
:וא 'הצרת התמ הימי ימדב' 

םילשוריכ הואנ הצרתכ יתיער תא הפי' 
'תולגדנכ המיא 

גרובזניג תור 

.תומה לש ויומיד אלא םלאה ןיא 
('הביתה תריחב ביטומ• ,דיירפ) 

— השאה לא שיאה לש תוענמנ־יתלבה תוקיזה שולש 

.תינלטקה איה ,םייחה־תרבח איה ,תדלויה ול איה 

תצורמב םאה לש התומד תלגלגתמ ןהבש תורוצה שולש וא 
הב רחוב אוהש הבוהאה ,הפוג םאה — םדאה לש וייח 

בש אוה הילא רשא המדאה־סאהו ,םאה לש המלצבו התומדב 

,השאה תבהא ירחא אוושל ףדור ןקזה שיאה לבא .וימי ץקב 

־ישנמ תישילשה קר !ומא ידימ הליחת לביקש הבהאכ 

.היתועורזב והחקת הדבל איה קר ,השירחמה תוומה־תלא ,לרוגה 
('הביתה תריחב ביטומ■ ,דיורפ) 

תונויסנמ ודמיל ,תוישנה לע רתוי תעדל םכנוצר םא 

... םיררושמה לא וכל וא ,םכלש םכייח 
('תוישנה' ,דיורפ) 

.םיבר רקחמ ימוחתב תובתוכה םישנה לש ןרפסמ דואמ לדג הנורחאה תעב 1 
לש הירואית לעו תורפס לע הביתכה תספות וז םישנ תביתכב דבכנ םוקמ 
רשקהב תובר םישנ תובתוכ ןהבש ,ברעמה תונושלב תרכינ וז תואג .ידכב אלו !תורפס 

ןתוא .תירבעה ןושלב הביתכה ןמ ,לילכ טעמכ ,תרדענ איה ךא ,יטסינימפ שגדהבו 
תורפס לע וליפא םיתעל תובתוכ יטסינימפ־יתורפס רקחמב תוקסועה תורופס םישנ 
ביחרהל םוקמה ןאכ אלו ,תובכרומ וז העפותל תוביסה 1.תורחא תונושלב תירבע 
ללכב תילארשיה הרבחב הליעפו הבחר תיטסינימפ העונת רדעהמ תועבונ ןקלח .ןהב 

הלא תולאשב ןויד .טרפב תוימדקאה תורגסמב הז ןוויכב תרחואמה תוררועתהה ןמו 

רחאה דצה .דבלב היעבה לש דחא דצל סחייתמ אוהו ,יתרבח־ירוטסיה רקחמל הפי 
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תיטרואית־תימדקא הביתכב תירבעה ןושלב שומישה ןמ העיתרה םצעב רושק 
,ןהב תוקסוע םישנש תויזכרמה תולאשה ןמ איה ןושלה תלאש .תיטסינימפ התקיזש 

־תיטנמס הניחבמ הנועט םינמיס תכרעמב שומיש אוה יהשלכ ןושלב שומישה ןכש 
אלא הז ןעטמ לוכי אל תורבחה בור לש תירוטסיהה תוחתפתהה ףקותב .תיכרע 
,הבותכ ןושלב רבודמ רשאכ ,הנושארבו שארב ,תאז .ילכראירטפ ,ירבג־יכרע תויהל 

תימדקא הביתכ .וזככ לבקתהל תפאושהו תיטרואית הביתכ תשמשמה וז ,'תימשר' 
תיכרעה תכרעמה תא רשאלו קזחל ,תורודה לכב ,התיה םתילכתש םיללכל הפופכ 

עמשיהל תנמ לע .היבגל תולאש תלאושו תוקפס הלעמ תיטסינימפ הביתכ רשא 
םינבומ ישוקהו לוכסתהו !םהב רופכל ךנוצרבש םיללכב שמתשהל ךילע 'תוניצריב 
לש הזמ רתוי השק ףא תירבע בותכל תשקבמה תרקוחה לש הבצמ .םהילאמ 
הקולחב הרוזג ,תימש ןושלכ ,תירבע .תינמרג וא תיתפרצ ,תילגנא תובתוכה היתורבח 

הב בותכל ןויסנ .'ימתס'ה תא תרדענ איה .הבקנו רכז ,םינימ ינש ןיב תיעמשמ־דח 
לעופב ישפוח שומיש תרשפאמ הניאש ,תינושל תוניילול בייחמ ןימב תוהדזהל ילבמ 
תנכתסמ תירבעה ןושלב תויטסינימפ תולאשב תבתוכה ,וזמ הרתי .וינמז לכ לע 
ןושלב וא תילגנאה ןושלב .ז"על תובתוכש ימ תלחנ הניא בוש רשא תורזומב 
רוד הז ךשמתמ גולאידב הגופס תיטרואית־תיעוצקמ הגע םויה תמייק תיתפרצה 
התנבנ וללה תונושלב .וידגנתמ ןיבל וניבו ויפגא לע יטסינימפה רקחמה ךותב ,הלעמו 
היגולונימרט ןיאש דבלב וז אל .תירבעה ןושלה ןמ ןיטולחל תרדענה םיגשומ תכרעמ 

יפ־לע םילמה תקולח לשב דחוימב השק התעיבט אלא ,תבתוכה תושרל תדמוע וזכ 
ןונאקה ןושל איה תירבע :ארקמה לצ דמוע הלא לכ לעמו .תירבעה ןושלב םינימ 
ידה הב הרייש תעטוקמה התוחתפתהש ,תילכראירטפה שדוקה ןושל ,העידיה א"הב 
לאה ארב הכרד .תוחתפתה תופוצר תונושלבש הלאמ הברהב םימר ,םימודק תד 
תא ,יוגש וא ןוכנ םוגרתב ,יברעמה םלועה רזג הכותמו ,'הבקנו רכז' םלועה תא ירבגה 

.תילכראירטפה ותסיפת סיסב 

וניא הרקיעש אצומ תדוקנמ ןונגעל 'הימי ימדב' תא אורקל ינוצרב הלא לכ תעידיב 
לש השוביג תורשפאל תובושח יל תוארנה תולאש תגצה אלא ,תיטסינימפ הירואית 
םדאש חפט לכ יבגל' :השטינ לש 'תובקונה' ויתולאשב ןתישאר .דיתעב וזכ הירואית 
אב אוה הממ ?תוסכל אב הז חפטש םייחפטה המ :לואשל ןתינ ,ומצע ךותמ הלגמ 
לש וז תבשחמ תכאלמ :תאז םגו ל ררועל אב אוה המודק העד וזיא ל ונטבמ תא חיסהל 

,ןפוסו ,(358 :1978 .השטינ)'להתפרות םוקמ ןכיהו להעיגמ הדי ןכיה דע ,האווסה 
'ומא לש הפוגב קחשמה והשימ אוה רפוסהיש תראב דנלור ירבד ילוא 
 (89 :1986 .jardine ; ילש םוגרת).הז םוקמב תולאשה לש ןתגצהש ,ןבוי וילאמ 2

.םמצע םירוהרה םתואל ירבד תא םג תפשוח 

,השעמה רופיסל רקיעב וסחייתה ,םידדוב איצוהל ,'הימי ימדב' לע ובתכש ימ 
רופיסה לש וכלהמש םירובסה הלאל םיקלחנ םה הז ןיינעב .ורשפ תא חסנל ושקיבו 

אל תוועמיכ ותוא םיארוקה הלאלו ,תוויע וא ,לווע לש חלצומ ןוקית לא ךלהמ אוה 
קרמ לאקזחי ארוק ,לשמל ,ךכ .(וט ,א תלהק)'תונמהל לכוי אל ןורסחו ןוקתל לכוי 
[. ..] תנקותמ הבהאב בוט ףוס' לא רנייטש השמ גילפמ ךכ וא ,'ונרופיסב רשואמ םויס' 
םאב המשגתנ אלש תמא־תבהא [...] הבהאל הליהת ריש ולוכ[ש...] "הימי ימדב"ב 

.רנייטש ;122 :א"משת .קרמ) 'הידי לע הלאגנו הנוקית לע האב ,התבל הלגלגתנ 
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הלוע הניא ,תבל םאמ 'תלגלגתמ' הבהאש ,רבד לש ועמשמ המ ,הלאשה .(61:1979 
הווסומ לוגלג גוס הזיא ,אוה תעדה לע הלועה ןושאר רוהרה .הז ןיממ ןוידב ללכ 
ורפסב דנב םג ?םיבותכב האלמ הקדצה ול ןיאש ראות ,'תמא־תבהא' ראותב 
 (1968 .Band) םייתסמה רופיס ,תור תליגמ חסונב הבהא רופיסכ טסקטה תא ארוק
רופיס ותואל רושיקה ןמ עמתשמה תא תשרפמ הניא ותאירק .הבהאה ןוחצנב 

,.יארקמ 

,טסקטב תולגתמ ותעדלש העדותה תובכש שולש תא חתנמ ימנוש ןועדג ,םתמועל 
תא ןקתל התצר רשא ,הצרת רשאכ [...] לרוגה לש הינוריאיכ רופיסה םויס תא ארוקו 
תוועמל ךכב תמרוגו [...] היבקעל האשינ ,םדוקה רודב היבקעלו המאל םרגנש לוועה 

