופה תועפותה לע דומענ ןכ־ומכ .תירבעה הלכשהה לש היתורטממ תחא תא 
םירישה יגוס תא םיגדנו הפממ ,תעה־בתכב וספדנש םירישה תא תונייפאמה 

.םינושה 

תרוקיננ ףסאמה' תויש 

תירוטסיהו תיתרוקיב הכרעהל 'ףסאמה'ב וספדנש םירישה וכז אל ללכ ךרדב 
ורכזוהש וא ,רתוי תובחר תוריציב ןויד תרגסמב וללכנ ןכ םא אלא ,תקדקודמ 

.הלכשהה לש היגולואדיאה רבסהל ילאוטסקט עויסכ 

; 1994 תנשב תירבה־תוצראב תירבעל םירוספורפה דוגיא לש סנכב יתיצרה 'ףסאמה חתפמ' לע 

יתיצרה ןכ .בורקב עיפוהל דמוע ,טקיורפה לש טרופמ רואית ובו ,האצרהה לש דבועמה חסונה 

יעדמל רשע־סינשה ימלועה סרגנוקבו ,'ףסאמה'ב הזורפה לע 1997 תנשב דוגיאה לש סנכב 

וספדנש תרופיסבו הרישב ןוידו טקיורפה לש תיללכ הכרעה הללכש הדובע יתשגה תודהיה 

סקדניא ,ומצע 'ףסאמה חתפמ' .'סרגנוקה ירבד'ב ספדיי האצרהה לש דבועמה חסונה .'ףסאמה'ב 

לעו תעה־בתכ לע ףיקמ אובמ ללוכ ,תינמרגב םיפסומהו םיכרכה תרשע לש בשחוממו רעומ 

.סופדל רסמנ אוהו ,תובחרנ תויפרגוילביבו םיחפסנ ,תיפוריאה הקידוירפה תעפות 
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2.'ףסאמה' תרישל יטנלוויבמא ןפואב שטילד ץנארפ סחייתה ט"יה האמב דוע 
ךדיאמ ךא ,(101) הלכשהה תריש תאו 'ףסאמה' לש ולעפמ תא חביש אסיג דחמ 

ןכל םדוק תומייק ויה אלש הרישה לש תוינמרגה תוגוסה־תת ץומיאש ןעט אסיג 
,ותעדל ,םידיעמ ,(םאיבמ אוהש) םיירבע תומשב םתרתכה ףאו תירבעה תורפסב 

תונויסינ לש המרל הרישה תורדרדיה לעו ירוקמה הריציה חוכ ןדבוא לע םג 
הניא איה םג ,תירבעה הרישה רדגל ץוחמ םימגד ושפיחש רבדה םצע .םוגרת 

.(104-103) תירבעה הריציה תומדקתה לע ,ותפקשה יפל ,הדיעמ 
לע ןגה ףאו וירפוס לעו 'ףסאמה' לע הנגה ירבדב רנזולק ףסוי אצי ותמועל 
תעה־בתכב ומסרפש םיררושמה יכ ןייצ רנזולק .'תראפת יריש'ו לזיו ץריה ילתפנ 
היה אשונל ותשיגב רתוי קימעמ 3.'םנמזב יפויה שגר' תא םהירישב ודדוע 
וספדנש םירישה ןמ המכו המכ ןחב רשא ,אריפש נ"ח תירבעה תורפסה ןוירוטסיה 

יפתתשממ םיעודי תוחפהו םיעודיה םיררושמה לע וינויד תרגסמב 'ףסאמה'ב 
ךורב ,סידנימ וקנארפ דוד ,לזיו ץריה ילתפנכ םיררושמכ ןד אוה .תעה־בתכ 
,דועו רגרב לאירבג ,ןהכה םולש ,גרובצניג רעב בד ,עוואנאכאר לזוי ,אדניל 
תועפות חתינו ,('ףסאמה'ב ומסרפתנש םירישה :ונניינעלו) םהירישמ המכ םיגדה 
התיהש ,'םותה־תריש' לע בסנ ונוידמ דבכנ קלח .הלא תוריציב תורושקה תויריש 

ןונגס םע התוא ההזמ אריפש רשא תילטנמיטנסו תילרוטספ־תילידיא עבט תריש 
םע ירבעה תעה־בתכב ומסרפתנש םירישה תא רשקמ אריפש לש ונויד 4.וקוקורה 

תריש םע םג ךא ,וקוקורה ןונגס םע רקיעב ,רומאכ ,תיפוריאה הרישה תועפות 
השדחמ' תא לזיווב האור ,םירחאכ ,אריפש .הקיפאה םעו תילטנמיטנסה עבטה 
('ףסאמה'ב המסרפתנש וז םג) ותרישב אצומו ,(237) 'תירבעה הקירטמה לש 
םיעוגעג ,תויפוריאלו הפוריאל בלה־ןתמ ,תוילמרונל הפיאש ,השדח םייח־תשגרה' 
,תינצרא הלכשה ,תוילאיריט ,תוירטנצורטניא ,[!ז] תוינידמו הנידמ לע םירימט 
,יכנת ירבע ןוזח ,לארשיב רהוז רבע לע תוקפרתה ,דומלתהמ היטס ,הלוגה־תלילש 
המודכו תוילאטנמיטנס לש םינושאר םיצונצנ ,תיטסיציסלק־תיטסילנויצר הריצי 

םירבדה לש םרקיעב .(245) 'ורוד תריציבו ונמז תוברתב דוסי םינובה ,םירבד 
תותוא תא תאשונכו תינשדחכ ותריש תאו ררושמכ לזיו תא אריפש אופא חבשמ 

.היתופיאשו הלכשהה 

הקלחמה אקוודש ,קדצ לש הבר הדימב ןעט ,גרבניצ לארשי ,רחא ןוירוטסיה 
,רתויב ואגתה — 'ףסאמה' ביבס הלעפש םירפוסה תצובק — 'םיפסאמה' הבש 
השולקה התיה תאזה הקלחמה אקווד ,הפיה תורפסהו םירישה תקלחמ ,ונייהד 

 2. 1936 Franz Delitzsch, Zur Geschichte der jüdischen Poesie, Leipzig. םיאבומה םירפסמה

ןכו — עטק ותואב ןודינה טסקטב םידומעה ירפסמל םיסחייתמ טסקטה ךותב םיירגוסב 
.רמאמה ךשמהב אבהל 

ונכת םא ףאו' : i960 : 160 םילשורי ,א ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי .3 

.רטגה־ינב לש םהיתובלב יפויה־שגר לש ותוחתפתהל ןמז ותואב םרג ,יאדו ,םויה ונל רז 

:ט"צרתמ תמלוצמ 'דהמ !ז''כשת ביבא־לת ,א ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,אריפש נ"ח .4 

לע) 345 ,(לזיו לע) ךליאו 211 ,(סידנימ וקנארפ לע) ךליאו 313 ,(םותח תריש לע) ךליאו 354 

.(םינוש םיררושמ) 511,361 ,360 ,357 ןכו ,(אדניל ךורב 
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67 'ףסאמה'ב הרישה תעפותו רישה תכאלמ 

ררושמ וליפא םק אל'ש ,ריבס אוה 5.'םועז אוה יתורפסה םכרע' ,ןכ־לעשו .רתויב 
ומצע לזיו םסרפש 'אוצמ־תעל' םירישהשו ,'ףסאמה' יליכשמ ןיב 'ןורשכ לעב דחא 
:ב) דלופואיל תומ לע םסרפש דפסהה רישב קרו ,'יטויפ ץוצינ םירסח' תעה־בתכב 

םירישה ראש ,םתמועל .'והשלכ ךרע ילעב םידחא םיתב שי' (ןלהל הארו ,ג"מק 
תופוכת םידגונה ,תוננער־ירסחו םישקונ ...םייתודליו םילפט םיזורח ילעב' ויה 
גרבניצ האור ךכב .'בצקמו לקשמ לש םייראטנמלאה םיקוחה תא רומג דוגינ 
האמב הינמרג ידוהי ברקב יטויפה םעטהו תיתורפסה הריציה לש התדיריל תודע' 

.(55)'הרשע־הנומשה 

רמאמ ,ומצעב ררושמ היהש ,גאלשרבליז קחצי םסרפ םישישה תונש תישארב 

הריש התיה יכ ףאש ,רובס אוה .'הקיטאופ־אראפ'כ הלכשהה תריש תא ךירעמה 
,הלכשהה תונויער תצפהב 'יטאופ־אראפ' ךרע הל היה ,תויטאופ תונוכת הרסח וז 

.(139) תוינמוהו הלכשה יאיבמכ לוח תועוצקמל הפטהב ,ארקמה ןושל תשגדהב 
תאו הדועיי תא הרישה ןמ ענמ אוה יכ דע יטאופ־יתלב הכ היה לזיו ,ותעדל 

6.(121) הדוחיי 

רואיתה יכרד לע יתרפאה ףסוי לש בושחה ורמאמ םסרפתה (1969) ל"שתב 
האוושהב תיליכשמה הרישה לש הקיטאופה תא חתינ ובש ,הלכשהה תרישב 
לש הקיטאופה תא תודחיימה תועפותב ןיחבה יתרפאה 7.קילאיב רוד תרישל 
תוללכהל שרדיהל וטנ הלכשהה תרישב ףונה ירואית ,ותחנה יפל .הלכשהה תריש 

תעיקש רואית ,ךכו .םידחיימ םירויצב שומישל םוקמב היצנבנוקכ תולבוקמה 
תורדגומ תולועפ תועצמאב ...ללכב "העיקש" לש היצנוונוק' יפ־לע ריוצמ שמשה 

יטרפ .'תבשונ הלחה חור ,וררועתה םירימז ,וטנ םיללצ ,חופי םויה :תויופצו 
ןכ־ומכ .העיקשה לש תילנויצנבנוקה הירוגטקל םסחי יפ־לע םיספתנ העיקשה 
םימגדה .האירבה־יפימ ררושמה לש ותומעפתה תא אטבל םיאב רואיתה יטרפ 

יבכוכ'ו (1833-1821) 'םיתעה ירוכב' תעה־יבתכמ וחקלנ יתרפאה ידי־לע ורחבנש 
האמה עצמאב הספדנש הריש תוגציימה תויגולותנא המכמו ,(1869-1845)'קחצי 
המכ םשייל רשפא ללכ ךרדב יכ ףא ,גצומה רמוחב ללכנ אל 'ףסאמה' .ט"יה 
הלכשהה לש תעה־בתכב הספדנש הרישל רשאב םג יתרפאה לש ויתונקסממ 

.הינמרגב 

הרישה לש התוהמ תסיפת' ורמאמ תא רדנלדירפ הדוהי םסרפ הנש התואב 

לש הקיטאופה תלאשל םיווק הלעה ובו ,'תירבעה "הלכשה"ה תורפס תישארב 
.וטאצול םירפאו בונאטאס ,לזיו לש םהיבתכב תפקתשמ איה יפכ הלכשהה תריש 

.54 :1959 היבחרמ ,ה ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ לארשי .5 

 6. Eisig Silberschlag, 'Parapoetic Attitudes and Values in Early Nineteenth-Century Hebrew

 .Poetry', Studies in Nineteenth-Century Jewish Intellectual History. Alexander Altmann, ed

 117-139 :1964 .Cambridge, Ma; לש 'הימונוטוא'הו 'היצקנופה' םייוטיבב שמתשמ גאלשרבליז
.לזיו לע וירבדב הרישה 

תפוקתב תירבעה הרישה לש הקיטאופל [—] הלכשהה תרישב רואיתה יכרד' ,יתרפאה ףסוי .7 

ספדנ ! 39-26 : (1969 רבמטפס) ב ,תורפסה ,'קילאיב רוד תרישל האוושהב דוחייב ,הלכשהה 

.33-9 :ז"לשת ביבא־לת ,'ןושלהו תוארמה' ורפסב בוש 
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רשק הפיהו תמאה ,בוטה םירושק' לזיו לש רישה תסיפתבש ןעט רדנלדירפ 
תובישח האור לזיו ,ךכ לע ףסונב .הלכשהה ירקוח לע תלבוקמה החנה ,'ץימא 
תוירואתה תעפשהב ,ילנויצומאה םוחתב ארוקה לע הלעפה םשל רישבש הצילמב 
אוה הרקיעש ל"חמר לש תיסלק־ואנה ותסיפתל דוגינבו ,ןוסלדנמ לש תויטתסאה 

ותסיפת ןיב תוקיז רדנלדירפ הארמ ךשמהב 8.ילאוטקלטניאה םוחתב הלעפהה 
יהלשב תיפוריאה הקיטתסאב תומוד תוסיפת ןיבל בונאטאס לש תיטסיציסלקה 
יכ ףא .רדרה ג"י לשו וטסירא לש םתעפשה לע דוחייב עיבצמו ,ח"יה האמה 
רשאב רבחמה לש ויתונחבה תא לבקל רשפא ,'ףסאמה' תרישב ןד וניא רמאמה 

.תעה־בתכ יבגל םג םיליכשמה ישאר לש הקיטאופל 
הספדנש הלכשהה תריש לע םירמאמ תרדס טיבש יזוע םסרפ םינומשה תונשב 

תירבעה הלכשהה תורפס יכ ןעט טיבש 9.'היגולואידיאו הריש' ורפסב ךכ־רחא 
ויה הבש ,תורואנה תובקעב תירבעה הריציב הלעמב ןושאר םוקמ הרישל הדיעוה 
ינושארמ םיבר ושיגדה ךכ םושמ .(34)יזכרמ דמעמ הקיטתסאלו תונמאל ,הרישל 
תאו הרישב םולגה יכוניחה לאיצנטופה תא הינמרגב תירבעה הלכשהב םירפוסה 

לש המוקמ רבדב 'רושבה לחנ'מ טטצמ טיבש .הרבחה לעו דיחיה לע התעפשה 
תרישל רשקב ךשמהב ןודייש יפכ ,(100) 'ףסאמה' יכרוע לש םתסיפתב הרישה 
קציא ,ל"ירב לאוי לש םהינוידב הרישה לש התויזכרמל תודע אצומו ,'ףסאמה' 
רקיעב ועפשוה הלא םירפוס .(105) דועו ,ןוזיול המלש ,דלפסכירדירפ דוד ,לכייא 
ונויד רקיע .(107) רדרה לשו גניסל לש ,ןוסלדנמ לש הקיטתסאב םהירוביחמ 
תירבעה הרישה יבא'כו 'הפוקת חתופ'כ ונכ לע ל"חמר תא בישהל אב טיבש לש 
עיצמו טעמ רשפתמ טיבש יכ ףא ,רבוחל לש העודיה ותעיבקל ךשמהב ,'השדחה 

.(98)'ףסאמה יכרועו לזיו ,ןוסל[ד]נמ דצב' ל"חמר תא 
תריש תא שדחמ הליג' ובש רמאמ 80־ה תונש תישארב םסרפ ןורימ ןד 
ילאוטקלטניא ןיינע הב אצמ ,ןעט ,הלכשהה תורפסב אורקל רזחשכ 10.'הלכשהה 
תירבע הקיפא תביתכל לזיו עבקש החסונה לע דמע ורמאמב .(292) יתונמאו 
הלכשהה תורפסב הטלש רשא — 'הקיפא־ודבספ' התוא הנכמ ןורימש — תינרדומ 
גיצהל הרטמל ול םש ירבעה סופאה ררושמ וז החסונ יפל .הנש םישימחכ ךשמב 
יגולואתה־יהולאה דעיה דצב ראותמה עוריאה לש ירסומה־ישונאה דוסיה תא 

תאו ופאמ םהרבא לש הצילמה יכרד תא ןורימ חתינ םירחא םירוביחב .(294) 
".ג"לי לש תיפאה ותריש 

תניחבל ויקרפמ המכ דחיי ,'ףסאמה' לע םלש רפס םסרפש ,ןוירמצ חמצ 
םיביטומו הלכשהה תעונת לש םיביטומ ריכזהו ,הלכשהה תריש לש הקיטמתה 

תרוקיב ,'תירבעה "הלכשה''ה תורפס תישארב הרישה לש התוהמ תסיפת' ,ר־זנל־זירפ הדוהי .8 

.60-55 :(ל"שת) 1 ,תונשרפו 

.1987 לארשי ,היגולואידיאו הריש ,טיבש יזוע .9 

 Dan Miron, 'Rediscovering Haskalah Poetry', Prooftexts, I, (Sept, 1981): 292-305 .10

32 ימע ,יצובישה ןונגסה לע — ךליאו 28 ימע :ט''לשת םילשורי ,תמאל ןוזח ןיב ,ןורימ ןד .11 

המוקמו ןודרוג ל"י לש תיפאה ותריש [ —] הרקמל םידקת ןיב' ,ןורימ ■,'הצילמ'ה לע — ךליאו 

.197-127 :(ג"משת) ב ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ ,'תירבעה הלכשהה תורפסב 
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,'םיחבושמ םיריש הלא ןיא יאדו' 12.'ףסאמה'ב הספדנש הרישב םייללכו םיידוהי 

ךשמהב .(119)'תירבעה הרישה שודיח תארקל ןאכ תישאר ידעצ לבא' ,ןוירמצ עבק 

םיביטומו םיילאוטקא םידה ,םירישב ועבוהש הלכשהה יכרע תא הארמ אוה 
לש לקשמה תרסהל תעה־בתכ לש ותמורת תא םיעטמו ,םדאהו עבטה םלועמ 
תיטגולופא המינב וז הריש ךירעהו אב אוה ףוסבל .(120) םייניבה־ימי תריש 

.(121)...'םייטאפמיס יתלב' ויהש םיכלמל חבשה ירישל עגונב רקיעב ,יהשלכ 

תורפסל תינמרגה תורפסה ןיבש תוקיזב קסע ,םהוש םייח ,רחא הלכשה רקוח 

,םיינמרג םירפוס "תובקעב" שממ' וכלה הלכשהה ירפוסש ןעטו ,תירבעה הלכשהה 

ןושלב וא תינמרגה ןושלב וארקש המ לע הזארפאראפ וא הרזח םה םהירבדו 
דדומתהל תידוהיה תוברתה לש תונויסנל' תודע םהב האור אוה ךא ,(31) 'תרחא 

13.(32)'םתוא סכנלו םישדח םיכרע םע 

'ףסאמה'ב הרישה תעפות לש תטרופמו הרורב הנומת ונל ןיא ןיידע ,תאז לכ םע 

.םירסח ןיידע םגוויסו םירישה יופימו ,הינמרגב תירבעה הלכשהה לש התישארב 

'רושבה לחנ'נ הרישה יפלכ םיכרועה תדמע 

לע עידוהש טספינמה ,'רושבה לחנ' ךותמ הרישל םיכרועה סחי לע דומעל ןתינ 

רשנמ ךותמ .'היה אל ונימיב ןןע רשא ,שדח בתכמ' ,ירבע ןוחרי איצוהל םתינכות 
תגרדב הרישה תא 'ףסאמה' יכרוע וביצה תעה־בתכ ןונכתב רבכ יכ ,ררבתמ הז 

.'ףסאמה'ב ועיפויש םירודמה רדסב ןושארה רודמכ ,הלעמב הנושאר תובישח 
לע דיעמה רבד ,תעה־בתכ רודימל התינכות תא תכרעמה הטריפ 'רושבה לחנ'ב 
יפל תעה־בתכב םסרפתיש יללכהו יתורפסה רמוחה תא קלחל םיכרועה תטלחה 

,םיגוסה לש תמיוסמ תיכרריה הסיפת לע הדיעמ םירודמה תאבה ךרד .ויגוס 
תויורפסב לבוקמ היהש יפכ ,התובישח רדסב שארב הרישה תא הדימעמה 
האמה ףוסב דוע העצוה תויתורפסה תוגוסה לש תיכרריה הסיפת .תויפוריאה 
תא בישחה אוה .םיבר םינקיטירואת וכלה ויתובקעבו ,ןדיירד ןו'ג ידי־לע ז"יה 
הסיפת ,4.רתויב הכומנה הגרדל — םרגיפאה תא וליאו ,הריציה אישכ הקיפאה 

.124-107 :ח"משת ביבא־לת ,תירבעב ןושארה ינרדומה תעה בתכ ףסאמה ,ןוירמצ חמצ .12 

.1996 ביבא־לת ,ןילרב תלכשה לצב ,םהוש םייח .13 

A Discourse' ,John Dryden ,1693 תנשמ הריטאסה לע ץזיירד ןו'ג לש ורמאמ תא האר .14 

 27 :1926 Concerning the Original and Progress of Satire', Essays, Oxford. פרט ףזויג Joseph)

 (Trapp, ורפסב ח"יה האמה עצמאב המוד העד עיבה ,דרופסקואב הרישל רוספורפ היהש

 153 :Joseph Trapp, Lecture on Poetry (1742), Hildesheim 1969, facsimile edition. ירמאמב ןייע

AJS ,'הינמרגב תירבעה הלכשהה לש התישארב םייתורפיסה םירנא'זה :רנא'זה רחא שופיחב' 

 (1997 ,2) 22 ,Review, א ,'ףסאמה' שארב ךורכ ,'רושבה לחני הארו .15-14 תורעה דיל ו ימע

.ג-א :(ד"מקת) 
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תעה־יבתכמ םיברב תמייק התיה ןותיעה ירודמ תעיבקב םיגוסה לש תיכרריה 
םיירוקמ םיריש ומסרפ הלא .ךשמהב ורכזוי םהמ המכש ,תעה התואב םיינמרגה 
גהנש ךרדכ ,תונויליגה תליחתב ןושאר טירפכ תיסלקה הרישה ןמ םימוגרת ןכו 

,5.'ףסאמה' 

םיררושממ ק"הל יריש' ואובי ןושארה רודמב יכ ,וחיטבה רשנמה ירבחמ 
לע הדיעמ תירבעב םישדח םיריש םסרפל תינכותה 16.רוא ואר םרטש 'םירחבומ 

ובתכנ הלא םירבד .הרישה םוחתב תרצוי הביתכ דדועל ןותיעה יכרוע תפיאש 

— םתסיפת יפל היהש ,לזיו לש יטמרגורפה ורפס ,'תמאו םולש ירבד' תארשהב 

עטקב .הלכשהה תריש לש סנאלסקא־רפ ררושמה — ךשמהב הארנ םגש יפכ 
ןודנ הילעש) וילע תלבוקמה הרישה תסיפת תא לזיו םשיימ ,רתויב עודי וניאש 
םהב ררועת םידימלתל תיכ"נתה הרישה תארוהש ןעוטו ,יכוניחה רושימב (ןלהל 
17.'תוחצ ירבודו םיררושמ ויהיו רבד תילכת דע ועיגי םתצקו' םייומס שפנ תוחוכ 
:סיפדהל םתעדבש םירישה יאשונ תא וטריפ עיפוהל דמועה ןותיעה יכרוע 
הלאה םימוחתה .'םידוד תכרבו םיער תבהא ןח ירבד רסומו המכח ינינע' 
('ןח ירבד') םייטתסא םירואית ,('רסומו המכח') תכנחמ תיטקדיד הריש םיללוכ 
יוניכה .('םידוד תכרבו םיער תבהא') הבהא ירישו תודידי יריש ,אוצמ־תעל־םירישו 

לע ססובמ הז דגיה .'םיער תבהא' ומדוקל ליבקמ אוהו ,רזומ עמשנ 'םידוד תכרב' 

,'ה) 'םידוד ורכשו םיער ולכא' םירישה רישב קוספב םצעה תומש ןיב הלבקהה 
סופאהו תוילידיאה ןוגכ ,תובושח תויריש תוירוגטק לש טלובה ןרדעיה שגרומ .(א 

.(ןלהל הארו ,םוצמצב — סופאה)'ףסאמה'ב ועיפוה ןה יכ ףא — 
העודיה ותייחנה תובקעב יכ ,ןייצל בושח םיפסאמה לש הרישה תסיפת ןיינעל 

םיבגעו קשח יריש םסרפלמ וענמייש םיכרועה ועידוה 18'רושבה לחנ'ב לזיו לש 
יוטיבה חוסינב תוריהב רסוח ונאצמ ךכ סושמ ילואו ,לוגיפל םהיניעב ובשחנש 
יריש וסיפדי אלש וריהצה ןכ־ומכ .'םידוד תכרבו םיער תבהא' והונרכזהש 
םשב אורקלו םילילאה לא רמזל ,םימעה ךרד' לע םיבתוכה םישדח םיררושמ 
ןוגכ ,םיינמרגה תעה־יבתכ .םלהקב ואובי אל הלא ןיעמ םיריש .'רכנ יהלא 
םוגרתב ןוויו ימור תרישמ םסרפל וברה ,םירחאו 'טפירשסטאנומ השינילרבה' 
תינוויה היגולותימל הייטנ םג המע הררג תיסלקה תורפסל הרזחהו ,תינמרגל 
וכרד תא 'ףסאמה' אופא רחב ותעפוה תליחתמ רבכ .לזיו עירתה הדגנש ,תימורהו 
בשחתהל אלב תירבעה תויושיגרל ביוחמה ירבע תע־בתככ ביתנ ול ללסו תדחוימה 

.הל רעו עדומ היה אוה יכ ףא ,םיינמרגה תעה־יבתכב תמייקה הנפואב 
הריציל רודמכ בשחנ םירישה רודמ ,םיכרועה תינכותב םילולכה םירודמהמ 
הריצי לע רבד םיריכזמ םניא םיפסאמה יכ ,ןייצל בושח .תירבעב תירוקמ 

הירוגלא — א טירפ ,1783 ראוני ןויליג :האר ןכו ,Berlinische Monatsschrift (Januar 1786)ןוגכ .15 

רבמבונ ,רבוטקוא ,טסוגוא תונויליגב םיריש ןכו !רטלרביג לע ריש — 1783 ראורבפ !רישב 
.דועו ,1783 

.א ימע ,'רושבה לחני .16 

.(ירופסמ יפל) א"ע וט ,((1782 ,ןילרבמ א ,תמאו םולש ירבד ,לזיוו ץריה ילתפנ .17 
.י-ו ימעב לזיו לש ובתכמ .א ימע ,'רושבה לחני .18 
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ןכו תינמרגה תורפסב תומייק ויהש תועפות ,טרפב רופיסה לע וא ללכב הזורפב 
םשב דחוימ רודמו ,םידליה תורפסל בברתשה ,תאז תמועל ,רופיסה 19.תעה־יבתכב 

20.ןוספלוו ןורהאל ףוילטבא'ב שדקומ הז 
יתשל יללכ ןפואב ירבעה ןוחריב רמוחה תא םיקלחמ םיכרועה יכ הארנ 
םיריש' - תוסמו םירמאמ (ב) ;הריצי ירבדו הריש (א) :תוירקיע תוירוגטק 
ירשת שדוחל ןושארה ןויליגה ףוסב תכרעמה תעדוהב ספדנכ - 'םיבתכמו 

21.ד"מקת 

הלכשהה ישאו לש רישה תקיטאופ 

ןוחריה ירפוס לש יטויפה םלעפמ תא תמכסמה הכרעהב :רישה לש הקיטאופה 
לש הקיטאופה תא עובקל םייטרואתה םהיתונויסינל תעדה תא ןתיל שי ,ירבעה 
,השעמה ןיבל הירואתה ןיב יהשלכ המאתה תויהל היושעש איה החנהה .הרישה 

התוהמ לע דמלל תולוכי ןמצע תוגירחה ירה ,םיהז םניא השעמהו שרדמה םא ףאו 

ושע םיפסאמה יכ ,םידמל ונאצמנ תירבעה הלכשהה תורפס רקחמ .הרישה לש 
22.היפרגויבהו לשמה תמגודכ ,םירחא םירנא'ז רידגהל םיכלוהו םיכשמנ םיצמאמ 

.הרישב םג וגהנ ןכו 

םירפוס לש רישה תקיטאופב םהינויע םהיניע דגנל ודמע הרישה תסיפתב 
לאוי לש ףאו ,בונאטאס קחציכו לזיו ץריה ילתפנכ ,ןוסלדנמ השמכ םייזכרמ 
תמקהל תויטירק םינש ןתואב ומסרופ רשא ,'ףסאמה' יכרועמ ומצעב היהש ל"ירב 
ונד םינושה םהירפסל תומדקהבו םירמאמב .וסוסיבו הינמרגב יתורפסה זכרמה 
,ןושלבו הקיטאופב ,הקיטתסאב םירושקה םיאשונב הלא תועד־יגוהו םירפוס 
םירפוס לש םהינויד .'ףסאמה' יכרוע לש תויתורפסה םהיתודמע לע ועיפשהו 

.282 :(1776 ץרמ) ,א ,גיצפיילב עיפוהש ,Deutsches Museum תעה־בתכב 'ןטק רופיס' ,המגודל .19 

,א"ע אל-ב"ע טכ :(ץיקת ןילרב :הנושאר הרודהמ) 1806 גארפ ,ןוילטבא ,ןהאזספלאוו ןרהא .20 

.םידבועמ ך"נת ירופיס םהו 

םהמ םישקבמו םימכחל םינופ םה !'[...]םיבתכמו םיריש ואובי וב' :זט :(ד"מקת) א ,'ףסאמה' .21 

.'[...]םכרסומו םכיתוצילמ'ב ףתתשהל 

:הינמרגב תירבעה הלכשהה תורפסב לשמה לש הגוסה ירמאמ תא לשמה אשונב ,המגודל ,האר .22 

םילשורי)'ג הביטח ,תודהיה יעדמל רשע־דחאה ימלועה סרגנוקה ירבד ,'ףסאמהב לשמה ייוליג' 

.22-19 .(ד"נשת ,זומת טכ ,זי) גע ,ראודה ,'"ףסאמה''ב לשמה ייוליג' ,ןכו !52-45 :(ד"נשת 

הינמרגב תירבעה הלכשהה תורפיסב היפארגויבה לש רנא'זה' :יירמאמ האר ,היפרגויבה לע 

,ןורצב ,'לכייא קחצי לש יפארגויב לדומב שדחה ידוהיה תומדכ ןוסלדנמ השמ :ח"יה האמב 

לאנברבא קחצי לש ותומד :הלכשהב רנא'זכ היפארגויבה' ןכו ,128-118 :א"נשת ,(48-45) י 

.86-73 :(ז"נשת) זט ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ ,'תויוברת יתש ןיב רשגמה ליכשמכ 

