
תובוגתו תוראה 

'םושלש לומת'ב יאסידואה ביטומה 

תאמ 

רגייג ףסוי 

לש 'םושלש לומת' לע ובתכנש םישוריפ לש םילתה ילת לע תצק ולו ףיסוהל אבה לכש המוד 

לש ןויסינ םושמ םיאבה םירבדב ןיאש דימ רמאיי ךכל יא .תוקדטצה לכ אלב ול רשפא יא ןונגע 

םע אלו םבור םע אל ,ןונגע ישרפמ םע סומלופו חוכיו םושמ םהב ןיא ףאו ,ןמורל ללוכ שוריפ 

הארנה לככ רשא ,הריציב דחא ביטומל בלה תמושת תא בסהל אלא הניא יתנווכ לכ .םתצקמ 

.םירקבמה יניעמ הכ דע םלענ 

ןוגכ ,םינושה הידברל יאמצעו דרפנ םויק שישו ,תובורמ היתובכשש הריצי אוה 'םושלש לומת' 

םידבר ,היינשה היילעה ישנא לש ישממו יח רואית ובש ,השעמה רופיס לש יטסילארה דבורה 

וב ןיאו ,םירחאה םידברה לע ףסונ ןאכ ןודנה ביטומה 1.הלאב אצויכו םייוויטרוגיפ ,םיירוגלא 

ידכ וב שי ומויק םצע םלוא ,וללה םידברה דחא לש ותועמשמ תא וא ומויק תא קזחל וא לולשל ידכ 

2.הז לודג ןמורב תויועמשמה יוביר תאו םיביטומה רשוע תא שיגדהל ףאו םיגדהלו רוזחל 

תודחאב ינשה טוחכ רבוע תרחואמה הבישה ביטומש לייווצרוק ךורב לש ונויד זאמ לבוקמ 

םיכירצ םניאש תומסרופמה ןמ אוה 'םושלש לומת'ב הז דוסי לש יזכרמה ומוקמ 3.ןונגע תוריצימ 

דע לטלטיה םילוטלט הברהו לגלגתה םילוגלג הברה ,לידוי 'ר ונקזכ והומכ ,רמוק קחצי :היאר 

לארשי ץראל הלעי רשא ,רמוק קחצי לש והרקמבש רמול ךירצ ןיא .וצפח זוחמל עיגה רשא 

.תוליעומ תורעה הילע הריעהו הז רמאמ לש תמדוק הסרג הארק רשא ארג הרובד ריד יתדידיל תודוהל שקבמ ינא 

.דבלב ילע םירבדל תוירחאה 

לומת"ב ןוידל החיתפ :ידלות רופיסל לשממ' ,ןורימ 'ד :לשמל האר הפנעה תינשרפה היפרגוילביבה תריקסל 

.159-87 ימע ,ם"שת םילשורי ,ב ,ןונגע ץבוק ,(םיכרוע)םירחאו ןורי 'א ,"'םושלש 

,'םושלש לומת'ב טסואפ לש ביטומה לע 2001 יאמב ןונגע תיבב ןורימ ןד לש ותאצרה תא עומשל ידיב הלע אל 

.ןאכ תילעומה הריציה לש םינפה יוביר ןיינעב השיגל עייסמד אנת םושמ הב היהש ןכתיי םלוא 

לע יללכ ןפואב םש דמע לייווצרוק ;47 ,28 ,25 ימע ,ג"ישת ביבא לתו םילשורי ,ןמורה תכסמ ,לייווצרוק 'ב 

םע ובולישב האיציה אשונ לעי ,ל"נה :םג האר ;'םושלש לומת'ב אל יכ םא ,ןונגע יבתכמ המכב יאסדואה דוסיה 

ט םויב הבישל ועיגהב ןונגע ףסוי לאומש דובכל םירמאמ :יש לבוי ,(ךרוע)ל"נה ,'ןונגע ירופיסב הבישה אשונ 

ביבא לתו םילשורי ,היפרגויב :ןונגע ייח ,רואל 'ד :הוושהו .דועו 157-123 ימע ,ח"ישת ןג תמר ,ח"ישת באב 

.5 הרעהו 689 ,427 ימע ,ח"נשת 

[(ב"סשת)ב-א תורבוח ,אע ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר - ץיברת] 
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2] רגייג ףסוי 302 

ישנא ןיב הטוש בלכ תכישנמ תומל ופוס רשאו 4,(7 ימע)'הנממ תונבהלו הנברוחמ התוא תונבל 

הימתמ .הלוכ הריציה לש תיריטסה השיגל ןבומכ הפופכ וז הביש ,םירעש האמב 'ןשיה בושייה' 

וקיסה אל ןיידעו תרחואמה הבישה ןיינעב לייווצרוק לש וחותינל ומיכסה םירקבמה בורש אוה 

תורפסב יפיטיכראהו ןושארה ויוטיב לע אב הז ביטומ ירה :הילאמ טעמכ תשקבתמה הנקסמה תא 

םיבורמה וישומישו וילוגלג 5.היורט תמחלמ רחאל ותרזחב סואסידוא לש וידודנ תשרפב הפוריא 

