
תחכשנ תיליכשמ הריטאס 

קיד מ״א תאמ הנורפז 

תאמ 

דלוגנייפ ימע ןב 

תדימ .הרופו יממע שידיי רפוסכ רקיעב עדונ 1(1893-1806) קיד קיאמ קיזייא 

ףא םהמ המכש 3,םירוביח תואמ םסרפ אוה 2.רבד םשל הכפה ולש תויראלופופה 

קיד .קפס אלל יזכרמ אוה שידיי תורפס תודלותב ומוקמו 4,תירבעל ומגרות 

,1814 תנשל 1806 תנש ןיב תוענה תונוש תואסריג שיו עודי הניא תקיודמה ותדיל תנש .1 
ימע ,(ה״ערת)ב רבעה ,׳(ותומל הנש 25 תאלמל)םיירבעה ויבתכו קיד .מ.אי ,רגינ ׳ש :ןייעו 

 140.

יממע ךרצימ׳כ םיקד םיסרטנוקב וצפוהש קיד לש םיידייה וירופיס לע תובר תויודע שי 2 
םירהצה רחא ישש םוי לכב :ותודליב גהונ היה דציכ רפסמ ןורטיצ ל״ש .שפנ לכל הווש 

■קיד לש היישעמ ולש סיכה ימדמ תחא הקיפוקב לאושו ׳רעגערטנקאפ׳ה לצא סנכנ היה 

עשירארעטיל יירד׳ ,ןארטיצ ל״ש)ירקיעה ׳תבש גנוע׳ םעפ אל הז היה וינכש לצא ,תבשל 

אנריפאפ י״א .(4 ימע ,1920 השרוו ,א ,רעלעטשטפירש עשידוי ןגעוו תונורכז ,׳תורוד 

המע איבהל אלב קושל תבש־ברע אצת אל תיאנליוו תיב תלעב לכי :ןיפ י׳׳שר יפמ טטצמ 

השרו ,[תיסורמ םוגרת ,שידיי] תונורכז ,אנריפאפ י״א)׳האירקל תבשל ״קיר״ הזיא התיבה 
.(23 ימע ,1923 

,םינוש םינדמוא הזב ויהו בר ןמז העודי התיה אל וירוביח לש תקיודמה תומכה 3 
D.G. Roskies, ,An Annotated Biblio-:ןייע תנכדועמ המישר .הלעמו םירוביח םייתאממ 
 graphy of Ayzik-Meyer Dik, The Field of Yiddish', Studies in Language Folklore

 117-184 .and Literature, IV (1980), pp. קיד ריאמ קיזיא ירפס׳ ,ירעי ׳א הוושהו
עשיפארגוילביב סקיד .מ.א׳ ,דניקביר ׳י : 92-76 ימע ,(ז׳׳ישת)בל רפס תירק ,׳םילשוריבש 

לש ורמאמל רגינ לש ויתורעה ןכו ,230-191 ימע ,(1952) 36 רעטעלב אווי ,׳תומישר 
,ירעי לש ורמאמל םינוקיתו םיאולימ דוע ומסרופ םשו הפ .240-230 ימע ,םש ,דניקביר 

ריכזהל םעט האור יניא יוצמה רמוחה לכ תא תנכדעמ סיקזור לש המישרהש רחאמ םלוא 

.ןאכ םתוא 

,תודעומה ךרבמ היעמש ׳ר ,ןדס ׳ד רידההו םגרתש היגולותנאה תא ריכזהל שי רקיעבו 4 

םשב יקסניוול ט״י ידי לע ונמזב םגרות ׳היעמש ׳ר׳ רופיסהמ רצק עטק . 1967 םילשורי 
א םע־עדי ,׳הנש 100 ינפל הנליווב ידוהיה יווההמ — תועבגמ יתשו םיעבוכ השימח׳ 

.15 ימע ,(ח״שת) 
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דלוגנייפ ימע ןב 

םנמאש ,(1868)׳הנורפז׳ הלבונה ,תירבעב תיזכרמה ותריציו 5,תוחפ עודי ירבעה 

חותינלו ןוידל התכז אל ,תירבעה תורפסה תודלות לע םירוביח המכב הרכזוה 

וא ,תירבעב ותריצי טועימ ןוגכ ,תובר תוביס ,םתסה ןמ ,ךכל ומרג 6.הצממו יניצר 

קיד לש תיתורפסה ותוישיא םג .וז ןושלב וימוסרפ לש ילושהו ירקמה םייפוא 

םימיה יגשומ יפל ׳רחסוממ׳ רפוס היה אוה .תקולחמב היונשו ןפוד תאצוי התיה 

ונושלכ ׳יסדנוק׳ו יממע תאז םע ךא ,קהבומ יריטאסו ירואית ןורשכ לעב ,םהה 

יתונמא םעט לעו תיתורפס המר לע דימת דיפקה אלש שיא 7,גרבניצ ׳י לש 

ונורשכב הרוצא התיהש תיתורפסה תלוכיל עדומ היה אל ףא ילואו 8,ותביתכב 

,ותריצי יפלכ רתוי תיבויחו תנזואמ השיג השבגתנו הכלה ןמזה ךשמב 9.יעבטה 

ןונגסו תיליכשמ המגמ לש דחוימה בולישה תא אקווד ךירעהל העדיש השיג 

,דחוימה היפוא םושמ אקווד ,הלכשהל תדחוימה ותמורת תאו ,ותביתכב יממע 
,0.ותריצי לש יממעה 

ןיא .קיד לש םיירבעה וירוביח לכ תא השעמל תנייפאמ תיריטאסה המגמה 

ידעלב אוה יריטאסה דוסיה ןהבש תוריצי רמולכ ,׳תורוהט׳ תוריטאס דימת הלא 

םעפ אל ויבתכב תעלבומ ףא וא תבלושמ תיריטאסה המגמה .יטנאנימודו 

רגינ לש וז השעמל איה ירבעה קיד לע הדיחיה תפקמה תיתרוקיב־תיפארגוילביבה הריקסה 5 

לע תורצק תויתורפס תוכרעה המכ ל״נה ילגנאה ורוביחב איבמ סיקזור םג .(1 הרעה ,ליעל) 

.קיד לש םיירבעה וירופיס 

תורפסב הלבונה ,ורפסב רנזולק א״י אוה יראטנמלאו רצק ןויד רופיסל שידקהש דיחיה 6 
.140-137 ימע ,1947 ביבא־לת ,תירבעה 

.72-69 ימע ,1971 ביבא־לת-היבחרמ ,ז ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ ׳י 7 

אובמה ,ןדס :4-5 ימע ,(2 הרעה ,ליעל)ןורטיצ :םג ןייע ,םש גרבניצ לש ותכרעהל ףסונ 8 
,קיד .מ.א׳ל המדקה ,(לע־ק םותח) לעסאק ׳ד ןכו ,(4 הרעה ,ליעל) היעמש ׳רל ירבעה 

.[סופד תנש ןיא] הנליו ,׳קרעוו ענעבילקעג 

.237-233 ימע ,1946 קרוי־וינ , ךוב־סנעבעל ןיימ ןופ ,ןיניירב ׳ר סרוגש יפכ 9 
ידיי יממע רפוס היהש םושמ אקווד .םיבר ודמע קיד לש תדחוימה ותמורת לעו ודוחיי לע 10 

םורתלו (יקסב׳צידרב ירבדכ ,תעדמ אלש ףא ילוא)םייליכשמ םיכרע רידחהל חילצה אוה 

בכרומ היה ,אנריפאפ בתוכ ,ויארוק להק .ויארוק לש יתורפסה ךוניחל תיתועמשמ המורת 

הרהמ דע וניבה םיריעצה ךא ,ךויחב ותוא ולטיב םייניצרה םיארוקה .םישנו תוצרא ימעמ 

סיקחר .וילא םסחי תא ונישו ןושאר טבמב תוארנ ןהש יפכמ תויניצר רתוי ןה ויתוישעמש 

,וירפס לש דחוימה יפואל תודוה אקווד הבושחה ותמורת תא םורתל היה לוכי קידש ריבסמ 

היה לוכי ךכיפלו ׳תונימ׳כ ׳דסמימ׳ה לע דושח היה אל יממעה ׳לכיב השעמ׳הש םושמ 

.םיירבעה הלכשהה ירפסכ אלש ,תודגנתה ררועל אלב תובחר םיארוק תובכש לא רודחל 

י״מ :71 ימע ,(7 הרעה ,ליעל)גרבניצ : 165,24-23 ימע ,(2 הרעה ,ליעל) אנריפאפ :ןייעו 

:180-177 ימע ,ב ,1951 קרוי־וינ ,(בורק ןטיוו א ןופ) םיבתכ עשידיי ,יקסב׳צידרב 
 D.G. Roskies, 'The Medium and the Message of the Maskilic Chapbook',

 Jewish Social Studies 41 (1979), pp. 276-277
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קיד תאמ ׳הנורפן׳ — תיליכשמ הריטאס 

תוושל המגמה קיד לצא תטלוב רקיעב .םייטסירומוהו םיימוק ,םירחא תודוסיב 

םג םלוא .הרואכל יביטקייבואו יניינע ,יפארגונתא־ירוטסיה יפוא וירוביחמ המכל 

תדימו ",תקהבומ תיריטאס תואר תדוקנ ךותמ ,השעמל ,םיבתכנ הלא םירוביח 
לטונ אוהש ירנא׳זהו ינונגסה בוציעה שפוחו וירוביג לש םמלועב ולש תוברועמה 

לש איה תוארה תדוקנ רשאכ םג ,רבד לכל ינוידב רפסמ לש וכרדכ םה ומצעל 

המישרב רבכ תטלוב וז המגמ .הרואכל תיביטקייבוא תיפארגויב־תישיא תודע 

ירויפיטנומ השמ לש ורוקיב דובכל בתכ קידש ,(1846) ׳חרואה׳ םשב הרצק 

לש ׳יאנותיע׳ה רוקיסב קר קפתסמ וניא קיד 12.רתוי רחואמ התוא םסרפו הנליווב 

לש תקהבומה תיריטאסה תועמשמה תא םג תטלוק הדחה וניע .עוריאה 
לכב ותוחכונב.תילגתמה היצניבורפל עיגמה הלעמ־םר חרוא :היצאוטיסה 