היינש הרודהמב הרזח ידי־לע תוועמ ןקתל ןויסנה .(1972 .ימתש)'הווהה רודב שדח 
הבישיל תורשפא האור אוה ןיא .(1955 .חמצ)'לפנ ןויסנ ,חרכהב' חמצ ידעל הארנ 
ןיב חלצומ קבאמכ הצרת לש הקבאמ תא הכרד ארוק לייווצרוקש וז ןוגכ 'תרחואמה 
ךכ] תואיבמ לזמו הצרתי יכ ,רמול לזרב ללה לוכי לייווצרוק תובקעב םאו .תורוד 
םיבר הנה ,(90:1972 .לזרב ; 47:ו"כשת .לייווצרוק)'ונוקית לע םגפנש םלוע [רוקמב 
דקופה 'הארונ הבזכא לש השק שגרי לע רבדמ רהז־ןבא .ךכב םיקפקפמה הלא רתוי 
עדוי ,רתוי רחואמה רמאמב ,דנבו ,(15 :ו"כשת .רהז־ןבא) רופיסה ףוסב הצרת תא 
'תבשוי [הצרת] איה ותפש לעש םוהתב הרכהב' םייתסמ רופיסהו 'םלש ןוקית ןיאש' 

חילצה רבעבש תוועמה תא ןקתל ןויסנה' דיבש רזעילא יפ־לע .(33 :1971 .דנב) 
ירוביגש םושמ אלא ןולשכה ןיאו ,'ונולשכ תא הליג המודמה ותחלצהבו ,הרואכל 
לע .יתד־ידוהיה רושימב ןהו ישיאה רושימב ןה ,המודמב יתימאה תא ורימה הז םלוע 

הבושת ירעש לע םיקפדתמה םייחה לש םרופיס' רבד לש ופוסב אוה 'הימי ימדב' ןכ 
.(20-19 :א"כשת .דיבש) 'םילוענ 

תורשפא וב םיאור םה םאו ,ןוקית לש תורשפא טסקטב םיארוק םירקבמה םא 
םהב ןיא .הצרת לש הבג לע תאז םישוע סה ךכ וא ךכ ,לשכיהל אלא הלוכי הנניאש 
התעידי רסוחלו התועדומ רדעהל ,הצרת לש 'התומימת'ל סחייתמ וניאש ימ טעמכ 

תא האור ימתש ןכ לעו ,'ןיבהל הלוכי הניא הצרת' ,ךכ 4.םרושאל םירבדה בצמ תא 
איה ןיא [ןכש ...] תימצעה התרכהלו ישפחה הנוצרל דוגינב' םישחרתמ םירבדה 
וירבד .(1972 .ימנוש)'ןכרצ לכ הל תורורב ןניאש לרוג תוביסנ ראתלו ןיבהל תלגוסמ 
סג םירושקה הנבה רדעהו 'תומימת' הצרתל םיסחיימה םייוטיב םיעפושמ דנב לש 
לש תיתימאה םתועמשמל טלחומ תושיגר רסוח הל סחיימו תכל קיחרמ אוה .הליגב 
אלא .(Band. 1968: 115-117) תדמוע המצע איה םתושחרתה זכרמבש םירבדה 

הז ;רבחמה לש ותונדאו וחוכ — דנב לש הז ומכ ןוידב רורב דגנ לקשמ וז 'תומימתילש 

םידיחיה דחא אוהש ,ורמאמב .ותאירקב שכור 'רקבמה דמעמב ארוק'ה רשא חוכה 
תא תרפסמ הצרתי תויה תא שיגדמ דנב ,תרפסמכ הצרת לש בושחה טקפסאב ןדה 

הניבמ הניא הצרתיש ןיבהל אלש 'שיגר ארוק'ל ול רשפא־יא דועב ,'המות יפל הרופיס 

תדגונמ התועמשמש תירופיס תכרעמ [...] תרצונש' ,'ןיבנ ונחנאש שרוד רבחמהש המ 
המל זמרמ רתוי וירבדב שיש אלא .'היניעב רופיסה תועמשמל יטקלאיד דוגינ 
טסקטב תילרוטקורטסה הטילשבו אסיג דחמ תומימתב וז הלופכ תוזחאיה תשמשמ 
וב טולשל שיש ,'רדגומ יתלבו םלענ חוכ' לש ותועמשמל רורבה זמרה .אסיג ךדיאמ 

,םלענה חוכה .רפסב םדקומה ןוידב רבכ אצמנ ,קומחל ול הנרשפאת אלש תוינבתב 
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ןיב ןוזיאה ידי־לע עינכהל ןתינ הז םויא .םויאה אוה ,תוירעה יוליג לש רדגה תצירפ 
,ןוטה' :רואל םירבדה םיאצוי ךכו .רקבמה־רבחמה תטילש ןיבו הרוביגה תומימת 
ףא ילוא ,האלמ הטילשב םינותנו םיתנכותמ םלוכ ,ילמסה טרפה ,םיבצמה ,ןונגסה 
יעוראב טלושה רזומ חוכב שח ארוקה [...] .הדימה לע רתי םיתנבותמו םיטלשנ 
[...] ןיגב [...] ןברוחל איבמ וניא [...] לזמל אשניהל [...] הצרת לש הלרוג [...] רופיסה 

םילוכי ונא םא קר' רבתסהל לכות וזכ היירורעש ךא .ירשואל אלא [...] תוירעה יוליג 
;33-23 :1971 .דנב)'תטלחומ תומימתב הדוסי הצרת לש המלוע תיארש חינהל 
 15-17 :1968 .Band תא 'רמול' תורשפאה איה הצרת לש התומימת .(ילש םוגרתב

לש םימתה ןמסמה איה הצרת .תנגוהמ הרוצב 'ותווחל' ,ושרפל ילבמ תוירעה יוליג 
.דחאכ השעמה ןמו ןושלה ןמ וקיחדהל שיש ןמוסמ 

חוכ־טרפל רשפאי אלש יתינבת רושיק ידי־לע טסקטב הטילשל קהבומ ןויסנ 
תינבתה רחא ושופיח .חמצ ידע לש קתרמה יביטומה ונויד אוה ,ונממ קומחל והשלכ 
רמאמב הנותנה ,הנקסמל ותוא איבמ היביכרמ םהש םיידוסיה םיביטומה רחאו 
הייאר ןפוא ,תחא היצטרפרטניא ונל הקינעמ הריציהש רמול ןתינ' יכ ,שארמ 
הסנמ ןוידה .'ארוקה לא םלועה לש תיתועמשמ תוחקפיה ןיעמ ,םלועה לש ,דחא 
.ידיחיו דחא אשונ לע הלוכ תבבוסה תנווגמ תיביטומ תכרעמ' לש המויק חיכוהל 
,ךכ ידיל איבמש אוה .'הרטמ התואל וז הריציב' ןווכמ 'ולוכ יביטומה ךרעמה' 
םייניב תלילע וא רויצ וב ןיאש וז הניחבמ תפומל רופיס אוה "הימי ימדב" רופיסה'ש 
יתגרדהה וחותיפל םישמשמ םניאו הריציה לש םיביטומה ךרעמ ךותב םיגורא םניאש 
תושגדהה לכ ,43 :1988 .חמצ) 'וביבס היונב הלוכ הריציהש תומדה לפכ למס לש 
יתרת ,ותוא עדויהו ,ונממ קומחל טרפל חתפ ריתומ וניא םיביטומה גראמ .(ילש 

.ותוא הרפמו טסקטב טלוש ,עמשמ 
בייחמ ויוהיז סאה ?ותלב ןיא סאה ךא .הריציב יזכרמ אוה תומדה לפכ ,ןכא 
לש דחא הייאר ןפואכ רשפ ול תתל שי םאה ?תחא תיביסולקסקא היצטרפרטניא 
,בושו ?תאזה תונשרפה הווטממ קמוחה ,דחא טביה םג ולו ,ןיא םאה ?םלועה 
חמצ לש תועיבקה ןמ ?טבמה תא טיסהל תשקבמ איה הממ — תוידעלבל העיבתה 
יתורפסה טסקטב האורה ,'השדחה תרוקיב'ה תשרומ ,תינשרפ הדמע תעמתשמ 
ןיב ינגרוא־ומכה סחיב ןותנ אלפומה סנוזיאש ,םידגונמ תודוסי לש בכרומ גראמ 
לש ךמסומה ךוותמה־ראתמה תא רקבמב האור איה העשב־הב .םלשל קלחה 
עבקל ןויסנו ןמיסה לש תויטנלווילופב הריפכ ונוידמ תעמתשמ ףא ילוא .וז תובכרומ 

הקוחר וז הדמע .תחא תועמשמ חיטביש עוביק ,דחאה ונמוסמל ןמסמה ןיב סחיה תא 
,םיטסקט ינש" טסקט לכב אורקל שקבמה ,הדירד לש הלא ןוגכ םירבדמ בר קחרמ 
; Derrida. 1982: 65)"דרפנבו תינמז־וב ,דחי .הנזאה יכרד יתש ,תויאר יתש ,םיידי יתש 

