
דקש ןושרג 

*השעמה דוח לע 

.ןמפוש .ג לש ותריציכ "רצק רופיס" לש סיפופיט השלש 

א 

דחא רופיס גוס אוה "רצקה רופיס"הש הלפטה הנומאה לע חלכ דבאש בר ןמז הז 
'תחא תומד ,דחא עוריא" ,םויתמ וד גד ב לש הנשונ-,דנשיה הרדגהל ןתינה ,דיחאו 
,םירשעה האמל הדשע-עשתה האמה ןמ רבעמב רופיסה חתפתהש לככ ."דחא םוקמ 

.תובר הנשימ-תורוצ וחתפתהו ויתורוצ וככרתנ 

םוחתמ תורופאטימל קקזנ אוהשכ) רצקה רופיסה תא הניכ רצקה רופיסה ירקוחמ דחא 
סחייתמה ,יפארגה רויצבש איה ותנווכ ."הזורפה לש הקיפארג"כ (תויטסאלפה תויונמאה 
לא הריציה העיגמ ,ףדועו רתי לכל לעמ החיספה תונמאב ,רמוא הווה ,יתוהמה לא 
יכרד תועצמאב ינייפואה תא שיגדמ יאקיפדגהש םשכ .רתי זוכיר לאו תופירח תורוטנוק 
םיבצמל סחייתמו ,ןפודה-אצויבו דחוימב רצקה רפסמה זכרתמ ךכ ,זוכירהו יוצימה 
עגר תונומת גווסל קטנויפ הסנמ תאזה הרדגהה ןמ אצוי אוהשכ .דואמ םייתועמשמ 
,הז רואית .1םיפסונ הנשימ-יגוס המכו הווהל םירושקה תוערואמו תויטסינויסרפמיא 
תונמאל רויצה תונמא ןיב תוליבקמ היתובקעב ריאמו "תיתונמא" הקידופאטימל קקזנה 
םיצמתמ םניא ,יללכה גוסה ןמ םיפעתסמה םינוש הנשימ-יגוסו הייעבה תא הצממ וניא ,רופיסה 

.(2"תויפארג"ה תורופאטימב 

רצקה רופיסה יגוס לש ינורקע רואיתל ידמל בושח רמוח איה ןמפוש .ג לש ותריצי 
ןיסנג דעו ץיבוקרב ךדד רנרבמ) ורוד ינב םיבר םירפסמל דוגינב .טרפב ירבעהו ללכב 
וירמש לע אפק אל אוה .םישדח םיגוסב רצקה רופיסה תא רישעה (םינושארה וירופיסב 
ודי לע אלמתנש עצמ אלא ,דתיה אל הרצקה תרגסמ,דשכ ,רצקה רופיסה תרוצ תא שדיחו 
יכרד םה ולש דופיסה-תורוצ תא ובציעש םיביכרמה םימרוגה .תונוש תורוצמ תורוצב 
םיביטומב שומישה יכרד ,(המגדה תוקינכטל ץוויכ תוקינכט ןיבש םיסחי) ןמזב שומישה 
ןכו (שדח ירופיס ירדס תורצוי ןתורידתו■ ןתרזחש םינוש םיגוסמ "תוילולימ" תודיחיכ) 
התוא הצממ ,תירופיס המגוד לא סחייתמה (םתכימה ןוגכ) םיינמז-לע םייוויחב שומישה 
לא םיסחייתמ םינושה רופיסה-יגוס .םיגדהל האב "המגוד"הש וטומ ןימכ שמשמ וא 
,ינומלא בוציע םרוג ידי-לע תעבקנ ינולפ רופיס לש ותינבתש שי :םינושה םימרוגה 

.הנוש הרוצב רופיסה תא םיגווסמ ונייה רחא בוציע םרוג יפ-לעש יפ-לע-ףא 

ב 

םיביטומטיילכ רזוחה שומישה ידי-לע עבקנ ןמפוש ירופיסב ידמל בושח ירופיס גוס 
הנכנ ונחנא .(םירשקהל םאתהב הנתשמה העובק תועמשמ םיאשונה םירזוח םיביטומ) 
רושיקהשכ ,םינוש םירופיס תונבל הטונ ןמפוש ."תיביטומטיילה המישרה" םשב הז גוס 
וא עצמאב ,תישארב ,ףוריצ וא טפשמ ,הלמ לש הרזח לע םסובמ יזכרמה יתורפסה 
.הלוכ תינבתה לכ יבגל תועמשמ לעב אוה המצעל איהשכ הלמה ןכות .רופיסה ףוסב 
םלעה לש ונדבאו ושואיב ןד ,יומס רובידב ולוככ ובור בותכה "תונטק" רופיסה 

תייארו תורוצ" :ירמאמב תילויה הרוצב יתילעהש םירבד לע תוססובמ ןאכ תונחבהה ןמ המכ * 
.2 /ו ןוילג ,1953 ,"תואובמ"ב וספדנש ,ךמפוש .ג לש ותריציב םלוע 

 Heinz Piontek, Graphik in Prosa. Ansichten über die deutsche Kurzgeschichte, Nach- (1
 wort zu: Kaleidoskop, Bamberg, 1960.