חרואה תא םישרהל הסנמה תינתרקה תידוהיה הלוצאב ףילצמ אוה .הנולק 

יפל ,תיתימא הלוצא ןיב לדבהה תא ,וז ךרדב ,ףושחל הסנמו ינוציחה הרשועב 

׳םיפיה םידוהי׳ה לש המודמה הלוצאה ןיבל ,׳הריבג׳הו ׳רשיה לש וז ,ותסיפת 

תא ךכב םיפשוחו דבכנה חרואה ביבס םיזזפמהו םירכרכמה םיגעלנהו םינתרקה 

המישרב שגדומו ףירח רתוי הברה ןפואב תטלבומ וז המגמ 13.םתובילעו םתולד 

הלהבה תא וז המישרב ראתל שקבמ קיד 14.׳הלהבה׳ םשב קיד לש תפסונ 

רשא ,(1835)השדחה ׳םידוהיה תקוח׳ המסרופש רחאל היסור ידוהי ןיב הטשפש 

רשא הלבגה 15.ןיאושינה לש םומינימה ליג תא םג הליבגה תונקתה ראש ןיב 

ךכ ,רתוי בר רועישב אבצל םיקוורה וסיוגי התעמש העומשה הצופנ היתובקעב 
אבצה תריזגמ ענמיהל ידכ ריעצ ליגב םירענו םידלי אישהל ורהימ םידוהיהש 

איה ,תיניינע ה׳זאטרופר ןיעמ איה םגש המישרה .ופקותל קוחה תסינכ םרט 

.129 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) קיד לע ילגנאה ורוביחב סיקזור רבכ דמע ךכ לע 11 
,ליעל)סיקזור ןייע .1860 הארנכ ,תוריהב יא שי םוסרפה תנש יבגל .1846 הנליו ,חרואה 12 

.234 ימע ,(7 הרעה ,ליעל) גרבניצ ןכו .142 ימע ,(3 הרעה 
ועעורתי רשאכ ,םתא הריבגהו רשה עעורתהב םתקדצ תונע לע ואתשהו ולעפתה יכ׳ :ןוגכ 13 

הנה םישנה ןמ תרבג תברקב יכ וחכש הנהמ תודחא םישנ יכ דע ןטבמו הדילמ םיחא 

הנה הינפלמ ןהידי תא זזפל ולאונ םגו ,בר ןמז התא עעורתהל ןתובל תא וברע ,תובשוי 

רשא תחת ,ןהיתועבצא לע תוססונתמה תועבטהו םידימצה ינבא תרקי תא התוארהל הנהו 

תעבט ןיא .םתכו ילח ילבו ידע לכ ילב ןח תונעב תשבולמ האסכ לע הבשי תאזה הדובכה 

דוה תעפיו השפנ דובכ ךא השובל לכ לע הארנ רקי ןבא ןיא .הינזא לע םיליגע ןיאו הדי לע 

.(23 ימע ,חרואה)׳הקדצ שמשכ וריאה הינפ לע תוצצונתמה היתודמכ 

אנליוו ידילימ ףסכ ןיא רבחמה תאמ ,׳ה״צקת תנשב סרהה ריעב התיה רשא הלהבה׳ 14 

ידי לע די־בתכמ תינש םסרופ.( 1867) 44-43 ץילמה תעה־בתכב הנושארל םסרופ .הריבה 

.הז חסונ ךותמ ןלהל םוקמה יארמ .ךליאו 37 ימע ,(ח׳׳ערת) ב רבעה ,גרובצניג ׳ש 

.121-120 ימע ,1924 ןילרב ,ט ,םלוע םע ימי ירבד .בונבוד ׳ש :ןייע 15 
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דלוגנייפ ימע ןב 

תורפסב רתויב םיפירחהו םינונשה םייריטאסה םינוטיליפה דחא השעמל 

יפארגואיג םוקמ הז ןיאו) העומשה תטשופ הבש ׳סרהה ריע׳ רואית .הלכשהה 

לע ׳םיה יגדכ הזמ הז םיסנרפתמה היבשות׳16,(סרהה ריע ןווכתמב אלא םיוסמ 

תזחואה ,דרוסבא דע תאבומה הירטסיהה ,הלש ׳שדוקה ילכ׳ו הינבר ,הידיסח 

םויסהו 17,הקסטורג ידכ דע םצעומה הרואית ,העומשה אוב םע היבשותב 

תימואתפ הליפנו תררחסמ היילע לש תקהבומ תיריטאס תינבת דימעמה 
הלא לכ 18,אווש תלהב וז התיהש רבתסמשכ ,תיריטאסה הטנאופה תא הפירחמה 

אלא ,הירוביגב לתהל קר תשקבמ הניאש תצחומ הריטאסל ׳הלהבה׳ תא םישוע 

וניבי אלו ועדי אל רשא םהירשאמ ןכו הזה םעה ךרד׳ לע האחמו באכ אטבל םג 

םייח הבש תירסומהו תיתרבחה הילאמונאה יפלכו ,׳םישוע םה רשא לכב 

ןיבל ומשל ימוק לותיה ןיב לוקשו ןובנ ןוזיא ןאכ דימעהל חילצמ קיד 19.וירוביג 

םימעטה יפוליח ףרח ,םויכ םג ,בלל תעגונ וליפאו תענכשמ תיריטאס האחמ 

לוכיבכ לותיהה ירוחאמ עילבמה ׳רוחש׳ רומוה אוה ןאכ רומוהה .תונונגסהו 

ונוסיר אקווד .האחמו באכ ךותמ הילע ףיקשמ בתוכהש ,תרדוקו הבולע תואיצמ 

םשש ,קסנימ ךלפב זיווסענ ריעה םש תא ריכזמ קיד ןיא הרקמב אלו ,חי ,טי ׳שי יפ לע 16 
םושמ אלא ([14 הרעה ,ליעל] גרובצניג לש אובמב ןייע) תרכזנה הלהבה תנשב ררוגתה 

.ופוג םיוסמה עוריאב אלו ,יתוהמה דצב ןיינע ול שיש 

ודקפתה םתומ םוי דע וכח ךא רשאו םיבר םימי הז ונמלאתנ רשא םינקזה םירבגה םג׳ :ןוגכ 17 

ןכלו ,םידליה לע תודליה רפסמ התבר יכ .םינש רשע תונב םישנ םהל תחקל הלאה םיתעהב 

םינקזה ינפל לרוגל ולפנ ןהילע אובל תשגרתמה תאזה הערה הדוקפהמ ןטילמה ןעמל 

[...] קנויה תא ןמואה אשי רשאכ םדי תועורז לע הפוחה לא םהיתולכ תא ואשד ,הלאה 
לשמל דחא רבד ךל רפסל יננה הלהב לש החוכ עיגה ןכיה דע םיענ ארוק ךניבהל הנהו 

אישיו .עבש ןב דחאו םינש שש ןב דחא םידלי ינש ויה דחא שיאל .ראשה לע שיקת הזמו 

רשאכ יהיו .םינש הרשע שש תב המלעל הלאה םיתעה קוצב לודגה ונב תא הזה הכדנה 

אבחתה ברע יתותעל היהו .הב ושפנ הלחב הדיקפת תא השקב יכ ,הלילב הליל והתקיצה 

ולוק תא רענה ןתנ ,ותשא תא בכשל הקזחב והיבא וב קיזחה רשאכ יהיו .ותשא ינפמ רענה 

.(42 ימע) ׳ינממ ןטקה יחא התא בכשי םויהו ,התא יכנא יתבכש לומתא :רמאיו יכבב 

ןודלו שרגתהל ברה תיבל םידודג ואוביו [...] היתוצוח ברקב םעפל לחה ןישורגה חורו׳ 18 

ושרגתה רשא .ןושארה הקסעלו רחסמל הבש ,ריעב הלהבה תמח החכש רשאכ יהיו [...] 

אלו ועדי אל ,םהירשאמ ןכו הזה םעה ןכ [...],םמוי תא םיללקמ דחיב וראשנ רשאו ושרגתה 

ורמאי הנטק השא םתוארב •,םעה לכ יפב הלהבה םש יהתו .םישוע םה רשא לכב וניבי 
.(44 ימע)׳הלהבה יתותעמ תראשנה תאז :םילשומה 

וניא קידש עבק ךכיפל ,׳הלהבה׳ לש ףירחה יריטאסה יפואה תא הארנכ טלק אל רגינ 19 

רופיסהו רואיתה גנוע׳ב קרו ךא אלא ׳תיטקאדידה תירסומה תלעותב׳ הז רוביחב ןיינועמ 

לש המוד הנעט לבקל ןיא הדימ התואב .(154-153 ימע ,[1 הרעה ,ליעל] רגינ)׳קוחצהו 

לש הידגרטב שיגרמ וניאו יצלה׳ ןונגסב הלהבה לע קיד רבדמ וליאכ (אובמב)גרובצניג 

.׳ףדרנו סמרנ ןומה 
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ודעב רבדמה ירורהסה יקסטורגה רואיתהו יטקאדיד־יטאמגארפה רסמה לש 

,ןכ לכ רתי .ןויצל םייוארה עונכש חוכו תיריטאס המצוע וז הרצק המישרל םינתונ 

דמימ הפיסומ היהש השעמ לע םסובמ ןכא ׳הלהבה׳ב ראותמש המ לכש הדבועה 

תיתונמא תמאו תיתדבוע תמא לש םיוסמה בולישה חוכמ תונימא לש ףסונ 

.החלצהב ןאכ גשומה 

הרצק תיריטאס הירוגילא איה קיד לש יריטאסה ונורשכל תפסונ המגוד 

קיד לש תפסונ תחדינ הריצי איהש ׳םיניס pאב ןינתה׳ םשב 1860 תנשב םסרפש 

pא יבחרמב ררושה יליווא גהנמ׳ לע רפסמ קיד 20.בל תמושתל התכז אלש 

םה .׳םיעותעתו אוש יחודמ לוע תא׳ םהילעמ קורפל וחילצה אל הישנאש .׳אניח 

.׳היליכשמב םיביעלמו הפוריא ידומיל לכל םיגיעלמ׳ו ׳לודגה ןינת׳ל םידגוס 

׳אניח׳ יבשות םלוא ,ץראה ןמ ׳לודגה ןינת׳ה תא הלגמ ׳גנוק איק׳ רסיקה 

תא ריזחהל תאז לכב םישקבמ ,׳םיעותעתה השעמ אוה לבה׳ יכ םנמא םיניבמה 

זאמ םהל אוה תשרומ׳ איה תרוסמ .וילא םילגרומ רבכ םהש רחאמ ונכ לע ןינתה 

יבשות :הרורבו הפוקש איה תירוגילאה תועמשמה .׳ותדובע תא דובעל [...] 