.(ילש םוגרת 

ילוא היובח ינגומוה הווטמ ךות לא טסקטה תוינגורטה תא עינכהל ךרוצב 
וז היסטנפ' :תורוד הז תירבגה רקחמה ךרד תא הוולמ ,פולג ןיי'ג ירבדכש ,הלאשמ 

והות לע רדס תלטה לש םולחה :בר ןמז הז תיברעמה (תירבגה)תוברתה לש קלח איה 
לש ,תויגול תוירוגטק ךות לא תישנה (gush) תוכפתשהה לועית לש ,ךושח ,םליא 
; Gallop. 1980: 275)'םנסרל היהי ןתינ ובש רואה לא םירתסנה השאה תוחוכ תאצוה 
יביטסגוסהו טרופמה יביטומה ןוידה קר אל ודיעי הז םולח לש וחוכ לע .(ילש םוגרת 
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לא וכרדב ןכש .תענמנ־יתלבה ותאצות םיתעל איהש תומילאה םג אלא ,חמצ לש 
אוה דועב ,ועמשמכ וטושפ טעמכ ,הצרת תא 'גרוה' אוה טסקטה לש תחאה הרטמה 
איה ןיא .תוומל הנד איה המצע תא םג' :הלש התומל תוירחאה תא הילא קיתמ 
םלועב םירחאה םג ,איה םג .'...האטחש אטחה תאו הנולשכ תא תאשל הלוכי 
:תאטוח לשו הלוע־ןברוק לש לופכה דיקפתב 'גרוהל התוא םיאיצומ' רופיסה 
תא ןהילע איביש רבגל ובהאש םישנה תא ובירקה [לזמו ץנימ] םהינש ,השעמל' 
('איבי')דיתעב תורשפאמ תוומה תא תכפוה רמאמה תא תמתוחה הקספהו .'תוומה 
תא הילע םיאיבמה הלא םה םה [...]' וללה םירבגה ינש :('םיאיבמ') הווהב הדבועל 

הניבמ ידמ רחואמ ,רחואמ' ,רקבמה הל קינעמש תרחואמה הנבותב ךכו .'תוומה 
.חמצ)'תומל קר הל ראשנ ;רבד ןקתל ןיא רבכ וישכע לבא ,האל הנניא איהש הצרת 
איהש אוה ןיבהל הצרתל רתונש המ .(רוקמב תניינעמה השגדהה ,49-48 :1988 

.הנניא 

,הימי ימדב תומל אלא הצרתל הל רתונ אל רקבמה לש ומלועב םאש אלא 
הטנ חרוא'ב ךכו 'טושפ רופיס'ב ךכ .תמייקו היח איה ןונגע לש םיירופיסה ויתומלועב 

ןונגע לש וירפסמ סחי לע רוא טעמ ךופשל ידכ הב שי הלא תומלוע לא הייטסה .'ןולל 

הניאו תינרדומ הביר לחר' :'ןולל הטנ חרוא' לש ורפסמ רמוא .היתורוקלו הצרתל 
תורענ ישעמ ,עומשל לחר תשקבמ המ .םיכלמ תונבו םיכלמ ינב לע הדגא ירבדל הטונ 

יתונש קרפל עיגהש םדא לבא .הנטקה המחור ישעמו תויח לעי ישעמ ןוגכ ,התומכש 

הל יתרמא .היבקעו הצרת השעמ הל יתרפס ךכיפל ,תורענ השעמ לע רוזחל ול האנ אל 

תונשל ויתונש ועיגהו היה םיוסמ םדא לזמ היבקע .עומשל ךל יאדכ הז רבד ,לחרל 
התלתו הצרת הכלה ,םולחב וליפא לזמ היבקע הילע הגה אלו ץנימ הצרת לש היבא 
,םירבדה םיטושפ ךתעד יפל .םיסנ השעמ ןאכ ןיא םולכ .היבקע לש ויראוצ לע המצע 
.(75 ימע)'ןכ תרמאש וז העש הכורב .רחמ עראי םויה עריא אל םאו ,םוי לכב םישעמ 
לע קר זומרא ןאכ .ינויד תולובגמ גרוח ןמורב םרשקהב םירבדה לש אלמ חותינ 
,רופיסה רפוסמ ימל ,רפסמה ימ :רופיסה תאבה ןפוא ךותמ םיעמתשמה םירבד 
םיניינע לע רפסל רשפא םיכרד יתשב .םהמ דחא לכ ידי־לע רופיסה שרפתמ דציכו 

שרפל םג ןתינ ןפוא ותואב .םייחה ןמ ינרדומ רופיסב וא הדגא ירבדב !הניבל וניבש 
.רחמ וא םויה ייחב ירשפא םוי־סוי השעמכ וא הדגאבש םיסנ השעמכ הבהא רופיס 

.ןיינעל 'תינרדומ' השיגבו ליגב יולת תרחאה ינפ לע התפדעהו תחאה ךרדה ץומיא 
רעפ לע רשגל הסנמ רפסמה םיסנ השעמכ ,יטסילאירה ,ינרדומה רופיסה תא וגיצהב 

,'היצטניירוא'בו ליגב רעפ ,ןולמה לעב לש 'הנטקה ךתב לחר' ןיבל וניבש תורודה 
הצרת רופיס ךלהמ תא הב גיצמ אוהש ךרדה .הצרתל היבקע ןיבש רעפכ אוהש 
ימ יראווצ לע המצע הלות ,היבא ליגכ וליגש ימ לע המצע הפוכ הריעצה ובש השעמכ 

קקדזנ אל וליפא .רפסמל רבעמש הינוריאמ הייקנ הניא ,םולחב וליפא הב הגה אלש 
האדוהכ וילע ומלח אל לוכיבכש המ תלילש תא ארקנ ויפ־לעש ,'ינאידיורפ' שוריפל 

ירה ,רפוסמה םע רפסמה לש תיווסומה ותוהדזה לע זמר רופיסב הארנ אל וליפאו ,וב 

'לוחה תעבג' םיבהאה ירופיס לא ונתוא חלושו הנטקה המחורו תויח לעי רוכזא אב 

ןיבו ויתובהאב לכסותמה רוביגה ןיב לובגה שוטשט לע ףיסומ אוה ךכ ךותמ .'תוליל'ו 

יפל רפסמ אוה ןיא אמש וא .הצרתו לזמ ישעמ תאו ולש וישעמ תא ומות יפל רפסמה 
ןיאש םישעמה םוקמב עומשל הנטקה לחרל הל יאדכש השעמכ גיצמ אוהש תא ומות 
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תא ותרכה ךותמ .ךפיהל .הרענ יפמ רפוסמ רופיסהש עדוי וניא ארוקה םירבדה 
ףוגב רפסמ אוה 'ינא'הש ,(ח ימע) טסקטב תמיוסמ הדוקנל דע חינמ אוה רבחמה 
הילא סחייתאש ,תמיוסמ הדוקנבו ,הז ןיינעב וב הטשמ טסקטה .רכז ןושאר 
םירבד .תרפסמה ימ ול ררבתמש םע ,היצטניירוא־הר ונממ שרוד אוה ,ךשמהב 
,תושחרתהב תפתתשמה תומדכ הצרת ןיב הדרפהב ךרוצה תא שיגדהל םהב יד הלא 
לש םינוש םירושימ ןיב הדרפה לש יטרואית ןיינע קר הז ןיא .תרפסמה הצרת ןיבו 
Rimmon-Kenan.) םישעמה רופיס רושימו רפיסה רושימ ,יביטרנה טסקטה 
 1972 .1983! Genette). הצרת לש תונושה תויצקנופה ןיב ,םיינשה ןיב םוחיתה שוטשט

יתש לש תונושה טבמה תודוקנ ןיב הרורב הנחבה־יא ,תרפסמה הצרתו תומדה 
הז שוטשט .'הימי ימדב' לש בושח טביהמ ,חרכהב ,םלעתי ,תחא ןניאש תוצרתה 
הדימע־יאלו תרפסמה לע הרוביגה לש 'התומימת' תכלשהל ,ראשה ןיב ,יארחא 
רחבש ןושלה תוטשפב הנניא ןושלה ןכש .התושרל תדמעומה ןושלה חוכ לע תקפסמ 
אל .הרופיס תא בותכל תרפסמ יפב דיקפהש ןושלה יהוז .ורופיס תא הב בותכל ןונגע 

;הלכשהה תקיטנמור לש תיארקמה ןושלב רופיסה תא רפסמה אוה דבלב רבחמה 
.רתוי אל םא ,םיינש םירבדמ 'הימי ימדב' ןושלב .הצרתל ונממ הרוסמ וז תוכמס 
ונא ןיאש העש ןיעה ןמ קמוח תרפסמל רבחמה ןיב ,חתמה יוור ,יומסה גולאידה 
לע רבד ונרמא אל ןיידעו .טסקטב הצרת לש הידיקפת תובכרומ לע תעדה תא םינתונ 