רחאל קר רשפאתיש דואמ ללוכ ןוידל אשונ איה רצקה רופיסה לש תירשפא היגולופיט (2 
.תובר תויפארגונומ תויגולופיט ונידיב ויהיש 
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דקש ןושרג 

רופיסהו ,"תונוזה תיב" לא םלוע לש ומורבש םיניינעב םירוהרהמ עיגמ רוביגה .ללה 
עיפומו רזוח ,"תדתוכ"ב רופיסה תא חתופ הז :"תונטק" רזוחה ביטומה תועצמאב הנבנ 
רחאל רופיסה תא םייסמו םיהובגהו םימרה םיניינעה לכל םחייתמ אוהשכ ותיעצמאב 
םסחי הצמתמ "תונטק" הלמב .(95 ,93 ,89 ימע א ךרכ) (3תונוזה-תיבמ םלעה אצויש 
הכרעה ןימ רוציל הסנמ רזוחה ביטומה .בצועמה םלועה לא רוביגה לשו "דפסמה" לש 
תויולתה הלא תוכרעה לש תיחצנה הרזחה תא שיגדהלו תונוש םייח-תוביטח לש הווש 
תרזוחה הביתה לש הדיקפת .םינתשמה םירשקהב רשאמ רתוי רוביגה לש ושפנב 
(4ימינפ ינבימ דיקפתו ,אסיג דחמ (רוהט יתורפס רושיקכ) ינוציח-ינבימ דיקפת :לופכ 

.ךדיאמ 

(157—156 ימע א ךרכ) "אל" ןוגכ תומישרב תורזוח םילמ המכל שי המוד דיקפת 
תדתוכ-תוזחכ "אל" הלמה תשמשמ הנושארה המישרב .(185 ימע א ךדכ) "באכ"ו 
תומדמ (התועמשמ יפל) ןאכ תלגלגתמ איה .המישרה ךשמב םג םימעפ תרזוחו 
רחאלו ,המישרה תרוביג ,הינמ לש התייווה תליחת איה הבהאה תלילש תייווח .תומדל 

.הל םליש הבהאמש עבטמ התואב ול הריזחמ איהש 'ןגנמה ,הנכש תייווח ןכמ 
התואש עיבצהל םינוש םיישונא םירשקהמ רזוחה ביטומטיילה לש ודיקפת בושו 
,יטוריאה רדסה-יא 'תיטוריאה הלילשה :םינוש םירשקהב המצע לע תרחח הייווח 
תדדחמ ,רופיסל תיימת הקינעמ הביתה .תבהוא הניא תבהאנהו בהאנ וניא בהואהשכ 
םתוח העיבטמו (הלילעל ףילחת אוהש) תורזחה לגעמ תא השיגדמ ,ותועמשמ תא 

.ולוכ רופיסה לע תודחא לש 

המוקמו תעלבומ התלילעש ,םירוביג אלל המישר ,וז המישר תרוצל תקהבומ המגוד 
ימע) באכ המישרה איה ,םיביטומטיילה תינבת לע תססבתמ הלוכ לכש ,שטשוטמ 
ינוציח טקייבוא תנמסמ הניאש תישוגיר האירק-תלמ איה םעפה תרזוחה הלמה .(185 
הניינע הנושארה :(תועלבומ תודוזיפא) תויווח יתש תנגראמ הלמה "!יא" :והשלכ 
תב היינשבו ,גוזה-תב ידי-לע בזענ גוזה-ןב הנושארב :הדירפב הנורחאהו הדירפב 
רשקהבשכ ,הליפנ תייווח לש יוטיב והז םירקמה ינשב .רחא גוז-ןב ידי לע תבזענ גוזה 
ןאכ תנגראמ תרזוחה הלמה .לוק העימשמ איה היינשבו הלוק תא עמוש אוה ןושארה 
הצוממה ןתבוגת קר אלא הלילע לכ ונל תנתינ אלש ,ךכ הייושע וז :תינבתה תא 
ןמ רזחשל ארוקה ךירצ התושחרתה יכרד תאש ,הדירפה תייווח לע םירוביגה לש 
החוכ תאו רוביגה לש ותומימת תא ,לוכיבכ ,חיכוהל האב הלוכ תינבתה .תובוגתה 
הלופכ הטניאופ ןאכ תרצוי ביטומטיילה לש הלופכה ותרזח .תמאה לש ינוריאה 
יתששכ ,(תרעושמה הדוזיפאה לע הבוגת לכ לש המויסב עיפומ ביטומטיילהש םושמ) 
ןיב תינוריא היגולאנא לש תכרעמ תורצויו ינוריא דואב וז תא וז תוריאמ תוטניאופה 
,ןהל ומדקש תודיחיה ןתוא לכ לש יוצימה ןה תויביטומטיילה-תוביתה יתש .תוביתה 
היגולאנא תרצוי (םישנא ינש לצא בצמ ותוא לש ותרזח) ןהיניבש תינוריאה הקיזהו 
ןושארה הקלח :הלוכ תינבתה .תוצממ ןהש תודיחיה ןיבו םיביטומה ןיב תינוריא 
תב" :ב חתופה ינשה הקלחו "הנושארה םעפב,a חתופה (בזענש רוחבב השעמ) 
תוסחייתמה תודיחיה ינפלש םיעטקה .הז תא הז םיריאמו הזל הז םיסחייתמ "קוחצ 
קלחמה ביטומטיילהשכ ,אישו השירפ תניחב םה ןהירחאלשו "!יא" חתפמה תלמל 
הכשמה ,השירפ התישארש הנטק המארד ,אופיא ,רצוי תודיחי תודיחיל המישרה תא 

.איש הפוסו תוכרעמ יתש 

הנחבהל הדימ-תמא שמשל יושע אוהש דבלב הז אל בוציע םרוגכ ביטומטיילה :דמלו אצ 
אלו תויתלילע אל) תוירופיס תודיחי הנוב אוהש אלא רופיסה יגוס ןיב תיגולופיט 
לש אשונה תא םיעטמה הנבימ והז הרקמ לכב .הנבימ ןהל הנקמו םינפבמ (תויתומד 