הריטאסה לש יתרוסמה קידצה אוה ןינתה .ןומההו םיטושה םידיסחה םה ׳אניח׳ 

םידבעתשמה ותפוקתו קיד לש אטילו היסור ידוהי םה ׳אניח pא׳ו ,תיליכשמה 

רבד םש איהש ,ןיסב קיד ןאכ רחוב הרקמב אלו .שדוקמהו ׳לודגה ןינת׳ל ןוצרמ 

תורפסב םג תחא אל לבוקמ היהש יפכ ,תלשחנו הרזומ pאל םימיה םתואב 

תא קיחרהל איה תלבוקמו תקהבומ תיריטאס הלובחת 21,הפוקת התואב תיללכה 

תואיצמל תירוגילא הליבקמ שמשל ארקנה ,יטוזקאו רז םוקמ הזיאל תודעה 

.תילאוטקאה 

תרכומה ילוא התיהש 22,׳תוינע תכסמ׳ םשב ולשמ תפסונ תירבע הריציב םג 

םע תילותיה ׳ארמג׳ לש יתרוסמה חסונב תידומלת הידוראפ איהו 23,ונמזב רתויב 

ןאכ הלעמ קיד .יתרוקיבהו יריטאסה טנמלאה רקיעב טלוב 24,׳תופסותו י״שר׳ 

.80 ימע ,10 יבוח .(ך׳׳רת) א למרכה תעה־בתכב המסרופ 20 

 E. Rose, 'China as a Symbol of Reaction in Germany 1830-1880', Comparative 21
 Literature 3 (1951), pp. 57-76

.1848 ןילרב ,שקז ׳ש תכירעב ׳הנוי יפנכ׳ ךותב רואל אצי 22 
.תורעהב 24-23 ימע ,(2 הרעה ,ליעל) אנריפאפ לש ויתורעה האר 23 

,תירבעה תורפסב רתויב תוחלצומה תוידומלתה תוירוראפה תחאכ התוא חבשמ ףא ןוסריוד 24 

I. Davidson, History of Parody in Jewish Literature, New-York 1907, :ןייע 
 86 .p. ו רפס תירק ,׳״סדנוקה״ רפסו קיד .מ.אי ,ץיבוניבר ׳מ :םג האר היגוס התואל

.252-251 ימע ,(ג״צרת) 
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םינכדש ,םידמלמ לש בולעה םלרוג תא 25,תונצבקהו ינועה אשונ תא רקיעב 

ןנמז תא ,ותטישל ,תולבמה לארשי ישנו לארשי תונבב םג ףילצמו 26,םינזחו 

,ןלהל רכזוי דועש םיפסונ םיניינעבו ,הז רשקהב קיד רכזוה ידכב אלו 27.הלטבב 

לע תרפסמה ׳הזחמ לומ הזחמ׳ ותריציב קרש המוד 28.ס״ומ ילדנמ לש ומידקמכ 

הפ זמרנ אוהו ,יריטאסה דוסיה ןיטולחל םלענ ,ותודליב םירופ תדועסל תונכה 

לע ותעד תא ףשוח קיד וז הריציל אובמב 29.תוילוש תורעה המכב קר םשו 
תועדומ לע םידיעמ וירבדו ,ותביתכ לש תיפארגונתא־תירוטסיהה תובישחה 

30.ןיינעל דאמ הרורבו תנווכמ 

ןוידל היואר איה .תירבעב קיד לש תיזכרמה ותריצי רומאכ איה ׳הנורפז׳ 

יריטאסה יפואה תוכזב םג אלא ,תיתורפסה התוכיא תוכזב קר אל הצממו טרופמ 

הריציה .תיליכשמה הריטאסה תרוסמב םיוסמ דוחיי הל הנקמה ,הלש ירוקמה 

32.ןכל םדוק תובר םינש הבתכנש חינהל שי יכ םא 3', 1868 תנשב המסרופ 

.תמייקתמ ותכאלמו םייק אוה .תונמוא אלב ירכנ ןיאו עקרק אלב ירכנ ןיא םתה ןנת׳ :ןוגכ 25 

ול ןיאו עקרק ול ןיא .לארשיב ןכ ןיאש המ .ומוקמ תא םיאלממו ותוא םישרוי וינב תמ 
.םיונפו םירוחב םהשכ אקווד ןצבק ׳ר ברה ׳יפ [...] םיחתפה לע םיריזחמ וינב תמ .תונמוא 

.(12 ימע)׳םיחתפה לע םירזוח םיאושנה רמול ןיאד 

הרותב ארק אלש ימ וליפא .תודמלמלו תונזחו תונכדשל םירשכ לארשי לכ ינתמ׳ :ןוגכ 26 
סופיליפו הפ דבכ אוהש ימ וליפא רמוא ןלטב יבר .רפסה תיב לא םלועמ ךלה אלו וימימ 

אלא דוע אלו ,רקשל םיבייחו םירובשו םינקז םבור םינחדבהו םינכדשה אינת אהו [...] 
.הזב אצויכו (17 ימע) ׳תופייוזמ תורטשו םיקספ םיאלמ םהיתושיפכש 

תוגרואו תווט תובשוי ם״וכע תונבש אלא ם׳׳וכע תונבל לארשי תונב ןיב ןיא ׳ינתמ׳ :ןוגכ 27 

,אשנהל ןקרפ עיגי יתמ תוניתממו תולחוכו תוסקופ תובשוי לארשי תונבו תורפותו תוסבכמ 
.(15 ימע) ׳ערה ןושל תורפסמ ףא רמוא ןלטב ׳ר 

.152-150 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רגינ :ןייע 28 

ןיא) ח קרפ ,1861 השרו ,הזחמ לומ הזחמ ,׳תוהלב ךלמ׳ דמלמה לש ותומד רואיתב ןוגכ 29 
.(וז הרודהמב םידומע לש רופסימ 

וניגהנמ ןורכז יתלצה ,ימעל הבוט תאז יתרבחמב יתישע תינש דוע׳ :אובמב בתוכ אוה ךכו 30 

תונושארהמ רבד ןיאו םירבעה תונחמב תעכ ללוהתמה שדחה ןמז חור ףטשמ זאו התע 

הרקי תפרצו זנכשא חא הרקמכ יכ ונירחא םיאבה יפמ וחכשי לבו סמרמל ול ויהי לב רשא 
רפסב םתוא יבתכב הישנה תלוצממ םיחישמו יתיאר תאז .טלמת אל ריעו ונצרא תא םג 

ונרסח אלו םייחה תא ונחמש ,ורבע תורודב םג ונב הנכש הקדצ יכ ורצוי םינב ועדי ןעמל 
.׳םימיה לכ ונל בוטל ונידיב היה וניתובא גהנמו הוצמכו הרותכ וניתושעב םג רבד 

.1868 הנליו ,הנורפז 31 

הריציהש םיסרוג (65 ימע,[7 הרעה,ליעל])גרבניצו (143-142 ימע ,[1 הרעה ,ליעל])רגינ 32 

רפסמה לש ותעדוה ךמס לע תאזו ,םיעבראה תונש תישאר וא םישולשה תונש ףוסב הרבוח 

:ךשמהב ריהבמ ומצע קיד םלוא .הנש ששו םישולש ינפל שחרתה רופיסהש המדקהב 
םירפוס טעב ךושמל יל ןמז יתאצמ יכ דע םיבר םימי ינורכו דאנב רומש היה רופסה׳ 

קוידב יתמ ןאכמ תעדל ןיאו ,׳תובר םינש ידי תחת חנומ יהיו רפסה לע וידב והנבתכאו 
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זא ויהש םיישקה לע םידמלמה םיטבלו תויעב המכ קידל ויה רואל התאצוהב 
תויראלופופהו תחטבומה החלצהה תמועל ,ירבע רפס לש ותצפהבו ותררההב 

.ישיאה ונויסנמ הילע דומעל ,ןבומכ ,היה לוכי קידש ,שידיי תורפס לש הברה 

אל דועו ףלא רפסמב יתואצוה לע׳ דנאלרוג י״חל בתוכ אוה ׳התוא יתספדה׳ 

יליכשמ יכ׳ ,רופיסה לע העד תווחל דנאלרוגמ שקבמ אוה .׳תיצחמה םג יתאצוה 

33.׳ירבע רפוס לכל הרז םחור תויהב ,התוא אורקלמ םג הוזב יריע 

ישיאה ונויסנמ ןאכ םג חוקל השעמה רופיס ,קיד לש תורחא תוריציב ומכ 

לע זא ךומס קיד היה הבש הרייעה ,ינארפו׳ז איה ׳הנורפז׳)רפוסה לש יפארגויבה 

תשקבמה תישיא תודע לש תואר תדוקנ ךותמ בותכ רופיסה 34.(ונתוח ןחלוש 
־תיבב הנש שמחו םישולש הז התייהנ רשא הירורעשהמ דמחנ רופיס רפסל׳ 