תתל ךרטצא הילע רשא הלאשה 6.ןאכ ונניינעמ םניא הפוריא תורפסב יאסידואה ביטומה לש 

'םושלש לומת' תביתכ תעב עדומ ןונגע היה המכ דעו םא איה הז רצק ןויד לש ופוסב הנעמ 

.הלוכ הריציב הז ביטומ לש ולקשמו ומוקמ המו ,יאסידואה ביטומלו סורמוהל 

הנבמה איה רפסב תטלובהו תיזכרמה תילרוטקורטסה הדוקנה .ןמורה הנבמ ,לוכל שאר 

7.יללכה הנבמה ךותב יאמצעו דרפנ םויק ןהלש ,תוישרפ תוישרפ יושעה ,קהבומה ידוזיפאה 

היה ןתינ יכ םאו ,הלוכ הריציה םוסרפ ינפל דרפנב רפסה ןמ םיקרפ םסרפ ןונגעש אוה עודיב 

תודמוע ויתוישרפ רשא רפסב רבדה היה חונו לק ,קהבומ יתודחא הנבמ לעב ןמורב ףא ןכ תושעל 

8,הזכ הנבמ היונבה הדיחיה הבושחה תיתורפסה הריציה האסידואה ןיא ןבומכש ףא .ןמצע ינפב 

יאסידואה ביטומה ;םיידוזיפאה השעמה ירופיסב ,תיפיטיכרא ןכא ,תינייפואהו המודקה איה 

תומיוסמ תודוזיפא ןיב תוינוציח־תוינרוצ וא תויתועמשמ־תוינכות תולבקה אקווד ואל ועמשמ 

.ידוזיפאה הנבמה םצע אלא ,האסידואה לש תועודי תודוזיפא ןיבל תרחא וא תאז הריציב 

רוביגה תוערואמל ויתוערואמ ןוימד לשב אקווד ואל (סואסידוא)ססילויכ הלגתמ םולב דלופואל 

תויומדה ןיבל םיו'ג לש תואקתפרההו תויומדה ןיבש ,רתוי היופרה וא הרומחה ,הלבקההו ירמוהה 

דע ויתואקתפרהו וידודנ םצע לשב הנושארבו שארבו רקיעב םא יכ ,סורמוה לש תואקתפרההו 

,ןתושחרתה םצע לשב תויתועמשמו תובושח רוביגה לש ויתואלת ;ותייערלו וצפח זוחמל ועיגה 

.דחוימהו םיוסמה ןייפוא לשב קר אלו 

.(ב"כשני)םיכרכה הנומש תב תצבוקמה הרודהמה יפ לע ןונגע יבתכמ םיטוטיצה לכ 

H. Fisch, s. y. Agnon,:האר ,סואסידואל 'הלכ תסנכה' לש לידוי 'ר תא אקווד אחרוא בגא המיד םירקבמה דחא 

 25 .New York 1975, p

W. B. Stanford, The Ulysses Theme: A Study in the Adaptability of :האר רתויב עודיה יתרוקיבה לופיטה 

 1992 a Traditional Hero2, Dallas. םג הארו: ,R Boitani, The Shadow of Ulysses: Figures of a Myth

 1994 Oxford, ונרפניאה לש השישו םירשעה וטנקב סואסידוא איה הז חור ראש לעב רפס לש אצומה תדוקנ.

,סויטרוה ,סדיפירוא ,סלקופוס ,םורדניפ תא ,סואסידוא לש ותומד תא ולאשש 'םירחא םיבר ןיבי הנומ םולב דלורה 

סוקינו םנביטס סאלאו ,דנואפ ,סיו'ג ,ןוסינט ,התג ,ריפסקיש ,ןורדלק ,ןמפ'צ ,הטנד ,הקנס ,סוידיבוא ,סויליגרו 

H. Bloom, The Western Canon: The Books and the School of the Ages, New York 1994, :האר ,סיקצנזק 

 85 .p

הטנ חרוא' ,'הלכ תסנכה' לש ןיטולחל הנושה ילרוטקורטסה הנבמל רומאה ידוזיפאה הנבמה תא תוושהל יוארה ןמ 

.'הריש' וא 'ןולל 

ןבומכ אב רפסה םש .יאסידואה ביטומה ןיינעב ,ויארוק םע םיאובחמ קחיש אמש וא ,םיפיעסה יתש לע חספ סיו'ג 

ךרד טקנ ('םיקרפ' אלו 'תודוזיפא' חונימה לע דיפקה סיו'ג)תונושה תודוזיפאה ןיינעב םלוא ,ותנווכ תא ריגסהל 

,גאד ךא ,םיקרפל תורתוככ תוירמוחה תודוזיפאה 18 תומש תא תספדומה הסרגב בליש אל אוה :תיעמשמ־וד 

H. Kenner, Ulysses, Baltimore and London :לשמל האר .םיברוקמל ותנווכ תא תולגל ,הביתכה יבלשב דוע 

 22-24 .1987, pp
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303 'םושלש לומת'ב יאסידואה ביטומה [3 