ןמיסב תודימעמ הלאה תונחבהה .הב םישמתשמה תונווכמ ןושלה לש התגירח םצע 
תחא תונווכתה תכרעמ וא ,'תחא היצטרפרטניא' לש המויק תורשפא תא הלאש 
.דחא ןמוסממ רתוי הל היהיש רשפא ןושל התוא .'הימי ימדביב ,לוכיבכ ,תטלושה 
הריוואה תא ,רופיסה לש 'המימת'ה תרגסמה תא ,לוכיבכ ,החיטבמה ןושל התוא 
: 1971 .דנב)'יארקמה רופיסה לש תחטובה ותומימת יבג לעי תבתכנה תילרוטספה 
־םיארוק המכש יפכ תחטוב הכ הניאו המימת הכ הניא ,(17 :א"כשת .דיבש ;33 

.התוארל םישקבמ םירקבמ 
,המצע רופיס תא תרפסמ הצרת .רפיסה םוחתמ תפסונ הדבוע ףיסוהל שי הלא לע 
םידרפנ ,תוחפל םירפסמ ינש הז רופיסל סג .המא רופיסב הירבד תא תחתופ ךא 
,ולש ויתונורכז רופיס .רחאה אוה לזמ היבקעו תחאה איה :רבחמה ןמ תורורב 
שמשמה ירופיס־סינפה ינושלה םגדה אוה ,הצרת לש הרופיס בל לא קתעהכ בלושמה 
םה וליאכ ,םהל דחא ירוקמ' וליאכ םירבדה תאצרה תאירק .התביתכב התוא 
רוקמל תסחוימ איהש ןיב רבחמל תסחוימ איהש ןיב ,תחא םלוע תייאר םיגציימ 
וניא ללכ רבחמהש ,רפיסה תולובחת תאווסה איה וזכ האירק ,הצרת לש םימתה 
התוחכפתה רופיס תחא הנועבו תעב אוה הצרת לש הרופיס .ןתוא קיחדמ וא ריתסמ 
.הל הנקה אוהש ןושלה יוקיחמ התוררחתשה ךילהתו לזמ תבהא לש הילשאה ןמ 
ךותב ,'הימי ימדב' ךותמ םיעטק אורקלו בושל תשקבמ ינא הלאה םירבדה רואל 
ארקמה ירופיסל םיזמרהלו ארקמה ןושללו תרפסמכ הצרתל דחוימב תעדה תניתנ 
תחא תללוכ תינבת ףילחהל האב הניא יתאירק .טסקטב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ 
הזת תרוק תחת רתוי םיבר םיטרפ ףיפכהל הנממ ביטיהל רמייתתש ,תרחא תינבתב 
ימרוג ןיב 'תובשייתמיה רדעה תא וא תוריתסה תא רמשל תשקבמ איה ;ךפיהל .תחא 
וז תונוש םיכרדב טסקטה ןושל תא אורקל ןתינש ,שארמ החינמ איה .םינוש טסקט 
תא ןתמל הסנמ איה ןיא ןכ לע .ןושל טסקטה תויה םצעב עובט ינושהשו וזמ 
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לע הרהצה עילבהל הסנמ הניא המכו המכ תחא לעו טסקטב תועלגתמה תוריתסה 
.'הנוכנ'כ המצע 

ימכ הצרת תא תוארל אלש לוכי וניא 'ףוסה לא הלחתהה ןמ' תורוקה תא ארוקה 
בוטה לע האלמ הרזחב ןיב ,םהמ ערגנש המ ןוקיתב ןיב ,המא ייח לע רוזחל הסנמש 
תוחוכהש העש ,המא לרוג םע הצרת לש האלמה התוהדזה תייאר .םהבש ערה לעו 

תייאר ידיל איבהל ףא הלוכי ,םכרוצ לכ הל םירורב םניא הז לרוג תענהב םילעופה 
.התומו תרחאה ייח לע תחאה ייח לש תענמנ־יתלבהו תמלשומה הרזחכ הלש 'התומ' 

םיענומ הלא םייח .דבלב תומדכ הייח תא אורקל עמשמ ,הצרת ייח תא ךכ אורקל 
תורחאה תויוליפכה סיסבבש תוליפכה וז .המא םע התוהדזה ךותמ םיררבתמו 
אלש ,הנממ תעבונה לובגה תגסהלו םימוחתה שוטשטל תיארחאה תוליפכה ,טסקטב 
חתמש רופיס ,ףסונ ,הנוש רופיס הנוב 'הלחתהל ףוסה ןמ' האירקש אלא .תעדמ 
העש םירוסייב הרופיס תא תדלויו הרה הצרת .ןושארה ןיבל וניב הלגתמ דימתמ 
תיאמצעה התוהז תא ןהו (תומדכ) הקונית תא ןה. תדלל תדמועו הרה איהש 
הביתכה טקא ,המא תויהל ילבמ סא המצע איה תויהל התוסנב .(טסקטכ ,תרפסמכ) 

לש החיתפה תדוקנש אופא המית ןיא .תודרפיה לש טקא םג ךא הרזח לש טקא אוה 
היבקע לש ורופיסל ףירח דוגינב .סאה תומ — יפוסה תוקתניהה עגר איה רופיסה 
תממדו הייח תממד !הממדה אוה הצרת רופיסב סאה האל תא ףפואש לכ ,לזמ 
ףא ילואו 'סימד'ו 'םד' ,'הממד'ו 'םמוד' :'ימד'ה ןמ תדלונ רופיסה ןושל .התומ 
.התרימא ידי־לע הממדה תריבש אוה הצרת לש הרופיס 8.(טקייבוא ןושל)'םמוד' 
הנוצרל לזמ תאו היבא תא תסנוא איה הכרדש ,הצרת לש 'תינלוק'ה התלחמל דוגינב 
לע הפוכה תמליא םינמיס תכרעמ ןה האל לש 'התודבאתה'ו התלחמ ,(נ-המ ימע) 
ןיא ,הצרתל דוגינב .ושרפלו תנמסמ איהש תא אורקל ,הז ללכב הצרת לעו ,הביבסה 
.השעמל הכלה ,לזמ לש ונושל לא תותובעב הרושק איה .םילמב הייח תא תרמוא האל 

,בושו .הביתב תרמוש איהש לזמ יריש לא התוא רשוק הראווצ לע רשא חתפמה 
לא ןושל התוא לש האלמ הפיאשב תוומה תא המצע לע האיבמ איה ,הצרתל דוגינב 

תורסמתהב תגזמתמש ימכ שאב הלעמ איהש םיבתכה ןשע תא תפאוש איה .הכות 
רדעהב .(י-ט ימע)התומ ירחא הבצמ הל תשמשמה ןושל ,(ז-ו ימע)ונושל םע האלמ 
הצרת לש השעמה ,הרואכל .הפוג ךרד ,תובר ןמור תורוביגכ תרבדמ איה ,רחא אצומ 

תחקולו הלש טסקטה ךות לא לזמ לש טסקטה תא תפאוש איהש אלא ,תילכתב ההז 
.ללש ותוא 

הלאש איה הב םישמתשמ םהש ןושלה יבגל םירפסמל םהל שיש תועדומה תדימ 
ןמ רתוי ןמסל ןושלה לאיצנטופל תונריע םהל סחיל םילוכי ונא המכ דע .השק 
ךא .תינשרפ הטלחהל ןיינע אוה ,הל דוגינב ףאו הנממ הנושב ,תרהצומה תונווכתהה 
קינעמה ללכ ותוא ויבגל לוחי זא םג ,רבחמל תינושלה תועדומה לכ תא ריבענ םא םג 

ןיב רצונה חתמה ,לשמל ,הנה .ותעידימ ףאו ויתויונווכתהמ גרוחה לאיצנטופ ןושלל 
רפסמ אוהש 'הבהאה רופיס' ןיבו לזמ לש ורופיסב תוחוורה תויארקמה תויזולאה 
?הצרת תעידיב ?ותעידיבו ותטילשב אוה םאה ,(דבעידב תונורכזכ ,הצרתכ אוה םג) 
רופיס דהדהמ ורופיס תא תחתופה הקספב ?תארוקכ יתעידיב ?רבחמה תעידיב 

.(חי ,ד 'פוש !זי ימע) ארסיסו לעי השעמ ,הבהא רופיסמ דואמ קוחרה תונדגוב 
השעמכו ,'םימ טעמ אנ יניקשה' ,רוקמב בותכה ןושלכ ,לזמ שקבמ ארסיס השעמבכ 
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לע חווידה לש הינוריאה .'הרוס ינודא הרוס' — ורופיסב — האל ול תארוק לעי 
יניקה רבח תיב ןיבו רוצח ךלמ ןיבי ןיב םולשה וב דהדהמש 'םולשה ץראב' הכילהה 
ותביתכ תעב רבכ עדויה ,לזמ לש תעדומה ונושל השעמ איה םאה ,עודי יגרטה ופוסש 

לזמ ןיב ,הצרת לצא ומכ ,ןיחבהל ונילע םאה זייתבהא'ב חתופה השעמה ףוס תא 
?רפסמ אוהש העש וז תומימת רבד לע עדויה רפסמה לזמ ןיבו שלחהו םימתה רוביגה 

הרואכל תרשמ יארקמ רופיס :היתונורכז ןושל ךות לא תצמאמ הצרתש םגדה הז 
ןמ קחדומ רופיס ,תונוש םיכרדב ,העש התואב רכזאמ ךא 'תיטנמור' הבהא רופיס 
,רופיסה ןושלב םירזשנה ,םייארקמה םיזמרההש ,אוה הרקמ אל .ירוביצה רסומה 
לובג תצירפ ירופיס םה הלא .םהב עובט אטח לש ץמשמ רתויש םירופיס לע םיזמרמ 