.ך"שת א"ת ,ןמפוש יבתכ לכ יפ לע ןה תואבומה לכ (3 
רשפאו ןמפושל אקווד םיי1ייפוא םניא םירצוי םתש גוסהו ןאכ םיראותמה בוציע,ד-יסרוג (4 
לש הירופיסמ המכב) תירבעהו (גדבנטלא רטפ רקיעבו) תיללכה תרופיסב תוליבקמ םהל אוצמל 

ןמפושל ינייפוא הז גוסש עובקל וא תללוכ היגולופיט ןאכ דימעהל הנווכה ןיא .(ןוראב הרובד 
ידמל םיינייפוא גוסה תעיבק תא םירשפאמה הלא בוציע ימרוגש םיעטהל ונניינע רקיע .דבלב 

.הז רצויל 
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השעמה דוח לע 

ותוא תאטבמ םינושה םירשקהב ביטומה לש ותרזחשכ /'םלועב אוה רזוח לגלג" 
.תמלוה הרוצב 

םירבדהש אלב רופיסה תרוצ תא םיביטומטיילה ונב ןאכ דע ואבוהש תואמגודב םא 
םייולג םירבדה האבה המישרב ירה ,"רזוחה לגלג"ה אשונ לע יולג הדואב ועיבצי 
םירשקהב ביטומ ותוא לש ותרזחה לע תססובמ רופיסה לש הטניאופהו םיחותפו 

.םינוש 

:תועמשמ יונישב דחא טפשמ רזוח ובש ,(290—289 ימע ג ךרכ) "תב" רופיסל הנווכה 
לגעמל סנכיהל הנממ עונמל הסנמה באל תבה תרמוא /'ריעצ םעפ תייה התא םג אלה" 
רזחל הסינש רחאל תבל ןקדזמה באה דמוא ,"הדיעצ םעפ תייה תא םג אלה"ו םייחה 
לש וכרע לכ בוש .הז לגעמ לא הבישה תא ונממ עונמל תשקבמ איהו התרבח ידחא 
"עקר" וא שממ לש תויומד ,הלילע רסחהו דבלב תודוזיפא יתשמ בכרומה ,רופיסה 
טפשמה לש הלופכה העפוהה ןמ תעמתשמה תינוריאה םייחה-תמכחב אוה ,יתרבח 
ותועמשמ ןיינבב קר הניא (יביטומטיילה) רזוחה טפשמה לש ותובישח םלוא !,ביטומה 
,םימדוק םירקמב ומכ ,ןאכ רצוי ביטומטיילה (הלוכ תינבתה ןיינבב אלא רופיסה לש 
הלא לכלו ול תומדוקה תודיחיה לכל סחייתמה תייבתה לש ירטמיסה דלשה תא 

.וירחא תואבה 

תינבת ,אופיא ,רשפאמ המישרה תא הנובה ביטומטיילה לש יתורפסה רושיקה 
,הלילע ,תומד) רצקה רופיסה לש םייתרוסמה םימרוגב הייולת הניאש ,תיתועמשמ 
היגולאנא תונבל הטונ ביטומטיילה .םירמוחכ הלאב תשמתשמ איהש יפ לע ףא (עקד 
דירפמ) תודיחיה לש ןדוחיי תא לכ םדוק ןמסמ אוהשכ ,רופיסה תודיחי ןיב תינוריא 
םיבצמ לש תינוריאה הרזחה אשונ תא ללכ ךרדב שיגדמ ,(הדיחיל הדיחי ןיב 
(הנטק המארד לש יפוא לעב) הנשימ-הנבמ תובורק םיתעל הנובו םינוש םירשקהב 

.הדיחיב םיביטומטיילה לש םמוקמב אוה םג הנתומה 
מיאה םייפואב ןה הרושק ךכל הייטנה .םידופיס-תומישר לש הז גוסב הברמ ןמפוש 
לש בצממ עמתשמה תא םיטעמ םיווקב גיצהל םיסנמה םירופיסה לש יטסינויסדפ 
םיביטומטיילה קחשימשכ ,יטנאמורה םייפואב ןהו ,ופוג בצמה תא רשאמ רתוי תואיצמ 

.5תיטנאמורה הינוריאל תוינייפואה תולובחתה ןמ תחא השענו ךלוה 

אוה ,וב םיררושה ןמזה יסחיב רתוי הנתומ ותרדגהש ,ןמפוש ירופיסב ףסונ גוס 
,רומאכ ,ססובמ יסאלקה רצקה רופיסה ."תידוזיפאה הלבונה" םשב תונכל רשפאש המ 
תמייוסמ הייטס ןכ םג תרכינ הז רופיס גוסב ."דחא םוקמו דחא עוריא ,תחא תומד" לע 
,תובורק םיתעל המשגוה אלש ,ידמל תיתוכאלמ "המרונ" וזש יפ לע ףא) "המדונ"ה ןמ 
ךשמה לע ססובמ הז גוס .("תויטס"ה לש ןרואית תא רשפאל ידכ קדו ךא ןאכ תאבומהו 
הלא ןמז-יסחימ תימינפה הנקסמה .ידמל רצק רופיס ךשמב ןתינה ידמל ךורא ראותמ 
"רפסל" הצור וניא רפסמה םאו דואמ םיצווכמ םה רפוסמה ןמ םילודג םיעטקש ,איה 
םירבד איבהל רמולכ) "זיחמהל" םג אלא (םתיצמת רוסמלו םירבד םכסל דמולכ) לוכה 
םיעוריא לש םייוסמ רפסימ טלבוי הבש ,תינבת רצווית ,םימייוסמ םיעוריא (םחכנלו 
םירעפנ םהיניב !רפוסמה ןיינעה תודלותב דוסי-יבצמ םיגדהל םדיקפתש ,םיזחמומ 
יניעב םיבושח םניאש םושמ וקלוס וא ומלעוהש ,ץווכמ ןמז לש םילודג םיחוורימ 
תומצמוצמו תולבגומ רתוי הברה ןה הז ןיעמ רופיסב הרירבה תויורשפא .רפסמה 
ךשמל ראותמה ךשמה ןיב ןוזיא לש רתוי הלודג הדימ בייחמה רופיסב ויתויורשפאמ 
הנחבה ןימכ ארוקה לצא רצויו ידיימ אוה תומיגדמה תודוזיפאה ןיב רושיקה .רופיסה 
תויהל הייושעה ,("תדדוחמ" הסיפת ןכמ רחאל הנכנש המ) תללוכה תועמשמב תידיימ 
רופיס ךשמב ראותמ ךורא ךשמ ספות ארוקה .רתוי הכורא תינבתהש לככ תיהשומ 
.תחא תבב ,לוכיבכ ,לודג םלוע-ךתח טולקי ארוקהש ,אופיא ,הצור "דפסמה"ו 'רצק 
ללכ ךרדב רצויה ביטומטיילה תועצמאב אוה ףא הנבנ הז םירופיס גוס :דועו תאז 
המגוד .ינמזה ןוגראהךורקע לע ףסונ ןוגריאדווקע ףיסומו תינבתב םיירטמיס םיכתח 