ויתואלתו ויתואקתפרה לע היונבה תידוזיפא הלילע םויקב ידש הלא םירבדמ ןבומכ קיסהל ןיא 

תבזכנה ,הפיאשה אלב האסידוא ןיא 9:יאסידואה ביטומה לש ומויק תא עובקל ידכ רוביגה לש 

יכ םא - הנמאנה הפולנפ קיח לאו הבזענש הכלממה לא ,התיבה הבישל ,תובורק הכ םיתעל 

תואלתה ;הרטמ - םידודנל 10.םולב ילומ לש תוועמה יארב תילגתמ תאז תונמאנש שי ןבומכ 

ףוח לא וכרדב רוביגה תא םיבכעמה םילושחנהו םילגה ,הרטמה לא ךרדב ףגנ ינבא אלא ןניא 

.םיחטבמה 

תיתורפס הריציב יאסידואה ביטומה לש ומויק םצע ןיב בטיה ןחבה ןיחבהל שי ,תאז ףאו תאז 

'ססילוי' ירה ןיאש יאדוו יאדו תאז הניחבמו ,הריציב הז ביטומ לש ותובישחו ולקשמ ןיבל תמיוסמ 

וביבס ,ירקיעו יזכרמ אוה יאסידואה ביטומה סיו'ג לצא .ןונגע לש 'םושלש לומת' ירהכ סיו'ג לש 

רשא .הלוכ תבבוסמהו הכוראה הריציל חתפמ ןיעכ שמשמ אוהו ,הריציבש םיביטומה רתי םינבנ 

,הלילעה יקרפ ךותמ הלגתמ יאסידואה ביטומהש דבלב וז אל :תינוויכ־וד איה תונשרפה ןכ לע 

יכו .יאסידואה ביטומה לש ומויק תחנה ךותמ קרו ךא ןוכנה םשוריפל םיכוז םיקרפש שי אלא 

- הדוזיפאכ 'םסילוי' לש ירישעה קרפה תא חנעפל היה רשפא ןותנה יאסידואה ביטומה אלול 

,אלפ הז ןיא .'םושלש לומת' ןכ אל ?האסידואבש םיחושה םיעלסה לש - ךכב המ לש הדוזיפא 

ףאש ,ידדצ ,ףסונ ביטומכ ותריציב עיפומ יאסידואה ביטומהש ,ןונגע לש ועקרו ותלכשה רואל 

הלילעה םהמש םיברה םיטוחה ןמ טוח אלא וניא יאסידואה ביטומה .םויק הלילעל שי וידעלב 

.ולוכ גיראה תא םורפל ידכ וקותינב ןיאש יאדוו ,הגורא 

ישנא ןיב לא וכרדו םילשוריל ותיילע ,ופיב ותייהש ,לארשי ץראל ותעיסנ ",רמוק קחצי ,ירב 

הלבקה םה ,וידודנב וקלח תנמ ויהש תואקתפרההו תואלתה ,םירעש האמב 'ןשיה בושייה' 

הרורב התייה רוביגה לש ותרטמ .ויתוערואמלו סואסידואל ,רתויב תיללכ םג םא ,תשקבתמ 

ןניאו םייופצ יתלב םילושכמ וינפל תודימעמ ךרדב ויתורוק וליאו ,וכרדל אצישכ לוכיבכ הלקו 

םיבר םיניינע :יגמ אל ךכב םלוא .תקחרתמו תכלוה תאז ,אוה ךופהנ ;ותרטמ לא ותוא תוברקמ 

לש תפסכנה ותרטמ .המצע תינשרפ השיג התוא ךותמ הלקנ לע שרפתהל םינתינ םירחא 

התומד ;םינומאה תרמוש הפולנפ לש הקיחב אלא תגשומ הניא ,הלחנהו החונמה ,סואסידוא 

םא ףא תקהבומ הפולנפ ונינפל םילעמ ופיל ותעיסנ רחא הילא קחצי יפוסיכו הרפש לש הנידעה 

גישהלמ קחצי דעב םיבכעמה ,םירעש האמ ישנאב תוארל םישקבמו שוריפה תא םיקחוד ונא ןיא 

תויתינבת תוקינכט יכ הלוע ,םהבש בושחה אלו ,רפסה לש םיביטומה דחא אלא וניא יאסידואה ביטומהש יתנעטמ 

וקב תיגולונורכה תומדקתהה תא דיגנהל ןתינ המגודל ,'םושלש לומתיב תועיפומ ןניא 'האסידוא'ה לש תויזכרמ 

.( )'ןורחא ןושאריב םורמוה לש קהבומה שומישל 'םושלש לומת'ב רשי 
ץרא תא תונבל ינויצכ אבש ,רמוק קחצי :ץפחה זוחמ ןיינעב ןונגע לש ןהו סיו'ג לש ןה הינוריאל בל םישל שי 

ילומ אלא הניא םולב דלופואל לש הנמאנה הפולנפ :םירעש האמב וייח תא םייסמ ,תשדחתמהו השדחה לארשי 

.תינדגובה 

 Kummer, תונויסינל םיאתמו (הברה ןונגע לצא יוצמש רבד)אוה ןייפאמ םש יאדווב ,המודכו רעצ ותועמשמש