קיד .׳בתוכה ינא םג םכותבו הרות תחמש לילב הנורפז הנטקה ריעב רשא תסנכה 

ערגנ ונניא׳ש רחאמ ,רבד לכל הירוטסיה תניחב הרואכל אוה רופיסהש שיגדמ 

תרהצה׳ םלוא .׳ורבעו ופלח רבכש םיתעה תורוקמ םירופסה ןומה לכמ וכרעב 

,הפוקתה לש תרופיסב ידמל תלבוקמ תירוטיר הלובחת רדגב רתוי איה וז ׳תונווכ 

.׳ירוטסיה ךמסמ׳כ הריציה לש יתורפסה הנוימל ףקות־תב אצומ תדוקנ רשאמ 

ללכ ןווכתה אל קידש ,השעמ רחאלש ׳היצאלוקפס׳ ןבומכ יהוזו ,וליפא ןכתיי 
ותושיגרו יתורפסה ונורשכש אלא ,ויתונורכזמ בל םותב רפסל אלא רופיס בותכל 

תויורשפאה יוצימל ,לוכיבכ וחרוכ לע ,ותוא וררג בתכ ובש ינושלה םוידמל 

,הרואכל .הזה סקודארפה תא טלק רגינ ׳ש .היצאוטיסבו אשונבש תויתונמאה 

תא ךארקב התא שיגרמ לבא [...] ליכשהל אוה קיד לש ורופיס רקיע׳ ,ןעוט אוה 

התא שיגרמו רופיסה תכאלמ םצעמ הנושמ האנה רבחמה אוה הנהנש ,רופיסה 

יוטיב וז הנחבהל ןתנ סיקזור ׳ד 35.׳ול איה תבשחמ תכאלמ תאזה הכאלמהש 

וירופיסש הדבועה לע עיבצמ אוה .רתוי ינורקעו רחא ןוויכמ רתוי שבוגמו קמונמ 

וננמז ימכחמ םימכחה ריבא תא׳ רופיסה ךלהמב קיד טטצמ 22 ימעב תאז תמועל .בתכנ 

ורפס רשא (Humboldt) רלובמוה רדנסכלאל הנווכהו ,׳סומסאק ורפסב דלאבמוה ןודאה 

בותכל לוכי היה אלקידש אצמנ ,1862-1845 םינשב םיקלח השימחב רואל אצי ■Kosmos׳ 

:בתכישו ןקית ןכמ רחאלו קשאר חסונ בתכש רשפא לבא .וז הפוקת ינפל רופיסה תא 
.ונניינעל תובישח ךכל ןיא ןיינע לש ופוגלו 

קיד לש ותקוצמ לע (410-409 ימע ,[ז״פרת] ב תומושר)רנאלרוג י״חל קיד לש ובתכמ האר 33 

,תירבע בותכל ונוצר ןיבל יממע־ידיי רפוס לש תלזלזמה תיוותה ןיב עלקנה ירבע רפוסכ 

תויודעה תחא איהש ,׳הזחמ לומ הזחמ׳ל ותמדקהב ןכו רכזוהש בתכמב וירבד האר 

.ותביתכ ךרד לעו ומצע לע קיד לש תוטרופמה 

.137 ימע ,(6 הרעה ,ליעל) רנזולק :האר 34 
.147 ימע (1 הרעה ,ליעל) רגינ 35 

 [ 245 ]

This content downloaded from 128.197.26.12 on Tue, 28 Jun 2016 09:22:13 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



דלוגנייפ ימע ןב 

ילאטנמיטנס דבור :םידבר ינש דימת םייונב קיד לש םייפארגונתא־מיירוטסיהה 

לע קפרתמה רבחמה לש תיגלאטסונ־תיביטקפסורטרה תוארה תדוקנ תא אטבמה 

־יריטאס דבורו ,בתכה לע םתוא תולעהל שקבמו ולש םירוענהו תודליה תונורכז 

יתונמאו שבוגמ יתורפס בוציע ישיאה רופיסל קינעהל רתוח אוה ובש יליכשמ 

שי ,ילוא ,ךכיפל 36.תויתרוקיב־תויליכשמה ויתופקשה תא ותועצמאב אטבלו 

אלו ,םייתורירש םירבעמו ,תוכיא לשו ןונגס לש תונוש תומר קיד לש ותביתכב 

.דבורל דבור ןיב ,םיחלצומ דימת 

ינב .ידמל טושפו יביאנ רופיס ,ןושאר טבמב ,אוה ׳הנורפז׳ב השעמה רופיס 

םידסיימ ,םהינתוח ןחלוש לע םיכומסה םוקמה תונבל םינתח םבור ,םירוענה 
תוביריהו הביאה .׳דימת רנ׳ םשב הרבח ,ריעה יסנרפ לש םחור תרומל ,םמצעל 

םיסבומ םיריעצה .תונחמה ינש ןיב תרעוס הטטק תצרופ ןהיתובקעבו תורבוג 

םה ׳ןתמו אשמ׳ רחאל .טלקימ שקבל הביבסבש םירפכה לא םיטלמנו םיכומו 

הנוב קיד וילעש דלשה קר אוה יביאנה השעמה רופיס םלוא .םיסייפתמו םיבש 

םא ,הדימ התואבו ,יתרוסמה ׳דסמימ׳ה יפלכ דאמ הטוב םיתעלו הנונש הריטאס 

רופיסו עקרה .םיריעצה םיליכשמה יפלכ םג — תיווסומו הפיקע ךרדב יכ 

־הלכשה םינב־תובא רוגשה ביטומל קהבומ יוטיב םה ׳הנורפז׳ב השעמה 

,השעמל ,איה הנורפז יריעצ לש םתונגראתה .הלכשהה תורפסב היסקודותרוא 

םירוענ חורל יוטיב תתלו לוע קורפל ןוצר ,עבטל ההימכ ,ירמ חור לש יוליג 

ןיעמ הליחתכלמ אוה ׳דימת רנ׳ תרבח דוסיי םצע 37.ןקרופ האצמ אלש הרוצא 

יפ תא לואש יתלבל ונלאונ ספא f...] דימת רנ׳ תרבח ונדסיי ירמ לש טקא 

תע דע םבלב הרומש התיה םתרבעו [...] לודג ףצק ונילע ופצקיו ,תאזב םיסנרפה 

םה ,אתווצב גוגחל ידכ עבטה לא םיאצוי םיריעצה רשאכ .(9-8 ימע) ׳ץק 

רשא ריעה יסנרפ לע חלק ןומזפב הפ חותפל׳ םמצעל םישרמו ׳דסמימ׳ב םירגתמ 

תא עיקומ דמעמ ותואב רתסב חכונ רשא סנרפה ןב .׳דאמ וניניעב םיאונש ויה 

?ונב קחצל ךא ונילא םתאב רשא םיאטח םישנא תיברמ םתא ימ׳ :םיריעצה 

יכ ועד [...] םתלאש אל וניפ תאו ונשדק תיבב דימת רנ םכל םתננוכ יכ םכל טעמה 

םאישל םיעיגמו םירבוגו םיכלוה תוביריהו חתמה .(34 ימע)׳םכינפ דגנ הער 

ךכב יוטיב םיאצומ תולדבתההו תידדהה הביאה רשאכ ,׳תרצע ינימש׳ תארקל 
גוגחל םיטילחמ םה .ריעה יבשות םיכרועש התשמל םינמזומ םניא םיריעצהש 

,הרורב תיתרבח תועמשמ םג שי וז תולדבתהל .׳וניחאמ דחא תיבב׳ םמצעל 

.124 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) סיקזור 36 
םיריעצה םינגראתמ םירופב רשאכ ,׳הזחמ לומ הזחמ׳ב םג תבצועמ המוד היצאוטיס 37 

אג קרפ ,םש)׳וניתושפנ לע דומעל תחא הדוגא ׳יהנו׳ תסנכה תיב שמשב ׳םימחלנ׳ו 
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םיריכהו רונתה ירחא םיבשויה ינוע ינב לכ ונילא וחפסנ םגו׳ ,שיגדמ רפסמהשכ 

,ןכ לע רתי .׳חספב תוצמ םא יכ םהיחא םע ולכאי אלו הדעו להקמ םיחכשנהו 

׳םיאורקה שארב םוקמ ול ונתנ׳ו ׳רואנ׳ה ירצונה רמוכה תא םינימזמ ףא םיריעצה 

הלוד ןהכה :רומאל ריעה לכב עמשנ הכו הכ ןיב׳ש דע םהמע גוגחל ידכ (36 ימע) 

רנ תרבחו [...] ולש ןשיה [׳ךסנ׳ ןיעמ רמולכ ,שבד ןיי] דעמהמ ונתבסמ הקשמו 

םג :תיסופיט איה ׳רואנ׳ה רמוכה םע תודידיה .(40 ימע)׳החמשו הלהצ דימת 

רשא םינהכה רבח לכב דבכנה היה׳ש םידמל ונא וילע .ליכשמ לש גוס אוה 

לודג ןכות היה םג ,תיברעו תירבע שדוקה ץרא תונושל ביטב עדי .םירצונהל 

ןכ ורשעכו [...] םיבר םיסכנ לעב [...] (רעקי־ואטסיה)םיתעה עדוי ,הדידמ לעבו 

.(36 ׳מע> ׳תיברמו ךשנ אלב ףסכ םהל הולה ,ריעה ינב לכל ובוטו ותונתונע התיה 

,׳אנאראמ המלש יבר דיגמה ברה׳ םע תודידי רשוק הז רמוכש אופא אלפ ןיא 

׳תווצק שיא׳ לש יסאלקה לדומה תא גציימה ,ריעה לש ילאידיאה ירבעה ליכשמה 

םיקלא אריו הרותב לודג גלפומ׳ היה ברה .הלכשהו תודהי ,םייחו תד גזממה 

ירפס עדויו האופרה תמכחב ןיבה םג ^אה דיליכ הנידמה ןושלב רבדמו םיברמ 

תושרה לע לבוקמ היה ותומכ ליכשמש ,קידד אבילא ,וילאמ ןבומ .׳םיתעה 

ץק׳ :תח אלל םחול אוה םינפ יפלכ םגו .׳רשה יניעב דאמ שיאה לדגיו׳ 

רשא םידמלמב הלהת םש םג .ץראב םיבבוסה םידיגמהבו םיעובצה םיחיכומהב 

לש היצאזיביטקודורפל ףיטמ ,רסוב יאושינ דגנ םחול אוה .׳ארקמב וניבי אל 

תולגה אל׳ יכ ,תולגה תקוצמל יתימאה םרוגה אוה הרדעיהש ,תוידוהיה תוסנרפה 

ילכ׳ו םינברה רמולכ] הלאה םישנאה םא יכ ,סרוג אוה ,ונמע למעב םשאת 

׳רש וילאמ ןבומ .(23-22 ימע)׳הדובע לכמו הכאלמ לכמ םואיני רשא [׳שדוקה 

תודידי יסחי םימייקמו תפתושמ הפש םיאצומ רואנה רמוכהו הז המלש 
ןהכה תא דימת עעורתמ םדאב רשיה ברה תא תוארל היה תודומח׳ :םיילידיא 