תורפיסב תויגוסו תוגוס :ירפסב ןייע ,הלכשהה תורפסבו 'ףסאמה'ב תויתורפסה תוגוסה לע 

.1999 לארשי ,והיירזיבאו יליכשמה רנא'זה [—] תירבעה הלכשהה 
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םירפוסה לש תויטאופה תוירואתבו 23,תיכ"נתה הרישה לע ללכ ךרדב ובסנ הלא 
תורפסב תלבוקמה הרישה תסיפת תרחא וא וז הרוצב הפקתשה םיירבעה 
תודקמתהמ האצותכ יאמצע ירבע ביתכ םהל וללס הזב םג .םנמזב תיפוריאה 
םירפוסה ינויד םהל ויה םיעודיו םייולג יכ ףא ,תירבעה תיארקמה הרישב םנויד 

.הלא םיאשונב םידוהי־אלה 

ןוסלדנמ לש 'רואיב'ה לעפמ :תימלועה הריציה ראפ ,ארקמה תריש — ןוסלדנמ 
תויתואב) תינמרגל הרותה תקרהל קר אל ,ידוהיה תועדה־הגוה תא איבה ותעיסו 
בגא אלא ,םינשרפ רבח ידי־לע הרותל שדח שוריפ תביתכ םוזיילו (תוירבע 
ןושלה תסיפתב ןוידלו תיארקמה הרישה תרדגהל םג ,ראשה ןיב ,םורתל אררג 
םיבושח תורפ אופא אשנ הזה ילאוטקלטניאה לעפמה .םוגרתה תיירואתבו 
הקיטאופ תעצהבו תורדגה תעיבקב תירבעה הקיטתסאהו הריציה םוחתב םג 

הספדנש ,'רואיב'ל המדקהב תיארקמה ןושלה יכרד תא חתינ ןוסלדנמ .תיתורפס 

אובמב — תיארקמה הרישה לש היתולוגס תאו ,'הביתנל רואי ורפסב דרפנב 
לע ועיפשה אשונב ולופיט ךרדו תידוסיה ותסיפת 24.תומש רפסב םיה תרישל 
ירפס לש םוגרתהו רואיבה לעפמל םליחמ ונתנ םהמ המכ ;םיירבעה םיליכשמה 

ןוסלדנמ 25.ותומ רחאל םג וב וכישמה םירחאו ,ןוסלדנמ לש וייחב ארקמה 
תראפת' תא גיצהל הנווכ ךותמ ארקמה תריש לש הקיטאופב קסע יכ ריבסה 
אל םייתרוסמה םישרפמה יכ הארש םושמ 'שדקה ירפסב רשא םירישה דוהו 
קרש םבשוחב תירבעה הריציה ןמ םימלעתמ םידוהיה וליאו ,ךכ לע םתעד ונתנ 
הובגכ יכ תוארהל' איה אופא ותרטמ .תויטתסא תולוגסב הנחינ תירכונה הרישה 

תלעמ תניחבב דבל אל ,לוח ירישמ שדקה יריש יכרד והבג ןכ ץראה לעמ םימש 
ותילכת תניחבב ןכו ,רישה רמוח םהש תודבכנהו תורקיה תוצילמהו ...ררושמה 
תכרעמ איהש הרוצה תניחבב םג םא יכ ...יחצנה רשואה לא הרשיהה איהש 

יפויו דוהב המוצע הלעמו בר ןורתי שדקה ירישל שי ,םרודסו םרובח םירמאמה 
תרהצה לע ףסונב ,ןכבו .(ב"ע ,וס ,תומש) 'ךכ לכ םהל 'יחבושמה 'ירישה לכ לע 
התדמעהו תירסומהו תיטתסאה התומלש םושמ תיארקמה הרישב םינומאה 
תא םייארקמה םירישה חותינ םצעב ןוסלדנמ הארה ,תימלועה הריציה שארב 
התורפסב םג ךכ ךותמו ,הבגשנ הריצי ןושלכ תירבעה הפשב םולגה לאיצנטופה 

,ינוי) 8 ,תירבעו ןושל ,'תירבעה הלכשהה תורפס תישארב הצילמה תסיפת' :ירמאמ האר .23 

התקיזבו םינושארה םיליכשמה לש םהיבתכב הצילמה תרדגה לע יתבתכ ובש ,48-31 :(1991 

הלכשהה לש התישארב םייתורפיסה םירנאיזה :רנא'זה רחא שופיחב' :ירמאמ האר ןכו ,הרישל 

תורפיסב תויגוסו תוגוס :ירפסב חתופה קרפהו ,די-ו ימע ,(14 הרעהב ,ליעל)'הינמרגב תירבעה 

.(22 הרעה ,ליעל) תירבעה הלכשהה 

הרישה תסיפת !ג'ימקת ןילרב ,הביתנל רוא ,[ןוסלדנמ] רפוס לדנעמ םחנמ יבר ןב השמ .24 

בס ,ג"מקת ןילרב ,תומש רפס ,םולשה תוביתנ רפס ,םיה תרישל אובמב תאבומ תיארקמה 
.ב"ע וס-א"ע 

ל"ירב ,המגודל ,האר .םיליכשמה יבתכבו 'ףסאמהיב ןוסלדנמ לש ולעפמ לע םירוכזאה םיבר .25 

.ב"ע י ,ן"מבמרה תא ריכזמ (42 הרעה ,ןלהל) םילהת רפסל ותמדקהב 
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73 'ףסאמה'ב הרישה תעפותו רישה תכאלמ 

תוילוגסה היתונוכת תא דחוימב ןייצש רדרה לש ותעדב ךמת תאזב .תשדחתמה 
26.תירבעה הפשה לש 

תריש לש הקיטאופה תא חתינ ןוסלדנמש םשכו :יהולא הרישה רוקמ — לזמ 
(ט"מקתב) םינש המכ רובעכ לזיו ץריה ילתפנ תאז השע ,'רואיב'ה תרגסמב ך"נתה 

היה 27.תירבעה הלכשהה לש סופאה תריש ,'תראפת יריש'ל 'ררושמה תחיתפ'ב 

הרישל — ך"נתה תרישל ןוסלדנמ סחייש תובישחה תדימ תא םשיי רשא לזיו הז 

סופא תביתכ לגרל לזיוול הנתינ ךכל תונמדזהה .טרפב תירבעה הרישלו הללכב 

ילודג הב וארש המ הב הארו רתויב הרישה תא בישחה לזיו .יארקמ ןונגסב ינרדומ 

עובטה (רפסוממ אל ,5 ימע)"ה עטמ' ,רדרהכ ,ןמזה ותואב םיינמרגה םיררושמה 

.(3)'םישנאלו םיהלאל ץפח ילכ' הרישה התיה םדקמו זאמ ,וירבדל .םדאה שפנב 

התועצמאב .םדאה שפנב העובט איהו ,יהולא אוה הרישה רוקמ ,וז הסיפת יפ־לע 

ןפואב הילע לועפלו ארוקה וא עמושה שפנ לא תורישי תונפל ררושמה לוכי 
תאשונ הרצק הצילמ' איה ,לזיו יפל ,רישה תרדגה .ליגר רבידב יוצמ וניאש ידוחיי 

,שיגרי ובל ;ותמועל עמושה שפנ תנוכת ררועת איהו ,םירבד רדס ךרעו המכח לשמ 

ינושל יוטיב ,ונייהד — 'הרצק הצילמ'מ אופא בכרומ רישה .(7)'לכה ןיבי ולכשו 

,םירבד בכרה הב שישו ,דמלל האבש תלאשומ הארוה ,'המכח לשמ' וב שיש רצק 

וחוכ איה הבושחה ותלוגסש ,רישה תא םיווהמ הלא לכ .יתונמא רדסו הנבמ 
ךא ,תינרדומ הרישל תונווכמ לזיו לש הלא ויתורדגה 28.עמושה שפנ לע לועפל 

ךורע ןיא' ארקמה ירפסב שדוקה ירישש ,ןוסלדנמ לש ותדמע תא לבקמ אוה ףא 

יכ חינהל שי .(9)'םהירחאמ ומוקי רשאו ומק רשא םיררושמה יריש לכב ןהילא 
וירפסמ המכבו 'תראפת יריש'ב האטבתהש יפכ הרישה תא לזיו לש וז הסיפת 

ונחכונש יפכ רתויב ותוא וכירעהש - 29םיפסאמה ידי־לע הלבקתה םירחאה 
.'רושבה לחנ'ב וילא םתיינפמ 

Joh. Gottfried Herder, Vom Geist der ,תירבעה הרישה חורה לע ,רדרה לש ורפסב האר 

 24 :1890 Ebräischen Poesie, II, Gotha.

1 םירפסוממ אל םידומע ,ט"סקת גארפ ,תראפת יריש ,'ררושמה תחיתפ' ,לזיו ץריה ילתפנ :האר 

.ט"מקתב העיפוה הנושארה הרודהמה 

העפשהה לע ןכו ,עמושה שפנ לע התעפשה לעו הצילמה לש החוכ לע רובידה תא ביחרמ לזיו 

— 'אילפהל דע תוצילמה ראש לע םילועה םירישה תראפת םה הז ןיממו') רישה לש תדחוימה 

לדבהה לעו ןוימדה לע רדנלדירפ לש וחותינב ןייע .וט-די ימע ,א ,'תמאו םולש ירבד'ב (א"ע די 

'הרישה לש התוהמ תסיפת' ורמאמב ןוסלדנמ לש ותנשמל םירבדה תקיז לעו ל"חמרל לזיו ןיב 

ןייע לזיו לש הצילמה תסיפת רבדב .ךשמהב 51 הרעהב הארו .57-56 :(8 הרעה ,ליעל) ...יוכו 

.J7-40 : (23 הרעה ,ליעל)'תירבעה הלכשהה תורפס תישארב הצילמה תסיפת' ירמאמב 

לזיו לש ותרדגה תא טטצמ ,ת"מא תמיתחב ןילרב לואש 'ר הארנכ ,םיליכשמה דחא :המגודל 

ןהכה לאפר 'ר דגנ הפירחה ותרוקיבב '...םישנאלו םיהלאל ץפח ילכ רישה היה םדקמו שארמ' 

.גסש ימע ,(ן"קת)ו ,ףסאמה ,'ןושל אפרמ' ורפסו 
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יאלפ השמ 74 

,ןותיעה ךרוע בתכש תרוקיבב ,ןכאו :עמושה שפנ לע עיפשמ רישה — לכייא 

,תאזה הבגשנה הכאלמה' :רפסה תא חביש 30/תראפת יריש' לע ,לכייא קחצי 
:ורבחמ תאו ,'□תמדא לעמ לארשי ולגש םוימ הומכ התשענ אל התנוכתמב רשא 

הליג רבכ רבעבש ,הז רפוסו רקבמ .(איר-יר :ו) 'םיענ ררושמו בגשנ ץילמ' 
3',היפרגויבה לש רנא'זה תסיפתל םיווק הלעהו םירחא םירנא'זב תוניינעתה 

םע תשדחתמה תורפסה לש השדחה העפותה תא רשקל וז תונמדזהב שמתשה 

ימכחש המב םה םג וקסע םמצע לארשי ימכח יכ ,ריבסה אוה .תירבעה תשרומה 

רואמ' לעבו ם"במרה ,'ירזוכה'ב יולה הדוהי 'ר ויה הלאו ,הקיטאופ :וניכ םינוויה 

םהירבדו ,םנמזבו םכרדב ,הלא םיאשונב ונד םה .םימודאה ןמ הירזע — 'םמיע 

לכייא .(ביר ימע) םייפוסוליפה ויבתכב ןוסלדנמ ידי־לע הלכשהה ןדיעב ושגדוה 

ישוח םע התוא רשקמו ,הרישה לש היתולוגסו הנורתי רבדב לזיו םע םיכסמ 

עיצהש ךרדכ ,רויצהו (הקיסומ=) 'ןוגינה' תונמא תא וללוחש ,הייארהו העימשה 

ןכל םדוק דוע התשענ וז האוושה 32.'תירבעה הרישה חור לע' ורפסב רדרה 

רישה 33.סויצארוה יפ־לע (Breitinger) רגניטיירב ידי־לעו (Bodmer) רמדוב ידי־לע 

ימע) 'דחי הלאה םישוחה ינש תודלות' אוה (ףוכי קדצב םא רישה') יתונמאה 

וללכב רבד לכב רדסו תומלש תרחושה' םדאה שפנ ,ותרבסל 34 לכייא בתכ ,(דיר 

לש התלוכי ןאכמ .(ביר ימע) 'הב ןוכשל הנאובת תע ןהל תנמואכ' איה 'ויטרפבו 

— תילוגסה הנושלב הילע עיפשהלו עמושה שפנ םע ימינפ רשק רוציל הרישה 

םג לכייא 35.רדרה תובקעב הארנכ ,לכייאכו לזיווכ םיליכשמ הולביקש החנה 
םירצמ תאיצי רופסו השמ ישעמ לע ריש תוארל' הווקת עיבהש ,רדרהמ טטצמ 
'תראפת יריש'מ המכ םגרתל ןויסינ לע חוודמ ןכו 36,(ומש ימע) 'ירבע ררושממ 

.(זמש ימע) תיבויח הבוגתל הכזש ,תינמרגל 

.בסש-זנש ,בנש-ומש ,אכר-יר ימע ,(ן"קת) י ףסאמה ,תראפת יריש [לע תרוקיב] ,[א-א] .30 

'םינומדקה םימיה ירבד תלעותמ ארוקה לא רבדי :..פ..ע תמיתחב לכייא לש ורמאמ האר .31 

היפרגויבה לע יירמאמ הארו ,ל-הכ ,די-ט :(ד"מקת) א ,ףסאמה ,ילארשי ילודג תודלות' רודמב 

הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוס' ירפסב היפרגויבה לע קרפה תאו ,22 הרעהב םירכזומה 

.םש אבומה ,'תירבעה 

.העימשהו הייארה שוח ,ןזואהו ןיעה בוליש ,21 :(26 הרעה ,ליעל) ,רדרה .32 

Max Wehrli, 'The Age of Enlightenment', in: German Literature [—]A Critical Survey. :האר .33 

 147 :1971 ,Bruno boesch, ed., London.

,59 ימע ,'הרישה לש התוהמ תסיפת' (8 הרעהב) רכזנה ורמאמב רדנלדירפ לש ונויד הארו .34 

הקיסומל הריש ןיב הברקה תא בונאטאס החד רדנלדירפ לש ותסיפת יפל .בונאטאסל רשאב 

.וטסירא תובקעב 

האר .(טיר ימע ,ורמאמב) ותרטמ תאו תאזכ הריש בותכל לזיו ליחתה עודמ ריבסמ לכייא .35 

.21 :(26 הרעה ,ליעל) רדרה 

לש ורפסמ עטקה תא תוכיראב טטצמ ,137 :(3 הרעה ,ליעל) רנזולק .53-52 :(םש) רדרה האר .36 
.רדרה 
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תורגא' תיראלוטסיפאה ותריצי ךותב רישה תכאלמ לע םירבד בברש םג לכייא 

ורטיפ תאמ ביבא רישמ תומגדה איבה םש 37.'יעומתשאה הירוא ןב םלשמ 
'ףסאמה'ב ספדנש ,וטאצול םירפא לש ודוביע־ומוגרתב ,יקלטיאה ויזאטסטמ 
תוברתה תא ףקשמ רישה יכ הרבסה תא הלעה וירבדב .(חיק-גיק :ג) ו"מקתב 
יפב םירבד םש רפסמה) תוברתה תודוסימ תעפשומ הבהא תריש ףאו ,רצונ הבש 
ןייטצמ יקלטיאה ררושמה לש וריש .('ולש' תיברעה תוברתה לע חרזמה ןב ורוביג 
עמושה בלב' ררועל :תחא הרטמל ןווכמו עבטה ירואית תא טרפמ ,תפומל רדסב 
לכייא לש ורוביג ראתמ תיברעה תוברתה תנוכת תא .(ומר :ו)'ושקובמ תילכת תא 

לכ ודחאתי ,ויאנושב לשומו תומקנ לעב םימד שיא' אוהש יברעה לש ותומדב 
המיקנה המחלמה הרובגה איהו ,ותלודג זכרמ לא המדמה חכב ושפנ תוילעפתה 
ולש הבהאה יריש תא םג אלממ ןוימדהו הריציה חוכ ןכלו .(זמר ימע)'הריטנהו 
היוצמה ,הבוהאה השאה לא היינפה לש תונידעה םהב ןיאו ,הז גוסמ םידגיהב 
רשא תומיענה' :רישה לש תולוגסה יתש תא הנומו אב לכייא .יקלטיאה רישב 
תועדה לעמ שפנה תא םירהלו תודמה ןקתל תלעות' ןכו 'עמושה שפנב רישה לעפתי 

יחרזמה רישה .יקלטיאה רישב תויוצמה תונוכת ,(טמר ימע)'תותוחפה תובשחמהו 
םיילכש המה' ךכל ףסונב םייקלטיאה םירישה וליאו ,'דבל ינוימדה חכ'ב ןייטצמ 
רישה תיירואת .(טמר ימע)'םתלעות דצמ ...האנו ןוכנ רדס לע םינבנו ,םיידומלו 
הריציב האנההו תלעותה לש ילאדיאה בולישל הקיטאופה תא הריזחמ תאזה 
היהו דשטוג ידי־לע ץמוא רשא סויצארוה לש ותנשממ עודיה בוליש ,תיתורפסה 
דיקפת הרישל שי ,לכייא לש וז ותסיפת יפ־לע 38.תירבעה הלכשהה לע לבוקמ 

ויתונשב 'ףסאמה' ךרועכ יכ שיגדהל שי .שדחה ידוהיה םדאה תומד בוציעב ךנחמ 

וספדנש םירישה תריחבב הבר העפשה לכייאל התיה ,(ן"קת־ד"מקת) תונושארה 
.דחוימב ונתוא תוניינעמ הרישה לע ויתופקשהו תעה־בתכב 

םיירופהו םייזכרמה םירצויה ןמ ,בונאטאס קחצי :תיטויפה תמאה — גונאטאס 
םרת אוה ףאו ,הריציה תכאלמל עדומ היה ,הנושארה הלכשהה תפוקתב רתויב 
[־] רישיה ,ותסיפת יפל 39.'ןויזחה רפס'ל 'רישה תכאלמ' המדקהב רישה תרדגהל 
ןוימדהו יוקחה דצ לע 'יררושמה הושעי ,תיילשמ [הנ'צילמ לע תורוהל חנוה םש 
תעמושה שפנה יאילפמ 'יבזוכ יתלב וא ,תואיצמה עבטב םיירשפא םיבזוכ םילשממ 

םיברועמ םידה עומשל ןתינ וז הרדגהב .(ב"ע ,ב)'ובזוכ רישה בטימ םכחה ש"מכ 
םיגוחב תלבוקמ התיה ןיידע 'תנשוימ'כ התחדנ יכ ףאש ,דשטוג לש הקיטאופה ןמ 
דשטוג לש הנשיה הסיפתה .הרומתכ גניסל עיצהש השדחה הקיטאופה ןמו ,םיבחרנ 

תיתורפסה האצמהה תבייח היפלו ,עבטה יוקיח לש דיקפתה תא תונמאל הדיעוה 

ואלו ,תירשפאה תואיצמה ונייהד ,שחרתהל היושע איהש יפכ תואיצמל תומדיהל 

,הפ-פ ,נ-חל ימע ,(ץיקת) ו ,ףסאמה ,'יעומתשאה הירוא ןב םל^'מ תורגא' ,(לכייא קחצי] •37 

.טמר-המר ,ועק-אעק 

Wolfgang Beutin, et al. (ed), History of German Literature, London ,ןיטיוב לש ורפסב האר .38 

 165 :1993 4 New York. ידיב בתכנ קרפה Inge Stephan.

.1775 ןילרב ,ןויזחה רפס ,ירישה תכאלמ' ,[בונאטאס קחצי] •39 
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עבטב םיירשפא םיבזוכ םילשמ'ל בונאטאס לש ותוסחייתה .איהש יפכ אקווד 
,בונאטאס ירבדב םיעמשנ אסיג ךדיאמ .דשטוגל הקיז לע אופא תזמור 'תואיצמה 

תינמרגה תורפסב הלועה חוכה ,גניסל עיצהש השדחה הקיטאופל םידה ,רומאכ 

,תיעבטה תואיצמה תא גיצמ וניא ררושמה וז הקיטאופ יפל .האמה עצמא רחאל 

40.רתוימ אוהש לכ החודו ,יסופיטבו רקיעב תזכרתמה תיטויפה תמאה תא אלא 
וירבד סינכהל' — רישה לש תדחוימה ותנוכת תא בונאטאס םיעטמ לזיווכ 

םירבדה תא הנורכיזב תטלוק ,וז הסיפת יפל ,שפנה .'עמושה שפנב רבדמה בלמ 

תואיבמ התואתשהו שפנה תולעפתהו ;(העימשה שוח) שוחה ןמ ומלענש רחאל 
.(א"ע ,ג) תובוט תודימב רקיעב איה שפנה לע םירישה תעפשה .ןורכיזה תקמעהל 
םיענ דגיה איהש 'הצילמ'ב ררושמה שמתשמ יוטיב ילככ ,הז ירבע ןקיטירואת יפל 

הקיטאופה תא טרפמ בונאטאס .יתונמא רויצ לע ססובמה ,יטתסא ןפואב רדוסמו 
,רמוחה תניחבמ :תוניחב שולשמ (הזורפב וא הרישב תויהל הלוכי וז) הצילמה לש 

.תילכתהו הרוצה 

רוקמב שומישה תודיחא ונייהד ,ןושלה תוחצ לע הדפקה :רמוחה תניחבמ 
ריהמ רפוס לכ ןכל' :קודקדל תונמאנו ,תונונגסו תונושל לילבמ תוענמיה ,ינושלה 
הנייהתש ל"ר [,]תוחצה ךרד רומשיש אוה רמוחה דצמ ותצילמ ראפל הארי 
הנייהת אלו ןושלה קודקיד יפכ תוקדקודמ .הצילמה רמוח ןימכ םהש תוביתה 
ןושלה קודקידמ םהירבחמ ועדי אל תוצילמה תצק יתיאר רשאכ .תונושלה יברועמ 

.תידוהי רבדל תוריכמ ןניאו .תידומלת תורבדמ יצח םהיתוצילמ יכ ףאו .ללכ 
.(א"ע ,ד) 'םב בותכ תוישרפ בוריעו 

םעו ,ותותימאו ןויערה תוריהב לעו הקיטתסאה לע הדפקה :הרוצה תניחבמ 
'יהתש איה .הרוצה דצמ' :יוטיבה לש ןהו ,אשונה לש ןה ,האילפה דצ לע םג תאז 
אילפיו .םירוציה עבט יאלפמ וילשמ ץילמה חקיש ל"ר .ןויערה תכז הצילמה 
רדסל ץילמ לכ האריו .תוענמנ יתלב ךא [ת]ואיצמה עבטב םירז םינינעב ותצילמ 

.(םש)'ונושל גהנמב רשא יפויה דצ לע וירבד 

:תומלשל ותאבהו םדאה ןוקיתל תיביטקורטסנוק הנווכ :תילכתה תניחבמו 
תרשיה איה ץילמה תצילממ תעגמה 'תוכה תילכת 'יהתש איה תילכתה דצמ' 
םיצילמכ אלש 'תויתימא תועדב וא תולעמב םאו תודמב םא ותמלשהו םדאה 

41.(םש)...םירצי ררועל םתביתכ תנווכש םיירכונ 
יתונמאה רויצה תא אופא השיגדמ בונאטאס לש תיטויפה הצילמה תסיפת 

.םיענה ינושלה יוטיבה לש םיילארומהו םייטתסאה םיטביהה תאו הבש 

,'ףסאמה' יכרועמו םילשמ לשממ ,ל"ירב לאוי :שפנה תוחוכ תא ררועל — ל"ירב 

תרודהמ ,ילארשי תורימז' רפסל ותמדקהב הצילמהו רישה תרדגהל םרת אוה ףא 

.167 ,165 :38 הרעה ,ליעל - ןיטיוב לש ורפסב תורואנה לע קרפה הוושה .40 

תסיפת לע .60 :8 הרעה ,ליעל רכזנה ורמאמב בונאטאס לש ותנשמ לע רדנלדירפ לש ונויד הארו .41 

רכזנה 'תירבעה הלכשהה תורפס תישארב הצילמה תסיפת' ירמאמב ןייע בונאטאס לש הצילמה 

.41-40 :23 הרעהב ליעל 
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ל"ירב 42.ל"ירב לש ורואיבו םחנמ ןב השמ תאמ יזנכשא םוגרת םע םילהת רפס 
רשא רוביד — ילכשה רובידה ןיב בולישכ תספתנ וז .'הצילמ'ה תרדגהב קסוע 
רוביד םע — תובשחמו תונויער םיפילחמ ותועצמאבשו ,ןויגיהה יללכב ודוסי 
.רחא ישפנ חוכ לע לעופ דחא ישפנ חוכשכ ,תושגרהה תועצמאב ,תולעפתהה 
:(א"ע ,ב ;ב"ע ,א)ילכשה רובידהמ רתוי הקזח תולעפתהה רוביד תלועפ ,וירבדל 
איה וז :ולאה תולעמה יתש ורבחתנ וב רשא רובדה היהי םיענ המו בוט המ הנהו' 

לע שפנה תוחכ תא םג ררועיש ןפואב ןווכמ ילכשה רובדה איה יכ .הצילמה 
הצילמה לש היתולוגס תא חתנמ ל"ירב םג .(ב"ע ,ב) 'תועעורתמה תושגרהה ךרד 

תובקעב ןכו ליעל םונרכזהש םירחאה םיירבעה םירפוסה ךרדכ ,ןייצמו ,(א"ע ,ד) 
תא ררועל הדעונ איה יכו (ב"ע ,ז)'םיהלא תתמ' אוה הב ןוכנה שומישה יכ ,רדרה 

תודיחא :ןה ,שדוקה ירפסב ןוגכ ,תירישה הצילמה לש היתונוכת .שפנה תוחוכ 
רובעל אוה יאשר יכ ףא ,ררושמה לש שפנה תולעפתה יוטיבב יצילמה רובידה 

;(א"ע ,ט) 'ושפנב רבוגה חכה יפכ תולעפתהל תולעפתהמ' — תובורק תונוכתל 
:(ב"ע ,ט) תחא תומלשל םירבחתמה םיקלחמ בכרומה יטתסאו רדוסמ הנבמ 

.(ב"ע ,ט) רישב םירבודה יובירו 

דוד ויה הרישה לש הקיטאופב וקסעש םירחאה 'ףסאמה' ירפוס ןיב 
43.ט"יה האמה תישארב גרובצניג רב בדו דלפסכירדירפ 

וזכרתה םינקיטרואתה יכ ,הארנ הקיטאופב וללה םינוידה תא םכסנ םא 
תא ומיעטהו ,תורחא תויתורפס תוגוסל האוושהב הרישה לש הדוחיי שופיחב 
תאו ,הרישל תיחרכהה תירויצ ןושלב דחוימה שומישה תא ,תדחוימה הנושל 
לש היכרע לע הדפקה תרכינ .תורישי שפנה לע עיפשהלו רודחל אלפומה החוכ 

ירקיע תא ובאש םא םג .תחאכ תינוציחהו תימינפה התובכרומ ןויצו הרישה 
;תירבעה לש הדוחייל םירע ויה — תינמרגה תיתוברתה הביבסה ןמ םהיתונויער 
םהידי־לע תשדחתמה תורפסל תושירדו תורדגה ,תולובג ביצהל ושקיב םה ףאו 

הרישה לש היכרע תא ועבק םה .תינמרגה תורפסה לש תויטתסאה תושירדה רואל 
השעמהו שרדמה ,רומאכ ,ךא .ארקמב תירבעה הריציה תשרומל תושרדיה ךותמ 
תונויסינבו הריש לש תונויסינב רבודמהשכ דוחייבו ,םיהז תויהלמ םיקוחר ויה 
תעיבקב ועייס וללה תושירדה ,תאז םע .הנשי־השדח ןושלב תיטויפ העבה לש 

.םירישה לש והשלכ יופינבו ,םייטויפ םידעי תבצהב ,םינוירטירק 

תורימז רפס ,'טרפב שדוק ירפס תצילמו ,ללכב ירישה ןינעמ הנושאר המדקה' ,ל"ירב לאוי 

הספדנש רפסה לש הנושארה הרודהמב היוצמ הניא וז המדקה .ז-ו :א"נקת ןילרב ,לארשי 

ןייע ל"ירב לש הצילמה תסיפת לע דוע .א"נקת תרודהמב העיפומ איהו ,ה"מקתב ןילרבב 

.42 : (23 הרעהב ,ליעל)'תירבעה הלכשהה תורפס תישארב הצילמה תסיפת' ירמאמב 

דארבמ ג"ב !הפ-ז מ :1809 םדרטשמא ,קידצ רכז ,ףידה רוקח רמאמ' ,דלעפסכירדירפ דוד 

:ידיבש הרודהמה ;ע"קת בובל ,ל"חמרל 'םידומל ןושל' תרודהמל ותמדקהב [גרובצניג רב בד] 

.ו"צקת בוקלידס 
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תירנעה הריציה ראפ - הרישה 

,תירבעה הלכשהה תרגסמב ןה ,ליעל רכזנכ ,וכרענ תיארקמה הרישב םינוידה 
לע' ורפסב תיארקמה הרישב ןד רדרה םג רומאכו ,תויפוריאה תויורפסב ןהו 
ועבקנו תיתורפס הכרעהל םינוירטירק ובצוה םהיתובקעב .'תירבעה הרישה חור 

רשאב קר אל ,יטתסאה טופישה יכרדל תוקיז םהל ויהש תויטאופ תויצנבנוק 
רקוח ןייצ תיעוצקמה תורפסב .םנמז תרישל רשאב סג אלא ,תיסלקה תורפסל 
םירנא'זבו ך"נתה לש הקיטאופב ןויע ןיבש הקיזה תא (Fowler) רלואפ םירנא'זה 
תורוצב ןויע יכ ןהכ ףלאר הארה ןכו ,םייניבה־ימיב םירנא'זה תוחתפתהל ובש 
תורוצ בוברעל םגד שמיש ([Lowth] תאול טרבור לש) ך"נתה לש תויתורפסה 
תא ועבק םיירבעה םיליכשמה ןיב ארקמה תרישב םינוידה 44.ןמזה תורפסב 
ןכתייו ,הרישה לש התוילוגס תסיפת תא וססיבו הלכשהה תרישב בוטה םעטה 
לש ותנחבהכ ,הלכשהה תורפס לש היתורטממ תחאכ הרישה תייארב ועייס ףאש 

45.טיבש 

ויה אל 'ףסאמה'ב תירבעה הרישה לש הקיטתסאה תעיבקל העפשהה תורוקמ 
םיירבעה םיליכשמה ישאר לש תורכזנה תוירואתה יפ־לע — דבלב םיימינפ אופא 

רדרה לש ורפס תובקעב ךלה ומצע לזיו יכ ,ונחכונ .דבלב םיינוציח ויה אל ףאו - 
םרוקמ רבדב ןויערה תא ,רומאכ ,רדרה םיעטה םש .'תירבעה הרישה חור לעי 
ץפח ילכ' לזיו לש ירבעה ודגיה יפ־לע אוהש ,ירישה יוטיבהו הרישה לש יהולאה 

לש ותקיני תורוקמ םגש אלא ,דבלב וז אלו 46.'אוה 'ה עטמ ...םישנאלו םיהלאל 

יקוליח תורמל — (Hamann)ןאמאהמ הארנכ ול ואב םהו םיבכרומ ומצע רדרה 
הרישבו ,תולגתהה תפש תא תישונאה ןושלב הארש — םהיניב וררשש תועדה 
,תיכ"נתה הרישה תלודג תא וחבשב ,לזיו 47.תושונאה לש םאה ןושל תא — 
דוההש ,ודיעה' רשא 'ונרודבש םימעה יררושמ ילודג' ,םילודג תונליא לע םג ךמסנ 

ימימ םיאצמנה םירישה לכב ןתמגוד ןיא ,ך"נת ירפסבש שדק ירישב שיש רדההו 
ותעפשה 48.'ס"אראהו ,ר"אדניפ ,ס"ורימוה יריש ומכ ,הלעמב םימסרופמה םדק 

הארו .Alastair Fowler, Kinds of Literature, Cambridge, Ma., 1982: 57, 191-192 :רלואפ האר .44 

Ralph Cohen, 'On the Interrelations of Eighteenth-Century Literary :ןהכ ףלאר לש ורמאמ 

 :1974 Forms', New Approaches to Eighteenth-Century Literature, Phillip Harth, ed., New York

 47.