,'תואלת בר' טתיפאה יווילב רידת עיפומה ,סואסידוא תא אקווד ריכזמ אוה םא רמול ןיא ןכ לעו ,רוביגה לש וייח 

,סורמוה לש קתוע יתאצמ אל ,ןונגע תיב תובידאב יל רשפאתהש ,ןונגע לש ותיירפסב רוקיבב .המודכו 'רעצ בר' 

.רפוסה קקזנ םוגרת הזיאל עדוי יניאו ,תינמרגב םלועה תורפס רחבמ לש םש םייוצמה םיברה םיקתועה תמגודכ 
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ותויזכרמל ןאכ ןעוט ינניאש רחאמ .הפולנפ ירזחמ לש םתומד ינב תא ,ושפנ הבהאש תא 

םג הרפש תא תוארל רשפא ,ומויק םצעל םא יכ ,יאסידואה ביטומה לש תטלחומה ותויבקעלו 

רשא ,הגונעה ךלמה תב ,האקיסואנכ אלא ,הפולנפ לש התומד תבכ אל ,תרחא הייאר תיווזמ 

םירעש האמב ןיא םא ;הירוה תכלממ ,םיקאיאפה ץראב לגר תסירד םואסידוא ול הנוק התרזעב 

יאדו הרשואמ ץרא התוא לש םוקע יארב האובב ירה ,םיקאיאפה ץראל הנמאנו תקיודמ תומד תב 

רשאו ,ודועיי תא אלמל רוביגה דעב תבכעמה ,הינוס תבצייתמ הרפש דגנכ .הב שי יאדוו 

תוארל ידכ תונשרפב ד"וי לש וצוק לע הדימע וא גלפומ ןוימד ךירצ ןיא .יובש אוה הימסקב 

שי אמש וא - התרעמב סואסידוא תא הימסקב תבכעמה ,וספילק לש התומד תב תא תאז הינוסב 

לש ותייוול ינב תא הימסקב תכפוה רשא ,הפשכמה הקריק לש המלצ תומדמ ץמש ףא הב 

?םיריזחל סואסידוא 

ןיבל 'םושלש לומת'ב תוידדצ תולילע ןיב םג תולבקה אוצמל רשפא רתי ץמאמ אלב 

דדובה ופירצ לע 'הקותמה לגרה' לש ותומד יכ תוארל לק המגודל ךכ .האסידואה תואקתפרה 

אוה רשאכ ול התפתמ טעמכ קחציש םייח חרוא - וישכעבו ןאכב ולוכ לכ ןותנה וייח חרוא לעו 

ירפמ לוכאל סואסידוא יער תא םיתפמ רשא ,םיגאפוטולל הליבקמ - סופטכייל לש ופירצב רד 

ןוזיהלו ותוא ףוטקל ,ראשיהל ןוצרה תא ךא עטונהו ,לוכ חיכשמה םימסקה ירפ אוה ,סוטולה 

הכוז ,ולגרבש תקלצה יפ לע םיילגרה תציחר תעב סואסידוא תא ההזמה ,הנקזה תנמואה .ונממ 

םיריכמ רשא ,םינקזה העופ הדניהו רטלא 'ר ,ונרוביג לש וריע ינבב הדיקפת יאלממו התומד ינבל 

תא קחצי בלב קימעהלו קזחל םחוכב שיש המוד רשאו ,ותודלימ - םהיפב לקיציא - קחצי תא 

תורחא תולבקהש ןכתיי .בושל אוה דיתע וילא רשאו ,אצי ונממ רשא רוקמה ,יתמאה ועבט 

הדוזיפא ןיב הלבקה תייאר ,ליעל רמאנכ :לוכה תעד לע הנלבקתת אלו רתוי תוקוחד הנארית 

'םושלש לומת' רוביגב תוארל תיללכה תונוכנה תדימב היולת האסידואה תולילעל תרחא וא תאז 

רוביגה לש ויתואקתפרהל תוליבקמ ויתואקתפרה תצקמב תוחפלו םואסידוא לש ותומד ןב תא 

ותופקת ןיינעב קוספל ןיא וידעלב רשא ,רתוי יזכרמ ןיינע לא תונפל ןידה ןמ ,ךכש תויה .ירמוהה 

.ןאכ עצומה שוריפה לש 

תשרפ אוה 'םושלש לומת' ישרפמ ןיב תקולחמב רתויב יונשהו רתויב השקה ןיינעה קפס אלב 

הניפ שאר התוא ושע םירקוח המכו המכו ,םירקבמה לכ וטבחתה תאז השרפב .קלב בלכה 

לש ותעד ףוסל ודרי אלש ,וז השרפב וארש ףא שיו ,ןונגע לש ויתופקשהו ויתונויער שוריפל 

תעדה תא חינמ רבסה אללש גילפד ןאמ תיל 12.ןמורב תינבמ השלוחו הפרות תדוקנ ,הב רפוסה 

בלכה תשרפב אקוודש יל הארנ הנהו .םייקתהל לוכי ןמורל ללוכ שוריפ ןיא ,קלב בלכה תשרפל 