'הרמ[ה]ו הלודג[ה] הקעצ'ה ןמ :םהב הטילשה תא החיטבמ ןונאקב םתללכהש ,רדגו 
תלזג רבד ול עדוויה םע וישע תובקעב ,(ח ימע) האל תומ ול עדוויה םע ץנימ קעוצש 
,תור תליגמ לש םירורבה הידהל דעו ,(דל ,זכ 'רב) (?היבקע) בקעי ידי־לע הרוכבה 
השא ידי־לע תחלשנ !הנלאגיש ימ תולגרמל בכשל הריעצה הרענה תחלשנ הבש 

חמצש ,קחצי תדקע לש עיתפמה ינושלה רוכזאה ןמ .(?ישטנימ) םא תליפכ ,תרגוב 
ןמ אוה ונושלב קחשמהש ,םירישה־רישל דעו (48 :1988 .חמצ)ורמאמב וילע דמוע 
ללכנ ,השאה תקושת תטלוש ובורבש ,וב יסיפה רוזיחה רופיסשו ,טסקטב םייזכרמה 
תשרפ תא הוולמ הרקמב אל .'המימת' תונשרפל ותענכה םע קר יארקמה ןונאקב 
םהב הארק רשא םירפסה םע דחי ,םיטפושבו עשוהיב האירק הצרת לש התורגבתה 
שגליפ השעמ אוה טסקטה תא םיוולמה םישקה םידהה דחא ןכש ,(בי 'מע) המא 
,ןתוחה תיבב תוהשלו ךישמהל חרוא לש ויותיפב ליחתמה (ךליאו טי 'פוש) העבגב 

.(אכ-טי ימע) האל יבא תיבב תוהשל לזמ לש ותותפתהכ 

העמק סרסמה אוה ימ ?ימ ינפ לע תחפוט ימ לש ונושל ?רופיסה ןושלל 'יארחא' ימ 
םימדה לעב ץנימל המומדה האל ןיב םיסחיה תכרעמ תא ראתמו םירישה־ריש תא 
בותככ ,םיינשה תא ברקל םוקמב ,(ה ימע) 'הנימיב ונימיו ושארל תחת ולאמש' 
,הצרת ירבד םימימת םאה ?(ו ,ב ש"הש) 'ינקבחת ונימיו ישארל תחת ולאמש' 
הלילב יבכשמ לע' תרמואו ,םירישה־רישב הצרתכ לזמ ירחא יולגב תרזחמה 
אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא יתשקב תולילב יבכשמ לע' ןושל ,(דמ ימע)'ךיתארק 
,(ד-א ,ג ש"הש)'ימא תיב לא ויתאבהש דע ונממ הפרא אלו ויתזחא [...] ויתאצמ 
לע םייחה תיבב יתשפח ךיתובקע תאיב הצרת ירבד ךשמהב דהדהמה 'ימא תיב' ותוא 

ימ ידי־לע הל תקנעומה ןושלה ידיב קחשמ ילכ איה הצרת םאה .(םש) 'ימא רבק 
ןושלב שמתשהל תלוכיה םצע אמש וא ?טסקטה םלוע ךותב הדמילש ימו הבתכש 
תמישש רשפא ?םתטילשמ גרוחה חוכ ,הדיב הונתנש ימ תעד לע אלש ,הל הקינעמ 
,ןושלב שמתשמה לכ לע תמייאמה תויפיפ ברח התוא הל הקינעמ היפב ןושל 
תרחא ךרד םדאל ול ןיאש אלא .הז ללכב תו/סירקבמו תו/םירבחמ ,תו/םירפסמ 
ךותמ אצוי אוה רשאכ אוה םימת הצרת לש 'ינא'ה םא קפסו .ןושלב אלא 'ינא' רמול 
םלועבש םירבד לע תורבגתה ךותמ בותכל הליחתמ איה .תלהק רפסל הרורב היזולא 

רוביד תושר .יתושדח' ונניאש המ תא םג רמול רשפאש הזרכה ךותמ ,טסקטה 
תא .בילטוגלו ץנימל ,רמול המ םהל שיש םירבגל טסקטה םלועב הרוסמ 'תושדח'ה 
םג המירחמ איהש ךות ,לזממ הצרת תלאוש ,'תונורכז' ,שדח וניאש המ תביתכ תושר 
רשא תושדחה המ ,יתונורכז תא יתבתכ המ לע יתרמא רשא שי' .ולש 'ונורכז' תא 
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םהבש ,הלאה םירבדה .(דנ ימע)'יירחא עידוהל ימע שי רשא םירבדה המו יתיאר 
רדעה תא אוה םג ךרוכה תלהקל רורב דה סה ,ותביתכ תחתפנ םהבו רופיסה םייתסמ 
הז רמאיש רבד שי :שמשה תחת שדח לכ ןיא'ש ורמואב ,ןורכזב שמשה תחת שדחה 
םינרחאל םגו םינשארל ןורכז ןיא :וננפלמ היה רשא םימלעל היה רבכ אוה שדח 
ותודידבב רשא תלהק ;(אי-ט ,א 'הק)'הנרחאל ויהיש םע ןורכז םהל היהי אל ויהיש 
.(וט ,םש) 'תונמהל לכוי אל ןורסחו ןוקתל לכוי אל תוועמיש עדי רבל לא ורבדיב 
ימע)עוגרמ אוצמל תנמ לע ,רוכינ ךותמ תודידב לש היצאוטיסב תונורכזה תביתכ 
ערקנ הצרת רופיס לש ולוכ־לכ .םנכות לעו םנושל לע עיפשהל אלש הלוכי הניא ,(דנ 
רופיסב תילתנה וז ,תרפסמה לש תקחדומה התומילא ןיבו הרוביגה לש התומימת ןיב 
לא תורגבתה רופיס והז .םייחב רתוויהלו התוא אטבל תורשפאבכ יארקמה 
.התוא 'גורהל' הילע םאה םע תוהדזהל תנמ לע .ותוא רפסל (תיביטקיפה)תורשפאה 

9.טסקטה לש החיתפה תדוקנ לא םירזוח ונא ךכו 

,(דנ ימע)'הזה רפסב בותכה לככ בותכל' הל רשפאיש ,הצרת לש ןושלה דומיל ד 
,היבא יחולש ,םירומה יפמ תירבע תדמול איה דחאה דצה ןמ .לופכ ךילהת אוה 
םירושק הז םג הז םג .המא תפש תא המצעב תדמולו תרזוח איה רחאה דצה ןמו 
.רחאה ןורכזכ דחאה ןורכזה ןיא ,'תונורכז'ב ךכו ,ןורכזב רורב ןפואב טסקטב 
שג ילכשל יתרמא' :רשאכ אלא םהמ אצומ ןיאש ,םירוסייב הנקנ ןושארה ךילהתה 
־ינושארב תורכזיהב רושק רחאה וליאו 10.(אי ימע) 'ינרזע יתארק ןורכזלו האלה 
ירפסמ רפס יתאצמ םהה םימיבו' :םיכבנה ןמ ואיצוהל ןתינש יומסה־עודיב ,יאמקה 
יתוליחה זא .יתוניבה יכ םמותשאו רפסב תותלד םיתש ארקאו .םולשה הילע ימא 
דליה תא היהי רשאכו .יל םה םיעודי יכ יתיאר םירופיסב יארק ידמו .םירפסב אורק 
יארקב ימע היה ךכ ומש הז יכ םואתפ ריכהו תפצפצמו העופ ומא תא עמש רשא 
,תוהזב רושקה ןושארה םשה לש ,תיתישארבה ןושלה לש היוהיז .(בי ימע)'םירפסב 
ףקות תלבקמ ,תבל סאמ תרבועה ,תורכזיה ךרד תדמלנה ןושלה .התפשבו םאב רושק 
יכ ,הבל בכש אל הלילב םג ,לצכ הכלהתה זא ינמי :לזמ לש ומא רופיסב שדוקמ 'יסינ' 

,ונקז תא הקילחה איהו ויתועורז לע החקי ,הנקז הילא הארי םעפ .תומולח המלח 
תויתואה תא הנקזה התוא דמלתו הידיב תוליפתה רודיסו התנקז תא התאר םעפו 
דע יכ ,אלפל רבדה יהיו .חולה לע תויתואה תא ימא הבתכ התנשמ המוקבו ,תושודקה 

המודק ןושל לש םולחב העידי .(ול-הל ימע) יירבע רפס ימא התאר אל םויה 
בסה ןיב םולחב םידיקפתה תקולח .הבסה תועצמאב ץיקהב ,אלפ ךרד ,תשממתמ 
טסקטה לש יומסה םיניינעה ךלהמל זמרמ רתוי איה תדמלמה הבסה ןיבו קבחמה 
ונושלכ אוה ףא אבומה ,הפ־לעבש רופיס ,לזמ לש ורופיס ךותמ איה וז האבומ .ולוכ 