התיה תשדחתמה הרישה תשגדה יכ רובס ,(9 הרעה ,ליעל) היגולואידיאו הרישב ,טיבש יזוע •45 

.הינמרגב התישארב תירבעה הלכשהה לש היגולואדיאב הלולכ 

.יהולא אוה הרישה רוקמ :24-2J ,3 :(26 הרעה ,ליעל) ,רדרה .46 

E.L. Stahl Sc W.E. Yuill, German Literature of the Eighteenth and Nineteenth Centuries, האר .47 

 55 :1970 New York. לוקאלב האר ,ןאמאה לש הפשה תסיפת לע דוע, Eric A. Blackall, The

 Emergence of German as a Literary Language 1700-1775, Cambridge 1959: 451 ff. ןאמאה

ורפסב ןאמאה לש הפשה תרות לע דוע האר .רדרה לש הפשה תייפוסוליפ לע תרוקיב חתמ 

.79-70 :ז"כשת ביבא־לתו םילשורי ,תונמא ,סותימ ,הפש ,ץרווש השמ לש 

.ב"ע די ,תמאו םולש ירבד .48 
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היה ויתורוקממ דחא יכ שרופמב רסומה ,ל"ירב לש ויבתכב םג תרכינ רדרה לש 

טקיל יכ בתוכו םיימינפה תורוקמה תא םג שיגדמ ל"ירב ,תאז םע .ורפסו רדרה 
אוהו ,'תומואה ימכח רפסמ םתצקו' ,ל"ז ונימכח ירבדמ הקיטאופה לע וירבד תא 

ותרוקיבב ,ש-ד ,רחא רקבמ 49.םיה תרישל ן"מבמרה לש ותמדקה תא ןייצמ םג 

אוה ףא 50,ן"קתב 'ףסאמה'ב הספדנש ן"מבמרה לש ומוגרתב םירישה־ריש לע 
תא ףאו ,(חנ :ו) תומש רפסב תיארקמה הרישה לע וירבדו ןוסלדנמ תא ריכזמ 

.(גצ :ו)ורפסו רדרה 

יכרוע ובישחה ,הקיטאופה תסיפת לע תערכמ העפשה ועיפשהש הלא םיליכשמכ 

איש תאו תירבעה הריציה ראפ תא הב ואר םה ףאו ,רתויב הרישה תא 'ףסאמה' 

,לאמ םדא קלח' התויהב תוידוחיי תולוגס הרישה ןושלל ,םתעדל .ינושלה ןודיעה 
םירזוחה םהמ שי .(גמק :א) 'ארובה תאמ םיאורבה לכ לע ול אוה רתי תלחנו 

5'.הרישל וסחי תא םיריכזמו הז אשונב לזיו תא םיטטצמו 

הלכשהה לעפמ דוסיב דמועה שדח ןויער ועיצהו םיפסאמה ואב הז עקר לע 

תונקומה תוידעלב תולוגסב תננוחמ םנמזב םג תירבעה ןושלהש ,אוהו ,םהלש 
ןושל' יוטיבה לא סחייתהל םנמא רשפא 52.'שדוקה ןושל' התויה ףקותמ הל 
.איה ןכ יאדוובו .ןושל־תרגש לאכ ,םיליכשמה יבתכב עיפומו רזוחה ,'שדוקה 
תורחא תועפותבש ,תדחוימ הנווכ םג וילא תרזוחה תושרדיהב תוארל שי ךא 
.לוח־לש־גשומ לאכ הז גשומל םישרדנ םיליכשמה .תבכרומ איה םג הלכשהב 

ביחרהל' :'רושבה לחנ'ב לזיוול םיבתוכ םהש יפכ ,םיפסאמה לש םצפחו םתמגמ 

הרשקהב 53.(ה) 'סימעה לכל היפי תא תוארהלו 'ה םע ךות השודקה וננושל תעד 
תשדחתמה תירבעה תוברתה לש היגשיה תא גיצהל שקבמ הז דגיה ,תורואנה לש 

יכדרמ ,הלכשהה ירפוסמ דחא .תיללכה תיפוריאה הלכשהה תושדחתהמ קלחכ 
אוה .תשדחתמה תירבעה הפשה גשומ תסיפתל שדח יוניכ עיצה ,רבאנש־ןוזיוול 

שדוק תפש יפלכ לופכה סחיה תא אטיב ךכבו ,'השדחה שדוקה ןושל' הל ארק 
54.לוח לש םוימוי שומישל הדעונש 

לארשי תורימז רפס ,יטרפב שדוק ירפס תצילמו ,ללכב ירישה ןינעמ הנושאר המדקה' ,ל"ירב .49 

.ב"ע י ,א"ע ג ,(42 הרעה ,ליעל) 

לאויו ןוספלוו ןורהא לש םרואיבבו ןוסלדנמ םוגרתב] םירישה ריש תלגמ [תרוקיב] ,.ש-ד .50 

.וצ-זפ ,אס-זנ ימע :(ץיקת)ו ,ףסאמה ,('םישדח םירפס תרוקב' רודמב)[ל"ירב 

ןכו' :גסש ימע ,(ן"קת) ו ,ףסאמה ,ןהכה לאפר תאמ 'ןושל אפרמ' לע ותרוקיבב ,תי'מא ןוגכ .51 

(ןושאר קלח) תראפת יריש דמחנה ורפסל ותחיתפב לזיוו ץריה ילתפנ 'ר םסרופמה ברה בתכ 

.29 הרעהב ליעל האר .'"םישנאלו םיהלאל ץפח ילכ רישה היה םדקמו שארמ" 

The ירפסב 'ד קרפ האר תירבעה ןושלל םתשיג לעו םיליכשמה לש םתסיפתב ןושלה תולוגס לע .52 

 1979 Age of Haskalah, Leiden ןושל' :'ןויזחה רפס'ל 'המדקה'ב ,בונאטאס .84-82 ימע דוחייבו

טי)'תונושלה תרבג' תירבעל ארוק אוה .'ירגהו באומ םודא ןושל לע הרתי האצמ רשא .ירבעה 

,ןושארה ירבעה תעה בתכ ,"ףסאמה" :הלכשהב הלחה ןושלה תייחת' ירמאמ האר ןכו .(ב"ע 

.75-59 :(ט"נשת רדא־תבט) ב ,נ רוזחמ ,םעל וננושל ,'הפשה שודיחל רישכמכ 

.(םש) The Age of Haskalah ירפסב 'ד קרפב תירבעה ןושלל םיליכשמה סחי לע דוע הארו .53 

.גפק :(די'מקת) א ,ףסאמה ,[רבע ןושל ישרוד תרבח] ע"לדחל יבתכמב .54 
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תספדהב הרישה רודמב ןה ,םיכרועה תרהצה יפל השעית ןושלה תעידי תבחרה 

תחא וספדנ רשאו רבכ וספדנ אל רשא שדוקה ןושל יריש' — םיינרדומ םיריש 
,(םירמאמה) םיבתכמה רודמב ןהו — (ה) 'שיא לכ דיב םייוצמ םניאו תחא 
,ןושלה ןמ קתניהל הלוכי הניא ,םתסיפת יפל ,הרישה .ןישל יניינע ונודיי ובש 
ידי־לע םעטוהש ידוחיי דצ הב שי הרישל המושייבש ,וילאמ ןבומ הארנה רבד 
ךכו ;'ק"הל יריש' :וז הרישל דחוימ יוניכ שי םיפסאמל .םירכזנה םינקיטרואתה 

.(א)'ק"הל יריש ושאר לע ואובי' :'רושבה לחנ' תליחתב םיבתוכ םה 

'ףסאמהיב הרישה תסיפת 

םיפסאמה לש הרישה תסיפת יכ יתיארה 'ףסאמה'ב לשמה תעפות לע םדוק ןוידב 
הקיטאופב םנמזב תלבוקמ התיהש ךרדכ ,הבחר התיה תובורק תוגוסל התקיזב 
הרישה הללכ 'ףסאמה' לש תונושארה ויתונש שולשב יכו ,תיפוריאה תורפסה לש 

תרגסמב וללכנ םיירופיס םילשמ םג .הזורפב ןיבו םיזורחב ןיב ,םילשמ םג 
קלח אוה לשמה לש רנא'זהש תיסלקה הסיפתה יכ אופא חינמ ינא .הרישה רודמ 

ןיידע 55,האמה עצמא דע הכורא הפוקת ךשמב החוור רשא הסיפת ,הרישה ןמ 
םיילוש־תרעהב אצמית ךכל תודע 56.(ו"מקת)ג ךרכב 'ףסאמה' יכרוע לע תלבוקמ 
ליחתנ ...םיבר םילשמ דוע ונל שי םג' :םיכרועה ועידוה הבש ,הבושח ךא היובח 
תיתורפסה העפותב םג םיחכונ ונא ךכו .'םירישה קלח תחת תחא תחא םגיצהל 
םיברועמ םיתעל ויה םימיוסמ םירנא'זש ,הלכשההו תורואנה תורפסב העודיה 
ןייצ ,(Kames) סמייק דרולה ,ח"יה האמה ןב ילגנאה רקבמה ,המגודל .הזב הז 
ולאב ולא תוברועמו תולולב תויתורפס תורוצ יכ ,(1762)'תרוקיבה תודוסי' ורפסב 
ד ךרכמ 'ףסאמה'ב התנתשה תאזה הסיפתה ךא 57.ןהיניב ןיחבהל רשפאש אלב 
.'רסומ ילשמ' ומשו דרפנ רודמב עיפוהל םילשמה וליחתה ובש ,ךליאו (ח"מקת) 
תוילידיא םג הרישב תולולכ ,'ףסאמה'ב הרישה לש תירנא'זה הסיפתה יפל 
לולכ ןכ .תירבעל םוגרתב רנסג תאמ 58'שפנל החמש ןיא' תמגודכ ,הזורפב 
לכ ןיא 59.כ.ח תאמ ,'הזחמב הוקתהו האריה' ןוגכ ,ירוגלאה רופיסה הז רודמב 

 H.J. Blackham, The Fable as Literature, London 1985: 11. .55

הלכשהה תורפסב לשמה לש הגוסה' ,לשמה תסיפת לע רכזנה ירמאמב וז העפות לע יתדמע .56 

.חפ :(ד"מקת) א ,ףסאמה ,ירסומ ילשמ' :הארו ! 52-45 : (22 הרעה ,ליעל)'הינמרגב תירבעה 

 57. 219 :1762 Henry Home, Lord Kames, Elements of Criticism, 111, Edinburgh. בוריע לע דוע
הלכשהה לש התישארב םייתורפיסה םירנא'זה :רנא'זה רחא שופיחב' ירמאמ האר םיאשונה 

.יו ימע ,14 הרעהב ליעל רכזומה ,'הינמרגב תירבעה 

,רנסג [ןומולס] / [דנלדירפ דוד םוגרתב ילידיא רופיס] 'דסחה תושע תחמשב שפנל החמש ןיא' •58 

רוקמה תא יתאבה תורעהב םיאבומה םירישה רוכזאב .ד"מקת ןושחרמ ,דכ-כ :א ,ףסאמה 

.ךרעה תרדגה ללוכ ,'"ףסאמה" חתפמ'ב ותניתנ ךרדכ יפרגוילביבה 

.ד''מקת לולא ,גפק-אפק :א ,ףסאמה ,.כ...ח / [ירוגלא רופיס] 'הזחמב הוקתהו האריה' .59 
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81 'ףסאמה'ב הרישה תעפותו רישה תכאלמ 

םא ףא ,הבגשכ תיטויפ הריציכ תיללכה התועמשמב תספתנ הרישהש אופא קפס 
...הזורפב איה 

םיילוש־תורעהב םיתעל תאצמנ רנא'זה תרדגה :םיילושה ־תורעהב םירנא'ז תרדגה 

ןייצל וגהנ ןכ .הגוסה תא תינמרגב םיפסאמה םירידגמ ןהבו ,תוריציה תיתחתב 
ןיא' הילידיאל תחתמ ,המגודל .תינמרג תורפסמ םימוגרתל תחתמ הגוסה תא 
,רנסג תאמ הילידיא םוגרת :תינמרגב אבוה 'דסחה תושע תחמשכ שפנל החמש 

תא םיפסאמה םיאיבמ 'רפא לשמ'ל תחתמ 60.ינמרגה רוקמב הילידיאה םש ספדנו 
:תוירבע תויתואב םיריבסמו ,'רפא לשמ' גשומה רכזומ ובש בי ,גי בויאמ קוספה 

ךרוצה לע ןכו םירנא'זל תועדומה לע תודיעמ ולא תורעה .(וצ :א)'ןטפירשבארג' 

.תינמרגה תורפסב לבוקמה רואל םיירבע םיחנומ ארוקל ריבסהל 

ידי־לע תושדחתמה תורפסהו תוברתה תריצי תרגסמב :ררושמ לש םגדכ לזיו 

םה .השדחה תירבעה הרישל םהלשמ השדח השיג םיפסאמה ועיצה ,הלכשהה 

םיבר םידגיה .ויתובקעב תכלל ושקיבו תפומכ ררושמה לזיו לש םגדה תא וביצה 

םיילוש־תורעה ןכו ,לזיו לא םיכרועה לש םבתכמ ספדנ ובש ,'רושבה לחנ'ב 
.לזיוול םיפסאמה לש יטויפה םבוח תא םינייצמ םינשה ךשמב תכרעמה תועדוהב 

ירחא ןושארה לודגה ררושמכ לזיו לש ותימדת תלבקתמ ומצע לזיו לא םבתכממ 
רבוד שיאו ,לבנ יפ לע םיטרופה ולדח' :ןושלה וזב ול םירמוא םהו ,ןברוחה 
ךלכש סלפב וניאיבנ תצילמ .רבע ןושל תומקה רפעמו ילתפנ תמקש דע .ןיא תוחצ 
יברע לע היולת רונכה תא םשמ חקתו ...ךמע ברקב ץילמל םהומכ יהתו ,תלקש 

רבךכ יכ ...התצה ךיתורימז שאב םיליכשמ בל ...ךיריש ןגנמה ןגנכ ויהו ,ויתורחנ 
לש ותומדב שי ,וז םתסיפת יפ־לע .(ד) 'ךקלח תמא יררושמ םעו ,תרבד הזוחה 
,רומאכ ,ורחב ךכ םושמ .הזוחה־ררושמהו תירבעה ןושלה שיא לש בוליש לזיו 

.ןוסלדנמ לא תונפל םוקמב ,תיבמופ וב וריכהו הצעו הכימת תשקבב וילא תונפל 

ילואש 'ףסאמה' יכרוע לש 'רפסא םיחבש' ןונגסב לזיו לע חבשה ירבד תמועל 
תא לבקל ידכ יטרפ בתכמב תורישי וילא ונפש םושמ המזגה םושמ םהב שי 
ולד יתורימזו ,םיטעמ יריש' :ותריש לע ךכ דיעמו ענטצמ ומצע לזיו ,ותכימת 
יתאמ ימולש ישנא ושקב רשאכ העשה ךרוצל םא יכ וז הכאלמב יתלמע אל ,דאמ 

,רפסמ יתמ סה ןכ לע ,תרבחמ וזיא תחיתפל וא ,ץראה יכלמל םירישב רישל 
יניעב ורקי אל יכ ,ידיב םהמ 'א ןיא טעמכ ,םלכ ןיב 'ך רפסמ ויהי םא ינקפוסמ 
ןייפאל ביטה אוהו ,ויריש תכרעהב ןכ לזיו היה ןכאו .(י)ייתורצואב םתוא סושל 

.'ףסאמה'ב וספדנ רשא וירישמ םיבר הלא ויתולימב 
יריש' תאצוה רחאל יליכשמה סוסנראפה תגספל עיגה לזיו לש יטויפה ודמעמ 

לש תוביתה ישאר הארנכ - א-א בתכש תרוקיבהמ ררבתמכ ,ט"מקתב 'תראפת 
:ותרוקיבל החיתפה תביתכל ומיחרו וליחדב שגינ רקבמה .לכייא (קציא) קחצי 
שיא ידימ תאזה הרקיה תרבחמה רבד לע טפשמב יתעד תוחמ אריאו יתלחז' 

 60. 'Eine Uebersetzung der Idylle Menalka und Alexis des Herrn Gessner' (כ :א ,ףסאמה).
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רקבמה ריהצמ ןכ־יפ־לע־ףאו .(יר :ו) 'וננמזב םיענ ררושמו בגשנ ץילמל עדונ 
,תאזה הבגשנה הכאלמה' לע יתימא וטופישו הנכ היהת ותרוקיב יכ ,ךשמהב 
ןכאו .(איר) 'םתמדא לעמ לארשי ולגש םוימ הומכ התשענ אל התנוכתמב רשא 
ש-ד רקבמה 61 ...לזיו לש םיחלצומ אל םייוטיב לע תרוקיב חתומ אוה ךשמהב 
םירישה־ריש תרודהמ לע תרוקיבב 'תראפת יריש' תאו לזיו תא ללהמ אוה ףא 
רשא םויה ןמ היה אל והומכ' יכ לכייא לש וירבד חורב בתוכו ,ןוסלדנמ םוגרתב 

.(גצ :ו)'םצרא לעמ לארשי ולג 

השדחה הסיפתה יבגל הנבות לבקל לכונ :םיכרועה יניעב תיארנ הניאש הריש 
םיריש ימגד תקידב ידי־לע יפיצפס רתוי ןפואב 'ףסאמה' יכרוע יניעב הרישה לש 
לע ריש' אדניל ךורב לש וריש תא םיאיבמ םיכרועה ,המגודל .םהל וארנ אלש 
תובקעב ךלה רבחמה יכ ,דומעה ילושב םיריעמו 62,(ךשמהב וילע הארו) 'הלילה 
רישה תא תושעל ידכ דוקינה תא תונשל םיפידעמו לקשמב םירחובה םיררושמה 

םה ...'םויה ונמע ןכ אל' :הנוש הרישב םכרד יכ םימיעטמ םיכרועה ךא .לוקש 
רבסה .(דפ :א) 'תונותשעה יבחר' סהו תצלמנו האיגש םתפשש םיריש םיפידעמ 
,ונייהד ,בונאטאסו לזיו יבתכב ,רומאכ ,הונאצמש יפכ רישה תרדגה תא םאות הז 
לש וריש תא וסיפדה וז הביסמ 63.הילע עיפשהלו שפנה תא םמורל תבייח הרישה 

.(...ונימיב םג תלבוקמ וז הכירע ךרד ,עודיכו) דוקינ אלב אדניל 

הדפקה םע רשקהב ,אידנאקמ ףסוי לע היפרגויבה דיל תרחא םיילוש־תרעהב 
םיררושמל םתודגנתהו הרישב םכרד לע םיפסאמה םיריעמ ,תירבעה תרהט לע 

תולמה דוסי ועדי םרטב ,םיזורחה טפשמו ,רישה לקשמ יניד ךא םיעדויה' 
ןושל לש השדחה הסיפתה תא םימאות הלא םירבד .(גמק :א)'םנינעו ,םתבשחמ 
םינזרחה וליאו .התוימינפב אלא תינוציחה התרוצב אל איה התלוגסש ,הרישה 
,םיפסאמה םינעוט ,'ודוסיו ןושלה יקמע דע םלועמ ואובי אל' הנשיה תנוכתמב 
:א) 'וארוב תאמ םיאורבה לכ לע ול אוה רתי תלחנו ,לאמ םדא קלח' איה רשא 
.תועונתהו תודתיה יפ־לע הלוקשה הרישה תא םיחוד סה ןכ־לעו ,(גמק 

רבדב ,ןוסלדנמ םוגרתב םירישה־ריש תליגמ לע תרכזנה תרוקיבב ש-ד דיעמ ןכו 
םירבחמש 'ערה גהנמה' לע תרוקיב חתומו ,הרישה תובכרומו 'רישה תכאלמ' 
:לאוש אוהו ,'רישה תכאלמ' תא ועדייש ילבו לובג ילב םיזורחו םיריש םיבתוכ 
תא וחינה' :השקבב וללה סינזרחה לא הנופ רקבמה '?םיררושמ ויהת םכלוכה' 
םירפסמו רקבמה תרעה תא םיקידצמ םיכרועה .(הצ-דצ :ו)'םיררושמל םירישה 
םהש ,םיחלושה לא םינופ םה .תכרעמה לא םיעיגמה םיבר 'ךרע יתוחפ' םיריש לע 
אלא ,'םירישב דוע ונתוא סימעה יתלבל ...הנובתבו המכחב' תונורשיכ ילעב יאדווב 

םתדפקה תא רנזולק האור ךכב .(הצ) 'תומכחו תועידיב םירחא םירבד' חולשל 

(הרדיסב ןושאר רמאמ !םישדח םירפס תרוקב)[לזיו ילתפנ תאמ 'תראפת יריש' רפס תרוקיב] .6: 

םירפס תרוקב) 'תראפת יריש רפס תרוקב ךשמה' ;ן"קת ןסינ ,אכר־יר :ו ,ףסאמה ,[א־א] / 

.ן"קת בא ,בנש-ומש :ו ,ףסאמה ,(א־א) / (הרדסב ינש רמאמ ;םישדח 

.ד"מקת רדא ,ופ-דפ :א ,ףסאמה ,אדניל ךורב / 'הלילה לע ריש' .62 

.48-31 :(23 הרעה ,ליעל)'תירבעה הלכשהה תורפס תישארב הצילמה תסיפת' ירמאמ האר .63 
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םתוא םירייצמש ומכ הצילמ־יבבוחו םעט־ירסוחמ אופא ויה אל'ש םיפסאמה לש 

64.'ךליאו םישישה תונשמ םהירקבמ 
אלש ,אכבוד המלש לש ורפס לע תרוקיב תרגסמב המגודל טטוצ רחא ריש 
רקבמה .(חמ :א) דוקינ אלב אוה ףא אבוה ןכלו ,לזיו לש הקיטאופה יפל גהנ 
.םיתב ז"יו תועונת א"ימ תבכרומה ,'הטושפ הריש'כ אנבוד לש וריש תא ךירעמ 
דובכל בתכנש ''עיך ללהמ' לזיו לש וריש תא תפומה םגדכ ביצמ אוה ותמועל 
ריש םיפסאמה םיאיבמ םיתעל 65.ושארב ספדנשו ,(זמ :א)ןוסלדנמ לש 'רואיב'ה 
םינייצמ םה וילעמו ,'םימשב חרי םג שמש ןה' יוסדמ ףלאוו לש תישכ ,דוקינב 
םהש שי .(אנ :א) 'םיררושמה טפשמכ ליעלמו תועונת א"י' ,תוריעז תויתואב 
ריאמ לש ורישל תחתמ םתרעה ןוגכ ,ספדנש ריש ילושב הכירעמ הרעה םיפיסומ 

הזה ןטקה ריש יפוי' :'םיפ[ס]אמה ירבד' תמיתחב 'ץרא ילע ונימי לצכ' קינרבא 
ונעמש ונינזואבו ,תוריהמה הברתת ויזורח רוצק י"ע יכ ,ותנכתמב ונתעדל אוה 
ריהמ ,רצק אוה רישה ,ןכאו .(ח :ו) 'רצעמ ןיאב ןמזה תצורמ וניאר וניניעבו 

...דוקינ אלב והואיבה ,ךכ םושמ ילואו ,ןכ־יפ־לע־ףאו ,הנושו 

'ףסאמהינ ותויב תירלופופה הגוסת - הרישה 

לש תובישחה תגרד תא ךירעהל התע ונל םירשפאמ "'ףסאמה" חתפמ' ימושיר 
אל ,םיכרועה לש תיתורפסה םתסיפתב ןוחריב ומסרפתהש תוגוסה ןמ הגוס לכ 
יאצמה רואל םג אלא ,תויוגהה תורדגההו תורהצומה םהיתוכרעה יפ־לע קר 
םינושה םייתורפסה םירנא'זה תוחיכש רחא בקעמ תועצמאב ,רמולכ .יתומכה 
הגוסה יכ רורב ,'חתפמ'ב 'ףסאמה'ב םירישה ימושיר תקידבמ .תעה־בתכב וספדנש 

רתוי — 'ףסאמה' יכרכ תרשעב וספדנ םיריש 122 :הרישה איה רתויב תירלופופה 
.תרחא תיתורפס הגוס לכמ 

םיילידיא םירישמ — הנוש יפואו תונוש תויוכיא ילעב םה םיברה םירישה 

םהל ועריאש םיעוריאלו םיכלמל ללהו חבש יריש דעו תינמרגמ םימגרותמ 

השעיי ןכ־לעו ,יללכ ןפואב הלאה םירישה תא ךירעהל השקי .םהיאצאצלו 
,תוירישה םהיתונוכת תא ןייצלו תויטויפ תוירוגטק יפל םגווסלו םתופמל ןויסינ 
,םתוא תונייפאמה תויתורפסה תורוצהו תויצנבנוקה ,תירויצה ןושלה ישומיש 

.ןחותינו תומגדה ךותמ 

.162 :(3 הרעה ,ליעל) רנזולק .64 

:ג"מקת ןילרב ,תישארב רפס ,'שולשה תוביתנ רפס'ל המדקהב ,'עיר ללהמ' ,לזיוו ץריה ילתפנ .65 
תורדרדיה לע אובמ ול הוולנו 'יהיגת לפא יתד שא םלוע תעפי' םילימב ליחתמ רישה .ז-ד 

םוגרת רדעיהו םיבותכה טשפמ תוקחרתהה ,ארקמה דומיל תוטעמתה ,תולגב שדוקה ןושל 

.'רואיב'ה תעפוה םע התע אלמתמה ךרוצ ,הרותל תואנ 
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התואב רתויב םיעודיה םיררושמה :'ףסאמה'ב םהירישמ ומסרפש םיררושמ 

םהירישמ ומסרפ — וטאצול םירפאו ןהכה םולש ,לזיו ץריה ילתפנ — הפוקת 
,רדפ היבוטב — םיריש ובתכ סגש םילשמ־ילשממו םירפוס ,םירחא .'ףסאמה'ב 
שלטיי ךורב — י-ןב-ב]) שלטיי ךורב ,דלפסכירדירפ דוד ,באז־ןב ביל הדוהי 
םהירישמ ומרת םה ףא — גרובצניג בדו הלודלימ םהרבא ,([אדניל ךורב וא 
יתרפאה ףסויו סידנימ וקנארפ דודכ ,תויכ"נת תומרד יבתוכ ףאו .תעה־בתכל 
םיריש תביתכב םחוכ תא וסינ ,ןוסלדנמ השמ ...וליפא ילואו ,ץטיוולפארטמ 

66.ירבעה תעה־בתכב וספדנ הלאו ,םיירבע 

ףא םסרפ ,תיברעמה תיסלקה הרישב םיינמרגה תעה־יבתכ וגהנש ךרדכ 
וסיפדה (ד"מקתב) הנושארה ותנשב רבכ .תירבעה הקיסלקה תרישמ 'ףסאמה' 
ט"מקת בא ןויליגבו ,'םימ יגלפ ,יניע דרת ,יניי תולככ' לוריבג ןב לש וריש תא 
.ןוסלדנמ לש תינמרגל םוגרתב ,יולה הדוהיל 'ילאשת אלה ןויצ' הניקה תא — 
67.ח"מקתב ,'ןש תוטמ לע בכושה יוה' ,ימורה לאונמע תאמ ריש ומסרפ ןכ־ומכ 
לש ויה 'ףסאמה' יריש ןיב והשלכ ךרע םהל עדונש םירישה יכ ,גרבניצ ןעט קדצב 

68.רבעה יררושמ 

יריש לש םהינימל הנשמה־יגוס תא תוגציימה תודחא תומגוד לע דומענ ןלהל 

:'ףסאמה' 

הנשה תונועו עבט יויש 

ררושמה לש ויתושגרה תא םיראתמה םייריל עבט יריש וללכנ וז הירוגטקב 
הקיז םהל שי .עבטהו םלועה לומ ודמועב תונוש תויונמדזהבו םידחוימ םיבצמב 

הלא םיריש .'ףסאמה'ב תרופיסה לע דרפנ רמאמב ןד ינא ןהבש ,תוילידיאל 
םע תובורק רתוי םיתעלו ,תונושארה ויתונשב 'ףסאמה'ב תורידנ םיתעל ועיפוה 

חתפמ'ב .87 הרעהב ןוידהו ןוסלדנמל סחויש /ועיר ןגב ליכשמ רבגל תודידי ןורכז' ןלהל האר .66 

אשונב יתנד ןכו .רישה תא רביחש אוה ןוסלדנמ ןכא םא הלאשה לע יתרעה '"ףסאמה" 

ןוסלדנמ לש וסחי לע .103-101 :1972 ביבא־לת /תרוסמ ילבכב :ןוסלדנמ השמ' ירפסב הז 

Moses Mendelssohn's' ,George J ten Hoor :האר ,הרישב ונורשיכ רדעיהו תילגנאה הרישל 

 Relation to English Poetry', Publication of the Modern Language Association of America,

 1137-1165 :(1931 XLVI (4, December. ןמטלא לש ורפסב האר ןכו Alexander Altmann. Moses

 67 .Mendelssohn A Biographical Study, Alabama 1973, p.