.ך"שת רדא /ד /י םינזאמ ,המשגהל ןוזח ןיב ,דקש .ג הז ןודינב ןייעו (5 
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דקש ןושרג 

ךשמה .(179—176 ימע א ךרכ) "היגה" רופיסה אוה "תידוזיפאה הלבונ"ל תקהבומ 
ביטומטייל,ד .התומ דעו (היגה) הרוביגה תדילמ םימלש םייח ליכמ ולש ראותמה 
רצונה ךתחה ןיב המלש הלבקה ןיא ."דוע" הלמה איה םיגוש םירשקה ינשב רזוחה 
ןוגריא ןיבל (תינושל הינוריאו היגולאנא ,הירטמיס לע םסובמה) ביטומטייל,ד ידי לע 
דפסמה הלעמ ןהמ תחא לכבש ,תוירקיע תודיחי שמחל קלוח ראותמה ךשמה .ןמזה 

.דחוימו םייוסמ וק 

עקר לע ,דינה רואית (א :ןה ראותמה ךשמה ךותמ תוטלבומה תודיחיה שמח 
ראתמ וז הדוזיפאב .הרשע-טיתש תב איה הינה .התחפשמ ינבו (םירכיא תיב) התיב 
וניאו "רזוחו ךשמנ" שחרתמה לכש הראה ךותמ ,הרוביגה לש םייחה יגהונ תא רפסמה 
יצע) ףונה ןמ םיבואשה םירמוח הב םיבורמו דואמ תילידיא איה הנומתה .ימעפ דח 
הדוזיפאה לא תסחייתמ "רפסמה תומד" .םירכיאה לש םוימויה ייחמו (ןבדבוד ,הנביל 
תא ,לוכיבכ ,שארמ תאבנמ איהשכ ("וילע םירמכנ זא ויה םירזומ םימחר ןיעמ") 
,אבוה אוהו המודמ אלא וניא ילידיאה הרירב,דךורקעש ,החינמו תואמה תודוזיפאה 

.אובל דיתעל דוגינכ דומעיש ידכ קרו ךא ,הליחתכלמ 
.םיינוריע םירענ לש לויט םע הריעצה הרענה תא תנמזמ היינשה הדוזיפאה (ב 
וזו ףדוה ,דח תלסרעתמ וזשכ ,"םידימלת"ה דחא ןיבל "הדיעצה היח",ד ןיב השיגפה 
הדוזיפאב םג רזוח "דוע" ביטומטיילהש ןוויכ .הדוזיפאה דקומל השענ "דוע" תעבות 
הז ביטומטייל לבקמש תועמשמה לש רוחאל הכלשה םושמ שי ,רחא רשקהב האבה 
הדוזיפאה תארקל ןאכ ביטומטיילה תועמשמ לע המידק הכלשה ןימכו האבה הדוזיפאב 
דוע" תעבותה ,הריעצ הרענ לש םייח-תקושת םיטומטיילה לש ותועמשמ ןאכ .האבה 
"ךרכה יקונח"ו "םייחה יקושע" לש םתעיבת יהוז םש .הביבסה ןמו םייחה ןמ "דועו 
היגולאנאה הלבקהה ןמ .תשובה-תיבל הלגלגתנש ,הריעצ התוא לש הפוג םיעבותה 
לש הריעצהו המימחה םייחה-תקושתש עמתשמ ביטומטייל,ד לש הלופכה ותעפוה ןיב 
,ריעה ינמ לש תינתבערהו הקושעה םייחה תקושתל ןברק ךופהתש הפוס ,הרענה 
ימע) "םינש עברא דומעכ" איהש תישילשה הדוזיפאה לא ונתוא הליבומ וז הלבקה 
,םיברה לש םתוואתל ףרט איהו ינוריע תשוב-תיבב הקינ,ד תבשוי ןאכ םג (ג .(177 
םיימוקמדניינמז םיבצמ ןיא וז הדוזיפאב .םיבגעה קחשיממ ןכ םג תינהנ המצע איהשכ 
."וירוביג" לא הרוביגה לש הסחי רואתו ךרכה רואית וזכרמב .תוטלוב תויומד וא םיקייתמ 
תא הצממה ,"...!הסופת" "יהק'נה ןכיה" :תשובה-תיב גולאיד אוה טלבומ גולאיד 