,הז ןיינעב חתפמה עטק .ןאכ עצומה שוריפה םע דחא הנקב הלוע רשא רבסה ידיב ןכומ קלב 

ןדה רפסה ףוס תארקל עטקה אוה ,הלוכ הריציה תא אל ףאו וז השרפ ןיבהל ןיא וידעלבש 

:ולוכ השעמה תועמשמב 

ןמורב יקסטורגו ירוגלא ,ילובמיס ,יתלילע תמוצ :ושרדמבו וטושפכ קלב' ,ילפרע 'ב :האר אשונב היפרגוילביבל 12 

.212-209 ימע ,(1 הרעה ליעל)םירחאו ןורי ,"'םושלש לומת" 
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םידיערמ םידמוע ונא קחצי לש ויתוערואמב םיננובתמ ונאשכ ,םיבוט םירבח ,התעו 

ליבשב יכו ?ךכ לכ שנענ המ ינפמ ,םדא לכ ראשמ עורג וניאש הז קחצי .םיממותשמו 

(604 ימע) .קוחש םשל אלא ןיוכתנ אל ירהו ?בלכב הרגתנש 

?ותוא החוד אוה דימ םא ,רבסהה תא רפוסה הלעמ המ םשל יכו .םיהומת םירבדה הרואכל 

.םירבדה רשפ יוליג תא הלקמ הניא רחא רבסה םוש עצומ ןיא החדנש רבסהה רחאלש הדבועה 

דגנכ ךא .ארוקה לא ןיע הצירקבו והשמ תינוריא המינב תעמשומ הלוכ תירוטרה הלאשהש המוד 

דגנכ אמש וא דבלב בלכה דגנכ ?וגעל יצח תא רפוסה ןווכמ הרטמ וזיאל ?הינוריאה תינפומ ימ 

תנבה אלב וז הקספל ןורתפ ןיא ?וז קלב תשרפ ךותמ יוארה ןמ רתוי תולדל הסינש םימתה ארוקה 

.יתאבהש הקספב ןויע אלב השרפל רבסה ןיאו ,הלילעב הלוכ השרפה םוקמ 

ינשב הלילעה תשחרתמ ,רופיסה עצמאל בורק ,תוצוחה בלכ לש הנושארה ותעפוה זאמ 

םירקבמה ודמע רבכ ,תאז ףאו תאז .קלב ורוביגש ,יבלכהו ,קחצי ורוביגש ,ישונאה ,םירושימ 

םיבלכו ,הברה םיבלכ והומדק .הריציב ,ןושארה וניא ףאו ,דיחיה בלכה וניא קלבש הדבועה לע 

לש התכימש לע םוקרה בוהצה בלכב לחה ,וכרד תישארמ טעמכ קחצי לש וידעצ תא םיוולמ 

,ץיבוניבר ידיב עייס רשא בלבלכבו 'הקותמה לגרה' לש ויבלככ הלכו ויפב לקמ זחואה הינוס 

תלילע ,רבדה ףוסל ונדרי אל םא ףא :התעמ רומא .הדיתעה ותשא לא עדוותהל ,קחצי לש וער 

םירושימ ינשב ןאכ רבודמה ןיא םרב .תישונא תחאו תיבלכ תחא ,איה הלופכ הלוכ הריציה 

,וזב וז ןה תוזוחא תולילעה יתשש הלגמ ףוטח ןויע וליפא .םישגפנ םניא םלועל רשא םיליבקמ 

לכ רופיסה עצמא ןמל .ישונאה םלועה תא עינמש אוה - םיבלכה םלוע וא - בלכה םלועשו 

לע ליטמ קלבש המיאב לחה ,קלב בלכה לש וישעממ האצותכ םילגלגתמ קחצי לש ויתוערואמ 

רבד לש ופוסבו הז לש ותיבב תיב ןב תושעיהל קחציל ול תרשפאמה איה איה רשאו שייפ 'ר 

תיבלכה ,תולילעה יתש .הטתשנש קלב לש ותכישנ תמחמ םרגנש ותומב הלכו ,הרפש תא תאשל 

רשא אוה קלב .וזב וז תובולש ןה אלא וזמ וז תונוש ןניא ,קחצי לש וזו קלב לש וז ,תישונאהו 

:האב קחצי לש ויטעב הז רשק תישאר םלוא .קחצי לש ויתוערואמל יומסה ףחדה תא אופא קפסמ 

רמושה םע ותחישב ,ופיב רבכו - בלכה לש ורוע לע תעדה חסיהב קחצי בתכש םירבד םתוא 

ויה םירבד םתוא - םינושמו םינוש םיעבצב םיבלכ עובצל תורשפאה תא ןוצל ךרד הלעה ,יברעה 

.קחציו קלב תורוק רתי ולגלגתה הנממש הנושארה הפיחדה 

ןיבהל רשפא יאש קפס ןיא ,אהת רשא קלב לש תירוגלאהו תילמסה ותועמשמ לע ונתעד אהת 

ןיינעל ןורתפ אלבו קחציו קלב ישעמ לש בבוסמהו הביסה יסחיל חתפמ אלב הלילעה הנבמ תא 

לע תשרפתמ תאז השק היגוס אקוודש המוד הנהו .וז דצב וז רפסב תומדקתמה תולילעה יתש 

- 'האסידוא'ב רתויב קהבומה הנבמה .יאסידואה ביטומה דמע ןונגע יניע דגנלש םיחינמ םא הלקנ 