םירצונלו םידוהיל םיבוט םהינשו תופילח םתיבב והער תא שיא םירקבמו אוהה 

דירפה אל תותדה יוניש רבדו ,והיחא לא שיא ורבדי תמאו םולש דחא ןחלש לעו 

.(37-36 ימע)׳םהיתובל ןיב 
ןיא .םירחאו םישדח םייחל ההימכו הגרע איה םג ןאכ תאטבמ עבטל האיציה 

לצא ,איה תודשו םירכיא ןיב הייהשה .םיפדורה ינפמ טלקימ קר ,רומאכ ,הז 

קיד הז רשקהב .תויצראל ההימכהו ירמה דוסיל ףסונ יוטיב ,׳דימת רנ׳ יריעצ 

עבטה ירואית׳כ םנייצו םחבשב גילפה רנזולק א״יש ,עבט ירואיתב הברמ 
רהנה לאו רעיה לא האיציה 38.׳תירבעה הלבונה לש היתודלותב םינושארה 

.138 ימע ,(6 הרעה ,ליעל) רנזולק 38 
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ןיב המש ץחלנה רהנ ימ תחוצ לוקו םימש יקשונ לא יזרא ןיב׳ ׳ךילשת׳ תליפתל 

שפנה תוממורתהו האלפומה תודידבה תשוחת ,׳םיעלס יפעס ןיבו םיאפע 

תורמל ,םיזמרמ (31 ימע)׳םירוצ תופעותו ןקוז ינולא׳ ןיב שח רפסמה־רוביגהש 

רתוי רחואמ חתפתהל התיה הדיתעש ,השדח ףונ תסיפת לע ,ץלמנה יללכה ןוטה 

,ןכל םדוק הנמתסה רבכש םשכ ,הייחתה רוד תרישב רקיעב ,תירבעה תורפסב 

לש וכרדכ ,ןיטישה ןיבמ ןיידע תצבצבמ איה ןאכ .ל״כימ תרישב ,׳הנורפז׳ ינפל 

בוש .השדח הסיפת תגציימ איה לבא ,בגא ךרדב םיבר םיבושח םירבד רמול קיד 

ענכשמ יוטיב אלא ,יטקארטסבאו ללכומ ילידיא וא ילארוטסאפ ףונ הז ןיא 
.עבטה םע רוביגה שגפמ לש תיעצמא יתלב היווחל 

םיריעצהש רחאל .׳הכרעמ׳ה רואית םצעב אוה םינב־תובא קבאמה לש ואיש 

׳ברק׳ה רואית .הז לומ הז םינגראתמ תונחמה ינש ,׳דסמימ׳ב םירגתמ םילדבתמה 

ירש׳ .הפוקתה תרופיסב םיקירבמה םיימוקה םירואיתה דחא אוה תסנכה תיבב 

דחא שיאכ םיכורע חוכ־ירוביג םירצ תונחמ ינשכ[...]םידקפתמ[...]םידודגה 
שיא די התלע םש׳ תסנכה תיבב האישל העיגמ תושגנתהה .(40 ימע)׳המחלמל 

,םירוזחמב ונילא ושיערה המהו ףורגאב ודגנ שיא שיא וניכה ונחנא [...] והערב 

ימע)׳םיטעמה ונחנאו םיברה ויה ריעה ינב םלוא [...] ס׳׳שה ירפסב ,םירודסב 

דחא תיבב רתתסהלו׳ טלמיהל ׳דימת רנ׳ יריעצ םיצלאנ רבד לש ופוסב .(47 

םיעושעשו החונמ ימי המכ םהילע םירבוע ןאכ .(52 ׳מע> ׳רעיב םירגה םיבושיהמ 

תתיבש׳ל םידדצה ןיב ׳ןתמו אשמ׳ חתפנ רשא דע ,םיירפכה ןיב ,עבטה קיחב 

םישבולמ םינש םינקז תיוולב עקלעוו שמשהו הנורפזמ ןזחה׳ .סויפלו ׳קשנ 
:רומאל םהיפב םולש תרושבו םיריאמ םינפב המינפ התיבה ונילא ואב םידגבב 

םיריעצה .(63 ימע) ׳םולש םכל אורקל הנורפז להק תוכאלמב םכילא ונאב 

.םולשב ומוקמ לע אב לכהו ,םיאנתל םימיכסמו םיכלמנ 

איה הלוכ הכרעמה .דבלב עשעשמה רואיתב קפתסמ וניא קיר םלוא 

Mock) ׳ילותיהה־בגש׳ה חסינב תקהבומ תיריטאס־תימוק הלובחת 
 Heroic) לע ,ףושחל ידכ יאוריהו םמורמ יפוא ילאיווירט אשונל תוושל הסנמה

תיתימאה ותוהמ תא ,תממורמה הרוצה ןיבל לדה ןכותה ןיב רעפה תדמעה ידי 

לכל המחלמכ םינבהו תובאה תמחלמ תא ןאכ ראתמ קיד 39.הריטאסה ןברוק לש 

תוכרעמ לש תויצאיצוסא הלעמו ברק יכלהמ לש חונימב שמתשמ אוה .רבד 

־ורוביח תא ויניע דגנל האר קידש קפס ןיא .הביבסבו ףונב תורשקתמה תויאוריה 

G. Highet, The Anatomy of Satire, Princeton :ןייע תיטרואיתה הניחבה לע 39 
 103-106 .1962, pp
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ןוילופאנ תומחלמ תא ראתמה ,׳איסורב םיתפרצה׳ גרובצניג א״מ לש ומוגרת 

תעדומו תנווכמ הידוראפ ןיעמ שי הנורפזב ׳ברק׳ה ירואיתב .1813-1812 םינשב 

,תחאכ היליכשמ לעו היסנרפ לע ,הנורפז לש ריעזהו ינתרקה םלועה לע 

לא רבד לש ומוכיסב םתוא ריזחמה ,המחלמ לש ינרמוי קחשמ הזיא םיקחשמה 

םידממב ,םמוקמב םתוא הדימעמ תואיצמהו ,הלפתהו הכומנה תואיצמה 
תמועל ׳הנורפז׳ לש תיללכה חורב קר אל הזיחא הל שי וז החנה .םהלש םייעבטה 

ןטקה ומלוע ןיב תויגולאנא דימעהל ומצע קיד לש הייטנב וא ׳איסורב םיתפרצה׳ 

המכב םג אלא 40,הקוחרו הרז תיאוריה תואיצמ וזיא ןיבל לארשימ םדא לש 

רשאכ ׳איסורב םיתפרצה׳ב תרכזומ ןארפוז־הנורפז .םיילאוטסקט םיזמר 

ןאגראמסמ הלועה ךרדה לע רשא ןארפוז תא׳ םידכול םייסורה םישרפה 

לע ךרענ ׳דימת רנ׳ יריעצ ןיבל הנורפז יסנרפ ןיב ןתמו אשמה וליאו 41,׳אנליוול 

׳םיססורה ינפל םסונב םיתפרצה יטילפ וילע וכה רשא ןטק רהנ לע יונבה רשגה 

,הנורפז לש ינלטבהו ינתרקה הביט רואית םע ,רופיסה תחיתפבו .(67-66 ימע) 

יריבג הכותב ושע רשא תונותחה דובכמ רפסל דימת ואילפה םג׳ :ףיסומ רפסמה 

שאר דבוכב ןהמ ורפסיו ךרדה םא לע ןהיניב התבשב תולודגה תוריעה יתש 

ןורקע .(7 ׳מע> ׳איסורב תפרצ תמחלממ (רעקיטילאפ) םינידמה ורפסי רשאכ 

לש ןקלח תא ראתמ רפסמה רשאכ תפסונ תיווזמ יוטיב ידיל אב ילותיהה־בגשה 

[...] םיפקשנה תונולחה דעב הרמ שפנב תואורו םישנ תרזעב תואבוצה׳ םישנה 

וניא קיד .םיצנה תונחמה ןיב דירפהל תוסנמ ןהו ,׳הזה לודגה ץחמה לכ תא 

םא בביתו הפקשנ ןולחה דעב׳)הרובד תריש ךותמ םכוחמה ץובישב ןאכ קפתסמ 

תא הוושמ ףא אוה הכרעמה לש ילותיהה דוסיה תא שיגדהל ידכ אלא ,(׳...ארסיס 

התישאר לע הדגאה יפל רשא ,תויניבאסה םישנה רמולכ ,׳רעניבאז תונב׳ל םישנה 

:םיניבאסל םימורה ןיב המחלמ וענמ ןכמ רחאלו ,םימורה ידיב ופטחנ ,ימור לש 

תא וכרדכ טרפמ ףא קיד .׳הלדח המחלמהו [...] הלאה םימוצעה ןיב הנדרפתו׳ 

.(50 ימע)היגולאנאל ׳יעדמ׳ סוסיב תתל ידכ קיתעה םלועב תומחלמ ןתוא תורוק 

יכלהמ׳ לש טרופמה רואיתב יוטיב ידיל ןאכ אב תילותיהה ׳הכרעמ׳ה ןורקע 

ברק ליל׳ ,׳םירצ תונחמ ינשכ׳ ,׳םידודג ירש׳ :רואיתה לש ׳יאבצ׳ה חונימבו ׳ברק 

ריינ תוניפס טישהל גהנשכ תודליה יעושעש תא ראתמ אוהשכ ,׳הזחמ לומ הזחמ׳ב ןוגכ 40 

ירישע םינטירב שושמכ םירשימל םיטש םתוארל יתחמש סגו׳ :ףרוחה תוילולשב תונטק 

אוהשכ ,ןלהלו .(א קרפ)׳ודוה pא בוט לכ תאשונ םרחסמ תוינא לע pא ידבכנ םלוע 
ףלאה חתות ילכ לע תפרצ רובג ןאילאפאנכ׳ תאז הוושמ אוה םירופב ןמה תאכה לע רבדמ 