!ד"מקת רדא ,בפ-אפ :א ,ףסאמה ,לוריבג ןב המלש / [ריש] 'םימ יגלפ יניע דרת ,יניי תולככ' .67 

הדוהי / [םחנמ ןב השמ תאמ תיזנכשאל םוגרת תייוולב ורוקמב רישה] 'ילאשת אלה ןויצ' 

,ףסאמה ,ל...ע / [ריש] 'ןש תוטמ לע בכושה יוה' ;ט"מקת בא ,לש-א"כש :ה ,ףסאמה ,יולה 

.ח"מקת ירשת ,ב-א :ד 

.55 :(5 הרעה ,ליעל) ,גרבניצ .68 
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ךרוע ,ןהכה םולש לש תיטויפה ותביתכב רקיעב ואטבתהו ,ט''סקת תנשב ושודיח 
.תונורחאה ויתונשב תעה־בתכ 

ןיוצ רבכ 69.ד"מקתב ספדנש ,אדניל ךורב תאמ ,'הלילה לע ריש' היה הז גוסמ 
תנוכתמב בתכנש םושמ הז רישמ החונ התיה אל םיפסאמה לש םתעדש ,ליעל 
ודחיי ןכ־יפ־לע־ףאו .דוקינ אלב והוסיפדה ןכ־לעו ,דרפס תריש לש לקשמהו זורחה 
הבחרהב הואיבהו רישה םע רבחמה םהילא חלשש תרגיאל םלש דומע םיכרועה 

התוברתו הפשה שודיח רבדב םתדמע תא ראתל הביסהש סושמ רישל אובמכ 

ראתמו ,ןושל ירויצבו םייומידב הסומע ,הבגשנ הזורפב בתוכ רבחמה .שדחה ןדיעב 

,םיינורגיא םירמאמב הפוקתה ינותיעב לבוקמכ .הביתכל והואיבהש םיעינמה תא 
ירבד ואבוה הפוסבו ,םיכרועה לא בתוכה לש ותיינפ תרגיאה שארב הספדנ 

.המיתח 

רקיעב תויוצמה עבטה לש דוסיה תונומתמ המכב רבחמה שמתשמ אובמב 
תופקשמכ יאזורפה אובמב רבכ ררושמה ידי־לע תוספתנ עבטה תונוע .תוילידיאב 

ויתסה' :הליחתב בתוכ אוה ןכ־לעשו ,ידוהיה םעה לש יתוברתהו ינחורה ובצמ תא 

תורהנ שיאבהו ,לארשי תמדא חצמ לע ותשק ןתיאב ותרבע יצח חלש רשא רבע 

ןושל תחת שבד ףוצ בלחו ןיי םדקמ ועבנ רשא ןויגהה ירואי לכ חילדהו ,הצילמה 

,םירפוסה ןיב החוורש הנעטה לע אדניל רזוח הקיטמתה תניחבמ .(הע :א) 'רבע 
ןבומכ ךכב שיו) הרישה לעו ןושלה לע הילכה תא האיבה תולגהש ,לזיו ללוכ 
.(דרפס תרישמו הלוגב רצונש טויפה ןמ ,ירבעה קודקדה תוחתפתהמ תומלעתה 
:אובל דיתעה רישה לע הזורפב אובמה דיעמ ,תיביטרוגיפ ןושלב שומישה תניחבמ 
ועמשמ ויתסה .םעה לש ובצמ תא תואטבמה תורופטמב אופא תוספתנ הנשה תונוע 

יפכ ,םירושימה ינשב תושדחתהה ןדיע אוהש ,ביבאכ אלש ,(םעהו) עבטה תשימכ 

שומישב תודיחא רסוחב תנייפאתמ אדניל לש ותביתכ .ךשמהב וראתמ אוהש 
תשאבה ...המדאה חצמ לע םיצח חוליש :ןוגכ ,םייומיד בוריע הב שיו ,ירופטמה 

...שבדו ףוצ ,בלח ,ןיי רבעב ועבנש ןויגהה ירואי תחלדה ...הצילמה תורהנ 

ירואית .'ביבא'ה אוב םע עבטב לחש יונישה תא אדניל ראתמ אובמה ךשמהב 
םיירופטמ םידגיהל םיכפוהו אדירג תירואית תרגסממ םיגרוח שדחתמה עבטה 

תע התע' :המגודל .םעה שודיח אשונב תועמשמ־יבר םיטפשמ תפסוה תועצמאב 

רחרחס ושובל ףנכב לבת ינפ קירבהו דגנמ תודומח ךילשה ביבאהו עיגה רימזה 
ירמא תחנמ ישיגמ לארשי ינב ירענ יליצא המה ,חיר ונתנ םיאדודה ,םימיענב 
יבידנ דמח ירוחב ומק ...ןושל הדוהי ינב דמלל םירפוס תאנק חור ריעהל רפש 
טעמב םימעה ןיעל התמכח תוארהלו ונמע ןושל תליסמ לקסל םש ישנא םע 
'...רסומו המכח הצילמ רבד לכ לע וניניעב [לבוטכ] בוטב הב רבדל ונל ראשנה 

ורמואב םתועמשמ לא ררושמה־רבחמה שלוג םיכלוהו םיכשמנה ףונה ירואיתמ 
אוה — 'עיגה רימזה תע' — חתופה טפשמה .'...לארשי ינב ירענ יליצא המה' 

רישב לשמל) םיפסונ םירישב רזחנ אוה .תירבעה הרישה שודיח לע זמורה דגיה 

לש תירופטמ המסיסל ךפוהו ,(ןלהל ןודייש 'ועיר ןגב ליכשמ רבגל תודידי ןורכז' 

.וע-הע ימעב ספדנ אובמה .ד"מקת רדא ,זפ-דפ :א ,ףסאמה ,אדניל ךורב / 'הלילה לע רישי .69 
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,'םולש עימשמ רשבמ לגר'ב ,וירבדל ,אטבתהש םיליכשמה לש םלעפמ .הלכשהה 

והירה ךכ םושמו ,תירבעב הריציל אופא ותוא ףחוד ,'רושבה לחני םוסרפב :רמולכ 

תואשילקלו ןושל תוינבתל קקזנ ררושמה ,ןכבו .בתכש רישה תא םהילא חלוש 
.םייארקמ םיצוביש לע ןבורב תוססובמה תוירואית 

,ונושלב 70.םיליכשמה לש תיטויפה ןושלה תמגדה םשל ץובישב וכרד תא ןחבנ 

ןושלה יאטבמ ינש לש בילכמ יוטיב ,'לארשי ינב יליצא' םה םיירבעה םיליכשמה 

תרמה .('לארשי ינב ירענ') ה קוספו ('לארשי ינב יליצא') אי ,דכ תומשב םיקוספב 
םישיגמה... .םמצע יניעב םיליכשמה לש דבכנה םדמעמ לע הדיעמ 'יליצא'ב 'ירענ' 

םישגמ' תא בלשמה דגיה /רפש ירמא תחנמ ישיגמ' — יטתסא יתוברת עצמ 
.(אכ ,טמ תישארב) ,'רפש ירמא ןתנה החלש הליא' םע (א ,ה א םיכלמ) 'החנמ 
םירומאה ןח ירבד — 'רפש ירמא' ;םיליכשמה לש המורתהו ישה איה 'החנמ'ה 
םירפוסה תא ררועל .'בוט' לש ןבומב תימראה 'ארפוש' תא םיריכזמה םעטב 
לש יוחיא וב שיש ,'םירפוס תאנק חור ריעהל' :תיצילמה ונושלב — תופתתשהל 
תאנק' ידומלתה יוטיבה םע (ה ,א ארזע)'וחור תא םיהלאה ריעה' יארקמה יוטיבה 
תוכימסב 'האנק' הביתה ,ןבומכ .(א"ע ,אכ ארתב אבב) 'המכח הברת םירפוס 
ץיפהל .(ד ,ד תלהק)'שיא תאנק' ,(אי ,וכ והיעשי)'םע תאנק' :ארקמב םג העיפומ 
קוספה לש הזרפרפ — 'ןושל הדוהי ינב דמלל' :ונושלב — תירבעה הפשה תא 
לש טסקטנוקב קסועה קוספל זמרהה .(חי ,א ב לאומש) 'תשק הדוהי ינב דמלל' 
םיריעצ םיליכשמ ...ןושלה תמחלמל תאצל תוביוחמה לע תורוהל יושע המחלמ 

לאקזחי)'םלכ דמח ירוחב' לע ססובמה 'םש ישנא םע יבידנ דמח ירוחב' — םיעודי 

ןושלב שדחל .(ד ,ו תישארב)'םש ישנא' ;(חי ,אכ רבדמב)'םע יבידנ' ;דועו (ו ,גכ 

'ןבאמ ולקס הלסמה וליס ולס' קוספה לע ססובמה ,'ונמע ןושל תליסמ לקסל' — 
התמכח תוארהל' — םיברב תירבעה לש התוינויח תא חיכוהל .(י ,בס והיעשי) 
תא םירשהו םימעה תוארהל' :אי ,א רתסאב קוספה לע תתשומה ,'םימעה ןיעל 
ההז ןבומב הלכשהה תורפסב תונשנו תורזוח וללה ןושלה תוינבתמ המכ .'היפי 

.המוד וא 

:תומייק ןכא 71,יתרפאה לש תרכזנה ותנחבהכ ,תוירואיתה תואשילקה ,ןכבו 
ונתנ םיאדודה ...לבת ינפ קירבה ...תודומח ךילשה ביבאה ...עיגה רימזה תע' 
השדח תועמשמ ןהל הנקמ אלא ,תיתמכס ןהב שמתשמ ררושמה ןיא ךא ,'...חיר 

.ןמז ותואב םיליכשמה םיארוקל םינבומ ויהש םיינרדומ םירשקהב ןתוא רישעמו 
,ינרדומ רשקהב םהב שומישבו ארקמה יקוספ תליאשב םוכחתב גהונ אוה ךכו 
.םינמוימ םניאש םיארוקל םיאופק וא םינבומ־יתלב םויכ םיארנ וישומיש םא םג 
שיתמה למעה ןמו םויה ןמ רבעמה תא ראתמ ,'הלילה לע ריש' ,ומצע רישה 
םימעמעתמ ובו ,ןוימדהו הבשחמה םיטלוש ובש ,הלילה לא — ירמוח שוכר רוגאל 
...םיכשחמב םדא ינפ ריאת המכוחה קרו ,ןוציחה שובלה שטשטימו ינשהו בהזה 

תורפיסב תויגוסו תוגוס' ירפסב ילינאמור לש תיליכשמה הצילמה ישומיש לע המוד חותינ האר .70 

.232-227 ימע ,תועסמה תורפס לע קרפב /תירבעה הלכשהה 

.7 הרעה ,ליעל האר .71 
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ימוק') רואה איהש ,'ונואגו םדא תראפת' ,הניבלו המכוחל הדוא אוה רישה 
ץיצא ילוא .../קדצ לגעמ ינחנה ,ךכרד תא ינרוה' המכוחל ארוק ררושמה .('!ירוא 
ידעלב .(ופ) 'קדח תכושמב ךשוח ךלא ךדעלב יכ /,הגונ שא ,ךעדמ רוקממ ביבשב 

תכשח איהש ,יזיפטמה ךשוחב ךלוה ומצע תא ררושמה האור ןכא רואה־המכוחה 

ובש)'ןמזה ןואש' םע דדומתהל האירקה האב ףוסלו .המכוחל תדגונמה תורעבה 
תא האיבמ המכוחה .'הניבה יפנכ לע' אשניהלו (ומייסמ אוה ובו רישה תא ליחתה 

,ותויעראב ריכהלו ,'לעממ לא קלח' ומצע תא תוארל ,האירבב תופצל ררושמה 

רבוחל םיזגה המודמכ .(זפ) ...'הירוענכ ,היבא תיב לא' ושפנ בושת ףוסבל ירהש 

72...'הכשחב םג הריאמה' הלכשהל ןווכמכ רישה תא וניבהב טעמ 
הז רישב שי ,'ףסאמה'ב וספדנש םיבורמה שמשהו רחשה ,רואה יריש תמועל 

תעיגי ןמז ,למעה ןמזכ רייטצמ םויה .הלילה תא חבשמ אוהש ךכב תוירוקמ 
העיגיה ילג /,ישפנ תא שער ןואסב רעוסו ךלוה םויה' :חורה לע תעפשמה ףוגה 

יכ ,חחותשת ילע ישפנ /...החנאו ןובצעמ ילע ןוגי יבבלו /.ישאר לע ורבע ופוטשי 

תגרוח רבחמה יבגל ךא ,הוולשה ןמזכ הליחת רייטצמ הלילה .(דפ)'החונמל הגרע 

אלא ,ררושמה תוולש קר הוולשה ןיא :וז תרגסממ טא־טא הלילה לש ותועמשמ 
אטבמב שמתשמ ררושמה .('םימשה ףועו היח המהבו םדא') הלוכ לבת תוולש 
האבה הכורא הטימשל רשאב רומאה ,'היתותבש הצרת זא' יארקמה ןושלה 
קוח יפ־לע אלש עקרקה לש הערל לוצינו הדעומב הטימשה םויק־יא תובקעב 

...הרותה 

ןמ אוה ,ולקשמ לע םיפסאמה לש תרכזנה םתרוקיב תורמל ,אדניל לש וריש 
שיו ,ידמ תלברוסמ הניא ונושל .םויכ םג ףטשב םיארקנה ,רתויב םיאנה םירישה 

תוילטנמיטנסה תא ףקשמ רישה .אשונל תירוקמ השיגו בל יכשומ םייומיד וב 
דרוודא לש ותעפשה תא הז רישב אצמ רבוחל .הלכשהה תרישב תחוור ןיידעש 

םגרות גנאי לש וריש 73.אריפש תאז ריכזה ןכו ,'הליל ינויגה' ורישב (Young)גנאי 

יל הארנ אל ךא ,הבר העפשה םנמא ול העדונו ,ח"יה האמל 60-ה תונשב תינמרגל 

.ירבעה רישה לש וחורבו תימינפה המגמב ,המתב שממ לש העפשה ןאכ תרכינש 

,ךבריוא קיציא תאמ ,'ביבאה' :הז םשב ארקנה ,ביבא ריש םג דחוימב ןיינעמ 
,רתוי תרחואמה הלכשהה תריש לע יתרפאה לש ויתורעה 74.ט"סקתב ספדנש 
םילילכמה םייוטיבה תועצמאב ראותמ ביבאה .הז רישל תומיאתמ ,ליעל ורכזוהש 

םינצינה ,ורבע םיאישנה ,וננרי רעיה יצע ,הירוענ תא תשדחמ המדאה :םילבוקמה 

,ארובה ישעמב ריכמו תואתשהב האירבה תמועל בצינ ררושמה .המודכו וארנ 
איה וז עבט תריש .לאה תואלפנ תא רפסל ודיקפתבו ,םדאה ינב תשלוחב 

.96 :ח"פרת ביבא־לת ,א ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל 'פ .72 

ותעפשה .346 :(4 הרעה ,ליעל) השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,אריפש !םש ,םש ,רבוחל .73 

םירכזנה ,רנזולקו רבוחל לצא הנודינ םייהנפאפ המלשל 'תוסוכ עברא תדגא' לע גנאי לש 

(ןוסלדנמ"טרופקנרפ השמ)יבצ לדנמ ןב השמ לש ודוביעב 'הליל ינויער' .72-ו 3 תורעהב ליעל 

.בפר-חער ,זר-בר :(ט"סקת) ח ,'ףסאמה'ב םסרפתנ 

.ט"סקת ןסינ ,אפק-טעק :ח ,ףסאמה ,ךאברעיוא קציא / 'ביבאה' .74 
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תיתד הריש סג ךא 75,תינמרגה תורפסב היוצמ התיהש וזכ ,תילרוטספ הריש 
תיבמ האציש תינונמהה תיתדה הרישה חורבו םילהת ררושמ לש תירבעה חורב 

שי .תינמרגה תורפסב תלבוקמ התיה ןיידעשו ,(ןלהל הארו) רלאה לש ושרדמ 

םיצובישלו ,תוילנויצנבנוק עבט תונומתל ,םילבוקמ םייוטיבל תושרדיהה יכ ,רמול 

שומישהו ,הבגשנהו האיגשה הרישה לש הסיפתה ןמ קלח התיה םיעודי םייארקמ 

,תירבעה תשרומה לש דוסי תונומת הבוחב תנפוצה תיארקמה ןושלה יצובישב 
.ירישה יוטיבה תא רישעה 

תאמ [!] 'העיגה ביבאה ןה' היה ו"מקתב 'ףסאמה'ב םסרופש רחא ביבא ריש 

תאמ םיבר םיחבשל הכז הז ריש .(חיק־גיק :ג)וטאצול םירפא דוביעבו ויזאטסטמ 

ותמדקהב גרובצניג רב בד ידי־לע רוכזאל ףאו ,תחבושמ הרישל המגודכ לכייא 

76.ל"חמרל 'םידומל ןושל' תרודהמל 

לש עבטל הבהא רישו הזורפ ירבד ,'ארונה חרקה' :םירחאה עבטה ירישמ 

,'ריצבה' :ןהכה םולש תאמ םיריש השולשו ;ה"מקתב ספדנש ,דלפסכירדירפ דוד 

77.ט"סקת תנשב ומסרופ םלוכ ,'ץיקה'ו 'ויתסה' 

'הלודגה היווהה תלשלשיו ךופהו רעסה' יריש 

םיפקשמ ירבעה תעה־בתכ לש ותעפוה ךשמהב רוא וארש עבטה ירישמ המכ 
ץרפהו רחסה) Sturm und Drangt םרזב תינמרגה תורפסב ולחש םייונישה תא 
עבטה תסיפתב ואטבתה םייונישה .תורואנל דגנ־תבוגתב (ףחדהו רעסה וא 

םינפ תועפשהבו וסור לש ץוח תועפשהב הקלחב ,תיתרבח תרוקיבבו הירוטסיההו 

Beutin, History of German ,ןיטיוב לש ירפסב ןוידה האר ,תינמרגה תילרוטספה הרישה לע .75 
 Literature, (38 הרעה ,ליעל): 165.

.הדיל ןוידהו טמר-ומר :(37 הרעה ,ליעל) 'יעומתשאה הירוא ןב םלשמ תרגא' ,לכייא :האר .76 

בד לש הקיטאופב ונוידמ הארנש יפכ ,'ףסאמה' ירפוס לע םמשור תא וריאשה ביבאה יריש 

תטטוצמה ,8-6 :(43 הרעה ,ליעל) ל"חמרל 'םידומל ןושל' תרודהמל ותמדקהב גרובצניג רב 

.פ-הע :(עקת)2'ט ,'ףסאמה'ב תרוקיבב ןהכה םולש ידי־לע הבחרהב 

ריש] 'ריצבה' !ה"מקת ןסינ .בק־טצ :ב ףסאמה ,דלעפסכירדירפ דוד / 'רבע הנה ארונה חרקה' .77 

,ןהכה םולש / [ריש] 'ויתסה' !ט"סקת ירשת .אי-י :ח ,ףסאמה ,ן-ס-ש / [ףלחש ץיקה לע 

זומת ,זער-הער :ח ,ףסאמה ,ןהכה םולש / [ריש] 'ץיקה' ;ט"סקת תבט ,אק־טצ :ח ,ףסאמה 

לע דוע .'ףסאמה'ב תרופיסה לע רחא ןוידב קוסעא 'ביבאה' אשונב תיתוגה הזורפב .ט"סקת 

תא םג הארו .יתרפאה ףסוי לש (7 הרעהב) רכזנה ורמאמב האר ףונ ירואיתו עבטה אשונ 

,םינזאמ ,'ץיבומרבאל "םינבהו תובאה"ב עבטה ירואיתל תורעה עברא' ,ןורימ ןד לש ורמאמ 
.265-255 :(ט"כשת) חכ 
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תנשב ספדנש ,ג-ש תאמ 'הדותל רומזמ' היה הלאה םירישה דחא 78.רדרה לש 

רופיס דביע םג רשא ,אגולג שריה יבצכ קפסב ההוז רבחמה .(ז-ג :ו) ן"קת 
ג-ש לש ומש םא םג 79.'ףסאמה'ב ומסרפו שוד בוקאי ןאהוי תאמ ירסומ־ינורגיא 

םייקה קפס ,ירוקמ ריש הז היה ןכא םא קפס ליטהל שי ,הז ריש רבחמכ םותח 
ךכל תודע 80.םיליכשמ לש םהיתומשב ומסרפתנש םיבר םילשמ יבגל םג המגודל 
םשב םג העודיה) 'רפסה תיב' היטאמוטסירכב רישה לש תרזוח הספדהב היוצמ 

,רוקמה תא רבחמה ןייצמ ןכותבו ,באז־ןב לש ('דומלה תלסמ' ןושארה קלחה 
.םוגרת רמולכ ,'הקתעה' אוה יכ רסומ אוה ןכו ,'הצילמה ןוקתב ףסאמה ןמ חוקל' 
םירחא םידבועמ םירישב יכ ףא ,ירוקמה רבחמה והימ ןייצמ וניא באז־ןב ךא 

8,.רבחמה םש תא איבמ ןכא אוה 

תורפסב תובשנמה תושדח תוחור אטבמ אוהש םושמ קר אל ,בושח הזה רישה 

ונודינש םייזכרמה םיאשונה דחאל יוטיב ןתונ אוהש םושמ םג אלא ,תינמרגה 
תא גיצמ והירהו ,עבטב םדאה לש ומוקמל :תיפוריאה הלכשהה תבשחמב 
שמשל יושעש וטומ עיפומ רישה שארב .הז אשונב תידוהיה־תיליכשמה הבושתה 

רואיתב תחתופ הנושארה הרושה .'הממדל בשיו םערה תולכ ירחא' :רתוככ םג 

...'רעסו ךלה ןואסב םערה' :שערה תמצוע הלוכ־לכו ,םערה ,עבטה ינתיאמ דחא 
תויתואהו ,רעסו שער :תורמוא וז הרוש תווהמה םילימה עברא ךותמ שולש 
םיוולנ םירואיתב םצעתמ םערה לש ילוקה גשומה .ךכב תועייסמ ן"יעו ך"מס 
תואלמ תירפג' ...'וידחכ וילגלג תורהד רוטק לגעמב' :םירחא םישוחב םירזענה 
ןיב ךלהתמ /המי חורל טאל שערי /הממד לוקו' םדנ רעסה ךא .(ג :ו)'םיקרב ובר 

טסקטנוקהש 'הממד לוק' אוה הרעסה רחאלש טקשה .(ג)'חוחו ףוסו חיש יכבס 
(בי ,טי א םיכלמ) והילאל תולגתהה ןמ ותוהזל םיעדוי ירבעה - טסקטהו - 
'המי חורל'ו 'ךלהתמ' םירויצה ינש תועצמאב קזחתמ הז זומיר .'הניכש יוליג'כ 
ןגב ךלהתמ םיהלא 'ה לוק תא ועמשיו' יכ"נתה קוספה תא טסקט־תתכ םילעמה 

.(ח ,ג תישארב)'םויה חורל 

Roy Pascal, The German Sturm und Drang, :'ץרפהו רעס'ה םרז תרישב לחש ךפהמה לע האר .78 

 Manchester 1967, ch. VII, pp. 233ff. ליאויו לוטס לש םרפסב ב קרפ ןכו, ,Stahl Sc Yuill

 Literature of the Eighteenth and Nineteenth Centuries (47 הרעה ,ליעל).

M. Steinschneider, Catalugus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca ,רדיינשנייטש לש יוהיזה .79 

 578 :1964 Bodleiana, II Berlin 1852-1860; facsimile ed.: Berlin 1931; Hildesheim. רופיסה

,שוד בוקאי ןאהוי תאמ ,'הירשע וער לא אבצה רש ןונמאל בתכמ' אוה ירסומה־ינורגיאה 

Dusch, Moralische Briefe :ךותמ רוקמה .ט"מקת .אפר־דער ,גמר-מר :ה ,ףסאמה ,ג-ש דוביעב 

 (1762) zur Bildung des Herzens.

,'תירבעה הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוס' ירפסב 'םיירוקמ'ה םילשמה תלאשב ינויד האר .80 

.134-132 ימע ,לשמה לע קרפב (22 הרעה ,ליעל) 

םש ,166-163 ימע ,א"עקת הניו ,'םירשימה ידומל ינש קלח רפסה תיב' ,באז ןב ביל אדוהי .81 

םערה תולכ ירחא' :םוקמב) 'םתולכ ירחא רעסו םערה לע' הנושה תרתוכב רישה םסרפתמ 

תאצמנ בא ז ךב לש ותרעה .(רוקמה לש הנוש דוביע לע דיעמה יוניש ,'ףסאמה'ב 'הממדל בשיו 

.306 ימע רחאל ,םיניינעה ןכות ,'המישר'ב 
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לוקב םעריו ןופצה ריעה הז ימ' :תויטנוולר תוירוטר תולאשל רבוע ררושמה 
'חירטה םאשמ דבוכ -די זוזעב ימ /זהרעסב םירה ומרענו םיבע ררצ ימ /יארונ 

התא אלה' :'תירוטר הבושת' ןיעמכ אבה תיבב ןתבושת תא תולבקמ תולאשה .(ד) 
תא הזוח ררושמה .'תולוק זיזחו םער ריעבמ שא ךחור /תולודג השוע ,יעלס ,ילא 

שי יאדווב ךכל םינמיס ,רורב םזיאתנפ ךכב ןיא םא ףאו ,האירבה לכב ארובה 
ררושמהו ,עבטה ןמ קלחכ ספתנ .'האירבה תראפתו רוציה רחבמ' ,םדאה .שיו 
יערכת ואסכ ינפל םש' לע־לא ליפעהלו הצרא בצומה םלוסב תולעל ושפנל ארוק 

םוקיה לכלו ,ארובה תליהת תא רישל ולוכ עבטל ארוק אוה ןאכמו .(ז) 'םיכרב 
תולע ומוק ץרא יוצק ומוק /דחי הישות תזחאמ תובסה תלשלש יללה' :תואיצמהו 
ריש אוה שדחה רישה .(ז) '!אלפ השוע לאל ורמז ,שדח ריש 'הל ורישו /דחאכ 

תלשלש' .רישה תישארב םערה רחאלש הקדה הממדה לוקל ליבקמה ,הממדה 
םירשבמ — 'םכתפש אצומ ריבכ גהל' אלב — םמויק םצעב 'ץרא יוצק'ו 'תובסה 
רש עבטה יכ רמוא ירבעה ררושמה .(ז) 'הלענ דואמו אוה לודג לא יכ' םירומו 

.ומויק םצעבו ותויה םצעב לאל ללה ריש 

ורויצ יפ־לע ,(Vast Chain of Being) 'היווהה תלשלש' תא תורואנה תסיפת 
םדאה לש ומוקמ תלאשב הנד 82,'םדאה לע הסמ'ב פופ רדנסכלא לש יטויפה 
ושד רבעבש םשכ תורואנה ימכח וקלחנ הז אשונב .םיאורבה םלוסבו עבטב 
פופ לש ותסמ ;תינמרגה תורפסל םג רבע סומלופה .םיגולואתו םיפוסוליפ וב 
םג םהב ,ןמזה יררושממ המכ לש םתרישב םיעמשנ היךהו תינמרגל המגרות 
83.'םדאה לע הסמ'ב ואבוהש הלאל םיבורקה ןושל ייוטיבל םישרדנה ,רלאה 
תדבכנ הילח' ,'היוהה םלוס'ב םש־יא םדאה לש ומוקמ תא הראית תורואנה 
84 גנאי ילגנאה ררושמה לש ותסיפתכ ,'םיהלאל והיתה ןיב ךותב /,תרשרש־ףוסניאב 
םלעתנ םא — הנושארל תירבעה הלכשהל רדח הז יגולואת־יפוסוליפ סומלופ 

,ונינפלש רישה תא םסרפש 'ףסאמה' תועצמאב — הז אשונב ןוסלדנמ לש וקוסיעמ 
ירבעה ררושמה .תירבעה־תידוהיה ותבושת תא יליכשמה סומלופה לבקמ ךכו 
םלוסה תיתחתב אל ,האירבה רזנ תא ,תיתרוסמה הסיפתה יפ־לע ,םדאב האור 
יכ"נתה םלוסכ תויהל ירבעה רישב ךפוה ירופטמה םלוסה ךא .ועצמאב אלו 
דע עיגהל ידכ הלעמ ליפעהל םדאה לע התע .המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומה 

אופא איה 'תובסה תלשלש' .לאה ,'תוביסה תביס' ינפל ךרב עורכלו דובכה אסיכ 
תסחייתמה תימייניבה 'הביס' הביתל שרדנש ,'היווהה תלשלש'ל ירבעה יוניכה 
תואיצמכ תימייניבה התועמשמב תספתנ איה ףא 'הישות'ה .לאל ,הנושארה הביסל 

Alexander Pope, 'An Essay on Man', in: Eighteenth-Century English Literature, Geoffrey האר .82 
 635-651 :1969 Tillotson et al. ed. Fort Worth.

Paul Böckmann, 'Eighteenth century German hymnic verse', in; Reality ןמקב לש ורמאמ האר •83 

 124-125 :1963 and Creative vision in German Lyrical Poetry, A. Closs ed. London.

Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of Being, Cambridge, יו'גבאל לש ורפסב ןוידה האר .84 

 183-207 :1966 .Ma, ביבא־לת ,הלודגה היווהה־תרשרש ,יו'גבאל 'א רותרא :תירבעל ומוגרתבו

ןוסלדנמ לש ותדמע האר ןכו .תירבעל םוגרתב ,193 ימעמ :גנאימ הטטיצה .211-186 :ט"כשת 

.137 ,47-46 :(66 הרעה ,ליעל)ןמטלא תאמ היפרגויבב וז הלאשב 
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יבחרמב אצמנ לכל' :םדוק אבוהש ררושמה לש רחא דגיהכ 85,תושיה ,תיתימאה 
וא 'המכוח' :הלימה לש יארקמה ןבומל הזומר תועשעתשה ךותמ ,(ו) 'הישות 
דיעמ עבטב םדאה לש ומוקמו 'היווהה תלשלש' אשונב םג .'הנוילע המכוח' 
איה ןיאו ,תקהבומ תידוהי ךרד איהש ,הלכשהב תדחוימה וכרד לע 'ףסאמה' 
הפקשה תמייק ובש אשונ לכב תיללכה תורואנב תומייקה תומגמה יצחלל תינענ 

.םיליכשמה לש םחורל תמאותה תקהבומ תידוהי 
לש תיביטקייבוסה הייארב ינייפואהו דחוימה תא םירחוב הז רישב םירואיתה 
גנורלקפואאה תביתכבכ עבטבש ינומרההו הפיה גוציי תא דוע אלו — ררושמה 

ירבעה יוטיבה םג .'ץרפהו רעסה' ירפוס לש השדחה יוטיבה ךרדכ — ינמרגה 
םידחייתמ םהו ,הללכהלו םיעודיה םייארקמה םיצובישל םישרדנ םניא םירויצהו 

.םהידגיהב 

הדבועש רנסג תאמ הז םשב הזורפב תיגולאיד הילידיאב םג םייק רעסה אשונ 
התמגמ ךא ,(גי־ט :ה) ט"מקת תנשב 'ףסאמה'ב המסרופו ז"רב ןועמש ידי־לע 

.הנוש 

תוערו תודידי ידיש 

,תוערו הבהא ,תודידי יריש ויה 'ףסאמה'ב רוא וארש םיריש לש רחא גוס 
גוסמ םיריש םסיפדהב .'רושבה לחנ' טקפסורפב דוע םמסרפל וחיטבה םיכרועהש 
ךכבו ,דרפסב לוחה תרישב םיירבעה םיררושמה תובקעב םיפסאמה וכלה הז 
עודיה ,לבוקמ יריש גוס 'ונכ לע ובישה'ו תירבעה הרישה תשרומ תא וכישמה 

86.תודידיהו חבשה ירישכ 

,'ועיר ןגב ליכשמ רבגל תודידי ןורכז' אוה הז גוסמ םיניינעמה םירישה דחא 
ינא רומאכ יכ ףא) ןוסלדנמל סחוימהו ד"מקתב ספדנש ,םיתב השולש ןב ריש 
ןולאו שורב לצב תוהשל ףידעמ אוה יכ ריהצמ ררושמה 87.(וז הרעשהב קפס ליטמ 

לש ודוביעב .189-188 ,ד"צרת ןילרב ,ד ,םייפוסוליפה םיחנומה רצוא ,ןיקצלק בקעי האר .85 

.166 ,'םירשימה ילומל ינש קלח רפסה תיב' ,'תובסמה ירשךש' אוה יוטיבה באזךב 

ארזע־ןבא השמל רישה תרותו לוחה תריש :סיגפ ןד לש וירפס האר תודידיהו חבשה יריש לע .86 

,הילטיאו דרפס :תירבעה לוחה־תרישב תרוסמו שודיח :160-151 :ל"שת םילשורי ,ורוד־ינבו 
.147 :1976 םילשורי 

.ד"מקת ןויס .בלק-לק :א ,ףסאמה ,[ימינונא] / [ריש] 'ועיר ןגב ליכשמ רבגל תודידי ןורכז' .87 

,סירטל יולה ריאמ :33-32 :(ב"פקת) ב ,'םיתעה ירוכב' ,ןהכה םולש י"ע ןוסלדנמל סחוימ 

:1837 גרבמאב ,לארשי תראפת ,טניטראמ םדא ;נ"ק :(ב''כרת הניו)ולש 'ףסאמה' תרודהמב 

,Steinschneider, Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliolheca Bodleiana ,רדיינשנייטש ; 345 

i 58 : (72 הרעה ,ליעל) ,א ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל ! 1744 : (79 הרעה ,ליעל) 

לכ' לש ד"י ךרכ : 100 : (3 הרעה ,ליעל) ,א ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק 

,םוליצ תרודהמ ,Gesammelte Schriften, Breslau 1938 ,לבויה תאצוה 'ןוסלדנמ השמ יבתכ 
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םידגיהה .'עשר לסכ תוריט' אלא םניאש םיראופמ גנוע ילכיהב רוגלמ דידי רצחכ 

,הדגנה לע תוססובמ תונושארה תורושה ששו ,ללמ ףדוע אלב ,םירדגומו םיקיודמ 

לסכל םינומאהו תודידיה ןיב ,יתוכאלמה ראפל עבטה ןיב :תדגונמ הלבקה לע וא 
,תוברתה לש תויתוכאלמל טסרטנוקכ עבטה לע תוקפרתהה ןמ רישב שי .עשרלו 
התלעה רשאו תינמרגה תורפסב המוקמ תא האצמש תיתרבחה הרישה ןמ םג ךא 

88.תנוונמה תוליצאל דוגינב ,ינוניבה דמעמה לש ויכרע תא סנ לע 
לבת ינפ תא הריאמ רבכ שמשהש םושמ ררועתהלו םוקל ויערל ארוק ררושמה 
תנג'ל םיאב םיערה :תוערה רויצב האירקה הוולמ ינשה תיבב .'עיגה רימזה תע'ו 

,ףוסב .'ונמולש שיא' הטנש להואב םיבהאב וסלעתי םש ,'םידוד ןכשמ' ,'דמח 
תירב ...ונינש ןיב ונתרכ /תודידי תירב רוכז' :וער לא היינפה האב ,ישילשה תיבב 

.דעל 'רפות אל'ש 'םלוע חלמ 

אלב ךא ,דרפס תרישב תודידיה יריש לש םחורמ והשמ הז רישב שי ,רומאכ 
ריאמה ותרובגב שמשה לש יליכשמה יומידה הלועו ףצ רישה עקרב .לקשמה 
תרשבמה השדח הריש לש התע — 'עיגה רימזה תע' :הרהצהל איבמו לבת ינפ 

.(ליעל האר) הלכשהה לש תרזוח המסיסכ התע תננורתמה ,םישדחה םינמזה תא 

('וררועתה' ,'ומוק' ,'ורוע') תואירק שולשב םירחאה ויער תא ררועל אצוי ררושמה 
םירמאנ םש ,'תונורכזה רפסב בתכי םויה' טויפה לש וילילצ םידהדהמ ןהבו 
יתשו 89.('אנ ימוק [...]אנ יררועתה ,אנ ירוע') רחא רדסב הלא םילעפ השולש 
'?םכתנשמ ומוקת יתמ' :הלועפל תוארוק סג ילואו הבשחמל תוררועמ ויתולאש 
האירקל ררושמה תא האיבמ ישיאה רושימב תועעורתהה '?םידי ןוקבחת יתמ דע'ו 
תירב .יללכה יתוברתה־יתרבחה רושימב הלועפל האירקכ תועמשמ־בר דה הב שיש 

םהיאצאצ ברקב ךשמיהל הדיתע איהו ,רפות אל םיערה ינש ןיב התרכנש תודידיה 
עגורהו ולשה םויקה ךשמהל הרופטמכ ספתיהל היושע וז תירב .םיאבה תורודב 
םינמזה לש תושדחה תוביסנב ,'עשר[הו] לסכ[ה] תוריט'מ קחרה ,עבטה קיחב 
ןיב תודידיכ תדחייתמ הניא תודידיהו ,ידוהי טסקטנוק לכ רדענ רישה ...םישדחה 
ךשמה לעו תידוהיה תרגסמל ץוחמש תודידי לע זמרל היושע איה ךא ,םידוהי 
השדחה תעה לש תונלבוסבו תורואנב םינימאמה םישיא ןיב התרכנ התעש תירבה 
.דיתעב םג — רכזנה 'ונמולש שיא' ,'םינומאה שיא' לש ותרזעב ילואו — 

ספדנש ,ןהכה 'של 'תועירו הבהא' תא ונא םיאצומ םירחאה תוערה יריש ןיב 
ל-י תאמ םירופל התשמ רישו ,'םיגונעתב הבהא תמענ המו תיפי המ' !ט"סקתב 

90.ן"קתב ,(ל"ירב לאוי :הארנכ) 

תרוסמ ילבכב :ןוסלדנמ השמ :ירפסב ןייע ןכו ,66 הרעהב ליעל ןוידב האר .CII-CI ימע ,1972 

,ליעל) תירבעב ןושארה ינרדומה תעה בתכ ףסאמה ,ןוירמצ חמצ : 103-101 : (66 הרעה ,ליעל) 

.134 ,110 :(12 הרעה 

.186 :(38 הרעה ליעל) History of German Literature :ןיטיוב לש ורפסב הז אשונב ןוידה האר .88 

.תירחש תליפתב ץ"שה תרזחב רופיכ םויל רצוי .89 

רדיינשנייטש ידי־לע ההוזמ !ט"סקת ןוויס ,גמר :ח ,ףסאמה ,ל"ירב־ל /[ריש] 'תועירו ,הבהא' .90 

:ו ,ףסאמה ,.ל.י / [םירופל התשמ ריש] 'םיגונעתב הבהא תמענ המו תיפי המי !והכה םולשכ 
.ן"קת רדא ,דסק-גסק 
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החכותו רסומ יריש 

ומסרפ תושדח תויטאופ תומגמו 'השדח הריש' רבדב םהיתורהצה לכ תורמל 

גוסמ .שדחה ןמ רשאמ ןשיה ןמ רתוי םהב שיש םיריש םינשה ךשמב םיכרועה 

תשגדהל הלכשהה תויטנ םהב ופקתשה יאדוובש ,החכותהו רסומה יריש ויה הז 

תונוכת לש ןהיתושלוח תא ררושמה הלעמ הלא םירישב .ירסומה ךוניחהו רסומה 
.ויכרד תא ביטהל םדאל רסומ ףיטמו שונא 

לע בסנ םירישהמ דחא לכ .רסומ יריש השולש לש הרדס םסרפ ל"ירב לאוי 

אוה 'חכתשמל' .הנוכתה לעב לא החכות ירבדב אצוי ררושמהו ,יהשלכ הנוכת 
ליכשהל חכששו ,וירומ תאו וירוה תא ,ונוק תא 'חכשיש םדאה לע רסומ ריש 
ףיסומו ,'תחכש' הלימה לע וכרואל רזוחה ,טויפ לש יפוא אשונ רישה 91.ביטהלו 

/ךירוה דובכ תחכש /ךארוב בוט תחכש /ךנוק תעד תחכש' :הנוכת רחא הנוכת 

םייסמו '!לכה חכשת חוכש יכ !ךל יוא' הרושב חתופ רישה .'...ךירומ רסומ תחכש 

:החיתפה תנווכ ךופיהבו הנינשב יכ ףא ,הלא םירישל תינייפואה רסומה תאירקב 
.(טצ :ב)'ילכה חוכש חכשת יתמ !רעב' 

ףאו ,'רוכזת' הלימה לע הרזחבו והנבמב ומדוקל המוד ,'ללוחתמל' ,ינשה רישה 

הנוכת לע ורבדב םדוקה החכשה ריש םע הפי רשקתמ אוה 92.טויפל המוד אוה 
,רבודה לש ויתולעמ לכ תא הלעמ עתעתמה ןורכיזהש אלא ,ןורכיז — 'הכופה' 

הז תא ךא' :punch line^ הפירחה םויסה תרושב רכזומ ,חכוש אוהש דחא רבדו 
לש םפוסבש דודיחה .(חצ :ב)'רבדל רקש — דואמ תמצע יכ /,רפסת אלו חכשת 

.'ףסאמה'ב וספדנש םינונשה םימתכמה תא ןייפאמ םירישה 

רישה ,(ל"ירב לאוי) ל-י תאמ אוה ףא ,'יליכ שיא לא' :םירחאה םירישה ןמ 
הדוהי) ק-ל-י תאמ 'ללהתמהו ןכוסה יליכה' ;הלעמל תרכזומה הרדסב ישילשה 
תאמ ,תדה חורב רסומ ריש אוה ףא ,'הרסמה לע' 93;ט"מקתב ,(באז־ןב ביל 
'תד יריש' הארו) תדה תרימשל ארוק אוהו ,(ד"מקתב ספדנ) סידנימ וקנארפ דוד 
דובכ ,ףוגה ייח עבשו /רשוי יכרדמ טת לא !תדב קזחה' :םימענמ בולישב (ךשמהב 

94.(טמק :א)'רשועו 

.ה"מקת ןסינ ,זצ :ב ,ףסאמה ,.ל.י / [רסומ ריש] 'חכתשמל' •91 

.ה"מקת ןסינ ,חצ :ב ,ףסאמה ,.ל...י /[רסומ ריש] 'ללהתמל' •92 

הרעה ,ליעל)'םירשימה ידומל ינש קלח רפסה תיב' ורפסב םיבר םייונישב ספדנו רזחנ רישה •93 
 81): 175-173.

'ללוהתמהו ןכוסה יליכה' !ה"מקת ןסינ ,טצ :ב ,ףסאמה ,ל-־י /[רסומ ריש] ייליכ שיא לאי .94 

ידודל רומזמ הרסמה לעי !ט"מקת ירשת ,ט-ג :ה ,ףסאמה ,[אקארק ביל הדוהי] ק-ל-י /[ריש] 

.ד"מקת זומת ,טמק :א ,ףסאמה ,סידנימ וקנארפ דוד /[רסומ ריש] 
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תסנכה יתיבו תד יריש 

ובתכנש 'אוצמ־תעל' םיריש ויה ןוחריב וספדנש םירחאה םייתרוסמה םירישה גוסמ 

ידי־לע 'ףסאמה' לא וחלשנש םהמ .הליהקב וא תסנכה־תיבב תויגיגח תויונמדזהל 

םיריבסמ הרעהב 95.ד"מקתב ספדנש ,'םימש תארי' רישה ןוגכ ,סידנימ וקנארפ דוד 

םכחה' ,דיתעב ומסרופיש םירחא םיריש םע ,םהילא חלש רישה תא יכ םיכרועה 

לש םויסה תגיגחב הארקהל בתכנ רישה .'והילתע לומג 'ס רבחמ םסרופמה 
'ןטייפה' תופתתשהב ,םדרטשמאב 'שדוק ארקמ' תבישיב 'ךורע־ןחלוש'ה דומיל 
םיישרגב םינמוסמה תונווכ יזומיר םע תיצילמ המדקהב הוולמ רישה .'םיאורקה'ו 

תומוקמב םיפסאמה ידי־לע התחדנ התמגודש ,('ת"קספמ הדועס' ,'ם"ימלשה חבז') 
לש םתפיאש לשבו עודיה גרוטמרדהו רפוסה לש ןיטינומה תוכזב ךא .םירחא 
ותביתכ לש םינשוימ םיטביהמ הלא ומלעתה ,םהירפוס םע ותוא תונמל םיכרועה 

.('ומיתורונצ' ,'ומתדר' ,'ומיפא' ,'ומינפי)ורישבש תינכמה הזירחהמו 
םיפסאמה תא הכשמ ויריש תא הפפאש תיתרוסמה חורהש רעשל שי ,תאז םע 

.םיניינועמ ויה ובש ןותמ יתרוסמ םיארוק להק לש ובל לא רבדל הב היהש םושמ 
וא םיארונה םימיב םיגוהנה םיטויפה ןמ טויפ לש קהבומ יפוא אשונ הז ריש םג 
וארוממ' :'וארוממ' איה תרזוחה הלימה .ונונגסב ןהו והנבמב ןה ,םילגר השולשב 

'המכח'ל 'הארי' ןיב בולישה .'ולחז ואסכ יפרש ,וארוממ' ,'...והיפ הרמ אל ץרא 
יליכשמה רסמב םג אצמנ — 96בונאטאסכ ,םירחא םיליכשמ לצא הונאצמש — 
'םימש שיערמ לודגה לאהמ /דחפה קר םהל ןיא םיליכשמהו' :סידנימ וקנארפ לש 

.(ומק :ב) 

דוד לש רחא ריש ןוגכ ,םיריש דוע םיפסאמה ומסרפ וז הגוס־תת תרגסמב 
— הרותה תאירק םויסל ,'ונליג יחרפ שדק ארקמ ירבח' — סידנימ וקנארפ 
!ן"קתב ספדנש ,י-ר תאמ לאל ללה ריש ,'לא רצונ אל' :ןכו !ה"מקת תנשב 
לע' ;(ליעל ןודינש) ן"קתב ,ג-ש תאמ ,לאל ללה ריש אוה ףא ,'הדותל רומזמ' 
,ןהכה לאירבגל 'ויכרד לכב 'ה קידצ' ;ט"מקתב ,לארשי י"חי תאמ 'שפנה תראשה 
גוסמ םיריש לש תיללכה םתייטנ 97.ע"קתב עיפוהש הכונחל ןומזפ ןכו ;א"עקתב 

.תקהבומ תיתרוסמ הדמע תאטבמ הז 

זומת ,טמק-המק :א ,ףסאמה ,[ישפח) סידכימ וקנארפ דוד /[יגולאיד ריש] 'םימש תארי' .95 
.ד"מקת 

.99-93 ימע ,בונאטאס לע קרפב ,ח"משת ביבא־לת ,'הרומת קבאמב' ירפסב ךכ לע האר .96 

לילב התאירק םויס םע הרותל ללה — יגולאיד ריש] 'ונליג יחרפ שדק ארקמ ירבח' .97 
לכה רצוי ,לא רצונ אל' !ה"מקת ירשת ,ה-א :ב ,ףסאמה ,סידנימ וקנארפ דוד / [הרות־תחמש 

ללה ריש] 'הדותל רומזמ' :ן"קת בא ,בכש-אכש :ו ,ףסאמה ,[י-ר] / [לאל ללה ריש] 'והנה 

לארשי י''חי /[ריש] 'שפנה תראשה לע' ;ן"קת ירשת ,ז-ג :ו ,ףסאמה ,ג-ש / [לבת רצוי לאל 

/[ריש] 'ויכרד לכב 'ה קידצ' :ט"מקת טבש ,לק-טכק :ה ,ףסאמה ,(לארשי [םיי](ר בקעי) ט"ס 

,ףסאמה ,[ימינונא] /[ריש] 'הכונחל ןומזפ' !א"עקת וילסכ ,פ-חע :גי ,ףסאמה ,ןהכה לאירבג 
.ע"קת וילסכ ,זס-הס :1ט 
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95 'ףסאמה'ב הרישה תעפותו רישה תכאלמ 

(םירופל)ןייו התשמ יריש 

עושעש לש ןויבצ'ב ונייטצה םהו ,דרפסב לוחה תרישב םילבוקמ ויח ןייה יריש 

ויה םה םג םייליכשמה ןייהו התשמה יריש 98.סיגפ לש ותנחבהכ ,'יתורפס 
חולב תויגיגח תויונמדזה לגרל םיליכשמה ידי־לע ורבוחש ,אוצמ־תעל־םיריש 

'להקב אובל' םייואר םתוא ואצמ ךכ־רחא .אתורבחב וארקנ ףא ילואו ,ידוהיה 

,'םירופל ןיי התשמ ריש' אוה הזכ .רדא שדוח תונויליגב ,םירופ תארקל רקיעב 

אלב ,תוריהבבו רומוהב בותכ רישה ".ט"מקת רדאב ןוספלוו ןורהא םסרפש 

ררושמה .ףטשב ארקנו ,הנינשב ךא ,תוכבוסמ תוזימר וא תוינושל תויומכחתה 

ךיא ,תארבנ /םילגרו םידי ץחרל םא') םימל קקזיהל אלו ,ןייה ןמ תונהיל ארוק 

:המהבה ןמ םדאה תא דחיימ ןייה יכ איה 'תימירופ'ה הנקסמה .('?וניפל םענת 

םימ התוש ןכל'ו .(גסק :ה)'ונימד תומהבל — ךתויה אלול /תארבנ שונא חמשל' 
:ןורחאה םג אוה ןושארה תיבה .ןייה התשמל םיארקנ 'הנובת ישנא'ו ,'יתפ שיא 

ריש .(דסק :ה)'...םיעיר ורכשו ותש .../ואבס םידידי ואבס .../ואוב םידידי ואובי 

לוכי הז ןיעמ ,קהבומ יטסינודה־ירוקיפא יפוא םג אשונה ,יאסינויד ינואירקנא 

...םירופה גח לגרל קר םסרפל 'ףסאמה' היה 

התשמ יריש' ינש ל-י םסרפ ,ן"קת תנשל רדא ןויליגב ,ןכמ רחאל הנש 
רכינ .'םיגונעתב הבהא /תמענ המו תיפי המ'ו 'שונא בבל חמשי ןיי' '00:'םירופל 

רכזנכ יכ ףא ,הלא םיריש םימסרפמ םה עודמ ריבסהל ךרוצ ושיגרה םיכרועה יכ 

לכמ םכחה' ןמ םיטטצמ םה םיילוש־תרעהב .רבעב םתמגוד וספדנ רבכ ליעל 
'םכחי אל םב הגוש לכ רכשה המוה ןייה ץל' :האיבסל תודגנתה עיבהש 'םדא 

,תאז הריתמ תדחוימה תונמדזהה ,ןכ־יפ־לע־ףאו .(א ,כ ילשמ יפ־לע ,םייונישב) 

ןמה רורא ןיב עדי אלד דע אירופב ימושבל םדא בייח' :ורמאש ל"זח יפ־לע 
ןיא יכ ףאו .'תוללוהו קוחש ימיל ...םישענו םירכזנ' םירופה ימיו ,'יכדרמ ךורבל 
יכ וניא הלאה םירישה רובחב ועשי לכו וצפח לכ'ש ירה ,רבחמה לש וכרד וז 

ןעמל ,ןכבו .(בסק-אסק :ו) 'הצילמהמ ךרדה הזב םג ןושלה תמכח תוארהל םא 
,המת הריש רדגמ תגרוח תואטבתהה םא ףא ,לוכה תושעל רתומ תירבעה ןושלה 

,םיליכשמה ףא אלא ,ונמזב 'הזעונ' הריש בתכ ימורה לאונמע קר אל ,עודיכו 

,רבסה לש ןושל־תרגש ...תויהל תכפוה וז ףאו 101.באז־ןב לש םיבגעה ריש ןוגכ 

.145 :(86 הרעה ,ליעל) הילטיאו דרפס :תירבעה לוחה־תרישב תרוסמו שודיח ,סיגפ .98 

.טי'מקת רדא ,דסק-אסק :ה ,ףסאמה ,יללאה ןרהא / 'םירופל ןיי התשמ רישי •99 

;ץ'קת רדא ,בסק-אסק :ו ,ףסאמה ,ל-י /[ריש] 'שונא בל חמשי ןיי [:]םירופל התשמ יריש' .ג00 

.ן"קת רדא ,דסק-גסק :ו ,ףסאמה ,ל-י /[ריש] 'םיגונעתב הבהא תמענ המו תיפי המ' 

:אובמ ףיסוהו די־יבתכ ינש י"פע סופדב הנושארה םעפב רידהה ,םיבגע ריש ,באז־ןב ביל אדוהי •101 

,בונאטאס קחצי ידי־לע השדח הרודהמב ואצוה לאונמע יריש .ז"לשת ביבא־לת ,לסרק 'ג 

.ו"נקת ןילרב ,לאונמע תורבחמ 
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םינוש םירנא'זב תירבעב אטבתהל םיליכשמה לש םיברה םהיתונויסינב הונאצמש 

,02.תשדחתמה הפשב םולגה לאיצנטופה תא םיגדהל ידכ תונוש תויונמדזהבו 

'טפירשסטאנומ השינילרב'ה גהנש ךרדכ ,בצקמה ןומיס אב םירישה ינש שארב 

'ףסאמה' הטנ םיתעל יכ הארנ ךכבו ,( v - - v :ןוגכ) םימגרותמה םירישב 
103.ןמזה ותואב תידוירפה תונותיעב לבוקמ היהש יפכ םיריש גיצהל 

הציחמב הבהאו ןיי םיכרוכ םהש ןוויכמ םהימדוקמ םיזעונ ל-י לש ןייה יריש 
גנוע /תבהאנ קיחב רהמ זאו /ךוארי החמש- /והנשמ דועו — הז סוכ התש' :תחא 

רזוחה תיבהו '?ונלרוג המ /ןיי ילבו הבהא ילב' :ינשה רישב ןכו .(בסק :ו) 'ךוורי 
וב ובכר' סוסינוידו סורא .(גסק :ו) 'ונגונעת לכ /ןיי דבלו הבהא דבל' :םייונישב 
תרהצומה הנווכה לע ףסונב .(בונאטאסכ ליכשמ לש ויוטיבל שרדיהל םא)'םידומצ 
תא חיכוהל םג הלא םירישב שי תירבעה הפשב תויוצמה תויורשפאה תא חיכוהל 

— ךכ לע הרתיו ,'היתוחולש'ו הינווג לכל תירבעה הפשב םירפוסה לש םתונמוימ 
.'ףסאמה' יררושמ לש ירישה 'יוטיבה בחרמ' לע דיעהל 

יארקמ סופא 

ריבסהל שי ילואו ,'ףסאמה' יפד לע יארקמה סופאה לש וטועימ רתויב אילפמ 
ותנשב ספדנ וז הגוסמ דחא רוביח קר .הז רנא'זמ שרדנה ףקיהב וז העפות 

104.ןוסלדנמ־טרופקנרפ השמ ידיב בתכנ אוהו ,א"עקתב ,תעה־בתכ לש הנורחאה 
תסיפתל .ףסוי רופיס תא תפטושו הלק ןושלב םיראתמ 'ףסוי השעמ' סופאה יעטק 
,ןוסלדנמ־טרופקנרפ .החיתפה תא הוולמה רבחמה לש ותרעה הבושח סופאה 
טשפ לע תדסוימ' ותריש יכ סופאה ילושב ריעה ,'ינשה ןוסלדנמ' יוניכב עודיה 
םירחא םיררושמכ אלש — 'תמאל םיבורק' ותצילמ ירבד יכו ,'םישרפמהו קוספה 

תא בתכ יכ ,לכייא ריבסמ םיילוש־תרעהב .(ה"מקת) ב ,ףסאמה ,'לכייא קחצי תורגא'ב ןוגכ .102 

ןאיבהל ול וצעי ויתימע ךא ,'ויערו ל"נה ידימלת ןיבו יניב םיבהא תוסלעתהל' רקיעב תורגיאה 

.(זיק)'לודג דעו ןטקמל ץפח לכמ הב רבדל שדוקה וננושל ונל קפתסי ךיא תוארה ןעמל' סופדל 

ימע ,סויצארוה לש ריש םוגרת ,1783 טסוגוא ןויליג ,'Berlinische Montasschnft• לשמל האר .103 

.385 ימע ,1783 רבמבונ ןויליג שארב סויצארוה תאמ ףסונ ריש לש םוגרת וא ,97 

.א"עקת ירשת ,ז-ג :1'י ,ףסאמה ,[ןוסלדנמ־טרופקנרפ השמ] /(תוצילמו םיריש) 'ףסוי השעמ' .104 

:םדוק ספדנש םיבותכב רוביחה ךותמ הרישבו הזורפב רחא עטק האר .א"עקת ןושח ,זל-גל 

הסרג .ע"קת טבש ,הל-דל :2'ט ,ףסאמה ,פ"פ לדנעמ 'והמב השמ / 'ףסוי השעמ רפסמ קתעה' 

ידילימ ןהאזלעדנעמ השמל 'לבת ינפ'ב 'ףסוי תודלות' םשב הספדנ רתוי הפיקמו תרחואמ 

האר ,תירבעה המאופל סופאה ןמ תוחתפתהה לע .138-111 ימע ,ב"לרת םדרטשמא ,גרובמה 

םילשורי ,םירשעה האמה תישאר דעו התווהתהמ תירבעה המאופה ,לארב תידוהי לש הרוביח 

ןודרוג ל"י לש תיפאה ותריש :הרקמל םידקת ןיב' ,ןורימ ןד לש ורמאמ ןכו ,א קרפ ,הי'נשת 

ורמאמו ,170-164 :ב ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ ,'תירבעה הלכשהה תורפסב המוקמו 

.Dan Miron, 'Rediscovering Haskalah Poetry', Prooflext, (Sept. 1981): 293 תילגנאב 
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םיענהלו תופיל קר ,ויה אל רשא םירבד םבלמ' םידובו בותכה טשפמ םיטוסה 
ןוסלדנמ־טרופקנרפ גיצמ וז הרעהב .(ד) 'אמלעב רופסו לשמכ השעמה לכ יהתו 

יטתסאה דצה תא האור וניא אוה :הידיד אבילא סופאה לש הקיטאופה תא 
תלעותו האנה תבלשמה תיליכשמה הקיטאופה תא אל ףאו ,הריציה השעמ לש 

.הליגר תורפס לעמ ותעדל הלעתמ וז הגוס ,הארנכ .יארקמה סופאל תומישיכ 

יארקמה סופאה תסיפת תא ץמאמו לזיו תובקעב ןוסלדנמ־טרופקנרפ דעוצ ךכב 
ותקיז רבדב שרופמב רמוא וניא לזיווש תא ריהבמ אוה השעמלו ,'תראפת יריש'ב 

תחיתפ'ב לזיו .היכרעלו תינרדומה תיתורפסה הריציל שדחה יארקמה סופאה לש 
ואב םהירבדבש םיאיבנהו םיררושמה השעמכ תושעל וילע לטנ יכ שיגדמ 'ררושמה 

תומותס' תא יריש חרואב אופא וראיב הלא 105.'ריש חראב וניהלא תורמא שרפל' 

יפל ,ךישממ יארקמה סופאב לזיו לש ינרדומה הריציה השעמ ,ןכבו .(10)'הרותה 
תשרומב ףסונ דבור הווהמ אוהש ךכב תרחואמה תיארקמה הריציה תא ,ותנבה 

לזיו .ארקמה תונשרפב תפסונ הילוח רצוי םג אוהש אלא דבלב וז אלו ,תורודה 
םימש םניא ונמזב םיבר יכ הארש סושמ תאז המישמל םתריהל טילחה יכ ריבסמ 

,אופא ןיינעמ .'םירבדה טשפ לע דומעל ,תמאה ךרדב הרותה ירבדב' ןנובתהל םבל 

לעפמ ...ל המודב ,ארקמה תונשרפ לעפמ האור לזיו ולש יארקמה סופאבש 
.לזיו ףתתשה ובש ,ןוסלדנמ לש 'רואיבה' 

אצי הנשוש שרשמ' :הנבכ םאכ — יפויה לילככ ףסוי תא ראתמ 'ףסוי השעמ' 
בחור לע ץצ חרפ /ותיארמב רודה הז ףסוי /.םיענה ףסוי ,הפיה לחרמו /;ןשוש 
ררושמה .(ד-ג :1י)'ובבל תקדצ תינכת םתוח ,ויז םיאלמ וינפ /.ריצק םויב הדשה 