ןיא .םינוש םירושימ ינשב הלילעה הנבמ אוה ידוזיפאה הנבמה דצב - 13ולוכ קיתעה סופאבו 

תיהולאה הלילעה תא ואר םמצע םיקיתעהמ ךכל תכתוח החכוה .היאר םיכירצ םניאש תומסרופמה ןמ אוה רבדה 13 

ינב סופאה ירבחמ תא רקבמ רשא ,(118.6)סוינורטפ לש 'ןוקיריטסיב ונל תאצמנ ומויקל רובעי לב יאנתכ סופאב 
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בבוסמו הביס לש קודה רשקב אלא םילהנתמ ,םשארב סואסידואו ,התומת ינב לש םהישעמ 

אל תואקתפרההו םידודנה בור ,תאז ףאו תאז .תוומלאה ינב םילאה לש םהיתונוצרלו םהישעמל 

ונב לש הדיחיה וניע תא רוויע רשא לע וילע ןודייסופ לש וסעכ ןיגב אלא סואסידוא לע ואב 

לא לש ורקב תא וטחש רשא לע ץרחנ סואסידוא ירבח לש םלרוג וליאו ;סומפילופ ספולקיקה 

בלכב העיגפה ;'האסידוא'ה תושפנ תולרוג תא עינמה םרוגה איה םילאב העיגפה .שמשה 

הריבג לש םיקונפתה בלבלכ ,רחא בלכ ,רכזוהש יפכו)רמוק קחצי לש ויתורוק תא - תוצוח 

.(קחצי לש ובירייודידי ,ץיבוניבר לש ולרוג יונישל תערכמה הפיחדה תא ןתונה אוה ,הדובכ 

- םילאה ישעמ לשב תואב תובוטה םג םא יכ תוערה קר אל קיתעה סופאבש רמול ךירצ ןיא 

וכרדבש םילושכמה לכ לע רבגתמ היה אל םלועלו וצפח זוחמל עיגמ היה אל םלועל סואסידוא 

רורב הארנ יללכה ןוימדה .וילע תרמושה הלאה ,הניתא תרזע אלל ותיבבש םירזחמה לעו 

רשאכ ,םימתה ארוקה ןובשח לע הלתהמ ומצעל השרהו ,ןוצל ול דמח ןונגעש ןכתייה .ראובמו 

ןונגע לש וסחיב 14?ןווי ילא לש םדיקפת יאלממלו םתומד ינבל ,םשארב קלב תאו ,םיבלכ השע 

שוריפ ענומה רבד ןיאש יאדו טרפב הרז הדובעכ ורידגהל ןתינש המ לאו ללכב םייוגה םלוע לא 

םא זירפנ אל' רמאנ וב רשא ,יעיברה רפסה תא חתופה יריטסה קרפה תא ךכ לע ףסוה 15.הז ןיעמ 

תומדב םהילילא תגצה .(463 ימע)'םדא ינב המכ לש םהישעמ בורמ רכינ קלב השעמש רמאנ 

הנומטה הינוריאה תא ,יקלח רבסה םוקמ לכמו ,תעדה תא חינמ רבסה ריבסהל היושע הטוש בלכ 

.קחצי לש ולרוג תביס לע רפוסה לש ותלאשב 

אל םא םג ,יאסידואה ביטומה תא 'םושלש לומת'ב תולגל ןתינש הלוע ןאכ דע רומאה לכמ 

שי ןיידע םלוא .הריציב הז ביטומ לש ולקשמ תא עובקלו קיודמה ופקיה תא טטרשל יתיסינ 

.יתדבוע סיסב לכ ירדענ אמלעב תונויגה ,דבלב אווש רוהרה הנה דע רומאה לכב ןיא םא לואשל 

ןיא ?םייפרגויבו םיירוטסיה ןיכומיתכ תיתורפסה תונשרפה תא ךומסל ןתינ םאה ,רחא ןושל 

שי אלא ,ןאכ עצוהש שוריפה ךרד לע ןוגגע לש ותריצי תא שרפל ןתינ םא הלאשב קפתסהל 

.תעדה לע תלבקתמו תירשפא תוחפה לכל וא ,הנוכנ תאז ךרד םא ףא לואשל 

deorumque ministeria et)ידגאה טנמלאה תאו םילאה ידיקפת תא םתחנזה לע ,סונקול תא םשארבו ,ונמז 

 *fabuiosum *sententiarum tormentum; ירקבמ לש תקולחמב תויונשו תורורב ןניא תונורחאה םילימה יתש

הז ןיינעל האר .קלב לש ויתולילעל ףסונ ירשפא רבסה - סופאל בושחה ידגאה טנמלאל םג בל םישל שי ;(חסונה 