םה ,ולש ומאו הצרת לש המא ,סאה לע לזמ לש םירופיס ינש ךכ .הצרת לש טסקטב 
לש רוזיחה טסקט ירוחאמ תודמועה 'ומאיכו 'ימאיכ ,םהיניב רשקה תא רצויה חוכה 
ידי־לע םישקבתמ קפס םיפכנ קפס םהינש .(ה-א ,ח ;ט ,ו :אי ,ג ;ד ,ג)םירישה־ריש 
םהינש ,(זל ,זט ימע) היבא ןיבו הניב ץיחל םימרוג םהינש .הל אל תונורכזכ הצרת 

.רשפאמ ארקמהש םודקה ןורכזה ךרד בתכיהל דיתעה דוסה רוקמ 
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התמיתח ירוחאמ דמוע ,הביתכ לדומכ םג ןכותכ םג ,וללה תונורכזה םע קבאמה 
יוקיחכ הנושארה םעפב .םיימעפ הרואכל ,םייתסמ הלש טסקטה .הצרת לש הלופכה 
'לזמ היבקע תונורכז ולכי ,ןוגכ ,(דנ ימע)'הצרת תונורכז ולכי :לזמ תונורכזל רורב 
חוסינ .הביתכל אצומה תדוקנ חוסינ רחאל ,תבקוע הקספב ,היינשה םעפב .(דכ ימע) 
ןפ אריאו ותכאלמ תא ישיא תושעב תולילב ירדחב' :לזממ קחרמה חוסינ תא ללוכ הז 

ונממ איה תוקתניהה .(דנ ימע)'יתונורכז תא בותכאו דדב בשאו והשעממ ותוא עירפא 
.(גנ ימע) םאה קיחב יכבה לא ,וינפ לפכ אוהש באה ןמו ,ולש הביתכה תכאלממו 
לש טלחומה רדעהב הרכהה ידי־לע םירבגה ינשמ קחרמ ךותמ תרשפאתמ הביתכה 

.תבתוכ איהש ןושארה טפשמה אוהש ,םאה 
וז תיצילמ־ומכ ןושל לע .תיארקמ ןושלב היתונורכז תביתכ הצרתל סחיימ רבחמה 
הניא ,הצרת לש הסומלוקבו היפב ןונגע םשש ,ןושלה' :םירקבמה דחא רמוא 
,קהבומב ירוקמ ינונגע ןונגס והז .וז הלמ לש ,ילילשה ,רוגשה ןבומב ,תיצילמ 
לש תיתורפסה היילשאה ןעמל שורדש לככ ,טעמב קר הצילמה םע רשפתמה 
.והיבקע)'הצרת ומכ השא לש התביתכל רשקב תינושל תונמיהמ לשו תויטנתוא 
המכסומ ךותמ תקמונמ רנא'זה תריחבו טסקטה ךותמ תקמונמ ןושלה תריחב .(1976 
תרצונ וז הריחבב .יטרפה רושימב בותכל (הפוקתה לש שובשב) השאל תרשפאמה 
הלוכי תונורכזה תביתכ .תרפסמכ הצרת לש התונימא ,דחא ףניהב ,תרערעתמו 
קפס הליטמ תונורכז תביתכ םצע םלואו ,'הימי ימדב' םלועב הריבסכ לבקתהל 
םיינוצרה וירעפלו ןורכזל תודבע קר הניא דבעידב ה/ומצע תביתכ .התונימאב 
תא שדחמ תרצוי חרכהב איה !'האצמה'ל העינכ םג איהש םשכ ,םיינוצר־יתלבהו 
.המצע תוסנתהה איה ןיא םלועל .'םייח'ב אלו הביתכה לש הרשקהב ,היווחה 
הפפכהה ידי־לע 'היצזיטתסא'ה לשו ומצע לש 'היצזיתמרד'ה לש לופכה ךילהתב 
היווחה .רבעב הווחנל הווהב רפוסמה ןיב ענמנ־יתלבה רעפה רצונ ,ילולימה רופיסל 
ידכ ךות תרצונה ,הווהב־רבעה תייווח איה רוריבב םיעדוי םיארוקה ונאש הדיחיה 

לע ךכ םידיעמו םנושלב םתואלמב ,הרואכל ,םיאבומה לזמ ירבד) הצרת לש התביתכ 
רפס ךות לא םעפ :םיימעפ תקתעומ ותביתכ .םלבקל שי ךכ םנמא םא קפס ,ותוסנתה 
לש היתונורכז רפס ךות לא ,הארנכ ,וכותמ םעפו [זי ימע] ישטנימ לש היתונורכז 
התונימאב קחשמה .(הצרת תונורכז רוביד ךותב רוביד םה הפ־לעבש וירבד .הצרת 
הנבנ ןומא לש םיוסמ גוס רשאכ ,ותוללכב טסקטה הנבמ ידי־לע םג ךמתנ הצרת לש 
עגרב .'תונורכז'ה תדבועב השיגפה םע ,המויס םע רערעתמו הנושארה האירקב 

הנתשמ ,'היה ךכ היהש השעמ' אלו ,ארוק אוה 'תונורכז'ש ךכ לע דמוע ארוקהש 
.טסקטב שקבל שיש 'תמא'ה גוסל רשאב ותסיפת 

סחיימ רקבמהש תונימא התוא ,הצרת ירוחאמ דמועש ימ תונימא תדמוע ןכיה ךא 

לשכ תיביטקיפ הביתכ תמלוהה תנתוממ הצילמב חלצומה שומישה ךותמ ןונגעל 
תבכו באל תבכ ,תבכ ,הרענכ התוסנתה לא רשג אוצמל הצרת הלכי סאה ?הצרת 
?הל הנתינש הלכשההו ארקמה ןושל ךרד ,םא תויהל הדיתעש ימכו השאכ ,םאל 
יכרד תאו הצרת לש היכרצ תא הרחבנש תילולימה תכרעמה תתרשמ הדימ וזיאב 

המל ?הלש הרופיס טקייבוסכ אלא ןומע לש ורופיס טקייבואכ אל הרופיס 
םהש ןיב ,הרענ תונורכזכ םינימא היתונורכז םאה ?תינושלה 'תויטנתוא'ה תסחייתמ 
היסטנפב רתוי רושק וניא םהמ קחדומש המ םאה ;םימימת םניאש ןיב םימימת 
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ת/רפסמל תקנעומה תיטנלוויבמאה תינימה תוהזב תפקתשמה ,הרבחמ לש תיאמקה 
לוכי אל ףא הרבחמש המ תא ןושלה העדי אמש וא ז טסקטה לש םינושארה ויקלחב 

?ותואלמב תעדל היה 

םתוא — טסקטה לש 'ויעצפ' ךותב םג אורקל ןתינ ןושלה ךותב רצונה חתמה תא 
םיביתכמה םייארקמה תורוקמב םאצומל ןיא יאדוובש םייזעול םיינושל םישומיש 
,(המ ימע) 'תאזה הקיטנמורה תא יתאנש המי — 'הקיטנמור' :רופיסה ללכ תא 
הטויס־המולח לא םישלופה 'םינאידניאה' וא ;הקישנה תא הפוכו הצרת תארוק 
איהש העש .(טכ ימע)'םייזוורינ םישנא' ךרד לע הבצמ רואית וא !(אל ימע)יטוראה 
אלא ארקמה אל הנושלב דהדהמ וליאכ ,היתונורכזל הבצמ תא רורב ןפואב תרשוק 
ויתונורכזמ רקיעב לבוס ירטסיהה םדאהש ותעיבקב (ריורב) דיורפ 
 (1974:58 .Freud): 'לכ םימנמנמה םייזוורינ םישנאכ [...] .ינעתעת םיעותעת חור
ותוא רושקאו םודא טוח חקאו שמא יתישע רשא לכ ירכזבו .וררועתי ברעבו םויה 
,האל המא ייחמ לואש ןורכז אוה םודאה טוחה .(ילש תושגדהה ,םש)יידי לע ןורכזל 
ףא םיעותעתה חורב שי ילואו .הממדב םודאה וב דהדהמש ינושל ןורכז םג אוה ךא 
יבא ינשמי ילוא' :הרוכבה תלזגו וישעו בקעי השעמל ונריזחמה ,רתוי םודק דה 

י(בי ,זכ ירב) 'הכרב אלו הללק ילע יתאבהו עתעתמכ ויניעב יתייהו 
איה וילילצ תאשו תבהוא איה ותואש ,המא לוק תא קר תבבודמ הנניא הצרת 
אטחה תא שדחמ תתרוח איה הביתכה תלועפב .(טמ ,ה ימע)התביתכב תוקחל הסנמ 
יוטיבה ןה ,אטחה תביתכו םאה יוקיח ,'הימי ימדב' לש הלא םינפ יתש .הייח אוהש 
תרחאבו תומדכ תחאב ,ןכותב תדקפתמ איהש תויטוימסה תוכרעמה יתש ןיב חתמל 
־לע ץרפנ טעמכ הלובגש ,תיתרוסמה החפשמה לש תכרעמה איה הנושארה .תרפסמכ 