קידצה ,ךכיפל :תימינפה ותומד תא ףקשמכ םדא לש ותוינוציח ןויפא תא ספות 
ךכב .'עשר יגוה לע התירב םתוח עבטה םותחת אל יכ' ,עבטה ךרדמ הפי םג אוה 

האציש (physiognomy) הימונגויזיפה לש הצופנה הירואתה תא ררושמה ץמאמ 
ןיבש הינומרהה לע ונוידב וב קסע ןוסלדנמ םגש אשונ ,רטאוואל לש ושרדמ־תיבמ 

ךשומ הזה ןוציחה יפויה .'ובבל תקדצ' לע דיעמ וינפ ויז 106.ןוציחהו ימינפה יפויה 

רורב ףסוי לש תימינפה ותוהמ תא ףקשמ ותויהב ךא ,וילא םירצמ תונב תא 
סאומו םח תונב תבהאל אופא רכנתמ ףסוי .ול דומעת תימינפה ותקדצ יכ אופא 

.'והיבא תרות חכש אל לארשי ןב' אוה יכ םילרעה תונבב 
תבחרהב — ררושמה תסיפת יפל ,םימורממ ורזגנ ףסויל םישחרתמה םיעוריאה 
איה ררושמה לש ותייאר .(ה :1י)'וירוענ תאטח' לע שנענ ףסויו ,ישרדמה רופיסה 
לע לטומה שנועה :תיהולאה תינכותה תעידי דע העיגמו ,סופאה ךרדכ ,תעדוי־לכ 

ףסוי תא ררושמה ראתמ רפיטופ תשא םע ןויסינה יעטקב .ותוא ףרצל דעונ ףסוי 

תונוש תורטמ הנומש םש הנומ לזיו .(ירופסמ יפל) 11 ימע ,א ,תראפת יריש ,'ררושמה תחיתפ' .105 

תידוהי האר ,לזיו לש סופאה תעפשה לע דוע .ירבעה סופאה תא ובתוכב ויניע דגנל ודמעש 

ורפסב לזיו לש סופאה לע דוע .םש ,םש ,ירבעה ורמאמב ןורימ ןד ןכו ,31,20 ,17 :םש ,לארב 

,אובמב ,ג"משת םילשורי ,תונשרפהו הלכשהה ןדיעמ יארקמה סופאה ,םולבנזור 'ח חנ לש 

.34 ,31 ימע דחוימבו 

:(66 הרעה ,ליעל) Moses Mendelssohn [-] A Biographical Study :ןמטלא לש ורפסב האר .106 
 318-317.
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:ןקרופ םיעבות וימולעו ,ותנובת ןיבו ותוואת ןיב טבלתמו ,ומצע םע תושק קבאנה 
,ויבא בקעי תא רכוז אוה ףוסלו ...'םירוענ ימד ויתוילכ [!]בלח ואלמ ויניטע' 
...ורצי לע רבגתמ אוהו ,(ול :1י) '?ךיבא רסומ חכשתה /ינב ףסוי' :וילא בבודה 
וחוכ תאו ול הנקהש רסומה יכרעלו ויבאל ןבה לש ותונמאנ תא שיגדמ רבחמה 

םדאה ןוקיתב קר אל ,הלכשהה הלגד ובש ,ירסומה ךוניחה לש רערועמ־יתלבה 

חיכוהשמו ,וב לשחתמו ןויסינב אופא דמוע רוביגה .דיתעל ויכרע עוביקב םג אלא 

ותדימע רופיס .עישומו טילשכ ודעי תארקל םדקתהל ךישממ אוה ומצע תא 
...'קידצה ףסוי' לש ותלודגו ותוקדצ רבדב שרדמה תסיפת תא םיצעמ ןויסינב 
יעבט ןפואב האב ,'תראפת יריש' ,לזיו לש לודגה סופאה רחאל ,ףסוי תריחב 
יליכשמה רפוסה לש ותייטנ לע דיעהל וז הריחבב שי ,תאז םע .הב הרושק איהו 
תפומה לאדיאלו ונמזב םידוהיה בצמל הדוהת ןהב שיש תויארקמ תויומד רוחבל 
תיללכה הרבחב הלודגל הלעו 'תויתחת רוב'מ ליפעהש ירבעה םעל ןב :הלכשהה לש 

...וזלו הזל ליעומ אצמנו 

הידידיו ןתנ' המשו תמגרותמ תיארקמ הילידיא הספדנ הז סופא לע ףסונב 
107.ע"קת תנשב '(המלש) 

םידבועמו םימגרותמ םיריש 

,םידבועמ וא םימגרותמ ויה רשע־דחא ,תעה־בתכב וספדנש םירישה 122 ךותמ 
םידוביע־סימוגרת ויה םהמ השולש .תיקלטיאמו תילגנאמ םג ךא ,תינמרגמ רקיעב 
תאמ םירחאהו ;ט"סקתו ח"מקת ,ד"מקת םינשב וספדנ םהו טסיילק תאמ 
.יקלטיאה ויזאטסטמו ,ילגנאה תימסדלוג ,םיינמרגה רגריבו רלאה ,רלמאר 
וללכיי אל (הרישה רודמב וספדוה םא םג)ומגרותש םירחאה םירנא'זהו םילשמה 

םישל שי 'ףסאמה' יריש לולכמ תניחבב 108.םידרפנ םירמאמב םהב ןד ינאו ,הזב 
איבהל ופאש םיפסאמה 109.םידוביע ויה םיירוקמכ וספדנש םירישה ןמ המכש בל 
הרטמ ותריש תיפוריאה הרישה ימוגרתו "0,תפי לש ותופייפימ םש לש ומלועל 

,[ימינונא] /[רכיילבראה השמ םוגרתב תיכ"נת הילידיא] (יעור ריש) ,(המלש) הידידיו ןתנ' .107 

ףסומב הרוקמב הספדנ ,-SCH :םתוח הרבחמש ,הילידיאה .ע"קת תבט ,זט-ז :2ט ,ףסאמה 

.11-1 ימע ,1784 רבמטפסב 'ףסאמה' לש ינשה ינמרגה 

.דיתעב ספדייש דרפנ רמאמב ןד ינא 'ףסאמה'ב (הזורפב תוילידיא וללכנ הבש) תרופיסה אשונב .108 

התישארב ינרדומה לשמה ךרד [ —] ףסאמה ילשמ הלא' ירמאמ האר 'ףסאמ'ב לשמה לע 

Hebrew Studies, XL (1999): ,'"הצילמו לשמב לכשה רסומ דומלל" :תירבעה הלכשהה לש 

.22 הרעהב ליעל םירכזנה לשמה לע םירמאמל ףסונב ,169-189 

לע' :וארקו) םגרותמ אוהש ןעט באז־ןבש ,'הדותל רומזמ' רישה לע 81 הרעה דיל ליעל האר .109 
.('םתולכ ירחא רעסו םערה 

ארקש רחאל :'ףסאמה' ירפוס לש םתשיג תא םגרתמה םיגדמ 'ברעה ילשמ' םוגרתל הרעהב .110 

,ויתורבדמ ילתוכ ךותמ עיפוי רשא שדח תראפתו יפוי תולוגס' תא הליגו רוקמב םילשמה תא 
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והואיבה ,80-ה תונשב ירלופופ היה אל רחא וא הז םגרותמ ררושמ םא םג .וז 

ותואב תינמרגה הקידוירפה בטימ יכ ,ןיוצי .ינמרגה ןונאקה ןמ קלחכ םיפסאמה 
יכרוע לש םהיניע דגנל הדמעש — Der Deutsche Merkur תמגודכ ,ןמז קרפ 
תופשמ תוריצי לשו םיריש לש םידוביעו םימוגרת איבהל הגהנ — 'ףסאמה' 

"1.תינמרגל תורחא תויפוריא 

תאמ 'רחש ינויער' היה ןושארה םגרותמה רישה :רלאה תאמ תיגונמה הויש 
תרבוחב ספדנש ,ןרעטלאה ףסוי םוגרתב ,(Haller ] (1777-1708] רלאה ןופ טכרבלא 

תלבוקמ התיה רשא תינונמה הרישל ינייפוא הז ריש 112.ד"מקתב 'ףסאמה' לש 'ב 
הדביא ח"יה האמב ךאו ,תיתייסנכ־תיתד הריש התיה הדוסיבש ,תינמרגה תורפסב 
ורמאמב ןמקב ןייצמש יפכ ,תיללכ תיטויפ הגוסכ הרכוהו יתייסנכה הדוחיי תא 

תא תולגל' ואב הז גוסמ םיריש יכ ,ןעוט ילרהו רקבמה "3.תינונמהה הרישה לע 
אל ףאו םייריפמא םיריש' ויה אל הלאו ,'האירבב ותמכוחו ארובה לש ותראפת 

"4.םיקהבומ 'םייסקודותרוא ףאו םיירצונ אלא םייטסיאתנפ 
תורתתסהו םיבכוכה ךועד םע :שדחתמה רקובה תא ררושמה םדקמ רישב 
,'חרא ץורל שש ותפחמ שמשה' .םוקיה לכ תא היחמו עקוב רחשה — חריה 
ררועתמ עבטה .וב חמוצה לכ םע ותארקל זלועה ,הדשה ינפ תא ובהזב הסכמו 

ךות האירבה לע לאה תא חבשמו ללהמו ,ותדובעל ץיקמ הדשה שיא םגש העשב 

הרש הלוכ האירבה לכ ךכו .םירופיצה תריש םע בלתשמ ורישו ,ותמדא דודיש 

'הניכש יוליג'כ טעמכ ,יתד סותפ יוור רישה .לאל הזואתופא ,ארובל חבש ריש 
.ישיא ,ינאפיפא 

יכרב' ,ותחיתפ יפ־לע עודיה דק םילהת קרפ ןיעמכ רישה הארנ ירבעה ודוביעב 

ישארמ המכ .חספ ינפל דעו הרות־תחמש רחאלש תותבשב החנמב רמאנהו ,'ישפנ 

םילהת) 'ותדובעלו ולעפל םדא אצי' רישב םג םיעיפומ םילהתה קרפב םיניינעה 

קחשל תרצי ,הז ןתיול' ;(זי :א)'ותדובעל רהמל הדשה שיא ץקי' תמועל (גכ ,דק 
ובר המ' ;(טי :א) 'לודגה ןינת יקרוע תבצח התא' תמועל (וכ ,דק םילחת) 'וב 
םיאלפנ המ ארונו לודג' תמועל (דכ ,דק םילהת) 'תישע המכחב םלכ ,'ה ךישעמ 

וממחתיו ורואמ וניתמוא יריעצ םג הנחי א"כ םדבל םירכנל היהי אל ,יבל לא יתרמא זא 

.(גק :ג ,יברעה ילשמ' ,ז"רב ןועמש)'תוימורת תודמו תורקי תונוכתל וכזיו ,ויתורות ילחגמ 

הנשב 'ד ךרכ ,המגודל ,האר .ראמייווב 1773 תנשב עיפוהל לחהש Der Deutsche Merkur האר .111 

'העדוה'ב תכרעמה העידומ ןכו .דועו ,ריטלוו יפ־לע הריש ,106-66 ימע ,'ב קלח ,(1773) 'א 

.וספדנ םרטש תוריצי לש םיבוט םימוגרת םסרפל התינכות לע ,III ימע ,הנושארה הנשה ףוסב 

ןושחרמ ,כ-זי :א ,ףסאמה ,רלאה [ןופ טכרבלא] /[ןרעטלאה ףסוי םוגרתב ריש] 'רחש ינויער' •112 

,ליעל) םירשימה ידומל ינש קלח רפסה תיב ,באזךב לש ורפסב ספדנו רזחנ רישה .ד"מקת 
.163-160 :(81 הרעה 

Böckmann, 'Eighteenth century German hymnic :ןמקב האר ,תינונמיהה הרישה לע דוע .113 

 ,'verse (83 הרעה ,ליעל): 134-121.

.144 :(33 הרעה ,ליעל) Wehrli, 'The Age of Enlightenment', :ילרהו האר .114 
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עיפומ הנושארלו ,ומצע לא ררושמה רזוח לאל ללהה םוכיסב .(כ :א) ''ךישעמ 
לפש תרכהב האירבהו ארובה לומ לא ותמוק ךימנמ רבודה .ןושאר ףוגב רובידה 
םימשה רשאלו /;יתביתנל רואה לפאמ ךשמש רוא /,יכרע תא עדוי ינא' :וכרע 
תא דמגמ םדאה .(כ :א) '-?העלות םדא ןב חבש ול ןתי המ /,ותרעגמ םיפפור 
ירבעה ררושמה תווקתב םייתסמ םילהתה קרפ תאז תמועל .ארובה חכונל ומצע 
חמשא יכנא ,יחיש וילע ברעי :ידועב יהלאל הרמזא ,ייחב 'הל הרישא' :םודקה 

...ץראה ןמ םיאטחה ןדבואל הווקתבו ,(דל־גל ,דק םילהת)'הב 
— תרחא תונמדזהב התושעל יאדכש — ינמרגה רוקמל האוושה אלב םג 
ידי־לעו םילהתל םירוכזאה ידי־לע תקזחתמ וז השגרה .ןיטולחל ירבע רישה הארנ 
'חיר םינתונ םיאדודה' ,'ותפחמ שמשה' ןוגכ ,םיירבעה ןושלה ייוטיבב שומישה 
יכ ףא ,ינמרגה רישה לש 'הכלהכ רויג' לע דיעמ דוביעה־םוגרתה ,ללכ ךרדב .דועו 

תויתדה תויטנה תעפשהב תשטשטימ םילהתב רוקמבש תידוהיה־תירבעה הווקתה 
.ירצונה ררושמה לש תועלבומה 

תראפת סוליקו םילהת יקוספל םיזומיר םייוצמ רלאה לש םירחא םירישב םג 
.םיקהבומ םיירצונ ףאו םייתד תודוסי םיאלמ ויריש .האירבב ותמכוחו לאה 
ייח תמועל ותמדא דבוע לש םיטושפה םייחה תא רלאה חבשמ עבטה ירישב 

,בגשנה עבטה ןמ תובהלתה יאלמו םימח ויריש .ריעב םיתחשומה היצזיליביצה 
"5.ינברואה ףונכ אלש 

הרישה לש ןונאקל סנכנ רבכש ,רלאה לש ורישב אצמ דבעמה־סגרתמה 
יתאבהש רוכזאה .רבע ןושלל וקירהל אבו 'תירבעה הרישה חור' תא ,תינמרגה 
האוושה םשל אב אל — תירבעה הריציה ראפל הבשחנש הריש — םילהתה קרפל 
לש העפותה רבסהכ אלא ,ארקמה חורמ ותארשה תא באושה ינוגיפא ריש םע 
תישארב 'ףסאמה' יכרוע ידי־לע רישה לש ותספדהו ודוביע־ומוגרת ,ותולבקתה 
ודימלתל ויתורגיאבו ,רתויב רלאה תא ךירעה לכייא יכ ,דיעהל יואר .הלכשהה 
תונמדזהה התואבו ,וילא חלשנש וירישמ דחא לש חלצומ־אל םוגרת המגודל איבה 

התיה יכ ,ןיוצי "6.תכרעמה לא םיחלשנה םילקולק םימוגרת לע םג ריעה 
לש וימוגרת םוסרפ רחאל דוחייב ,םילהת רפסמ םימוגרתב תרבוג תוניינעתה 

J. M. Ritchie, Periods in German Literature, Great רפסב אבומה וירישמ דחא המגודל האר .115 

 76 :1967 Britain, ןמז ותואב תלבוקמ התיהש םדאל וסחיב לאה תסיפתל זומיר וב שיש.

J. G. Robertson, A History of German Literature, Edinburgh 8c ,ןוסטרבור לש ותכרעה הארו 

 230 :1970 London. ליאויו לוטס לשו ,144 :(םש)ילרהו לש םמוכיסב ןייע ןכ, ,Stahl Sc Yuill

 German Literature of the Eighteenth and Nineteenth Centuries (47 הרעה ,ליעל): 32.

הפירח תרוקיבב אצויו ,(1732 תנשב הנושארל עיפוהש) רלאה לש וריש 'תונשייתה'ל ןעוט ןוליג .116 

ןוסלדנמל דוגינב ,'תיטתסא הנחבה' ורסחשו ,הפוקתה חור לע ודמע אלש ויכרועו ,'ףסאמה' לע 

.ירסומ תלהקב' דוביע־סוגרת םשל האמה תיצחמ לש םיררושמה בטימ תא רוחבל ביטהש 

תסיפתל רשאב ...הדיחיה החכוהה איה ,האמה לש 30-ה תונשב העיפוהש ,ייג לש היגלאה 

וזעה אל םיפסאמהש ריבסמ רנזולק .66 הרעהב רכזומה רמאמה האר ,ןוסלדנמ לש הרישה 

הרעה ,ליעל)ירבעה ארוקה לש ומעטל יידמ םישדח ויה יכ רדרהו גניסל לש םהיבתכמ םגרתל 

:ב ,ףסאמה ,ודימלת לא ויתורגיאב וספדנ לכייא לש ויתורעה .(155 ימע ןכו ,153 ימע ,3 

ונאצמ הפ' :תכרעמה לא םיעיגמה קרסה ימוגרת לע ךרועה בתוכ םיילוש־תרעהב .אמק-מק 
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תינמרגל םוגרת לש ומוסרפ ןכו ,1783-ב 'Deutsches Museum' ןוחריב ןוסלדנמ 
Berlinische Monatsschrift'.117'־! הנש התואב רלמאר תאמ םילהתב ט"י קרפ לש 
רוא סיליטמ ,םימגרותמ 'עבט יריש' תרגסמב םללכל רשפאש ,וימודו הז ריש 
רקיעב — םהלש היצטניירואה לעו 'ףסאמה' יכרוע לש הלכשהה לעפמ לע שדח 
תרוקיבב המגמה .תוינרדומל םתייטנ תא תאטבמ תוינוליחה יכ הזתה רבדב 
תבשחתמ הניא ,תינוליח תורפס רקיעב התישארב הלכשהה תורפסב תוארל 
ררבתמ .ירבעה תעה־בתכ יפד לעמ תולגתמה ,תויומסו תויולג ,תובושח תועפותב 
םיליכשמהו םיפסאמה לש םתגרע תא תאטבמ וז תיתד הריש םוסרפ יכ ,אופא 
לכל תיתד הריש יהירה עבטה תריש ןכא יכו ,שודיחו תרוסמ בולישל םינושארה 

םנמא םירושקה ,'תסנכה־תיב יריש'ו 'תדה יריש'מ רתוי םג ילואו תוחפ אל ,רבד 
תמעפמה תימינפה תיתדה המצועב חרכהב םינייטצמ םניא ךא ,יתדה דסממב 

.הז רישב 

'ףסאמה' יכרוע ורחב (ד"מקת ,א) ךרכ ותואב :רלמאר תאמ רישב הרישו תמא 
[Ramler] רלמאר םלהליו לראק ,רחא ינמרג ררושמ תאמ םגרותמ ריש םג סיפדהל 

,הפוקת התואב םיליעפהו םיבושחה ןמ םגרתמו ררושמ היה רלמאר .(1798-1725) 
יריש םגרתמכ 'טפירשסטאנומ השינילרב'ה יפד לעמ תועיבקב עיפומ ומשש 
ררושמה לש ותעפשה ,ןכאו ,'ינמרגה סויצארוה' הנוכ ךכ לע .םשרפמו סויצארוה 
בוטה םעטה יעבוקמ רלמאר היה הנש םישולשמ הלעמל .וירישב תרכינ ימורה 
,תיטסילנויצרה תיטסיציסלקה הרישה לש הגציימל בשחנו ןילרבב תינמרגה הרישב 

.'ילאוטקלטניא ליגרת' ,ןוסטרבור תעדל ,היה ותריש לש יטנדפה בצקמה יכ ףא 
רלמאר "8.'ויתוברמ לאשש המ תוכזב ררושמ אוה רלמאר' יכ רובס הז רקבמ 
הנש יצח 'טפירשסטאנומ השינילרב'ב ןוסלדנמ לע דפסהה ריש תא םסרפש אוה 

"9.ותריטפ רחאל 

םש אלב ,ד"מקת ןסינ ןויליגב ספדנ 'הליגה לא ליכשמ רבגל' רלמאר לש וריש 
תופוקת שולשל םיפפוחה םיתב השולשמ יונב רישה 120.תירבעל דבעמה־סגרתמה 

םיאלמ םיעודי יתלב םישנאמ םיבתכ ונל אובב ,וניניע טיבת רשא סעכה תא ררועל םוקמ 

הזו ,תאזה הקתעהל תומוד תוקתעה ונל חלשי הז ליעומ םב ןיא חור ירבד ,הנהכ םירבד 

תא העדנו ןתי ימו ...א"טראפה תואצוה ןתמ ונילע ובריו ,םיריסה לוקכ םירישב ולוק אשי 

.(אמק)'הדעה דגנ םהינפ ושובי ןעמל ,םתומשב םותח םבתכממ דחא הסיפדנו הלאה םירבחמה 

 117. Deutsches Museum רלמאר תאמ םילהת לש טי קרפ םוגרתו ,239-228 ימע ,1783 ץרמ ןויליגב

 Berlinische Monatsschrifri, 1783 לירפא ןויליגב.

סויצארוה ירישמ .233-232 :(115 הרעה ,ליעל) ,History of German Literature ,ןוסטרבור .118 

,רבמטפס יליג ,'טפירשסטאנומ השינילרב'ב האר ,רלמאר ידי־לע םישרופמו םימגרותמה 

'ונמזב לודג רפוסל בשחנש' ,לבוקמה יפכ ,וילע בתוכ רנזולק .1783 רבמצדו רבמבונ ,רבוטקוא 

.157 :(3 הרעה ,ליעל) השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה) 

 119. Sulamith und Eusebia', Berlinische Monatsschrift', 489-481 :1786 ינוי.

,ק-זצ :א ,ףסאמה ,רלמאר [םלהליו לראק)/[תינמרגמ םגרותמ ריש)'הליגה לא ליכשמ רבגל' .120 

.ד"מקת ןסינ 
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אוה ,ותריש־תב לא הנופ ררושמה רישב .ותנקזו וימולע ,ותודלי :ררושמה ייחב 
,תוהמו תושיל אלא יטרפ םשל ותנווכ ןיא 'הליגה' תרתוכבו — 'הליג' הל ארוק 
הלדיג — יתונמאה עושעשהו ןוימדה קחשמ ,ליג ןושל — 'הליג'ה .הזומל ,ונייהד 
יכנא /,התא ינב' :הרמואב וב הכמת וימולעב ףאו ,עשעתשה המעו ותודלימ ותוא 

/:ידימ חק התוא /,יתרושת תאז דבל .../ךל ןתא אל רשוע .../,ךיתיברו ךיתחפט 
,הכיעדה תפוקתב ,התע .(טצ :א) 'ריש תודחו ,רונכ ןושש /,ויעדויל סיהלא תתמ 
וקחשי וביבסו תמא ישנא ולעי ורבקלשו ,והבזעת לבל ותריש־תבמ שקבמ אוה 

...ותומ רחאל ומשב םירושק תויהל וכישמי הרישהו תמאה :םיריעצ 
חור ,הרישה תב :םיאשונה .םיריהב וייומידו ותפשב חלוק ,בטיה יונב רישה 
,'ףסאמה' ישנא תא ןיינעל םייד םיילסרבינוא םה — ררושמה לש ודעיו הרישה 
.המצע לע תבתוכהו המצעל תעדומה הריש וז .עודיה ורבחמ רחא וכשמנ רקיעבו 
םתייטנ תא גציי רישה .םוסרפלו דוביע־םוגרתל רחבנ הז ריש יכ אופא אלפיי אל 

תתמ'כ ,רומאכ ,הרישה תא רידגהל ורתחש םיירבעה םיליכשמה לש תיטויפה 
אטיב אוהו — לזיווכ ירבע ררושמ ידי־לע םג רומאכ הספתנש םשכ — 'םיהלא 

.יתימאה םע הפיה תא רשוקה יליכשמה לאדיאה תא בטיה 

םוסרפל םיכרועה ידי־לע רחבנש רחא דבועמ ריש :טסיילק תאמ לאל ללה ריש 

לע ,תדבועמה־תמגרותמה הרישה תומגמ לע דיעמ אוה ףא 12,,ח"מקתב 'ףסאמה'ב 

ריש ,'ףסויל ליכשמ' אוה רישה .הלכשהה תורפסב התולבקתה ךרד לעו התריחב 
.יתרפאה ףסוי אוה ,ץטיוואלפארטמ ןהכה ףסוי םוגרתב טסיילק תאמ לאל ללה 
ןיב רתויב ינרדומל בשחנ (Kleist] (1759-1715] טסיילק ןופ ןאיטסירק דלאווא 
ותואש ,עבטל הבהאב תנייטצמ ותריש .לודגה ךירדירפ לש ותפוקתב םיררושמה 
ץחלמ טלפמ האור אוה ובשו ,יהשלכ תילוכנלמ המינב יכ ףא ,םוחב ראתמ אוה 
לש תימצעה ןוצרה־תועיבש תא הצמיא אל ותריש יכ ,הנייצ תרוקיבה .םייחה 
רדוק רויצ אב המוקמבו ,הלש תוימיטפואה תלוטנ ףא איהו 122,תינמרגה תורואנה 

123.הבר תוילטנמיטנסב ןייטצמה עבטה לש 

,התמזויב םוגרתה תא הנימזה תכרעמהש חיכוהל ןמצע ולא תויטנב ןיא ,ןבומכ 
םיריש ויה עודיכ לבא .יתרפאה תמזויב 'ףסאמה' לא חלשנ אוהש יאדוול בורקו 
תכרעמה תריחב לע הדיעמ ותספדה םצע ,ןכ־לעו .וספדנ אלו תכרעמב ולבקתנש 
חורה תא בלשמ הז ריש .תירבעה הלכשהב תינמרגה הרישה תולבקתה לע םג ןכו 

תיתדה םוקיה תסיפת ןה ,וב םיאצמנ .ונרכזהש םינורחאה םירישה ינש לע הרושה 
םיטביה המכ בולישב ינרדומ םילהת קרפכ ,האלפומה תיהולאה האירבה תסיפתו 
ותריש־תב לא ררושמה תיינפ ןהו ,ישילש ףוגב יכ ףא ,(מ) בויאב המכוחה קרפ לש 

יאלפ רקחל' ונושלב .האירבהו ארובה תלודג לע ררושל לכויש ידכ וילע הרשתש 

[ןופ ןאיטסירק דלאווא] / [ץטיוואלפארטמ ןהכה ףסוי םוגרתב ללה ריש] 'ףסויל ליכשמ' .121 

Ewald Christian von Kleist, ־Lob :רוקמב רישה .ח"מקת זומת ,ביש-הש :ד ,ףסאמה ,טסיילק 

 62-65 .der Gottheit', Sämtliche Werke, Stuttgart 1971, S.