.(ג קרפ) ׳ץילרעטסוא תמחלמ םויב תומו םעז וקרי רשא 
.100 ימע ,1844 הנליו ,איסורב םיתפרצה ,גרובצניג א״מ 41 
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םכסה םג .רכו (47,40 ימע)׳ונינפל ץרופכ הלע ונאבצ רש קיציא׳ וא ׳המחלמו 

יגיגח ןוטב םירמאנה ,׳םולש׳ה יאנת .םימחול תואבצ ןיב םכסהכ ראותמ סויפה 

ירפסב םתללח רשא שדוקה ינפ רפכל׳ :םה ,ילותיהה־בגשה חסונל האיכ ץלמנו 

,תסנכה תיבב דימת־רנ דוע ןנוכ יתלבל ,ברקב וערקנ םינשיה יכ ,םישדח ס״ש 

ימע) ׳[...] םכדי תחתמ ולש תא לטנ רשא קאלוא עווייפ ׳ר ינפ תא תוצרלו 

,םיבגשנ תויארקמ תוזימרבו םיצובישב שודג תסנכה תיבב ברקה רואית .(64-63 

לש תיתרוסמה תיריטאס־תימוקה חורב הקסלרובהו סותאבה דוסי תא םישיגדמה 

42:אבה רואיתה תמגודכ ,ילותיהה־בגשה 

לא ךרד ונל תונפל 43ונינפל חופכ הלע ונרובג אפורה קיציא שיאהו 

יהיו 45.והערב שיא די התלע םשו התיבה וירחא אובנו 44.שדוקה 

ונילא ושיערה המהו ,ףורגאב ודגנ שיא שיא וניכה ונחנא .העוז ךא 

םישדקהב ץפנל םתולככו ,ס״ש ירפסב םירודסב םירוזחמב 

ךיו [...] תוארדנטשה ירבשב תורונמה יקרפב םדי ואלמ 46,הלאה 

תא רהטל איהה תעב שקביו [...] 47םכרי לע וקושב םתוא 
49.תיבה תונפ לכב זחאתו בירה תרעבת הרבג רובג ךא [...]48תיבה 

.ןייה יללח המה םיבר יוה .תיחשהל דע והיחא שיא המחלנו 

הלילב הנורפז הפ ונרק רשאכ [...] 50תדה תאנק יגורה המה םימוצע 

טקפאה תא םיצעהל ידכ וזמרנ וא וצבושש ארקמה ןמ םיקוספ תורעהב איבא ןלהל 42 
קוספ אלא םייטנאוולרה םיקוספה לכ תא יתאבה אל .ילותיהה־בגשה לש יטסידוראפה 

.יצובישה ןורקעה לע עיבצמה דחא 

׳םשארב ׳הו םהינפל םכלמ רבעיו וב ואציו רעש ורבעיו וצרפ pפ םהינפל ץרופה הלע׳ 43 
.(גי ,ב ׳ימ) 

.(כ ,חכ ימש)׳שדקה לא ואבב ובל לע טפשמה ןשחב לארשי ינב תומש תא ןרהא אשנו׳ 44 
׳והער די לע ודי התלעו והער די שיא וקיזחהו םהב הבר ׳ה תמוהמ היהת אוהה םויב היהו׳ 45 

.(גי ,די יכז) 

.(ז ,בי ׳מ)׳הלא לכ הנילכת שדק םע די ץפנ תולככ׳ 46 

יפוש)׳םטיע עלס ףיעסב בשיו דריו הלודג הכמ ךרי לע קוש םתוא ךיו׳ (ןושמש לע רמאנ) 47 
.(ח ,וט 

תיבב עגנה השפ אל הנהו הארו ןהכה אבי אב םאו׳ (תראממ תערצמ תיב רוהיט ןיינעב) 48 

.(חמ ,די ׳יו)׳עגנה אפרנ יכ תיבה תא ןהכה רהטו תיבה תא חיטה ירחא 
בויא)׳ותומיו םירענה לע לפיו תיבה תונפ עבראב עגיו רבדמה רבעמ האב הלודג חור הנהו׳ 49 

.(טי ,א 

ןאכ .(יכ ,ז)׳היגורה לכ םימצעו הליפה היללח םיבר יכ׳ ילשמ רפסב רמאנ הנוז השא לע 50 

איה תדה תאנקו ׳ךומנ׳ה אוה יארקמה רשקהה יכ ,ךופה דיקפת יארקמה קוספה אלממ 

אוה ךכו תיארקמ תלובקת דוסי לע טפשמה תא קיד הנוב ןאכ .׳בגשניה ןיינעה הרואכל 

.׳תד תאנק׳ל ׳ןיי יללח׳ הוושמ 
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ונתוא וצחליו ,םיטעמה ונחנאו םיברה ויה ריעה ינב יכ [...] אוהה 

דוסיה דע וניניעל וסרה דימתה רנ .תיבה תונפמ תחא לא תקזחב 

ךילשנו 52,הערה ונילא התלכ יכ ונתוארב יהיו 51.גורהל ומד ונתואו 
תא המחלנו םירובג תומ םעפה התומנ ונרמא יכ 53דגנמ ונשפנ 

תיבה תונפ לכבו [...] (ולענ שיא ףלש יכ)ונילגרב רשא םילענה 

.(49-47 ימע)54םירצ תכפהמכ הגרה איגכ יניעל זא היה רשא 

,׳הנורפז׳ב הריטאסה לש דחא טקפסא קר אוה ילותיהה־בגשה ןורקע םלוא 

קיד .הריטאסכ הריציה לש התרדגה תא קידצמ אוה ןיא ןיידע ודבל אוהשכו 

,וירוביג תא גיצמ אוהשכ ףסונ טקפסאמ םג תיריטאסה תוארה תדוקנ תא אטבמ 

ןיב ,תיתרוקיבו תיריטאס תואר תדוקנמ םתוגהנתה תא טפושו ,םתוא ןייפאמ 

רופיסה תחיתפב רבכ .וירוביג יפב םש אוהש םירבד ידי לע ןיבו רישי ןפואב 

הלק הרומת לכו ןטק הרקמ לכ׳ הבש תחדינו תחכשנ ריעכ הנורפז ריעה תגצומ 

םנובער עיבשהל ףרט יד ויה הלודג ריע יבשות יניעב דחי לבהמ המה רשא 

׳שמר לכו םינוטרס םיעדרפצ הימימ וצרשי׳ הלש הווקמב .(7 ימע)׳תושדחל 

בקעי תעלות׳ םה ,אנאראמ המלש ׳ר ורוביג רמוא ,הנורפזב םידמלמה .(10 ימע) 

׳םיתיחשמה הירוג םש העקבו לארשי יחרפב התצב טלמת רשא תעלותה תאז [...] 

רסובה יאושינ לע םג םיבקונ תרוקיב ירבד קיד םש המלש ׳ר יפב .(23 ימע) 
דגנכ לארשיב החפשמה רסומו השאה דמעמ תא גיצמ אוהשכ לארשיב 

לצא יכ ,םהה םימיב םיליכשמה ךרדכ ,קיסמו םלועה תומואב םהיתוליבקמ 

ישקעמ לכב והחנתו והולת הרזעל וירוענב םהמ שיא וחקל רשא השאה׳ םייוגה 

תא םיכדשמה ׳ימע ינבב ןכ אל [...] ןורחאה ומוי דע עישומ ךאלמכ םייחה תלטמ 
תא אוה לארשימ אל רשא שיא רוכמי רשאכ׳ .הרוחס ויה וליאכ םהיתונבו םהינב 

לקנו ומל קחשמ ךא ןיאושנה תויהמו [...] הלקנ דעב ךרדב אצמי רשא ץלפתה 

ימע) ׳םהילהאב םג םולש ןיא רפסמ ןיא םימעפ אשנהלו שרגתהל םהיניעב 

םידמלמה׳ אל םא ,קיד לש ורוביג לאוש ,וללה תוערה ךכב םשא ימו .(27-25 

ומיד יתוא הליל תיבה תא ילע וכוסיו העבגה ילעב ילע ומוקיו׳ (העבגב שגליפ השעמב) 51 

.(ה ,כ ׳סוש)׳תומתו וניע ישגליפ תאו גורהל 

.(ז ,ז ׳סא)׳ךלמה תאמ הערה וילא התלכ יכ האר יכ [...] ושפנ לע שקבל דמע ןמהו׳ 52 
,ט יפוש)׳ןידמ דימ םכתא לציו דגנמ־ושפנ תא ךלשיו םהילע יבא םחלנ רשא׳ (םתוי ירבד) 53 

(זי 

תפתה דוע הזה םוקמל ארקי אלו ׳ה םאנ םיאב םימי הנה׳ םיקוספ ינש ריכזהל יאדכ ןאכ 54 
םכתמדא שא תופורש םכירע הממש םכצרא׳ ,(ה ,טי ׳רי)׳הגרהה איג םא יכ םנה ןב איגו 