איה הכרדש ,תיתרוסמה ןושלה תכרעמ איה תרחאה .תעדמ דימת אל ,הייח ידי 
יכ יתבשח זאי רמול תלוכיה .הנושארה תכרעמב קפקופמה המוקמ תא רמול הרומא 
ךותמ תשכרנ תלוכי איה ,(חכ ימע) 'םיכתחנ םירחא יפ לע ויללעמו שיא תודיתע 
ילוא רגסנ הז רעפ .תרפסמה ןיבו תומדה ןיב רעפה לע םידע ףלאכ הדיעמה ,הביתכה 

.הביתכה תלועפ איה תחוודמה הלועפה ןהבש ,תומייסמה תואקספב קר 
ירמאמב הבחרהב ןודינ הז ןיינע .תומדכ הצרת לש הניינעב ףיסוהל םוקמה ןאכ אל 
קחשמ .ילש וזמ םירורב השיג ילדבהבו תונוש אצומ תודוקנמ םינושה תרוקיבה 
עינמה םולעה לרוגה ןיבו ,לזמ יראווצ לע המצע הלותה ,הצרת ישעמ ןיב תוחוכה 
וז תמועל ישטנימו ץנימ הב םישועש היצלופינמה ןיבו הלא ןיב סחיה ,ךכל התוא 
םמוקמ הלא לכ — תמייאמה התלחמ ידי־לע םהב השוע ,המא תובקעב ,איהש 
רדגה תצירפ שומימ אוה השעמ לש ופוס .הנושלו תרפסמכ הצרת ורקיע ןיאש רקחמב 

ימ .הדוסימ ידי־לע (ןהמ תינבנ הקיטמיתהש תויוליפכה ךרעמב היוטיב רקיעש) 
יעמשמ־ודה הדיקפתב ,ישטנימ אקווד איה ותוא תרגוסש ימו ךלהמה תא הליעפמש 

:הרמואב בכרומה הדיקפת לא תזמרמ המצע איה .הצרת לש הרקעה המא לש 
איה .(טמ ימע)'השעא המ לבא .הער הדוד דיקפת ,יתדידי ,ידיקפת הנושמ דיקפת' 
תועורזל הצרת תא תפחודה איה ,הרוסאה העידיה לש הרודנפ תבית תא תחתופה 
ימא תא ונרכז םהה םימיביש דבלב וז אל .לודג קפסב תלטומ ותומימתש השעמב לזמ 
םולשה הילע ימא תא לזמ בהא בהא יכ ישטנימ יל הרפיס םהה םימיבו םולשה הילע 

,(זט ימע)'השאל יבאל ותב תא חיכוה יכ ול היבא הנתנ אלו ותוא הבהא ימא םגו 
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'דוע תעדל ישפנ האמצ תאז לכבו (...] ישפנל יתייה הבעותכ' איה ותאצותש עדימ 
,'לזמבו ימאב' תפסונ החיש םוזיל ידכ הלעב רדעה תא תלצנמה איה אלא .(םש) 
יבתכ תא הידיל הריבעמ איה הומת ףחדב .הב 'םילמה ןמ התלע הרק חור' רשא החיש 

?יתרפס אלו דוע ךל רפסא המ רמאתו' ,הידיל ועיגה דציכ קמנמ טסקטה ןיאש ,לזמ 
ןורכז רפס אצותו ישטנימ הררועתה םואתפו .הליל ןויזח םולחבכ היניע םוצעתו 
,לזמ יבתכמ יתקתעה רשא יארק רמאתו ,רבעה רודב תוליכשמה תורענל רשא רפסכ 
בוט תעדה ץעמ השק הלכאה אלא וז ןיא .(זי ימע)'םהה םימיב לזמ בתכ רשא לככ 
תא הריכזמ איה תפסונ תונמדזהב ןכש ,ךכב םצמטצמ ונניא התפמכ הדיקפת .ערו 
המ קוביחל .(מ ימע)'ינקבחתו .בורקב בושי לזמ םגו הרמא התכלבו' הצרת ינפל לזמ 

?השוע וז 

:תלהק לש וז איה הביתכה תחיתפו םישעמה רופיס םויס חורש ,ןכ לע ,המית ןיא 
ןתנ ער ןינע אוה םימשה תחת השענ רשא לכ לע המכחב רותלו שרדל יבל תא יתתנו' 
,הדילה ינפלש עגרב המצע תא האור הצרת .(גי ,א 'הק)'וב תונעל םדאה ינבל םיהלא 

ידמ' :תיבויא תילפורטסטק היצאוטיסב תכוותמכ הרופיס תדילו הקונית תדיל 
.ויערו בויא תוחישכ התיה םתחיש ךרד יכ ,ויערו בויא תוחיש תא יתרכז רוכז םרבד 
הלילח ץורפת ןפ ,רמשמה לע תדמוע יכנאו .תולילה לכ ושעי הככ .וננעי הזו רבדמ הז 

אוה םויה לכ .םויל םוימ לדגי יברקב רשא דליהו .ילעב ןיבו יבא ןיב םירבד תמחלמ 
לא התדיל תא רשפאמה יאנתה איה דצה ןמ רמשמה לע התדימע .(גנ ימע) 'יתחיש 
ךותמ הביתכה תורשפאתה .ןהב קלח ויערלו בויאל ןיאש החיש־ילמ ,םילמ ךות 
:חתופה םויסה תא םיוולמה הכיא תליגמ ידה ךותמ םג הרורב תוומו הדיל לש דומיצ 

.(א ,א הכיא) 'דדב הבשי הכיא' ןושל ,(דנ ימע) 'יתונורכז תא בותכאו דדב בשאו' 
ינשש ןימאמ ינא .השאהו רבגה םניא םהו [...] םינימ ינש קר םימייק ירובעב' 
תמייק .ןיטולחל יחטש ןיינע הז ,השאהו רבגה .ראשה לכו םאה םה םיידוסיה םינימה 
'ראשה לכו — תוהמא הנייהת רשא הלאו תוהמא ויהש םישנה לכ — סאה 

 (1985:116 .jardine, ילש םוגרת). הלעת רשא החישבו הברקב לדגה קוניתה ןוירהב
דצה לא התוא תוכיישמה תויצקנופ ,סאכ הצרת לש תויצקנופה תובלטצמ בתכה לע 
אל .לזמ לש ויתוהמאו האל המא לש דצה אוה ,םינימה ןיב תאזה הקולחב דחאה 

.רבחמל אל ףא .וב קלח ישטנימל אל ףאו ,בילטוגל וא ץנימל אל ,לזמל 

תטסה .תראב לש וירבדבו השטינ לש תובקונה ויתולאשב ירבד תא יתחתפ ^ 
,הלעמ יתאירקש םירוהרהה דחא איה 'םאה לש הפוגב קחשמיה ןמ בלה־תמושת 

תומימת תקנעה .תוירע יוליגל רחא ןושל םג אוה 'םאה לש הפוגב קחשמיה ןכש 
,ךכ התמותב התרימש ,תנמסמ המצע איהש המל תועדומ רסוח ,ןיפולחל וא ,הצרתל 
תוירעה יוליג הב שממתמש ,הלופכה תוהמאה תא הנממ םיללוש ,'התומ' ידי־לע וא 
םהש לכ .ותוא התביתכב אטחה לע התרזחב םעפו 'היבא'ל היאושינב םעפ :םיימעפ 

אטחה ןיבו הניב הדרפהה .התמה ,תקתושה המא םוקמב הדימע אוה הל םיקינעמ 
תלאשל תמיוסמ תוסחייתהו תרפסמכ ה.!ממ תומלעתה ידי־לע תרשפאתמ הבש 

ןה ויתויונווכתה .הנושלבו הב ןיטולחל רבחמה טלוש היפ־לעש ןושלה לע תולעבה 
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אלש ,תרחא השיג םג ןכתית ,םלואו .ונושל תא תועמשממ דבלב ןהו טסקטב תונותנה 
התיירב עבטמ ןושלה ,'הימי ימדב' לע הכ דע ובתכנש םירבדב יוטיב ידיל האב 
לש ,ינוש לש סחיב תודמועה תובר תויועמשמ תללוחמ איה העבטמ .איה תינדגוב 

שומיש לכ .תיתודחא תויועמשמ תכרעמ איה ןיא .וניבל ןניב הריתס לש םיתעלו ,חתמ 
היולת לעופה לא חוכה ןמ ותאצוהש ,ירוטסיה יטנמס ןעטמ ,חרכהב ,ומע אשונ ןושלב 

לש ושומימ תא קר אל עבוק הז רשקה .עבמכ םהב תשממתמ ןושלהש םירשקהב 
גרוחה יטנמס דיתע קינעמה הז ףא אוה !תונוש עומשמ תויצאוטיסב רבעה ןעטמ 
ןושלה תא רבחמה איצוהש עגרב־וב .רחא וא הז ינושל טסקט לש ותדיל ןמזמ 
,טסקטב תלעופה תיפיצפסה ןושלה תא הדיב ןתנש םג המו תרפסמל הרסמו ותושרמ 
ךרדה סג וז ילואש אלא .תידעלבה ותטילשמ — הנושלו תרפסמה — ןהיתש ואצי 