.ןובאיתל ףרט ןימכ םהל התשענש ,רפכה-תבו םיבערה ריעה-ינב ןיב סחיה 
התמ הינהש רחאל •,"םינש המכ דוע רובעכ" בוש תשחרתמ תיעיבר הדוזיפא (ד 
רואיתלו גולאידל קקזנ דפסמה ןיא בוש תאז הדוזיפאב ."רקוב תונפל םואתפ תתימ" 
האוושה אליממ רצויהו הנושארה הדוזיפאל ונריזחמה בחרומ יומידל אלא ףונ לש 
םימחר,ד-יוריג ותוא ולביק הינפו ,התטימ בחורל תלטומ התיה איה" :ןהיניב תינוריא 
התיהשכ ,היבא תיבב ,ץיקה ברעב ,זא ,םימיה רבכשב םהילע ךופש היהש ,יקוניתה 
תוחוקפ ויה היניע .עקרקה לע וצצורתה תיב תוישופיחו ,םורעה שגרדה לע הפייע תמדרנ 

.(178 ימע) "...ףועל תוצנצנמ ןהשכ ,תולחלחכה םיפנכה תוצק ךא וארנ — תצק 
תועצמאב ןאכ רצונ (תילידיאה תוינויחה תדוזיפא) הנושארה הדוזיפאה לא רשקה 
"ףועל תוצנצנמה תולחלחכ,ד םיפנכהו" הווהב בצמה לע תוזמרמ תוישופיח,דשכ ,יומידה 
תוינויחה ןיב ינוריא ןפואב ןאכ רשק הרירבהךורקע .יטיתסא דמימ הנומתל תוקינעמ 

.הווהב ירזכאה התומ ןיבל רבעב הרוביגה לש 
,תססוגה תא ריכזהש דחאל :ירזכא םקאמילק-יטנא ןימכ איה תישימחה הדוזיפאה (ה 
ופוג" ונל הלגתמ ףוסבל •,"עזיה תיב"ל תכלל ידכ ותשאמ םינבל תשובה-תיב לעב עבות 
ןיבש גולאידה תא — םייזכרמ םיניינע ינש ררב רפסמה ."עזיה תיב"ב "ןמשהו קנופמה 
רואית תאו עזיה תיבל םינבל עבותו "תוססוג" הקיזחמה ותשא ינפב ןנואתמה תיפה-לעב 
"רפסמה" דצמ בועיתה סחי תא אטבמ םירבדה ףוריצ .עזיה תיבב תיבה לעב לש ופוג 
התמה הרוביגה תומד לא וסחיל דוגינב דמועה "תיבה לעב" לש העבשה תוינפוגה לא 

.המימתכ תראותמה ("יקוניתה םימחרה-יוריג ותוא ולפיק הינפו") 
הדוזיפאב) הינה לש התישארמ שרפתמ רופיסה לש ראותמה ךשמה :רבד לש וללכ 
"רפכה :םוקמ לש םירבעמ השולש רופיסב .התומל דעו (הרשע-םיתש תב איה תטלבומה 

 186

This content downloaded from 140.254.87.149 on Tue, 25 Sep 2018 04:39:17 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



השעמה דוח לע 

ןפואב הנייפוא אלש) תירקיע תחא תומד הגצוה תודוזיפא שמחב .עזיהדויב ,תשובה-תיב 
,(ותשאו תיבה-לעב ,"םילעופ ינומה" ,רענה ,באה) הנשימ תויומד המכו (דואמ טרופמ 
הלילע המקרתנ אל ,ושממתנ אל תויומדהו עקרה .תירקיעה תומדה תא ריאהל ןדיקפתש 
םיחוורימ םהיניבש םיבצמ השימח ושבגתנ הז דגנכ .ויטרפל דחא ישונא בצמ הלעוה אלו 

.ונוימדב םתוא אלמל בייח ארוקהש ,םילודג (תועמשמבו ןמזב) םייטפילא 
קיעה הספילאה תרעפנ תונורחאה שולש ןיבל תונושארה (ב + א) תודיחיה יתש ןיב 
ארוקה .ךרכה-תותיחש — תונורחאה יתשב ,תירפכ הילידיא — תונושארה יתשב :תיד 
"רבחמה" .ןהיניב סחיה תא קמנמו וללה תודיחיה יתש ןיב םינוש תועמשמ-ירשק רצוי 
הינפ תוליפכ :תודוזיפאה-רשק לש תירקיעה ותועמשמ תא "דוע" רושיקה-תביתב עילבמ 

.םייחל הוואתה לש 
לש תובר תויורשפא תחתופה תיטפילאה תינבתה לע ,אופיא ,ססובמ רופיסה ןוגריא 
םייזכרמ םינמיס תועצמאב םייגולאנא םירשק לעו ןאכמ תודיחיה ןיב תועמשמ יסחי 
םיישוגירה הינכת תא םיטילבמ ןוגריאה יכרד ינש .ןאכמ רושיקה תויורשפא תא םיליבגמה 
ידכ קרו ךא םימייק תואיצמה-ידמוח .יטאמיתה דמימה תא רשאמ רתוי הדיחיה לש 
ידי לע םיאלמתמה םיחוודימה ידי-לע תורצונה) תומייוסמ תוישוגיר תובוגת רוציל 

.ביגמה לצא (ארוקה 

ימע א ךרכ) "אסיג ךדיאמ" רופיסה אוה "תידוזיפאה הלבונה" לש תרחא היצאיראו 
שיש תוערואמ-תרשרש ,דמולכ ,"הלילע" לעב רופיס והז "הינה"ל דוגינב .(171—160 
קהבומ ןקויד תולעב תויומד המכ םג הז רופיסב .םירבתסמ םייתביס םירשק םהיניב 