.(ז ,א ׳שי)׳םירז תכפהמכ הממשו התוא םילכוא םירז םכדגנל 

 [251 ]

This content downloaded from 128.197.26.12 on Tue, 28 Jun 2016 09:22:13 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



דלוגנייפ ימע ןב 

םוליבהיו לבתה תא וניבי אלו ועדי אל רשא [...] םיעובצה םיהיגמהו םיתיחשמה 

םיעיגמו רפכה לא םיטלמנ הנורפז יריעצ רשאכ .(28 ימע)׳םלועה ךרדמ םוחידיו 

םידיסחב ףילצהל תונמדזהה לע רתוומ קיד ןיא ,םידיסח היבשותש ׳חלמ לת׳ל 

ומדי םדועבו [...] ש״ייה לע םידקושו ולכ םויה לכ םתלפת תיבב םיבכוש םיזוה׳ה 

רשא (ןעצנאוו) םישפשפהכ המה םינוזנ ארבנ םליבשב ךא ולכ םלועה לכ יכ 

.(57-56 ימע)׳יבר אק אריואמ ךא רשא (עמאווש)ןיהמככ וא םתיב ריק יקדבב 

,הנורפז לש ׳דסמימ׳ה יגיצנ תא ראתל אב קיד רשאכ ףירחמ יריטאסה ןוטה 

רואנה םכח־דימלתו ליכשמה אנאראמ המלש ׳ר לומ .׳שדוקה ילכ׳ו להקה ישאר 

וגיצנ תא ,לבוקמכ ,אלא ,אתמד ברה תא אל .דגנכש הנחמה גיצנ תא דימעמ אוה 

:קהבומ יריטאס ןקויד ,םהוזמו סג ,םילא אוה .קאלוא עווייפ ׳ר ,געלנה 

אנוש [...] דחפ ירזמ תורוחש ויניע ,לקועמ ומטוח ,םימודא וינפ 
םילענב תולוענ ויה וילגר .וירוענמ הזה לכונה היה םדאה שפנ 

,טיטבע ןהילעו ,ןבתבו ריצחב תואלוממ ןתיצחמ ,תודבכו תולודג 

דחי וקדצ שבל רשא םיסנכמה םג [...] םלועמ הזה ארפה ןקנ אל יכ 

אלו הצחור אל רשא ההכ התשפ תמקר ויה יכ ,ולכ תשובלתה תא 

קיזחה ולאמשבו [...] pאהמ םיתפרצה תאצ םוימ םימב האב 

ינש ,ותילט ןופס היה וב [...] דבוע אל לגע רועמ וטוקלי תוכשומ 

רפס ,םילהת רפס ,ךרדה תלפת ,ןויצ ירעש רודס ,ןיליפת תוגוז 

תודע יבתכ ,לארשי־pא תורגאמ תוקתעה [...] םיקלא תולעפמ 

.(18-15 ימע) חור רקיו םישנאה ריחב והנה יכ םינברהמ 

ןבכ ,עקלעוו ׳ר ,אתמד שמשה׳ ,הז עווייפ לש ׳ודגנכ רזעיה אוה תוחפ אל געלנ 

ירש םגו׳ תחאכ םייוגו םידוהי לע םירעמ אוה .׳ץירעו עשר ,הנש םיעברא 

ריחמב הברמה לכל םייונימו תודועת קלחמ אוה .׳ותימרת ךבסב וזחאנ םידודגה 

אל ,םינפ אשנ אל [...] הרותל ולע ויפ לע תונקת השוע׳ ,םיסמ הבוג ,דחושבו 

.(43 ימע)׳ושודק היה אוה ךא יכ ,קאלוא עווייפ תא דבל םדא לכ ריקוה 

ביחרמ ובש קרפ ותוא קפס אלל אוה ׳הנורפז׳ב הריטאסה לש האיש םלוא 

לש היינעו הינצבק רואית בגא .לארשיב תונצבקה תעפות לע רובידה תא רפסמה 

אוה .תיללכ תיתרבח העפותכ תונצבקה לע םג רובידה תא ביחרמ אוה הנורפז 

ןהמ תחא לכלש ,תוצובק שולשל םתוא ןייממו ,ילכלכ ׳ףנע׳כ םינצבקה תא גיצמ 

,תקהבומ תיריטאס היצנבנוק יהוז .םיימוק־םייסופד רכיה ינמיסו תונוכת שי 

,תיתרבח הצובק לש ,לוכיבכ יביטקייבוא ,׳יגולאטק׳ ןוימ עיצמ רפסמה רשאכ 

ףוגמ קתונמ הז עטק השעמל .הצובק התוא לש היצאזירוטאקיראק אלא וניאש 

היעבה תא גיצהל ידכ ,ךרוצל אלש ןאכ ותוא בברש רפסמהש רכינו ,רופיסה 
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הלגתמה 55,יריטאס־ירואיתה וחוכ תנגפהל רכ ומצעל ןמזל ידכו תיתרבח היעבכ 

םיבבוסמה םינלטבהו םינלצעה לש הזה ףוספסאה׳ .ובטימב ,קפס אלל ,ןאכ 

תוקלחמל קלחתמ׳ קיד רמוא ׳דסח םחל לוכאלו הבדנ ץבקל םירפכבו תוריעב 

.׳תוריעב םירזחמה םינדפסו םינשרד ,םיחיכומ׳ הנומ הנושארה הצובקה .׳שולש 

תולבל םורוי [...] תויסנכה יתבבו םישרדמה יתבב םהיפ טבשב םעה וכי׳ םה 

תותבשב וללוהתי [...] רחש םהל ןיא רשא םיפוגיסו םירפס תוגהב םנמזו םפוג 

[...] תושגרתמה תורזגה לע םלועה ושיעריו [...] לבה לש תושרדב םידעומבו 

םה היינשה הקלחמה .׳םנח לש היכב םעה תא םיכבמו םבלמ ךא ואבני רשא 
השרפו השרפ לכמ תואירטמג דיגהל םנושל ודמלי רשא׳ םינשרדו םידיגמ םתוא 

דוע םיארמ םהמו ,השודקה חאב המש תושענה תואלפנו תועושי רשבל [•••] 

ףיסומ רפסמה .׳ומוקממ חיגה רבכ הווקמה חישמה יכ רקש תורגאמ תוקתעה 

ןוגכ ,וז הצובקל םיכייתשמה םינוש םיסופיטמ םיסופיט לש הכורא הרוש הנומו 

,םירפס ירכומ ,םינכדש ,םיעסונ םינזח ,תומש ילעב ,השודקה חאל םיעסונה׳ 

םלוכל ףתושמהשכ ׳וכו ׳תונוגע ,הלוג יכלוה ,תובושת ילעב ,םיהיגמ ילעב 
.׳םהילעמ םרשב לוכאלו םהיבזכב םעה תועתהל׳ 

םהו ,שממ לש םינצבק םניא ןיידע תונושארה תוצובקה יתשש דועב םלוא 

,יביטקודורפ־אלה יפואה םושמ תונצבקה לש ׳ףנע׳כ רפסמה ידי לע םיגווסמ 

,םידדונה דיה־יטשופ םה תישילשה הצובקה ירה ,םקוסיע לש ,יטיזאראפה 

םע םהל ןיא רבד יכ [...] לארשי תיב ןולק׳ :יוניג לש ןושל לכב הנגמ אוה םתואש 

,רבד םתוא םילכמ ןיאו ,המר דיב תולצעה םחל ךא םילכואו ,קסעו הכאלמ לכ 

םיבושיה יתב לכב ולעי וידחי ,תדלויו הרה םהב [...] תוקהל תוקהל ןודודי ןודודי 

םג םהל וכליו םחבטמו םתפמ ולכאיו [םירצמב םיעדרפצל זמר] םירמח םירמח 

.(14-10 ימע)׳הכרבו הדות תבשה אלב 

קידו םידומע המכו המכ ינפ לע הלבונה ףוגב שרפתמ תונצבקה ׳ףנע׳ רואית 

תיתרבח תרוקיב עימשמו הקירבמ תיריטאס תימוק רואית תלוכי ןאכ הלגמ 

תאו תובדנה יצבקמ םינצבקה לש תונווגמה םהיתולובחת תא ראתמ אוה .תבקונ 

קיד הכז הרקמב אל .תונצבקה תעפותל הוולתמה יתרבחהו ישפנה ןווינה 
הלעהש םינושארה םירפוסה דחא היה אוה :הז אשונב ולופיט לע םיבר םיחבשל 

הנומ אוה ןאכש אלא ,ידיי רופיסב םג קיד לצא עיפומ םינצבק ןוימ ותוא לש ליבקמ חסונ 55 

רעד׳ :ןייע ,תדרפנ הצובק הז חסונב םה ׳השודקה pאל םיעסונה׳ש רחאמ ,תוצובק עברא 

תיריטאס תדוזמ ןד אוהשכ ׳תוינע תכסמ׳ב םג .23-19 ימע ,1874 הנליו ,ד״מא תאמ ׳ןזח 

ימע) תוינצבקה ,תולכרמה ,תוטשקתמה :תשלושמ הקולח ןהל עיצמ אוה לארשי תונבב 
 16).
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בר יריטאס רואיתל רמוחכו אשונכ ןהו תיתרבח היעבכ ןה ,תונצבקה תייעב תא 

רפס׳ב הזה אשונב לופיטב ס״ומ ילדנמל םדקש ימכ ותוא וריכזה םיבר .ידדצ 

ארקמל׳ .ול העיגמה ׳םינושארה תוכז׳ תא קידל קינעהל ושקיבו 56׳םינצבקה 

ורופסמ דחא עגר וליפא ונתעד חיסהל םילוכי ונא ןיא׳ רגינ ׳ש בתוכ ״׳הנורפז״ 

יבא אוה קאלוא עווייפ ׳רו [...] רגחה אקשיפ רבד לע ס״ומ ילדנמ לש עודיה 

ותריצי ישרש לע תוקחתהל הצורש ימו [...] ילדנמ ׳ר לש םינצבקה תובא 

קר אל קיד לש וירפס תא תעדל דומלל וילע אבסה לש תיטסילאיר־תיממעה 
57.׳תירבעב םג אלא תידוהיב 