?קחשמה תא תרשפאמה (?תעדומ־יתלבה) 
ידכ ךות ,סאה לא םייוואמ לש ךבס רמול תורשפאה תנתינ 'המימתה םאה' ךרד 
איהש ךות ,המא ןדבוא ךרד המצע תא הצרת הלגמ ךכ .הילא הרימאה תקתה 
אוה ןדבואה ךותמ ימצעה יוליגה שרוש וב ןומטש עגרה .הביתכב ןדבואה תא החיצנמ 

עגר אוה םאה תומ לש יתמוארטה עגרה .הבקנ איה 'ינא'הש וב הלגמ ןושלהש עגרה 
יתייה ,יתוציקה םואתפו .הנשיאו יתבכש ינא םגי :טסקטב תינימה תוהזה לש התדיל 
הבכשמ לע תבכוש איה הנהו אראו .ימא םולש תוארל יתטימ לעמ יתצפק .הלהבנ 

.(ילש השגדהה ;ח ימע) ידוע העמשנ אל הפא תמשנ ,ההא ךא ,םולשב 
ןושלה ומכ תוברתה ןונאקל סחייתמ ,ותוא רופיסל ,לוכיבכ ,םדוקה השעמה 
קזחמה םויא — רוערע ,הגירח ,הריבש לש לאיצנטופ םהינש .רופיסה תא תשמשמה 

ילכראירטפה הנבמה ךות לא ותסנכה .ענכומ אוה םכות לאש ןונאקה תולובג תא 
הטילשה תחטבומ ךכו ךכ .ארקמה ךות לא אטחה ירופיס תסנכהכ איה לבוקמה 

.'תולגדנכ המיא' הצרתש אלא .םויאב 

תורעה 

ןלוג תרפאל דניורפ טבזילאל רקיעבו ,זר"משת ,"תיטסינימפ הירואית" רנימסה יפתתשמל תודוהל תשקבמ ינא 
.הז רמאמ בתכנ □הינויד תארשהבש ,דעיבא ברמלו 

תיטסינימפ תורפס וא 'םישנ ידומיל' יורקה םוחתב תעה־יבתכו םירפסה לש םוצעה רפסמה לע הריקס .1 
תויפרגוילביבה תומישרה לא ארוקה הנפומ שחרתמה לע םשור תלבק םשל .ומצעל רמאמל ןיינע איה 

לככ .(Showalter. 1986) רטלווש לש היגולותנאב וא ,(Moi. 1985)יומ לש הרפס ןוגכ ,םירפסב 
.תירבעב הלא ןיעמ םירפסל הליבקמ ןיא ,יל עודיה 

L'ecrivain est quelqu'un qui joue avec le corps de sa mere :רוקמבו .2 

ןיא רמאמה יפ־לע .תירבע בותכה רתוי רחואמה רמאמה ןיבו תילגנא בותכה דנב לש ורפס ןיב ןיחבהל שי .3 
'הימי ימדב■ לש ופוסב םלש רשואה 
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םצמצמ ־והז־ןבא .הישעמל תועדומ הצרתל םיקינעמ (ו"כשת) לייווצרוק םגו (ו"כשת) רהזךבא םג .4 
.תוחכפתה יעגרל וז תועדומ 

ימדב■ םע האוושהל דחוימ ןיינע לעב אוה ,טסקטה זמרמ וילאש םיבהאה ירופיסמ דחא אוהש ,'תוליל■ .5 

.רבג יפמ רפוסמ אוהש אלא ,ןושאר ףוגב רפוסמה הבהא רופיס אוה ףא ,'הימי 

:ןמרופ 'נ לשמ םירבד יתקדצהל איבהל אלא יל ןיא ירה ,'תומילאימ הייקנ הניא ינושל םג םא .6 
 'Literary criticism, whatever its methodology or focus of interest, is an exercise in and
 of power; its speaker moves into a traditionally masculine role'(Furman. 1980: 51)

תוב לש ויגשומב ושמתשהבש אלא .הנמיהמ־יתלבה תרפסמה תלאשב קסוע דנב לש ורמאמ ,הרואכל .7 

 (Booth), רופיס רושימ :ןיחבהל הצפח ינא םהיניבש טסקטה ירושימ ינש ןיב תורורב ןיחבמ אוה ןיא
.רפיסה רושימו םישעמה 

םיפוריצ םיעיפומ ובש ברה םימעפה רפסמ לאו טסקטה לש ןושארה דומעה לא ארוקה תא הנפא בוש .8 
.'(מ)מדי שרושה ןמ םירזגנה םינוש 

.טסקטב תזמורמה תיארקמה תיתשתה לכב ןוידמ הלועה תא וז תרגסמב תוצמל יתלוכיב ןיאש ןבומ .9 
םג תזמרמ 'םימ טעמ יניקשה' לזמ לש ותיינפ לשמל ךכ .רקיעו ללכ םייעמשמ־דח םניא םיבר םירוכזא 
ינש .(זי-זט ,ב תומש ;המ-דמ ,דכ תישארב)ויתונבל ורתי ירבדל םגו ראבה דיל םהרבא דבע ירבדל 

.הז ןיינעל יבל־תמושת תיינפה לע רהנש הזילע 'פורפל הדומ ינא .ןיאושינב םימייתסמ םירופיסה 

.(חכ ימע)ןוירנימסה תודימלתל סחיב םג עיפומ (ישנה) הדימלה ךילהת לש הכמנהכ 'ןורכזיב שומיש .10 

היפרגוילביב 

.ףסוי לאומש ,ןומע 

.םילשוריו ביבא־לת ,לוענמה תופכ לע :ךותב ,יטושפ רופיס■ ,'הימי ימדב■ :(א)ך"שת 
.םילשוריו ביבא־לת ,ןולל הטנ חרוא :(ב)ך"שת 

ןונגע תרוקיב 

.רמתיא ,רהז-ןבא 

.םילשורי ,יתרבח ךוניחל הירפסה ,תורפסב םינויע ,'הימי ימדב' :ו"כשת 

.(דלינרא) םהרבא ,דנב 

.1 תרבוח ,ג ,תורפסה ,"•הימי ימדב"בו "ילש לאכימ"ב ןמיהמ יתלבה רפסמה' : 1971 

.ללה ,לזרב 

.ןג־תמר ,ןליא־רב ,ןיירוא רב ,הוושמ רקחמ ,אקפקל ןונגע ןיב : 1972 

.לאקזחי ,קרמ 
.11-10 ,חיש ילע ,'םהילוגלגו םיביטומ — ל"זחו ןונגע ןיבי :א"משת 

.קחצי ,והיבקע 

,תונורחא תועידי ,ףונגע י"של "הימי ימדב"ב תחא הקספל תורעה ,הריציה תכאלמו הבצמה תכאלמ' : 1976 
 9.4.1976.

.ידע ,חמצ 

.2-1 תורבוח ,ג ,תואובמ ,'(יתורפס חותינ) ;תומד לפכב' :1955 
.8-7 תורבוח ,בס ,םינזאמ ,'ןומע י"של "הימי ימדב" לע ,תומד לפכב' : 1988 
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.ךווב ,לייווצרוק 

ביבא־לת ,ןקוש ,ןונגע י"ש ירופיס לע תוסמ :ךותמ יעיבר קרפ ;ןונגע ירופיסב תורודה תיעב' :ו"כשת 
.םילשוריו 

רזעילא ,דיבש 

.ג-ב תורבוח ,טי ,תיזג ,'הבושת ךרדב' :א"כשת 

.ןיעיג ,יממש 

.22.9.1972 ,רמשמה לע ,יןונגע י"ש לש "הימי ימדב" רופיסב ןויע :רופיסה חתפמכ העדותה רעפי : 1972 

.השמ ,רנייטש 

.59 ,המואה ,'ןומע לש ותריציב הירותסמו הבהא ינפי : 1979 

 Band, Arnold.

 1968. Nostalgia and Nightmare, A Study in the Fiction of S. Y. Agnon, University of
 California Press, Berkley.

תומש 

.ךיודיופ ,השטיג 

.םילשוריו ביבא־לת ,ןקוש (דדלא לארשי רייד םגרית) רחש ימודמד : 1978 

 Derrida, Jacques.
 1982: Margins of Philosophy, Brighton.

 Freud, Sigmund and Joseph Breuer.
 1974: Studies on Hysteria, The Pelican Freud Library, Vol. 3, Middlesex.

 Furman, Nelly.
 1980: Textual Feminism', in: S. McConnell-Ginet, R. Borkerand N. Furman (eds ), Women
 and l anguage in Literature and Society. New York.

 Gallop, Jane.
 1980: Snatches of Conversation', in: S. McConnell-Ginet, R. Borker and N. Furman (eds ),
 Women and Language in Literature and Society, New York.

 Genette, Gerard.

 1972: Figure Hi, Paris

 Jardine, Alice.

 1985: Gynesis, Configurations of Woman and Modernity, Cornell.
 1986: Death Sentences: Writing Couples and Ideology', The Female Body in Western
 Culture, Contemporary Perspectives, Harvard.

 Moi, Toril.

 1985: Sexual/Textual Politics, Feminist Literary Theory, London and New York.

 Rimmon-Kenan. Shlomith.

 1983: Narrative Fiction, Contemporary Poetics, London and New York.

 Showalter, Elaine (ed.).
 1986: The New Feminist Criticism, London.
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