.הנודינה הלילעה תשחרתמ ןהיניבש ,רתוי 

הז רופיסב רתוי בחרנ דיקפת ילעב םה םייתרוסמה בוציעה-ימרוגש ,אופיא ,רמאנ 
םיבר םירופיסו) ומדוקמ יתרוסמה רופיסל רתוי ,אופיא ,בורק אוהו ,םדוקה רופיסב רשאמ 
םג רצונ ןהיניב רשקהש ,תויגולאנא תולילע יתש לע םסובמ הז "רצק" רופיס .(םיליבקמ 

.חתפמ-יטפשמ תועצמאב ןכ 

:תוירקיע תודוזיפא יתשמ תבכרומ איה :הינורב לש הלרוג שרפנ הנושארה הלילעב 
תרתחמה חילש ,וקננמודב הינודב תשגופ םידוהי םישולתו םינכפהמ תרבח עקר לע (א) 
ןב "םימי םיתנש ץקמ" הינודב תדלוי (ב) היינשה הדוזיפאב .יקציבדו תא שוגפל אבה 
תא תויחהל ידכו םיעצמא תרסח איה הינורב .קפואה ןמ םיתניב םלענש ,וקננמודל 
תישילשה הדוזיפאב .הנקז תירוסרס תועצמאב הקניהל הידש תא תרכומ איה הקונית 

.התייוולהו התומ םיראותמ (ג) 
,השימ שגופ הנושארב .תווש יתלב תודוזיפא יתשמ איה ףא תבכרומ היינשה הלילעה 
היילתל ,הינורב יחא ,השימ אצומ היינשב !ןיקליו תא .ק .אמ חילשכ ,היגורב לש היחא 

.ותומ לע תמלוח הינורבו 

:ןושאר — :םייתשה ןיב םירשוקה חתפמ יטפשמ ינש תוליבקמה תולילעה יתש ןיב 
דיל ןיקליו רמואש םימוד םירבדו ,(165 ימע) השימל ןיקליו רמואש ,"!התיבה !התיבה" 
ןיקליו לש ויעוגעג) םטושפכ םירבדה םישרפתמ ןושארה רשקהב .הינורב לש הרבק 
ינשה רשקהב .(ותומ תארקל ךלוה אוהש עדייש אלב הילא רזוח השימש ,"היסוד"ל 
אוה "תוביש"ה יתש ןיב סחיה .בוט ולוכש םלועל הינורט לש התבישל םיסחייתמ םה 
רומגה הדודיבל ןהו ותומל ןה איבמ היסורל השימ לש ובוש :דחאכ ליבקמו ינוריא 

.התומל םג ןיפיקעבו הינורב לש 

יפמ םיעמשומה האידק-יטפשמ םהינשו תודיחיה ןיב םירשוק םיפסונ םיטפשמ ינש 
.םירבדה רדסבו םתועמשמב דחאכ םיקוחרו םיבורק וללה .םינוש םירשקה ינשב הינורב 
ינפב הינודב העימשמ — (164 ימע) "סיראפמ חא יל שי .שיא ןאכ יל ןיא" :ןושאר 
" יחא ןכיה ,ימא ןכיה ,םלועב וישכע ינא ןכיה" :ינש .הנושארה םתשיגפב וקננמוד 
.תקנימל תויהל הרכשנש רחאלו יקוח-יתלבה הנב תדיל רחאל תרמוא איה (169 ימע) 
הנושארהשכ ,תוחאהו חאה — תוירקיעה "תולילע"ה יתש ןיב םירשוק םיטפשמה ינש 
,תורגהמהו םירגהמה לש ארונה םדודיב תא םישיגדמ םהינש .היינשל תינשימ אלא הניא 
— השא לש היתודלותב םיבלש ינש םג םיראתמ םהינש .הכפהמב םלרוג ורשקש 

.תאז השיגפ לש האצותהו הייח רבג םע הנושארה השיגפה 
ימע "ברע תונפל רק ףרוח םויב ,םימי םייתנש ץקמ") ץוויכ וללה םיבלשה ינש ןיב 

.הלגמ אוהש הממ רתוי הסכמה (166 
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דקש ןושרג'. 

תווצקה תמעטה .ופשחנ תווצקה יתש קרו המלעוה הניבל וניבש םיסחיה תכרעמ לכ 
לש םלרוג לע תוהתל אלא םיבהא לש רופיס בותכל ללכ שקיב אל רפסמהש םושמ האב 

.םתומו םרוכינ ,םדודיב ,םתושילתב םינוש םיבלש ראתלו םיטילפ 
םיטילפה לש תודידבה ייח םילגתמ התועצמאבש ,העפות אלא הניא עגרה-תבהא 
לש דחוימה הנבימ,ר .םימורגופהו הכפהמה לש (161 ימע) "תומותיהו םימותיה" םינכפהמה 
שיבכע ירוקב וכבתסנש תוחאו חא לש םלרוג תא ,אופיא ,הסכמ תידוזיפאה הלבונה 
ןיב קותינה :הז לרוגב םימייוסמ םיווק השיגדמ תדחוימה הרירבה לבא .הכפהמה לש 
לש תוישונאה תואצותה — דמוא הווה .דודיבה ,תוירקמה ,תופיצרה רסוח ,םיבהואה 

.יתרבחה בצמה 

בצמל סחייתמ וניאו התוחתפתהב תבכרומה םיסחיהדוכדעמב ןיינעתמ וניא ןמפוש 
עגפש ,ילאנוסרפמיא יתרבח בצמ לש רצות אוהש ,"ישונאה בצמ"ל אלא ופוג יתרבחה 