J. P. Sullivan, The Satyricon of Petronius: A Literary Study, London 1968, pp. 165-186 :לשמל 

רמאי :בותכ םשו ,ב"ע ג הטוס ,ילבבל הינפה ובש בלכה ןיינעב לייווצרוקל ןונגע לש ובתכמ תא איבה ילפרע 

רמאנש אבה םלועל וינפל תכלוהו ותמדקמ הזה םלועב תחא הווצמ השועה לכ ןתנוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר 

תוחרא ותפלי רמאנש ןידה םויל וינפל תכלוהו ותפפלמ הזה םלועב תחא הריבע רבועה לכו ךקדצ ךינפל ךלהו 

בכשל המע תויהל הלצא בכש הילא עמש אלו רמאנש בלככ וב הרושק רמוא רזעילא יבר ודבאיו והתב ולעי םכרד 

שי הלעמל עצוהש שוריפה .164 ימע ,(12 הרעה ליעל)ילפרע :האר ;יאבה םלועב המע תויהל הזה םלועב המע 

.אבה םלועל ףא הוולמה בלכה לש ושוריפל דבור ףיסוהל ידכ ילוא וב 

קלח אוהש ןכתיי קלב לש ומשש אחרוא בגא קר עיצא ןכ לע :ךרוצה אללש םישוריפ קוחדל ינוצרב ןיא רומאכ 

םיאור םא ףסונ קמוע לבקמ ,ירכנה הרומה ארוקש יפכ ,ךפוהמב בלכ ,רפוסה עיצמש שוריפה .ןונגע לש ותלתהממ 

תא עינהל יארקמה קלב שקיבש יפכ ,ונרוביג לרוג תא לוכיבכ עינמ רשא ,ןווי ילאמ לא לש ותומד ןב תא בלכב 

.לארשי לרוג 
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דוסי שי םלוא ,היוציממ הקוחר ןיידע ןונגע לע תוירבע אלה תויתורפסה תועפשהה תייגוס 

ודיל איצמהש םירפסה תאירק ידי לע הטעמ אל הדימב בצוע רשא ,ןונגע לש ומעטש הרבסל 

".הפוריא תורפס לש םינוקיסלקה דצל הטנ 16,תיללכה ותלכשה תבחרה םשל ןקוש ןמלז המלש 

הנומ ומצע ןונגע ?תאז תורפסב טרפב סורמוה לש ומוקמו ללכב ןווי ירפוס לש םמוקמ היה המ 

- 'םושלש לומת'ב 18.הנהנ םתאירקמ רשא הפוריא ירפוסמ םירפוסה תמישר שארב סורמוה תא 

היושע רוכזאה תרוצו ,(478 ימע)'תומואה ינטייפ לש ןבר' סורמוה רכזומ - (!)קלב בלכה תשרפב 

.הפיקע םא םג ,ףקות תלעב החכוה רבדל שי .הביתכה ןמזל ךומסב סורמוהב ןייע רפוסהש דיעהל 

.(1943)'םינומא תעובש' רופיסה רואל אצי 'םושלש לומת' לע ןונגע דבע הבש הפוקתב שממ 

תיאופיה היווחה לש רגאמ ותואמ תובאוש ןהיתש 19.ןמז לש הברקמ רתוי איה תוריציה ןיב הברקה 

הריציב תועיפומה תויומדה ןמ המכ .היסופיט לעו הפונ לע הריווא התוא תא תוראתמו ,ןונגע לש 

תוריציה יתש יכ יולגו רורב .תרחאב ףא תורכזומ וא תועיפומ ,ףזראו ץינכר בקעי ןוגכ ,תחאה 

תעובש' הנהו .ןמוסרפ לש םידעומה תוכימסמ יופצה ןמ הלעמל ףא ,דחוימב קודה רשק תורושק 

היגולותימה ןמ םיזמרו תועפשה הליכמ ,ןונגע לש תרחא הריצי לכמ רתוי ילוא ,'םינומא 

סורמוהב האירק בגא ץינכר בקעיל ול הלגתמ םייחב ודועיי .סורמוהמו ןווי תרישמ ,תיסלקה 

לע םירבד ופיב הרענ יפמ תעמש םא' ;תיניטלו תינמרג תארוהמ ופיב סנרפתמ ץינכר ;(בר ימע) 

גולגל לש ץמשמ רתוי שי 20.(זכר ימע)'ץינכר בקעימ העמשש עד ,אעדמו ופפס לע ,ימורו ןווי 

,וזמ הרתי -,הלא םילאב ןימאמכ ורואיתבו ןווי ילאל ץינכר בקעי תא המדמ ןונגעש יומידב 

חכונ סורמוהלו ןווי תוברתל ,ןווי ילאל תוסחייתההו ,היגולותימ לש חור גופס ולוכ רופיסה 