.232 :(115 הרעה ,ליעל) History of German Literature ,ןוסטרבור האר .122 

.153 :(33 הרעה ,ליעל) Wehrli, 'The Age of Enlightenment' ,ילרהו .123 
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זא /ךינפ העבשא ץיקהב תע /:רבד לכות אל ינושל ...' ,(טש :ד)'זלכוי ימ ,ךישעמ 

ררושמה לש יתדה שגרה עבומ וז הזואתופאב .(איש :ד)'ךרדהו ךדוה לידגא !יהלא 

ארובה םע דחאתהל ותווקת לע זירכמו האירבהו ארובה חכונל ומצע תא ךימנמה 
םיינושלה וייוטיבו ,ןיטולחל ירבע הארנ הז ריש לש ודוביע םג .יפוסה שגפמה תעל 

,לאה ...וינפל ידוהי ריש יכ חינהל ארוקה לוכי ךכו תודהיה תורוקמ לע םיססובמ 
.(ביש :ד)יתרוסמה ביתכב 'יי' אוה ,לשמל 

(ןילסק םייח) כ.ח םוגרתב 'יער רבק לע' :טסיילק לש םירחאה םירישה ןמ 
וראק דוד דוביעב 'דודל הלהת'ו ,(ךשמהב האר) הניק רישכ גווסמה ,ד"מקתב 
םירפא לש ומוגרתב ויזאטסטמל ביבאה לע ריש םג ספדנ רומאכו .ט"סקתב 

124.ו"מקתב וטאצול 

םוגרת־דוביע אוהש ,'הירירעה לא' רישה ספדנ ןוחריה לש תונורחאה ויתונשב 
'מ לש ומוגרתב ,(Goldsmith] (1774-1730] תימסדלוג רבילוא תאמ 'Solitude' לש 

[Alois Blumauer] ראואמולב סיולא תאמ 'המכחה לא' רישה ספדנ ע"קתבו .לק 
רישה תא ןוחריה םסרפ ןכ־ומכ 125.יוסעדמ י"רב ףלוו םוגרתב (1798-1755) 
דירפטוג תאמ ,יוסעדמ י"רב ףלוו םוגרתב אוה ףא /ןמיתמ עסנ חור' ירופיסה 
תאמ 'ןעזעעזב רשא ךוניחה תיב לע' רישו ,(Barger] (1794-1747] רגריב טסוגוא 
דבועמ ריש ,'םדאה ייח' ןכו ;ט"סקתב [ןהכה 'ש] כ-ש םוגרתב יצירנעה גראעג 

126.ע"קתב ,גרובצניג רעב בוד ידי־לע 

תבט ,אנ־טמ :א ,ףסאמה ,טסיילק ןופ ןאיטסירק דלאווא /[כ.ח םוגרתב ריש] 'יער רבק לע' .124 

הליהת' ! Ewald Christian von Kleist, 'Grab-Lied', Sämtliche Werke: 98 :רוקמב רישה ן ־ז"מקת 

,הל-גל :ח ,ףסאמה ,טסיילק [ןופ ןאיטסירק דלאווא] [(יראק) אראק דוד דוביעב ריש] 'דודל 

שדח לע רישי ,ןכו !Kleist, 'Hymne', Sämtliche Werke: 179 :רוקמב רישה .ט"סקת ןושח 

.ו"מקת ןסינ ,חיק-גיק :ג ,ףסאמה ,איזאט"זעטעמ [ורטיפ] /[וטאצול םירפא םוגרתב] 'ביבאה 

תדלוהה ריש' םהוש םייח לש ורמאמב האר ,טסיילק לש הניקה ריש לעו הקירילה לע דוע 

ימע :(ה"משת םילשורי) ד ,דנלוה תודהי תודלות לע םירקחמ ,'תירבעב טסיילק ןופ כ"א תאמ 

.230 ימעב ,אשונכ ביבאה לעו ,232 

:ח ,ףסאמה ,[תימסדלוג רבילוא] הטימשדלאג /[לק 'מ תילגנאמ םגרת ,ריש] 'הירירעה לא' .125 

,רעיומולב [סיולא] /[יוסעדמ י"רב ףלוו םוגרתב ריש] 'המכחה לא' !ט"סקת רדא ,גסק-אסק 

.ע"קת ןסינ ,ח-ג :3ט ,ףסאמה 

,רעגריב [טסוגוא דירפטוג] /(יירופס ריש) [יוסעדמ י"רב ףלוו םוגרתב ריש] 'ןמיתמ עסנ חור' .126 

/[כ-ש תיזנכשאמ םגרת ,ריש] 'ןעזעעזב רשא ךונחה תיב לע' !עקת בא ,אנ-חמ :4ט ,ףסאמה 

רעב בוד /[דבועמ ריש] 'םדאה ייח' !ט"סקת טבש ,הלק-טכק :ח ,ףסאמה ,יצירנעה גראעג 

.ע"קת תבט ,בל-אל :2ט ,ףסאמה ,גרובצניג 
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םישיאל חבש ידיש 

ןויצו — הלכשהה ישאר — םישיאל חבשה יריש ויה רתוי םיחיכשה םיגוסה דחא 
הלאכ םיריש רשע־השולש .םהל ועריאש (םיבושח תוחפ וא) םיבושח םיעוריא 

הרכזאהו לבאה יריש טעמל ,םירישה לכמ תירישעכ םהו ,'ףסאמה'ב ומסרפתנ 
םילבוקמ ויה הלא ןיעמ םיריש .דרפנב ונודייש ,םיכלמל חבשה יריש וא םישיאל 
םהמ הלאו ,םהימודו לוריבג ןבל 'לאיתוקי יריש' ןוגכ ,דרפסב תירבעה תורפסב 

אוצמ־תעל־סיריש .תינמרגה הקידוירפב םג ועיפוה םישיאלו םידידיל םישדקומה 
127.תויפוריאה תויורפסב םג םיחיכש ויה הלאכ 

לש תפומה־תומד ,ןוסלדנמ השמל ושדקוה ללההו חבשה ירישמ העברא 
םיינשו ,'םילשורי' ורפסלו ול ושדקוה וייחב דוע וספדנש םיריש ינש :הלכשהה 
,ךשמהב ונודייש ,הניקו דפסה יריש ףיסוהל שי םהילע) ותומ רחאל ועיפוה 

.(וז תרגסמב םילולכ םניאש םימתכמו 

תרתוכה תחת הזורפ ירבד ושארבו /םילשורי' ורפסו ןוסלדנמ השמ חבשב ריש 

רמאמה 128.ה"מקתב ספדנ ,הלודלימ םהרבא תאמ ,'ונרוד רנ ן"מב"מרה דובכל' 

רצוי רבחמה .ןוסלדנמ השמל תיפרגויגה הזואתופא אוה םידומעה תעברא ןב 
ך"נתה יקוספל תוזימר הלעמו ונבר השמ לש ותומד ןיבל ןוסלדנמ ןיב הלבקה 
:העודיה הזרפרפה ןוגכ ,םיאיבנה יבא לש ותרקוימ ןוסלדנמ השמל םינקמה 
'אוה שודק םיהלא שיא' וא 'השמכ ןובנו םכח שיא םק אל השמ דעו השממ' 
ונייהד 'רואיב'ל הזימר) םורמב הרותה תא לביק שממש ימכ ורואיתו ,(אפ :ב) 
שיאה הז אלה' :ןכו .'םימשל הלעשכ השמ דבכנ המו' :('םולשה תוביתנ' רפס 
ספדנ רמאמה לש ופוסב 129.(גפ :ב) 'השמ שיאה' ,(בפ :ב) 'וב םיהלא חור רשא 
היגולנאהו ,'השרומל לארשי ינבל ,השמ םש רשא "םילשורי" רפסה' לע רישה 
וב ןיא ךא ,בגשנ יפוא אשונ רישה .הז חתופ רמאממ םג תקזחתמ השמ תרותל 
יקחשמו םיקוספה ירוכזא ףא .ןיטולחל שבי אוהו תיטויפ ןושל וא תוירויצ לכ 
יקחשמ ךכו ,ירמגל ונממ םירדענ ,רישל המדקש הזורפב וחוורש ,תויועמשמה 
.הפ םייוצמ םניא תודהיה תורוקממ יליכשמ יריש טסקט םירישעמה הצילמה 

םישדקומה םיריש — 431 :1783 יאמ ,41-40 :1783 ראוני ,טפירשסטאנוט השינילרכ :המגודל .127 

'Occasional Verse', in: C. Hugh Holman ךרעב ןייע 'אוצמ־תעל־םיריש' לע .םישיאלו םידידיל 

 343 :1986 81 William Harmon, Handbook to Literature, New York. תרישב 'חבשה יריש' לע

: (86 הרעה ,ליעל)ורוד־ינבו ארזע־ןבא השמל רישה תרותו לוחה תריש ,סיגפ ןד :האר ,דרפס 

הדוהי ןב המלש יריש ,םיכרוע ,יקצינבר ח"יו קילאיב נ"ח :האר ,לאיתוקי יריש לע .196-151 

.52-41 :ח"פרת ביבא־לת ,לוח יריש ,א ,לוריבג pא 

.ה"מקת רדא ,דפ-אפ :ב ,ףסאמה ,'ונרוד רנ ן"מב"מרה דובכל' ,הלודלימ םהרבא .128 

'תרוסמ ילבכב :ןוסלדנמ השמ' ירפסב ןייע ,השמ לש ותומדכ ןוסלדנמ לש ותומד תסיפת לע .129 

ןוסלדנמ לע יפרגויבה ורפסב ןעוט ןמסלא רדנסכלא .92 ימע דחוימבו ,95-88 : (66 הרעה ,ליעל) 

רמוכה ידי־לע 1761-ב רבכ ושענ ןוסלדנמל המושייו '...השמ דע השממ' וז הרמאל הזימרש 

,Altmann, Moses Mendelssohn /—] A Biographical Study ■■ האר ,(Rabe) הבאר בקאי ןאהוי 

.השמ היה םמשש םירחא לארשי ילודגל הסחוי וז הרמא ,עודיכ .197 :(66 הרעה ,ליעל) 
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105 'ףסאמה'ב הרישה תעפותו רישה תכאלמ 

/;תוא תפומל זפ ינינפ רצוא /,תרדאנ זועב לבת דוסי תרדה' םילימב חתופ רישה 

םניאו םיחלוק םניאש םיינושל םידגיה - 'תרןאנ דוהב לא טפשמו קח םש 
.דחאכ יתבשחמו יטויפ ןופדיש לע דיעמ ('תרדאנ') רזוחה זורחה .םיקקחנ 

ונייהד — ומצע אשונה ,םדיד יבגל זהלא םירבד 'ףסאמה' יכרוע ומסרפ עודמ 

הביס .רישהו רמאמה םוסרפ תא קידצהל ויד — ןוסלדנמל חבשה רישו ללהה ירבד 

רקיה ריבגה' ותוא םינכמ םהש ,הלודלימ םהרבא :בתוכה לש ותוהז איה תפסונ 

םג רכזוה הז ודמעמ ...'ה"רי רסיקה רפוס' היה םתרעה יפלשו 'ר"רהומכ םכחה 
130.'ךדימלת דימלת' :ומצע תא רבחמה גיצמ םג םש .ומש דיל ,רמאמה תמיתחב 

סיפדהל 'ותבהאב ונעיבשה' רבחמה יכ םיפסאמה םיריבסמ םיילוש־תרעהב ,ןכאו 
...(אפ :ב)'הלמב הלמ' וירבד תא 

םידקונמ יתלב ריש יתב ינש :ןוסלדנמ השמ לש ודובכל םירחאה םירישה ןמ 
.ד"מקת ןוושח שדוחל 'ףסאמה' לש 'ב ןויליגב ועיפוה רשא ,ימינונא םרבחמש 
השמכ ןוסלדנמ לש יומיד ותוא לע תזמור ,"ה תדע האמצ דואמ' ,החיתפה 
תאז' רישה !(ןלהל וילע הארו) ...םייח םימ קיפהל ידכ רוצב הכמ התעש ינרדומה 
;ט"מקתב ספדנש ,סידנימ וקנארפ דוד אוה ,ישפח תאמ 'השמ שיאה תרוצ איה 

הדוהי ןב ךורב וא שלטיי הדוהי ןב ךורב)י-ןב-ב תאמ 'תייה םלע דוע השמ' רישה 

,31.ן"קתב ,(אדניל 
הלכשהה תעונת ישארמ ,רדנלדירפ דודל ושדקוה םירחא םיריש השולש 
תינוגראה תרגסמה התיהש ,רבע ןושל ישרוד תרבחו 'ףסאמה' יכמותמ ,תידוהיה 

הליפתה םוגרת תאצ לגרל לזיו ידי־לע בתכנ דחא ריש .םיליכשמה תצובק לש 
ידבכנמ התא רחוס' םשב ד"מקתב לזיו םסרפ רחא חבש ריש ;ו"מקתב תינמרגל 
ךרועה תאמ ,ותדלוה םויל רישו ;'לוענ ןג' ורפס תא רדנלדירפל חלש רשאכ 'ץרא 

...ןאכ שי' :אריפש בתכ לזיו לש הלא ויריש לע .(ןלהל) ד"נקתב ספדנ ,ןוספלוו 
ייוליג .םימשה תב הלכשהל — תחאב ,תעדלו המכחל ,לכשל המ־תובהלתה םושמ 

'"ץרא יכלמ" לש םדובכל אוצמ־תעל םירחא םירישב אלא אוצמל ןיא הריש 
132...(ןלהל) 

המכוחו רחסמ לש ילאדיאה בולישה לע רדנלדירפ תא ללהמ 'התא רחוס' רישה 

'ףסאמה'ב המעטוה םירחוסה דמעמ תובישח יכ ןיוצי .המכוחה לע שגדה תמישו 

לזיו לע ודפסה האר .הזכ היה ןכא הארנכו /לזיו לש ודימלת' םג ומצע תא הניכ הלודלימ .130 

[אנוטלא] ,'לזיוו ץריה ילתפנ 'ר [...] תריטפ לע דפסה [:]רישה תחת םיריצה לוק' סרטנוקב 

ריכזמ רנזולק .דפסהה ןכותמ הארנ רבדהו ,לזיו לש ודימלת ומצע תא הנכמ אוה םש ,ה"סקת 

תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק) התוא האר אלשו 'תואיצמ־תרקי' איה יכ ןייצמו תרבוחה תא 

,7 :1914 השרו ,ב ,תוכופהת רוד ,דלפנרב ןועמש .(148 ,103 :[3 הרעה ,ליעל] השדחה תירבעה 
.'הכולמה רצחב רפוס' היה הלודלימ יכ רסומ 

ןושחרמ ,כ :א ,ףסאמה ,[ימינונא] /[ןוסלדנמ לש 'רואיב'ה לע ריש] "ה תדע האמצ דואמ' •131 

,הכר :ה ,ףסאמה ,[סידנימ וקנארפ דוד] ישפח /[ריש] 'השמ שיאה תרוצ איה תאז' !ד"מקת 

רייא ,לר-הכר :ו ,ףסאמה ,י-ןב-ב [ןוסלדנמ השמ לע ריש] 'תייה םלע דוע השמ' !ט"מקת רייא 

ו"קת 

.212-211 :(4 הרעה ,ליעל) ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,אריפש .132 
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תויפרגויב םסרפי תעה־בתכ יכ חטבוה ובש ,'רושבה לחנ'ב ללוכ ,תומוקמ המכב 
לש אוה ,רישה יפ־לע ,רדנלדירפ לש ויניע דגנל דמעש לדומה 133.הלא םישיא לע 

תא לזיו התע ףיסומ םהילעו ,ותיב תוריק תא םיאלממ םהירפסש /םשה ישנא' 
הלאה םימה םג התשי :'ףיס'הו ארפסה שיאל ררושמה עיצמ תועינצבו .ולש ורפס 
הלכשהב רדנלדירפ לש ותכימת לע תוזימרב ןייטצמ רישה .(דל :א) 'סרח ילכמ 
.(הל :א) 'םירפ ונתי ךיצעו /,ךיעטמ ןולדגי דע' היתורפמ לכאיש - החטבהבו 
תע /,םולשה ימי ואובי דע' :ולש ויתויפיצ תא איבמ ררושמה וז החטבה דצבו 

.(דל :א)'ןיי םריחמ /יל תתנו ךיתולכשא ולישבה 

תלמל תופרטצמ םהלש ןוכיטסורקאה תויתואו ,םיתב השולשל קלוחמ רישה 
ריבגה לע העיפשהש המכוחה לא ררושמה הנופ בגשנ סותפב .'ר 'ח 'ס חתפמה 

בורמ .../תא תלכוא שיא ,שיא בלב ךחכ בר /ךתבהא הזע המ המכח' :ידוהיה 
שיא/ שיא םילימה קחשמ .(ול :א)'!ןוה :ירמאת אל /תונובתלו ,עבשת אל םירבד 
יסנניפה הבצמ לע הינוריאב זמור ,יד ,'ןוה' הלימב שומישב תועמשמה קחשמו ,רכינ 

דבלמ ,תדחוימ תוירויצב וא םיקומע תונויערב ןייטצמ וניא רישה .וז תוישיא לש 

םילזונ' ןוגכ ,ררושמה לש וירפס תומשב רזוח שומיש לש תוליגרה תואשילקה 
שומיש ,תובא תכסמ לע ושוריפ — לזיו לש 'ןונבל ןיי' רפסל שרדנה 'ןונבלה ןמ 
הצחמל־םייאזורפה םידגיהה .ןהינימל תומדקהבו תומכסהב בורל ותמגוד ונאצמש 

.דועו םיצרופה תונייעמה ,המכוח ימ ,תועיטנ לש תולבוקמה תולאשהב םירזענ 
רישל הכז ,ןילרבב הליהקה ישארמ אוה ףא ,הפי קציא ,רדנלדירפ לש וסיג םג 

134.לזיו - ררושמ ותוא תאמ ו"מקתב 
— ו"נקתבו ,לארשי יח בקעי תאמ ו"מקתב חבש יריש ינשל הכז ומצע לזיו 
ררושמה :םירישב ודבכתנש םירחאה םישיאה ןמ .[שלטיי ךורב] ר-י תאמ רישל 
;לזיו תאמ ,ו"נקתב ,סידנימ וקנארפ דוד ;עער שריה תאמ ,ע"קתב ןהכה םולש 
135.ינולפ תאמ ,ח"מקתב ץרה יכדרמ אפורה ;לזיו תאמ ,ו"מקתב םייהסלדעמ .ה.נ 

ירמאמבו ,239 :(22 הרעה ,ליעל) 'תירבעה הלכשהה תורפסב תויגוסו תוגוס' ירפסב ןייע .133 

לש ורבסה ןכו ,50 :(1998) 24 ,רשק ,ירואל אצי רשא בתכמ תחיתפו המדקה :'ףסאמה' 
.122 :(12 הרעה ,ליעל) תירבעב ןושארה ינרדומה תעה בתכ ףסאמה ,ןוירמצ 

,לזיוו ץריה ילתפנ / [תינמרגל הליפתה םוגרת תאצ םע ללה ריש] 'רדנעלדירפ דוד f...] דובכל' .134 

/ [רדנלדירפ דוד דובכל ריש] 'ץרא ידבכנמ התא רחוס' !ו"מקת רייא ,לק־טכק :ג ,'ףסאמה' 

ריש] 'וריש םכתריש םיררושמ ורישי !ד"מקת וילסכ ,ול-גל :א ,ףסאמה ,לזיוו ץריה ילתפנ 

[...] דובכל' !ד"נקת ,טי-די :ז ,ףסאמה ,ןהאזספלאוו ןרהא / [רדנלדירפ דוד לש ותדלוה םויל 

,ףסאמה ,לזיוו ץריה ילתפנ / [וסופדב הליפתה םוגרת תאצ םע ללה ריש] 'הפי לאינד ןב קציא 

ןוגכ ,תודרפנ תורבוחב םיתעל וספדוה הלא ןיעמ םיריש .ו"מקת ןויס ,[ומק=] בסק-המק :ג 

אצמנ ;ימע 6 ,הנשהו סופדה םוקמ ןויצ אלב ספדנש ,ל"ירב לאוי תאמ 'דודל םתכמ' רישה 
.67282 ורפסמו יטניסניסב 'גלוק ןוינוי ורביה תיירפסב 

,דער-גער :ד ,ףסאמה ,לארשי יח בקעי / [לזיו ץריה ילתפנ דובכל ללה ריש] 'םש ישנא םא' .135 

,ףסאמה ,[שלטיי הנוי ןב ךורב] ר-י / [לזיו ץריה ילתפנ דובכל ריש] 'תודידי ריש' !ח"מקת ןויס 

,עער שריה / [ןהכה םולשל ללה ריש] 'וצלמנ המו וקתמ המ ךירמא הפי' ;ו"נקת ,אצק :ז 

ץריה ילתפנ / [סידנימ וקנארפ דוד דובכל ריש] 'דודל הליהת' !ע'יקת טבש ,גל :2ט ,ףסאמה 

/ [םייהסלדעמ ץריה ילתפנ דובכל ללה ריש] 'ילתפנ ךרדהב' ;ו"נקת ,צק :ז ,ףסאמה ,לזיוו 
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תידוהיה הלכשהה יגיהנמל םתרקוהו םתכרעה תא םיפסאמה ועיבה הלא םירישב 
.תירבעהו 

םינלמל חבש יריש 

םהמ ,תינמרגה תונותיעב םילבוקמ םה םג ויה םיכלמלו םילשומל חבש יריש 
ףסוי דובכל םיריש בתכ ,המגודל ,רלמאר .תינמרגה הרישה יפדל ףא וסנכנש 
סהו ,'ףסאמה' יכרוע סג וכלה וז ךרדב 136.ראשה ןיב ,ינשה ךירדירפו ינשה 
תיבב ושחרתהש םיעוריא לגרלו םילשומה דובכל םיכורא םיריש העבש ומסרפ 

,תינמרגל םהימוגרת תייוולב — ומסרופ הלאל םימוד םיריש המכ .הכולמה 
'םירענ ךונח תרבח' סופד ידי־לע - ןהירוטיעב תומישרמה תורדוהמ תורבוחב 
העפות רבסהב םיתעל תמייקה תוקדטצהה תמינ תרתוימ 137.טילשה תרתכה לגרל 

לש םהידסחל םינותנ ויה םידוהיה 138.םירחאו רנזולק לצא וז תירוביצו תיריש 
םשכ ,םתלודג לע ררושלו םהל םתונמאנ תא עיבהל ךרוצ ושיגרהו תונידמה ילשומ 

.םיינתא םיטועימ ללכ ךרדב םיגהונש ךרדכו ,םמצע םינמרגה םיררושמה וגהנש 
דובכל הדואה אוה תאזה הירוגטקל םינייפואהו םיניינעמה םירישה דחא 
ספדנ לזיו ץריה ילתפנ תאמ הז ללה ריש .'לכ לע ןוילע' :המשו ,ינשה ףסוי רסיקה 
םיריעמ םיכרועה 139.ד"מקת תנש ףוסב םידומע הרשע ךרואל םיכשמה ינשב 
תא רשיק לזיו .ומצע ררושמה ירבד תא םאיבהב רישה תביתכל עקרה לע םיילושב 

לש תונלבוסה תדוקפ תעפשהב בתכנש 'תמאו םולש ירבד' סומלופ םע רישה רוביח 

/ [ריש] 'ץרעה סוקראמ יכדרמ [...] לעי ;ו"מקת תבט ,נ-טמ :ג ,ףסאמה ,לזיוו ץריה ילתפנ 
.ח"מקת ןסינ ,גכר :ד ,ףסאמה ,ינולפ 

דירדירפ רסיקל — 224-223 'םע ,Deutsche National-Literatur, 45, II Stuttgart, 1893-5 :האר .136 

.ינשה םלהליו ךירדירפל - 253-252 ימע !ינשה ףסוי רסיקל - 249-248 ימע !ינשה 

,'ותוכלמ אסכ לע ינשה סלעהליו ךירדירפ רידאהו לודגה ךלמה ונינודא תבש םויל הלפתו הנר' .137 

תינמרגבו תירבעב ימע הנומש ,'םאדצאפ ריע יבשוי לארשי תדע וידבע' תאמ ,ו"מקת ןילרב 

יבשוי רשא םויל ערו ריש' ןכו .(םילשוריב ימואלה םירפסה תיבב םולש םשרג תיירפסב אצמנ) 

,ז"מקת ןילרב ,'ינשה םלעהליו ךירדירפ רידאהו לודגה ךלמה ונינודא תחת די ונתנ תאזה ריעה 

ןכו םילשוריב ימואלה םירפסה תיבב םולש םשרג תיירפסב אצמנ) תינמרגבו תירבעב ימע 14 

.(לזיוול קפסב סחוימ אוה םש ,יטירבה ןואזומה תיירפסב 

:(3 הרעה ,ליעל) השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק .12 הרעה דיל ליעל האר .138 

והז ףא םלואו ,הזה םויכ םהב תדלוס ונשפנש ,םירסיקו םיכלמ דובכל םיריש םג' :בתוכ ,160 

הליהת־יריש - הזמ רחואמ ןמזב םגו - זא רש ומצעבו ודובכב הטיג ףא :ןמזה־חור יפל 
.'תוכיסנו םיכיסנ ינימ לכ דובכל 

,הסק-אסק :א ,ףסאמה ,לזיוו ץריה ילתפנ / [ינשה ףסוי רסיקה דובכל ללה ריש] 'לכ לע ןוילע' .139 

.ד"מקת לולא ,אפק-זעק .ד"מקת בא 
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הכימת לזיו לביק ,רפסה םוסרפ תובקעב עלגתהש סומלופה רובג םע .ינשה ףסוי 
ירבד' לש 'ג קלח ,'טפשמ ןיע' תרבוחב ומסרופ םהירבדש ,טסאירט ינברמ תירסומ 
חורב שדחה שרדמה־תיב תחיתפ לגרל ריש בותכל והושקיבשכ ,ךכו .יתמאו םולש 

רישב יכ ריעה אריפש .םהל הנענ ,(אסק :א) יתרוסמה ךוניחב הגרדהל ויתועצה 
םיאצומ רבכ ,(ןלהל ,גיוושנורבמ דלופואיל סכודה לש ותומ לע הניקב ןכו) הז 
,תוילנויצרה התוא' :'תראפת יריש'ל רעש ןיעמ אוהו /"יתראפתה" ןקוידה' תא 
תוברל ןושלה התוא ,תישפנה הגיזמה התוא ,תולילצה התואו ,תורירבה התוא 
לע רבד תורסומ ןניא ןיידע אריפש לש ולא תויללכ תועיבק םלואו 140.'בצקה 

.רישה לש ותוהמ 

תורבהב בשחתמ וניאש לקשמ ,תורבה 13 ןב ,יבאליסה לקשמב בתכנ רישה 
שש ינב םיתב 24 ללוכ אוה .תומעטומ ןניאש וא תומעטומב ,תורצק וא תוכורא 
םיבותכ םינושארה םיתבה תעשת .ב גג ב אא איה הזירחהו ,דחא לכ תורוש 
ררושמה .'!לכ לע ןוילע' םילימב םיליחתמו ,לאה לא ינש ףוגב הרישי היינפכ 
לאה לש דחוימה וסחי לעו םדאה תריציו האירבה תראפת לע לאה תא ללהמ 

'ריצקת' תא יטויפה ורויצב ררושמה 'רזחשמ' יפאה ףקיהה תא רוציל ידכ .וילא 
לשו םהרבא לש םייתדה םהילעפמ תא קר הלעמה ,תושונאה לש הירוטסיהה 
רוציל ןווכמ הז יטסינורכנא יוטיב .רוד לכב 'םעה יליכשמ' תא םהיתובקעבו השמ 

תורודה תלשלש לע עיבצהלו רבעה 'יליכשמ'ו ןמזה יליכשמ ןיב תיגולואדיא תוהז 
.ולאב ולא תובולש היתואלולש 

היתוחולשו ,לאה תדובעב הלוכ תדחואמה תושונאה רויצל ררושמה רבוע ןאכמ 

,תושונאה לכ תא אופא תדחאמ המכוחה .'תעד ישנא'ב תונייטצמ ןלוכ תונושה 
לא דובעל ,םימעה לכ ונומכ' :תילסרבינואה 'םדאה תרות' תא תצמאמ הלוכו 
/,תעד ישנאמ הקיר הכלממ התיה אל /ואךבנ ומלצבו ,םה וידי ישעמ םלכ /ואךקנ 
םהמ ,המכחה תרגסמ תותלד /החרזמ סו"יצופנוק /,הנופצ םיכחה ט"ארקוס 
הלכשהה תומסיס תורזוח ךכ .(דסק)'תעמשנ םדאה תרות םי דע םימ םג /החתפנ 
ררושמה חילצמ וז ךרדב .ררושמה ידי־לע רזחושמה 'ירוטסיה'ה ןשובלב תועיפומו 

.העיריה תבחר הדואה תרצונו ,ותריש אשונל לוכיבכ ףיקמ 'ירוטסיה' עקר רוציל 
אוה יכ זמרנו ,לאה דסחב םכח לשומכ 'ינשה ףעזאי' רכזומ ירישעה תיבב קר 
תא ריסהל הדעונ ולש תונלבוסה תדוקפ יכו ,תורודה ימכח לש םכרד ךישממ 
רסיקה לש ותלועפ תא ספות ררושמהש אלא דבלב וז אל .םידוהיה לעמ הפרחה 
יליכשמה רויצב תראותמ רסיקה לש ותעפוה .(הסק) 'יהיו והוצ לא' :לאה וצכ 
םינמזב תורושק ותוישיא ןכו ותעפוה .'שמשה תאצ ...רחש[הנ תולעכ' — לבוקמה 
רסיקה תא ררושמה חבשמ ךליאו ןאכמ .תונלבוסהו תורואנה ןדיע — םישדחה 
/םכתפרח םכילעמ לוגא ובוש' :'בקעי תיב' ןעמל וינוקית לע רקיעבו ,ותלועפ לע 

טסאירטל ררושמה רש ןורחאה קלחב .(חעק)'וקעזי ילא םכתא וררמ לזרב תוטומ 
.ידוהי ךוניחב הישודיח לע 

ןושל יסופדו םיעודי םיגשומ תועצמאב השענ האירבה לא וסחיו לאה רואית 
/...ומר המ םיקחשו.../,תארב ךדובכל.../,תארק ןיאמ לכה תא...' :ןוגכ ,םילבוקמ 

.212 :(4 הרעה ,ליעל) השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,אריפש .140 
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ליכשתו /!ךתלוז םנמי הז ימ ,בר המ םרפסמ /,רקוב יבכוכ לכ ,ונורי םש ועירי םש 

,ותישאר .תיטננימוד רישב לאה תוחכונ .(בסק-אסק)'םימש לכ תחתמ סג תוארל 
ינש ףוגב וילא רישיה רובידה ,וכשמהבו ,ילכ לע ןוילע' :לאה לא היינפב ,רומאכ 
רוגי :םדאה לא ןושאר ףוגב לאה־רבד לש טוטיצ ןכו ,ךתלוז ,תארב ,תארק :חכונ 
סחיה לע תיתרוסמ תידוהי םלוע־תפקשה אטבמה — 'ה ארי היה :רמולכ ,'ינממ 
םדאה לע תיטרפה החגשהב הנומאו ,םדאה ינבל לאה ןיבש יעצמא־יתלבהו רישיה 

.ויפכ־ריצי 

,לאה לא הרישיה היינפה תמלענ ,הרות ןתמ לע רפסמה ,ישישה תיבה םותב 

לאה תוקלתסה לש ןויער לכ ךכב תוארל ןיא .תימויק העפותכ עקרב םייק אוהו 
אשונכ רייטצהל וז הדוקנב ליחתמ לאה :רבד לש וכופיה .'תורואמ יוקיל' וא 
.(דסק) 'וארקנ לא דובעל ,םימעה לכ ונומכ' :םידוהי־אללו םידוהיל ףתושמ 
גוליד'ב ...ינשה ףסוי דעו האירבה זאמ :תירוטסיה־תיגולונורכ איה רישה תיינב 
רישל תונקהל ידכ ותריש אשונל תירוטסיה השיגב שגינ הלכשהה ררושמ .'בר 
סוליקל שדקומ ינשה קלחה .םכחה לשומה לש 'יתימה' ורבע תא רוצילו יפא ןויבצ 
שדחה רפסה־תיב תחיתפב — התע ןוגכ ,םידוהיה ןעמל ותלועפו רסיקה ישעמ 

.טסאירטב 

םיירופטמה םידגיהה םיאבומ ךכו .תויליכשמ ןהמו תויכ"נת ןהמ — תורופטמה 
ךא .תיארקמה תינושלה תואיצמה ןמ 'תירוה ונל תד שא'ו 'ץבור חתפל תאטח' 
וילע רוא' — הלכשהה רוא אוה רואה :םייליכשמ םה םירחאה ןושלה ירויצ 
חרז' :ירבעה םהרבא לש ותומד תסיפת ןכו .(בסק)'לכשה הגונ'ל ליבקמה ,יתעפוה 

.(גסק)'ךדבע םהרבא רוא ,ךשוחב רוא 
.(האירבב לאה ישעמ) ןושארה קלחב םייריש־םיירואית םה המיענהו לילצה 
,ויתולועפ תאו לשומה תעפוה תא ראתמה קלחב םיירויצ תויהל םיכפוה הלא 
בקעי תיב תא ענכשל הסנמ ררושמהש העש םיינועיט־סייביטטנמוגרא ךכ־רחאו 
ןורחאה תיבה .ינשה ףסוי לש תונלבוסה בתכמ םידוהיל ואבש תובטהה רבדב 
ךכבו ,לאה לא תמדוקה היינפל הליבקמה ,ינש ףוגב לשומה לא הרישי היינפ אוה 
תינכותה עוציבב ומצעבו ודובכב לאה םע לאה דסחב לשומה תא ררושמה ההזמ 

.(אפק) 'בל ירובשל אפור' תויהל תיהולאה 
תא — םיירויצ םיתעל — םירישי םידגיהב רסומ רישה ,לזיו לש וכרדכ 
ןושלה .לוכל הרורב תיליכשמה ותרטמש 'סיוגמ' ריש ונינפל .הלכשהה תונויער 
ררושמה אב ותואש ,ינשה ףסוי — רישה אשונל אשינו בגשנ ןויבצ הרשמ הבגשנה 