.םילבוקמו םיעובק שונא-יסחי לש םתוחתפתה תורשפאב 
!ודא ראותמ ךשמ תוסכל איה ןמפוש לש וירופיסב תידוזיפאה הלבונה לש הדיקפת 
ןמזה יעטק ןיב תודוזיפאה תרידב .רצק רופיס ךשמב (וייחב לודג ךתח וא םדא ייח) 
ייוניש אלו םדאה תוחתפתה אל .םייוסמ ידוסי ישונא בצמ טילבהל התנווכ םיצווכמה 
תויתרבחה תוביסמה ירפ םהש ,ולרוגו םדאה בצמ אלא ותוא םיניינעמש םה יתרבחה בצמה 

.םדאה ןימ לש תוימינפה תוביסמהו 

ד 

לע תססובמה המישרה תרוצ איה ןמפוש לש ותריציב רצק רופיס לש תרחא הרוצ 
ןה סחייתמה לכשה-רסומ ןנובתמה-"רפסמ"ה דמל הנממש (exemplar) "אמגודה" 
(וז רופיס-תדוצ הנכנ ךכו) "תיאמגוד"ה המישרה .ולוכ םלועה ייחל ןהו םיישיאה וייחל 
הדקממ םשרתמ ,םלועב ןנובתמה דיחיה תעבה איה .עקר וא הלילע ,תומדל תסחייתמ הניא 
ןיב רשוק "דפסמה" .לכשה-רסומ ןימ ונממ דמולו הרקמה תא וינפל םשור ,ול עריאש 
םושמ ודוסיב יאסמ אוה הז רופיס .םיירשפאה םיבצמה ללכ ןיבל ימעפ-דח בצמ 
,אופיא ןה הלא .ומצע בצמה ןמ רתוי "רפסמה" יניעב בושח בצמל ןתינה שוריפהש 

.הרצק הסמ ןפוסש תולפמסקא וא תוידאלפמסקא תוסמ 
לש "תומשרתה" הניינעש ,(231 ימע ב ךרכ) "ןולחה דעב" המישרה איה תקהבומ המגוד 
יפכ םיזוגא ףוטחל עדוי וניא ונבש ,םשרתמ אוה .ןולחל דעבמ ןנובתמה "רפסמה" 
הפוסב ."ינממ שרי הז ןויפר .םיקיר ויסיכו אובי אוהש ,ינא האור" :וירבח תאז םיעדויש 
ומויק תמחלמלו ול הז אוה ער ןמיס .בוט אל ,בוט אל" :האבה הנקסמה המישרה לש 
היהי אל הפיטחלש 'הזכ םלוע רדס הווהתי לדגיש דעש ,איה הדיחיה יתווקת .דיתעב 

.םוקמ וב 
.(231 ימע ב ךרכ) ."הדיחיה יתוקת" 

תויתרבחה תוביסמהו "םויקה תמחלמ" םניינעש ידמל םייתדגיש םירבד םה הלא 
תיאסמ הניזובמו דואמ םייללכ םירבדה ."רפסמה" לש ותואר-תדוקנמ התוא תורשפאמה 
םרוג :םיביכרמה ינש ןיבש סחיב יולת הז גוסמ המישר לש החוכ .בר שודיח םהב ןיא 
םימרוגה ינש ןיב םא .יאסמה היוצימו "אמגוד"ה וא החצנהה םרוגו עגרל תולכתסהה 
,דממ רתוי הליכמ אמגודהש ןוגכ — תיעמשמ-ברו תבכרומ ,תניינעמ הקיז תרצונ אל 
המישרה תרתונ — אמגודה לש רתויב ןיינעמ טקפסא הלעמ יוצימה וא הנממ הצמתמש 
ידמל תנווגמו הנוש איה ןמפוש לש ותריציב הלא תומישר לש ןתמר .תיתדגישו הפודש 

.תוחפ תומישרמו רתוי תומישרמ ןאכ שיו 

"דייסה" המישרה ,לשמל ,תאשונ הנוש יפוא .םינוש םינווג תומישר לש הז גוסל 
םע םדא ייח תמעמ ,ימינונא רוביג לש וייח תודלות ןאכ הצממ רפסמה .(59 ימע ג ךרכ) 
תויתרבחה תוביסמל ןודינה "דוםיג"ה ייח תא סחיימ ,הלא םייח לא "ירקמ" רוביג לש וסחי 
אלא יביטקייבוס "חקל" וניא הז הרקמבש ,לכשה-רסומ דמולו םירבדה םילהנתמ ןהבש 
תורוהלו םיברה לא תונפל הסנמ אלא ולש וייח יבגל תונקסמ קיסמ אוה ןיא ."יטקאדיד" 
.ותביבסב ולש "עגרל תוננובתה"ב הרוקמש ,"אמגוד",ר ןמ דומלל םה םייושע המ םהל 
ןהו תוביסמה לא םיסחי רואיתו םיעוריאה ףוריצב ןה ןאכ םג תרכינ תיאסמה הייטנה 

.הנומתה תועמשמ תא ותוצמב רפסמה דמולש "חקל"ב 

 188

This content downloaded from 140.254.87.149 on Tue, 25 Sep 2018 04:39:17 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



השעמה דוח לע 

,ןבומכ ,התוולתנ וז הייווחו דבאתה ןכשה תיבה יריידמ דחא :אוה ןושארה קלחה אשונ 
תיבל סנכנ דייסהו םוקמה ןמ דבאתמה תחפשמ הרקע םימי המכ רחאל ."השק השגדה"ב 
דייסה קרש תורצ שודגו אלמה םלוע לש עקר לע הז לכ ."ותדובע ידכ ךות שרח" רמיזו 
,ומלוס לע דייסה לא ,םילבוס ,דייסה לא וכל" :םכסמ "רפסמ",ר .םתויפולח תא שח 
"העגרהו םימוחינ םתבאשו — דהה-בר ,קירה ללחב ויתוקירשריתודימז לא ובישקה 