ןיאו ,הלקנ לע ןבומכ תשרפתמ הניא תאז הריצי םג יכ םא ,רופיסה לש ףדו ףד לכב שגדומו 

תא קפסמ ןונגע 'םינומא תעובש'בש המוד םוקמ לכמ .דבלב תחא הייאר תיווזמ הילע ףיקשהל 

לעו ללכב ןווי תוברת לע ותעד תא ןתנ ןכא 'םושלש לומת' רוביח תעשב יכ הרורבה החכוהה 

.ואצמנ םלוכ - יעצמאה ,תונמדזהה ,עינמה :לגעמה רגסנ ךכב .טרפב סורמוה 

,(3 הרעה ליעל)רואל :האר ;ןקושמ ןונגע שקיבש םירפסה ןיב סורמוה לש 'הדאיליא'ה תא שרופמב ריכזמ רואל 

סורמוה יריש תא ומע חקלש ,ןודקומ רדנסכלא תא ריכזה ובש ןונגע לש ובתכמ אבוה ,403 ימע ,םשו ,117 ימע 

.הז ןיינעב ןקוש לש ותרזע לעו תפומ ירפסב ןונגע לש ותאירק לע הברה דוע םשו ,ויתועסמל 

.םש טטוצמה שרב רשאל בתכמהו ,25 ימע ,ג"לשת היבחרמ ,ןונגע לש רופיסה תונמא ,דקש 'ג :האר 

רנכוט תיבב ןונגע םואנ ךותמ טוטיצ םשו ,9 ימע ,ג"לשת ןג תמר ,הוושמ רקחמ :אקפאקל ןונגע ןיב ,לזרב 'ה 

יוטסלוטב לוגוגב קזלבב םטנוורסב סורמוהב תורקל איה החמשי :(3.3.1972 'ץראה'ב ספדנ) 60 ול תואלמב 

תיגולונורכ המישרה ;'ןמפוה [...] סיוזשד [...] טסורפ [...] אקפקב אלו ,םהמ םינטקב וליפאו ןוסמהב רבולפב 
.רתוי וא תוחפ 

,ןדס 'ד :דחוימב האר 'םושלש לומת'בש םייגולותימה תודוסיל 'םינומא תעובש'בש םיינוויה םילאה ןיב רושיקל 

לע דועו ;9-5 ימע ,(1964)ח-ה ,אכ ,תיזג ,"'םושלש לומת"ל "םינומא תעובש"ןיב :הרשפו הדגא תודלותל' 

.353 ימע דחוימב ,354-351 ימע ,(3 הרעה ליעל)רואל :האר תוריציה יתש ןיב רשקה 

ןווי ילא ישעמש ךכמ תמיוסמ הדימב עבונ (132 ימע) 'סעוכ רטיפוי' ףוגנזיד לע רמאמה תשרפ רוכזא ףאש ןכתיי 

,"'םושלש לומת"יטרפב תוננובתה' ,ץלוה 'א :תאז השרפל הוושהו .ןונגע לש וינייעמ שארב תע התואב ויה ימורו 

וטסיראמ בגאה טוטיצ תא םג הארו ,189-182 ימע ,ד''נשת םילשורי ,א ,ןונגע ץבוק ,(םיכרועו םירחאו ןורי 'א 

.(161 ימע)'ועבטב אוה ינידמ םדא' 
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8] רגייג ףסוי 308 

,םתוא קזחל ידכ אל ףאו הריציל םירחא םישוריפ קוחדל ידכ יתעצהש שוריפב ןיא רומאכ 

ינושאר תויהמ קוחר קפס אלב היה יאסידואה ביטומה .היקמעממ ףסונ דבור תולגל אב אוה אלא 

.היתורצוא לע רשוע ףיסוה הלעשמ םלוא ,התביתכבו הריציה ןונכתב ןונגע לש ויתונויער ןיב 

הרושב אל ןפוא םושב - ןונגע לש ויתובשחמ עקרב םש יא הל הפחיר 'האסידוא'הש המוד 

ןכ לע ונכתיי .תובר םינש עודיכ ךראש רוביח ,הריציה רוביח לש םינוש םיבלשב - הנושארה 

בלכה לש ודיקפתל ןאכ ןתינש שוריפה :ןאכ ולעוהש הלא לע ףסונ ןודנה ןיינעל םיעגונה םיטביה 

תיבלכה ותמשנ תא חפונ רשא ,סוגרא ,םואסידוא לש ןמאנה ובלכל ירשפא זמר לטבמ ונניא קלב 

ןהב ןיא סואסידוא לש הלאל רמוק קחצי לש ויתולילע תוליבקמו 21,ותדלומל וינודא עיגה םע 

ויבא רחא וישופיחב ,םוכמלט ,םואסידוא לש ונב ןיבל קחצי ןיב שקבתמש המ ןוימד לטבל ידכ 

.באה תומד רחאו 

,רתוי הבחר הלאש יוצימל ןברדל לוכי אוה ירה ,טעמב ולו ,ענכשל ידכ הז שוריפב שי םא 

תריש לאו ללכב םייפוריאה םינוקיסלקה לא השדחה תירבעה הזורפה לודג לש וסחי תלאש איה 

.טרפב סורמוהו ןווי 

 G. W. Most. 'Ansichten über einen Hund: Zu einigen Strukturen 21 לש תוקומעה ויתונחבה תא הז ןיינעל הארו

 der Homerrezeption zwischen Antike und Neuzeit', Antike und Abendland, 37 (1991), pp. 144-168
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