.חבשלו ללהל 

דובכל ריש :םילשומל חבשה יריש תרגסמב םיפסונ םיריש השולש םרת לזיו 

ומוקב הינטירב ךלמ ישילשה 'גרו'גל הכרב ריש ;ו"מקתב ,עצנארפ ךלמ גיוודול 
ןמ .ן"קתב ,םלהליו ךירדירפ יאצאצ תלצה לע ללה ריש ןכו ;ט"מקתב ,וילוחמ 
ךירדירפל' !ד"מקת ,'לודגה ךירדירפ תדלוה םויל' :הז גוסמ םירחאה םירישה 

,4'.ו"מקת ,'ינשה םלהליו ךירדירפל רומזמ' ;ה"מקת ,'המחלמל ותאצב 

,ףסאמה ,לזיוו ץריה ילתפנ / [ללה ריש] 'עראוואת עצנארפ ךלמ [...] גיוודול [...] לשומה דובכל' .141 

ומוקב הינטירב ךלמ ישילשה 'גרויגל הכרב ריש] 'יראפתת לבת דועי ;ו"מקת וילסכ ,דל-גל :ג 
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הניקו דפסה יריש 

ועיבה םהבו ,ץראה לכ ךרדב וכלהש םהירבח תא םיליכשמה ודיפסה הלא םירישב 

הגוס ויה תוניקה ,ןבומכ .םהיניב הררשש אתורבחה תשוחת תאו םהיתושגר תא 

תיללכה הרישב תלבוקמ התיה היגלאה לש הגוסה 142.תירבעה תורפסב העודי 
143.הפוקתה תונותיעב ףאו תינמרגהו 

ילתפנ בתכש 'םימורמב יח ךדוע' הניקה התיה רתויב םיעודיה דפסהה ירישמ 
התוא איבה אריפש .(בנק-המק :ב)גיוושנורבמ דלופואיל סכודה תומל לזיו ץריה 
הנייצו התוא חביש גרובצניג רב בד ליכשמה םג ונמזבו ,לזיו לש ותביתכל המגודכ 

אלו ,ףוע היבגי אל יכ בגשנה ריש'כ אל ,לזיו לש תיטויפה ותביתכל תינייפואכ 
,44.'שדוק תרדהו ןח םיאלמ ויריש... :ואיש םימשל הלעי 

תורבהב בשחתמ וניא רומאכש ,תורבה 11 ןב ,יבאליסה לקשמב בתכנ רישה 
ינב םיתב 16 ללוכ אוה .תומעטומ ןניאשב וא תומעטומב ,תורצק וא תוכורא 
:האילפ תררועמ רישה תרתוכ .ב גג ב אא איה הזירחהו ,דחא לכ תורוש שש 
םישרמ חתופה דגיהה ךכו ?יח אוה דציכה ;'םילעפ ברו יח שיא דלאפאעל סכודה' 

יח ךדוע' :השודנ האשילק אטבמ אוה םא ףא ,תרתוכה תא ריבסמו ותוטשפב 
,ומע רשק דימ רצויו חונמה סכודה לא הרישי היינפכ בתכנ רישה ...'םימורמב 
תוציחמה לוטיבלו לוגד םדא לש וייח תועמשמ תא ררושמה תסיפתל תודעכ 

בוציע לביקש ,'תמאה םלוע' .תוומה רחאלש תואיצמל תילארה תואיצמה ןיבש 
ןאכ הכז 145,'םיתמה תוחיש'ב הזורפב םירחאו ןוספלוו ןורהא ידי־לע יתורפס 
אוה הבו ,רתוי ההובג הגרדמל סכודה עיגה רחאה םלועל רבעמב .יטויפ בוציעל 

תרכומ תמאה םלועב .(ומק :ב)'?שמש רוא ךל המ' ,ךכ םושמו ;לאה רואב חרוז 

תודותו תולהת יריש' ;ט"מקת ןוויס ,אסר-זנר :ה ,ףסאמה ,לזיוו ץריה ילתפנ / [וילוחמ 

,לזיוו ץריה ילתפנ / [םלהליו ךירדירפ יאצאצ תלצה לע לאל הדותו ללה ריש] 'םיהלאל 

..כ..ח / [ללה ריש] 'לודגה ךירדירפ ךלמה וננודא תדלה םויל' ;ן"קת תבט ,זק-טצ :ו ,ףסאמה 

:ב ,ףסאמה ,[ימינונא] / [ריש] 'המחלמל ותאצב ךרדירפל' ;ד"מקת טבש ,טס-הס :א ,ףסאמה 

:ג ,ףסאמה ,[ימינונא] / [ללה ריש] 'ינשה סלעהליו ךירדירפל רומזמ' !ה"מקת ןושחרמ ,כ-זי 

.ו"מקת לולא ,אר-הצק 

,224-197 ימע ,ורוד־ינבו ארזע־pא השמל רישה תרותו לוחה תריש ,סיגפ ןד :האר הניקה לע .142 

םהינש) הילטיאו דרפס :תירבעה לוחה־תרישב תרוסמו שודיח ,סיגפ ןד לש רחא רפסב ןכו 

טואו :האר ,הניקה לש םינושה םיביטומה לע .163-162 ,152-151 ,147 ימע ,(ליעל 86 הרעהב 

ימלועה סרגנוקה ירבד ,'הרשע־שמחה האמה ןמ תוידרפס תוניק לש תוינבת' ,םוקב ןו קא'ז 

.28-21 :ד"נשת םילשורי ,'ג ךרכ ,'ג הביטח ,תודהיה יעדמל רשע־דחאה 

 143. Berlinische Monatsschrift, ןכו .'רבקה דיל' היגלא םסרפ ,264 ימע ,1783 ץרמ ןויליגב ,המגודל

.הב רכזומה םהוש םייח לש ורמאמו ,124 הרעה דיל ,ליעל טסיילק לש הניקה ריש לע האר 

.(132 הרעה דיל ליעל הארו) 212 :(4 הרעה ,ליעל) השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,אריפש .144 

.11 :(43 הרעה ,ליעל) ל"חמרל םידומל ןושל תרודהמל ותמדקהב גרובצניג :ןכו 

,ליעל) 'תירבעה הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוס' ירפסב 'םיתמה תוחיש' לע קרפה האר .145 
.(22 הרעה 
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Ill 'ףסאמה'ב הרישה תעפותו רישה תכאלמ 

יפמ' םירפוסמ סכודה לש ותקדצ ישעמ .וישעמ לע לומג לבקמ קידצהו ,המכוחה 
ובברתשה 'םילא'ה ךאו — ןיטולחל יתרוסמ בוציעה ...עיתפמב לזיו רסומ ,'םילא 

.החדש תוברתמו רחא םלוע...מ לזיוול הפ 

!דלאפאעל ךירשא' :ותתימב ול בטוה המכ דע וענכשמו חונמה לא הנופ ררושמה 

/עימשמ ןואשו םער ,עיקר קרבכ /;עיפוה בוט בר דלאפאעל ךתומ םג .../!ערו בוהא 

םייחה תועמשמב ררושמה הגוה ןלהל .(זמק-ומק) 'תישע םישעמ ץראב דיגה ןה 
וללהמ אוהו ,לוכל תפומ וישעמבו דלופואיל לש ותומדב האורו ,םדאה תרטמבו 
ודרי םש .../.אלכ לפאמ לא' דרי יכ וחיכומו עשרה לא הנופ ררושמה .ותרובג לע 

תיב ,תשטנ רמוח תיב' :וריש תא םייסמ אוהו ,(טמק) 'לעממ לאל םישיחכמ 
,תוקדצו הרובג לע ,תוומו םייח לע תוגהב אופא ןייטצמ רישה .(בנק) '!תילע לא 

טביה תוומב םג אצומו םדא לש ולרוג תא וילע לבקמ ררושמה רבד לש ורקיעבו 
.רסומ הפיטמו תכנחמ ,תיטסימיטפוא ותמינ .יבויח 

ובתכנש דפסה יריש 'ףסאמה'ב םייוצמ וז הירוגטקב םירחאה םירישה ןיב 
יכרועמ ,ל"ירב לאוי לע הלאכ םיריש ינש .םמצע םיליכשמה ישאר לש םרכזל 
,ותריטפ רחאל םינש עבש וספדנ ,הפוקתה ירפוס ןיב םירבדמה ישארמו תעה־בתכ 

תא וילע ררוש רעגניזעלש ריאמ .ט"סקת תנשב 'ףסאמה' לש ותאצוה שודיח םע 
רופיצל ליכשמה תא המדמ אוה ובש ,'ולוק בולכב םיעני יכ דדוב רופצ' רישה 

התאצב וליאו .תבאוד המצע איה דועב הילעב בל תא המיענמו תררושמה ,בולכב 

לבסש ,ל"ירב לש וייחב היה םג ךכ .תבאוכ הילעב שפנו רופיצה תלהוצ ,ישפוחל 
,םורמל הלעו ויתולבסמ רטפנשמ וליאו ,ויתורימזמ ונהנ ויתימע דועב תומדא ילע 

תא םיכרועה םינייצמ תניינעמ הרעהב .(וס :ח)'םיחנאנ ונחנאו ןנרת התא התע' 
הז ריש דיל .הלכשהל ל"ירב לש ותמורת תאו םיליכשמה להקל הדבאה לדוג 
אוה ובש ,'תלבוה רבקל ךימי ימדב' םשב לבא ריש ,ןהכה םולש ,ךרועה םג םסרפ 
יגורה הרשעל ינושל זמרהכ — ל"ירב תריטפ לע 'תחרוצ רמ' המכוחה תא ראתמ 

.(זס) 'ךיריצק רוצקת הנרב המש' העמדב ערזש ערזה ךא — 146,תוכלמ 
,לזיו תאמ - ותריטפ תנשב דחאה ,ןוסלדנמ תומל לבא יריש ינש וספדנ ןכ־ומכ 
םולש ךרועה םסרפ ומצע לזיו לש ותומ רחאל .ח"מקתב ,םייתנש רובעכ ינשהו 
147םייטרפ לבא יריש המכ דוע ומסרפתנ ןכ .ורכזל דפסה ריש ט"סקתב ןהכה 

.רופיכ םויל ףסומב 'הכפשא ילע ישפנו הרכזא הלא' טויפב .146 

עבש תאלמל ריש] 'ולוק בולכב םיעני יכ דדוב רופצי :ל"ירב לאוי לע דפסמהו לבאה יריש .147 

ךימי ימדב' !ט"סקת וילסכ ,וס-הס :ח ,ףסאמה ,רעגניזעלש ריאמ /[ל"ירב לאוי תומל םינש 

השמ לע םירישה .ט"סקת וילסכ ,זס :ח ,ףסאמה ,כ־ש /[ל"ירב לאוי לע ריש] 'תלבוה רבקל 

רדא ,הפ-אפ :ג ,ףסאמה ,לזיוו ץריה ילתפנ /'םחנמ רי'ב השמ יבר תומ לע יהנ לוק' :ןוסלדנמ 

:ד ,ףסאמה ,םייש /[דפסמ ריש] 'םחנמ רב השמ [...] ללוכה םכחה תומ לע חצנמל' :ו"מקת 'א 

ירשת ,ח-ה :ח ,ףסאמה ,ן-ם-ש /[לזיו רכזל ריש] 'הרכזא תחנמ' :לזיו רכזל .ח"מקת רייא ,בער 

דפוסה' :וז תרגסמב םירחאה םירישה .ןהכה םולש אוה ,ןכותה יפ־לע - רבחמה .ט"סקת 

ריש] 'ירוענ רשא רבק לע' ;ו"מקת ןוושחרמ ,חי-זי :ג ,ףסאמה ,.ל...י /[דפסמ ריש] 'ותמל 

תיריטאס הניק איה תרחא העפות .ו"מקת 'ב רדא ,ק־זצ :ג ,ףסאמה ,פ....ע /[תולבאו הבהא 

הבתכנש ,ןוסלדנמ־טרופקנרפ ,פ"פ השמ תאמ ,טס-חס :2ט ,ףסאמה ,'הניק לע הניק' םשב 
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יאלפ השמ 112 

השמ תאמ תיזנכשאל םוגרת תייוולב יולה הדוהיל 'ילאשת אלה ןויצ' הניקה ףאו 
.(לש-אכש :ה)ןוסלדנמ 

הילאוטקאו ןמזה יריש 

םמוקמ תא ואצמ םה ףא ןמזה יעוריא לגרל ומסרופש אוצמ־תעל־סיריש 
ריש ונינפל .(ליעל רכזוהש) "ה תדע תאמצ דאמ' רישה ךייש הז גוסל .'ףסאמה'ב 
לש היינשה תרבוחב ספדנ רשא ,עודי וניא ורבחמש ,ןוסלדנמ לש 'רואיב'ה לע ןטק 

דוקינ אלב ספדנו םיתב ינשו תורוש שש ןב אוה רישה .(כ :א) ד"מקתב 'ףסאמה' 
.ןויליגב םוקמ רסוחמ ומצמצל םיכרועה וצלאנ וליאכ תועונצו תונטק תויתואבו 
יפ־לע יארקמה השמכ ןוסלדנמ השמ לש ותומד תיינב .בגג באא :זרוחמ רישה 
הליחתה ויתונוכת תאו השמ תא םירכזאמה ןושלה ייוטיבו םיעודיה םייומידה 
השמב יארקמה רופיסה לע ךמסנ רישה 148.תעה־בתכ לש ותישארב רבכ תואריהל 

םינמזל יארקמה רושימה ןמ תקתעומ םימה תרופטמ .םימ איצוהל רוצב הכמה 
,ולפנ היךומש רחאל 'המכח ימ תותשל' "ה תדע' לש הנואמיצכ תאבומו םישדחה 
תא ךיו ...רבשל רוזמ ןתנ'ו השמ םקש דע ...םייחה םימה ראב תא הסיכ רוצהו 
תועמשמב רבחמה קחשמ םכחותמ םילימ קחשמב .'םימה אציו ,הדעה ןיעל רוצה 
תויהל יושע ראבה תא הסיכש רוצה .לאל יוניכהו עלסה :'רוצ' הלימה לש הלופכה 

ליכשמ אצי הנש 25-מ הלעמל רובעכ .המכוחה ימ םה םייחה םימה .הז םגו הז םג 

קיסעהל ךישממ ןיידעש - 'רואיב'ה לעפמ תא חבשלו ללהל ,ץדירג קציא ,רחא 
.(ח-ו :1ט) 'תופסא ילעב לא' םשב רחא רישב — תיליכשמה העדותה תא 

םייהסנע השמ תאמ תפרצב לודגה דעווה לע ריש :םירחאה הילאוטקאה ירישמ 

[יתרפאה] ףסוי תאמ ,הירטסואל היסורפ ןיב םולשה לע ;ן"קת תנשב עיפוהש 
תאמ ,סזלא ידוהי תלצה לע לזב ישנאל הדות ריש ;ן"קתב אוה םג ,ץטיוולפארטמ 
דלפסכירדירפ דוד תאמ ,'ףסאמה' תמורתו תירבעה ןושלה לע ריש ;ט"מקתב לזיו 

149.דועו ,ה"מקתב 

תאז יזורח בורו ...ךרד ורבעב םינש עברא הז תמה תא דפוסה רוכשו רעב דחא ררותשמ לעי 

.'ויתונק יזורח לע םידסוימ הניקה 

תרוסמ ילבכב :ןוסלדנמ השמ ■.ירפסב האר ,םיליכשמה יניעב ןוסלדנמ לש ותימדת לע דוע .148 

.'םישיאל חבש יריש' ןוידב ליעל האר ןכו ,114-88 :(66 הרעה ,ליעל) 

ןוושחרמ ,כ :א ,ףסאמה ,[ימינונא] /[ןוסלדנמ לש 'רואיב'ה לע ריש] "ה תדע האמצ דואמ' .149 

:1ט ,ףסאמה ,ץדירג קציא /[ויראבמו ארקמה ימגרתמ חבשב ריש] 'תופסא ילעב לא' ;ד'ימקת 

,םייהסנע השמ /[תפרצב לודגה דעווה לע ריש] 'בנע תושעל וקיו טוקשי' !ע"קת ירשת ,ח־ו 

ססרו לאומש לש ורמאמ האר ,וימודו הז ריש לע דוע ;ן"קת ןוושחרמ ,זל-גל :ו ,ףסאמה 

,521-483 :(ס'משת ,ד-ג) חנ ,ץיברת ,'תירבעה תורפסה לש הירלקפסאב תיתפרצה הכפהמה' 

דוד /[הזורפבו רישב ,'ףסאמה' תמורתו תירבעה ןושלה לע] -,9 הרעהו 490-488 ימע דוחייבו 
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113 'ףסאמה'ב הרישה תעפותו רישה תכאלמ 

םיישיא םיריש 

ועריא רשא םיישיא םיעוריא לגרל ובתכנש םיישיא םיריש םה םירישה ןמ המכ 
רישה אוה הז ןוגכ ;לאל ררושמה הדוי ,הלחמ רחאל לשמל ,םיתעל .בתוכל 
.א"עקת תנשב ספדנש ,ןרטש י"רב םהרבא תאמ 'יילוחמ יתיח לע הדותל רומזמ' 
ןמ' בתוכה ריבסמ ושארבש ,ד"מקתב .כ...ח תאמ 'יבכשמ ילע דומלג' רישה ןכו 
בתוכה .(טכק :א) 'יניעמ יתנש דדתו ,יוד שרע /ילע יבכשב ,הי יתארק רצימה 
יעדוימ ,ומנ דחי יער)/הליפאו ןושיאב ,יבכשמ ילע דומלג' :ותודידב תא ראתמ 
לא ררושמה הנופ ויתולבס תוברב ''לא ךל קעזא' :דיחיה וטלפמ תאו '(ינובזע 
חיכוי בהאי רשא תא' יכ איה ותמחנו ,'!יתורצ ובר המ ,םיהלא ינודא' :םיהלאה 

.'יתונוועמ גאדא ,יתאטח ריסא ןעמל /יתורצ םויה סג לידגה ,יל בוטל /...לא 
150.ייודיו ףא םיתעלו ישיא יפוא םיאשונ הלא םיריש 

תיתרוקיב הריש 

תיתרבח תרוקיב חותמל ,יתרבח קדצ־יא לע תוחמל האבש תיתרוקיב הריש 
,51,האמה לש ןורחאה עברב תינמרגה תורפסב ץוצל הלחה תירוביצ הדמע טוקנלו 

םיליכשמה דחא דובכל ליגר ריש שמשמ םיתעל .'ףסאמה'ב תוליבקמ םג הל ויהו 
וריש' :'ףסאמה' ךרוע ,ןוספלוו ןורהא לש וריש אוה הזכ .תרוקיבלו הפקתהל עצמ 
,רדנלדירפ דוד לש ותדלוה םוי לגרל בתכנ הז ריש .'וריש םכתריש םיררושמ 
,'םיבגע יריש ןח תלעיל' םירשה םיררושמכ אלש 152.(טי־די :ז) ד"נקתב ספדנו 
דודל יכנא' :הרובד תריש לע הזרפרפכ ,רמואו דודל ותריש תא דחיימ בתוכה 

— 'הרישא יכנא 'הל יכנא') זמרנה רוקמה ןמ תרבוע לאה תלודגו ,'הרישא יכנא 
ותוא הוושמו דוד תלודג תא תחבשמ ותריש .תינרדומה תוישיאה לא (ג ,ה םיטפוש 

.'ונברקב שי יח דוד דוע ורמאי /...וננרי ךתקדצ רודל רוד ןכל' :לארשי ךלמ דודל 

חבשה ריש ךא .ןוסלדנמ השמל ללהה ירישבכ ,הפ םיטילש םיכ"נתה םייומידה 

/[ריש] 'םילוחה תיב תכונחל רומזמ רישי ■,ה"מקת וילסכ ,הל-גל :ב ,ףסאמה ,דלעפסכירדירפ 

דסוויהל םינש האמ תאלמל ריש] 'לארשי תראפת' ;ח"מקת 'א רדא ,דעק-געק :ד ,ףסאמה ,ל-י 

ןנעה תולעכ' :ע"קת ןושח ,טל-גל :1ט ,ףסאמה ,ןהכה םולש /[ןילרבב 'םילוח רוקיב' תרבח 

,ץטיוולפארטמ [יתרפאה] ףסוי /[הירטסואל היסורפ ןיב םולשה לע ריש] 'רעסו האוס חור םע 

.ן"קת לולא ,ונש-גנש :ו ,ףסאמה 

ןושח ,חל-זל :1י ,ףסאמה ,ןרעטש י"רב םהרבא /[ריש] 'יילחמ יתייח תע הדותל רומזמ' .150 

.ד"מקת ןויס ,לק־טכק :א ,ףסאמה ,כ...ח /[ריש] 'יבכשמ ילע דומלג' ;א"עקת 

.186 :(38 הרעה ,ליעל) Beutin, History of German Literature ,ןיטיוב האר .151 

,ןהאזספלאוו ןרהא /(רדנלדירפ דוד לש ותדלוה םויל ריש] 'וריש םכתריש םיררושמ וריש' .152 

.ד"נקת טי-די :ז ,ףסאמה 
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/סתואסכ לע םיבשויה םע ינהכ' םינברה דגנכ הפקתה ריש תויהל הרהמב רבוע 

ברח םברח' :םתאנקב םתוא ראתמ רבחמה .(זט)'םיפרתו ןוא אוש ילבה םירמוש 
ריוצמ רדנלדירפ וליאו .'וליפה םיללח םיבר םפאב יכ /םתמח םד התוש תמקונ 
ימכ ספתנ רדנלדירפ ...תגמ קנעב םחליהל אציו לאב וחטבמ תא םשש 'ישי ןב'כ 
םירישי םיפדגמ םידגיה .(חי)'םיתרומח רומח' תא ,'ריהמ רפוס טע' ,וטעב הכיהש 

'םייח םיהלא תרות ותרות' תאו 'ךירומ השמ' תא ולליחש םינברה דגנכ הלאכ 
הגהנהה תא םישאמ ןוספלוו .תיטנטילימ תוזח ול םינקמו רישה תא םיאלממ 
.'םדא־אלכ ובשחנ ול םבזע םיהלא'ש ימכ םידוהיה תא םימטוש הללגבש ,תינברה 

.ומע תא עישוהל םקו וילע החלצ "ה חור'ש דודל חבש ירבדב םייתסמ רישה 
.(טי)'הלס םלועל דוד יחי' :האירקב אצוי רבחמהו 

השדח תירבע הרישל ביתנ 

,םיאשונה ףקיהמ םשרתהל רשפא — 'ףסאמה'ב הרישה תעפות לש יקלח םוכיסל 
יררושמ לש םהיתונויסינמ — יללכ ןפואבו ,םירישה ןווגממ ,םיגוסה יובירמ 
לכ ןיא .יטויפה םוידמב םהיתויווחלו םהיגיגהל ,םהיתושגרל עבמ תתל הלכשהה 
,תירבעה הרישה תמקרב ירוטסיהה היופימ תניחבמ תבכרומ איה וז העפותש קפס 

.הנמזל ץוחמו הנמזב הרישכ התכרעה תניחבמ ךכמ רתוי דועו ,הכוישו הגוויס 

ןונגסה יפלו ןמזה־תונב תוירישה תוגוסה תארשהב ובתכנ םירישה ןמ םיבר 
,תאז אלא םהב היה אל ,המגודל ,אוצמ־תעל־םירישה הז ןפואבו 153,לבוקמה 
הניחבה ןמ .תינמרגה הרישב תומוד תורוצלו םמוקמלו םנמזל ומיאתה סה ךא 
תורפסה לש 'ץרפהו רעסה' ירישל םידה םהמ המכב ונאצמ ,רתוי תיתוהמה 
גנורלקפואאה תריוואב ורסינש חורה יכלהל תודע םג ךא ,ןמז ותואב תינמרגה 
תונויערל רשאב םהיכרעו םהיתומכסומ תלבקב םא ,תיפוריאה תורואנהו ינמרגה 
ןוגכ ,הלכשהה תבשחמב וכליהש תוירואת ץומיאב םאו ,תונלבוסה ןוגכ ,דוסי 
תביבסב ולעפש םיירבעה םיליכשמהש רמול שודיח לכ ךכב ןיא .הימונגויזיפה 

,תיללכה הביבסה ךותב אתכ תשדחתמה תירבעה תוברתה ייח תא ויח 'ףסאמה' 

תששאמו האב 'ףסאמה'ב הרישה ירמוח תקידב ,םלואו .הנממ םיעפשומ ויה יכו 

םיליכשמה ואר ,אדירג העפשהמ רתוי יכ הארמו ,התוהמ תאו העפשהה יכרד תא 
הרישעמ וז הסיפת .תורואנה תוברת לש יללכה ץמאמה ןמ קלח םלעפמב םיירבעה 

המצע תא התייאר ,המצע הלכשהה לש התוהמ םצעל עגונב םג הנבותב ונתוא 
.התקיני תורוקמו 

גרובצניג בד םסרפ ט"סקתב ,המגודל .הרישב תוגוס־תתו תרגוס דוע לש -!תולבקתהל םינמיס שי .153 

:ונייהד ,'עצנאמאר' :רבסומ םיירגוסבו ,'יירופס רישי וגווסמ אוהו ,ילילגה ץראב םשי וריש תא 

,ףסאמה ,גרובצניג רעב בוד /[הסנמור] (יירופס ריש) 'לילגה ץראב םשי :האר .תיריש הסנמור 

.ע"קת ןסינ ,י-ט :3ט 
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115 'ףסאמה'ב הרישה תעפותו רישה תכאלמ 

לש הקיניה תורוקמ .רקיע לכ הטושפ הניאו תבכרומ וז הסיפת םג ךא 
יפ־לע ובתכנ םירישה ןמ םיברו ,המצע תודהיה תשרומ ויה םיירבעה םיררושמה 

םירשקתמה םירבד ירכז ונאצמ ךכו .תירבעה הרישה תרוסמב תומייק תונוכתמ 

ובתכנש ,םייתד םיריש םה יכ ונעבקש עבט יריש תייוולב טויפה תרוסמ םע 
הניא הלכשהה תורפס הרתכוה הבש 'תללוהמה' תוינוליחה .קומע יתד שגר ךותמ 
םע שדחה בולישב םג הארנ הלכשהה לש השודיחו ,תיללכ 'תוהז תדועת' חרכהב 

154.ןשיה 

ליבש תא אוצמל םיליכשמה ולדתשה תודהיל תורואנה ןיבש רבוגה חתמב 
םע .המצע תודהיה לש הירקיעב םייוצמה הלכשהה תונויער תא תוהזל ףאו בהזה 
,האירבה רזנכ םדאה תייאר תמגודכ ,תוידוהי דוסי תוסיפת םהל וצמיא ,תאז 
תירבעה הלכשהה .תירבעה הלכשהה לש 'הלודגה היווהה תלשלש'כ ועבוה הלאו 

ירבע היה ורקיעב ךא ,הזמ םגו הזמ םג וב היהש הלשמ ביתנ אופא הל הסליפ 
.יתוהמ 

ףאו ,םתוכיא לע רקיעו ללכ דיעמ תעה־בתכב וספדוהש םירישה עפש ןיא ,ןבומכ 
םיריעצ םיליכשמ ופחד תינמרגה הרישה תועפות 155.תאז ועדי םמצע םיכרועה 

ויתורגיאב ריעמ לכייא ,רומאכו ,רבע תפשל םיריש םוגרתב םחוכ תא תוסנל 
לכ םעו .(אמק :ב) תכרעמל םיחלשנה םימגרותמה םירישה יוביר לע ודימלתל 
תא ,תוברתה תא שדחל יליכשמה קבאמה ןמ קלח ויה םמצע תונויסינה ,תאז 

156.תירבעה ןושלה תאו תורפסה 
— תשדחתמה תירבעה ןושלה — הרישה לש יוטיבה ילכ םע תודדומתהב 
תוססובמה תוצילמב תינושלה םתונמוימב ולעתה רשא םיררושמ ויה יכ ונאצמ 

רשא םישיגר םיריש ובתכנ .'םיינרדומ' םישומישל וכתוהש םייארקמ םיצוביש לע 
וארקנ םנמזבש םיריש ,הרישע תיארקמ ןושלל וקקזנו תוניינעמ תורופטמל ושרדנ 

.תולועמ תוריציל ובשחנו הקיקשב 
תעידי ךותמ — הכרעהב םויכ םג וארקייש רשפא הלאה םירישה ןמ המכ 
םיצובישב הכרד תנבהו ,הלש הקיטתסאה תסיפת ,הלכשהה תריש לש תויצנבנוקה 
םהירחא וריתוה אל 'ףסאמה' יפד םא םגש ,רמאיהל תמאה הנתינ ךא .םייארקמה 
םידחא םירישב ונחבה יאדווב ,ללכה־ןמ־אצוי ןפואב המישרמ וא הלודג הריש 
הריציה תא וגציי םירחאו הלא .רכזיהל םייוארהו יטויפה ןורכיזב םיתרחנה 

תירבעה הלכשהה תורפיס לש התישאר תעיבקל' :הלכשהב תוינוליחה תלאשב ירמאמ האר .154 

תכירעב ,'יליזרב קחציל לבוי רפס [—נ תורפסל הירוטסה ןיבי :ךותב ,'םזינרדומה תניחבו 

לש (1999) 44 ךרכב ספדיהל דמוע תילגנאב המוד רמאמ .טסר-הלר : 1997 לארשי ,שנ המלש 

.קב ואיל ןותנש 

,ףסאמה ,תכרעמל םיחלשנה םימגרותמה םירישה יוביר לע ודימלתל ויתורגיאב ריעמ לכייא .155 

הרישי לע ןוידב ,טסקטב ליעל האר ןכו .(116 הרעה דיל טסקטה :האר) ה"מקת ,אמק :ב 
.'םיכרועה יניעב תיארנ הניאש 

,"ףסאמה" :הלכשהב הלחה ןושלה תייחת' :ירמאמ האר הלכשהב תירבעה ןושלה שודיח לע •156 

: (52 הרעה ,ליעל) (ט"נשת) םעל וננושל ,'הפשה שודיחל רישכמכ ,ןושארה ירבעה תעה בתכ 
 75-59.
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ןושל תליסמ' תא ולקיס הלא 'לארשי ינב יליצא'ו ,םנמזב תחתפתמה תירבעה 
ינב' תא ודמיל תאז םעו ,םנמזב ירבעה ארוקל 'רפש ירמא תחנמ' םשיגהב 'ונמע 

וא ל"כימ יריש תומדב ,אובל הדיתעש הרישה תארקל — הרישה 'ןושל הדוהי 
...ופאמ לש וז ןוגכ ,תרופיסל הנכהכ ףאו ,ג"לי 
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