.(59 ימע) 

,דייסב אטבתמה ישונאה בצמה .היגולאנאה ךרד לע חקל דמלל המישרה לש התנווכ 
דמלי םלועה לכש יוארה ןמש בצמ אוה ,םיסורה תומלוע םירקבל תושדח שדחמה 
לש וסחיו הדויסו הריד ,תודבאתה ןיבש ירקמ רשקל "דפסמ"ה ספתנ ןאכ .חקל ונממ 
םלועל ימיטפוא שוריפ ןימכ וללה םירמוחה תועצמאב תונבל ידכ ,ותביבס לא דייסה 

.ישונא םויק לש דוסי-ירויצכ תירויצה םתמרב "םיירקמ"ה םירמוחה םישמשמ ובש 
"העש יפל" המישרה איה םינוש םיטרפב הנוש ךא הז הנבימל הבורק תרחא המישר 
חירבהש תודוזיפא יתשמ וז תבכרומ תומדוקה תומישרל דוגינב .(67—66 ימע ג ךרכ) 

.יטאמית אוה ןהיניב 

ולאוגו ותוא קדובה רוספורפו תומל וילע רזגנש ששוחה הלוחב השעמ :הנושארה 
לטוב אל ןידה-קספש שיגרמ הלוחה ךא .םיקדצומ םניא וללהש עבק אוהשמ ,ויתוששחמ 

.(66 ימע) דבלב "העש יפל" םלשו אירב אוהו החדנ אלא 
םידמלמ וירומש ,ןבה ירחא תבקועו התב תא הלכשש השאב השעמ :היינש הדוזיפא 
זידה-קספש ,איה "דפסמ"ה לש ותשוחת ןאכ םג .זג תפקתה לש העשב גוהנל דציכ ותוא 
דוע יביבאה עיקרב ביואה ינוריואו ריואה רוהט ,רוהט" ןיידע "העש יפל" קרו "החדנ" 

.(67 ימע) "םניא 
םיינייפואה םיינבימ תונורקע המכש םושמ ,וניניעב ידמל הבושח תיארנ וז המישר 
ביטומטייל לע תססובמ איה .הב םיעיפומו םירחח םינודנה םירופיסה יגוס תשולשל 
תועמשמ םהל הנקמ ביטומטיילהש ,לוכיבכ םינוש םירשקה ינש ןיב רשוקה ,רזוח 
ןפואב) תוגציימה תודוזיפא יתש תפרצמ איה .יטאמית רשק םהיניב רשוקו הבורק 
סחייתמה יאסמ יוצימ תארקל תרתוח איהו !םייזכרמ םיישונא םיבצמ (דואמ ררובמ 
קספ אלא םניא ונייח :הניינעש תיללכ החנה לש "תואמגוד" לאכ תודוזיפאה יתש לא 

.יחצנ "העש יפל" לש ןמיסב םידמוע םהו יוחד תוומךיד 

ןוויכל תואיצמה תראה תא תוטהל הריתחה תרכינ ןמפוש לש רופיסה יגוס תשולשב 
םיפרוצמ "םיביטומטייל" .היעפשו הינווגל תואיצמה תאלעהמ ענמיהלו ,יתיצמתו לבגומ 
:םייוסמ ןיינעב הידוהה לש תינוריאה התודחאל בלה-תמושת תא תונפהל ידכ ,תודיחי ןיב 
לוגלג לע וא םייוסמ ישונא בצמ לע עיבצהל ידכ ,המלש םייח תכסממ תוררבנ תודוזיפא 
קוחל ןיינעה תא תוטהל ידכ ,תומשרנו תוספתנ עגרל תויוננובתה !הז בצמ לש ינוריא 

.םהב ןומטה יללכ 
םיגוס השולש םה "תיאמגודה המישד"הו "תידוזיפאה הלבונה" ,"תיביטומטיילה המישרה" 
דוח לש ןבומב) דואמ םידדוחמ םה וללה םיגוסה תשולש .ןמפוש לש ותריציל םיינייפוא 
סינטסיאכ הארנה ןמפוש ."?ןל עמשמ אק יאמו",ר :לא ארוקה תא םיליבומו (הטניאופכ 
,ידמל תיטקאדיד הייטנ לעב רפסמ השעמל אוה ,יתונמא ןש-לדגימב דדובתמה טיתסיאו 
הבושח איהש ,תמייוסמ תינויע הטניאופ לא םיארוקה לש םביל-תמושת תונפהל הסנמה 
םיירשפא םיבטק ינש ןיב .גצייל תלגוסמ תורפיסהש תואיצמה לש לודגה עפשה ןמ ויניעב 
ןוגדיאה לא אקווד ןמפוש הטונ — יטאמית ןוגדיאו ילאיר עפש — רופיסה תונמא לש 
.ילאירה עפשה לא אקווד הטנש ,ן י סנ ג .נ .א ודידיו ורודךבל דוגינב יטאמיתה 
תועצמאב ונבל תמושת תונפמ ןה :דמולכ ,ןייפואב "תודדוחמ" ןה תוירופיסה ויתוריצי 
לש יאסמה יוצימהו המגדהל ץוויכ ןיב םיינויצרופודפ יתלבה םיסחיה ,"ביטומטייל"ה 
(ךוראה ןמזה ףצר ךותמ) םגדומה ,רזוחה .ןיינעה לש יטאמיתה ורקיע לא םיבצמ 
ונידפסמבש םידדוחמה ןמ אוה ןמפוש .לפט אוה םייתניבש המ לכו רקיע םה רמאנהו 
.וב הנגה עפשה ןמ ויניעב הבושח םלועהדויצמת .תומלוע ףרצמו הצממ וירופיס דוחשכ 
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