תא קימעמו ףירחמה טנמלא קיד ףיסומ וניוצ רבכש םייריטאסה תודוסיה לע 

הייארה תיווזמ וירוביג לע ףיקשמ אוה ׳הנורפז׳ב .הריציה לש תיריטאסה המגמה 

בתכב תורעה — תיסאלקה הלובחתה חסונב — ריעמה ,ןשרפ־רידהמ ןיעמ לש 

ןיחבמה ארוקה .הרואכל המימתו תיניינע תינשרפ ןושלב םידומעה ילושב י״שר 

תמכוחמו תיביטקפא םיתעל ,תפסונ תועמשמ םש טלוק וללה ׳תונטקה תויתוא׳ב 

ןהש ינפמ תויביטקפא תורעהה .׳םינפיב רמאנש המ לע ,תיריטאס הניחבמ דואמ 

.רסומה ירפסו שדוקה ירפס חורב לוכיבכ יניינע ׳רואיב׳ ןיעמ רמאנל תופיסומ 

םינקמה ,שדוקה ירפסל יתרוסמה סחיהו ןהלש תדחוימה היפארגופיטה תינבתה 

לש תחלצומה הינוריאה תא םיווסמ ןיע תיארמל ׳ךמסומ׳ו ׳ינונאק׳ יפוא ןהל 

הלגמ׳ש ,תיליכשמ תרוסמ הז ןיינעב המדק קידל 58.יתימאה יריטאסה ןנכות 

לע דיעמה םינצבק יגוס לש רואית רגיחה הקשיפ יפמ אב ס״ומ ילדנמ לש ׳םינצבקה רפס׳ב 56 

.(וטק-דיק ימע ,יריבד׳ תרודהמב ס״ומ ילדנמ יבתכ לכ ןייע) קיד לש תירשפא העפשה 
לש הנושארה הרודהמב רבכ ,רתויב םצמוצמ חסונב םנמא ,רואיתה עיפומ ילדנמ לצא לבא 

עיפומ אלמה חסונה .(27-26 ימע ,1869 רימוטי׳ז ,רעמורק רעד עקשיפ) שידייב ןאמורה 

איה קיד לש העפשהה ןאכו ,קיד ירחא רמולכ ,ןאמורה לש 1888 תרודהמב לחה קר 

היווה לש גוויסו ןוימ לש תיריטאסה הלובחתה םצעש שיגדהל שי תאז םע .רתויב תירשפא 

שיתה ,סדורב א״ר הוושהו ,תחוור יד תיריטאס היצנבנוק איה תוצובק שולשל תיריטאס 
׳א הוושה ירמגל תרחא הפוקתמו ; 155 ימע ,1886 הניו ,םירענ םע םינקז ,(1878) שודקה 

.178-177 ימע ,ו״טשת ביבא־לת ,ינאו הוודח ,דגמ 

ריאמקיזייאוצריפניירא — עיפאטואסליכשמיא׳ל״נהןכו 145 ימע ,(1 הרעה ,ליעל)רגינ 57 

גרבניצ הוושהו .142 ימע ,(1952) 36 רעטעלב אווי ,׳ןעמאנ א ןא טפירקסונאמ א סקיד 

לש ינורקעה טקפסאה לע . 139-138 ימע ,(6 הרעה ,ליעל)רנזולק : 69 ימע ,(7 הרעה ,ליעל) 

הרבח יכרע ,ןרל ׳מ ןייע ,אשונל קיד לש ותמורת תוברל ,תיתרבח היעבכ תונצבקהו ינועה 

ימע דחוימבו ,186-135 ימע ,1975 םילשורי ,הלכשהה תפוקת לש היגולואידיאב הלכלכו 
 134-129.

תויודע המכ ונל שי .272 ימע ,(10 הרעה ,ליעל)סיקזור ןייע ינורקעה יתורפסה טקפסאה לע 58 

,יריטאסה ןברוקה תא תונוהל החילצמה ,וז הלובחת לש התוליעי לע תוניינעמ תויתורפס 

תדה ,סדורב :29 ימע ,1867 הסדוא ,םיאפר קמע םע םיקידצ ירבד ,ןוזניול ב״י לצא ןוגכ 
.101-98 ימע ,1974 םילשורי ,ב ,םייחהו 
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ומצע אוה 5,.הלש רתויב טלובהו קהבומה יוליגה ילוא אוה לרפ ׳י לש ׳ןירימט 
םיירבעה וירופיסמ המכבו 60םיידייה וירופיסב הז יעצמאב שמתשהל הברה 

ידכ וא ,וירבד לש יריטאסה ןוטה תא ףירחהל תשרופמ המגמב 61,םירחאה 

.ן״ח יעדויל ירקחמ וא יתוגה דמימ םהילע ףיסוהל 

תורעהב .׳םיניבמ׳ל :םיארוק לש הנוש גוסל תונווכמ ולא י״שר־תורעהש רכינ 

רפסמש םירבד רמול זעהל וליפא וא ,׳תיעדמ׳ היצאמרופניא ףיסוהל רשפא ולאכ 

רכזוהש םינצבקה ןיינעב ,המגודל ,ךכ 62.הריציה ףוגב םתוא רמאי אל רבחמ וא 

י״שר־תורעהב לבא ,תיסחי ןותמ ןוטב םהב לפטמ אוה רופיסה ףוגב ןה :ליעל 

םג [...]׳ :רתוי םיגיעלמהו םיפירחה תרוקיבה ירבד תא םהיפלכ עימשמ אוה 

םהמ שיא אובכ ;םלועב הימרו המרע לכב םיבושיה תא תונוהלו םירעהל וליכשה 

,תמכ םשפנ תתל םינטקה ותב לע וא ונב לע הוצי ,ןהכ והנה רשא יבושי שיאל 

ןתנ יכ דע ,שמ אל דדונהו ,ותיבמ וסינה ןעמל תיבה לעב יניעל ותומיו ולחתיו 

,םיפכנ ,םימלא ,םימוס ,םירגח םמצע תא ושעי םג [...] הרובקה תואצוהל 

,וא .(14 ימע)׳םימחר ררועל וכלי רשא לכב םירפרפתמו חאה לע םילפנתמ 

׳ונמד רשאו ונלכ רשא רשבה סכמ׳ תא רופיסה ףוגב ריכזמ אוה ,רחא ןיינעב 

האחמה תאו תרוקיבה תא עימשמ אוה ,י״שר־תורעהב ,דומע ילושב דועב 

לבת ימואל לכב והומכ ןיא רשא לארשיב אוה למע׳ :ויפבש תישממה תיתימאה 

םילטומה םינלטבה דעב אל םא ?ימ דעבו [•••] םהיפב רשא םעלב לע סכמ םושל 

לככ היהנו ונברקמ הזה שקומה תא וריסי יתמ !יוה [...] הפיעל אשמ רובצה לע 

השודקה חאל םיעסונ׳ב םג ףילצמ אוה ךכ .(10 ימע)׳אוהה רבדב תוצראה ייוג 

לש הריטאסה תוטיש׳ קרפה ,ושרשו רופיס ,ססרו ׳ש ןייע ׳ןירימט הלגמ׳בש וז הניחב לעו 59 

.25-21 ימע ,1971 ןג־תמר-םייתעבג ,׳לרפ ׳י 

ןעדוי ידי :תואמגוד לש תובר תורשע ךותמ תויסופיט תואמגוד המכ אלא ןאכ ריכזא אלו 60 

איד׳ : 10-4 ימע ,1875 הנליו ,ךעכדיימ סניד ןעביז׳ : 13-12 ימע ,1871 הנליו ,׳אטיל ןיא 

:7-6 ימע ,1893 הנליו ,׳וילסכ ו״ט ןופ טכאנ איד׳ ;11-10 ימע ,1876 הנליו ,׳עקראיטקא 
ןיב הנחבאה :תירבעב ןה תורעהה ןאכ) 5 ימע ,1899 הנליו ,׳עטכישעג רענאקירערמא• 

.(תורעהה תטיש לש ןורקעה תא בטיה תנייפאמ תוירבע תורעהל ידיי טסקט 

לע תיתוגה היסרגיד ךרוצל םיילושה תורעה תושמשמ ןאכ .ב קרפ ,׳הזחמ לומ הזחמ׳ ןוגכ 61 
.םדאה ייחב םירוענהו תודליה תוהמ 

אל ותוא תושמשמ ןה .׳לארשיב הדועת׳ל ל׳׳ביר לש י״שר־תורעה ןה תאז השיגל תויסופיט 62 

תויריטאס תורעה ןכרד בברשל ידכ םג אלא דאמ תטרופמ תיעדמ היצאמרופניא ךרוצל קר 

רתוי םיעורג המהו [...] רקש ןידו םיבזכ חיפמ רבח רשאי ט״שעבה־יחבש יפלכ תופירח 

ותרוקיב םג הוושהו ,(55 ימע ,1827 הנליו ,לארשיב הדועת)׳םימעפ ףלא םינימ ירפסמ 

׳ךילשתיב ,םינידע תושיא יניינעב ׳טטחל׳ הכלה ירפס לש םכרד לע רטרא לש תגלגלמה 

.71-70 ימע ,1952 ביבא־לת ,לארשי תיבל הפוצה :ךותב ,(1840) 
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השעמל לבא ,׳ץראל םעסמל ףסכ םיפסאמו םהימי לכ pאה תא ובוסי רשא [■••] 

לגת׳ש דע םילבקמ םהש תומורתהו הקדצה יפסכב םילעומה םילכונ אלא םניא 

63.הלאב אצויכו ,(13 ימע)׳שמשה יניעל םתולבנ 

םיקרפה דחאב אב י׳׳שר־תורעה לש וז הטישב רתויב הטובהו ףירחה שומישה 

םישנה לש ןייפואלו ןדמעמל עגונו ׳הנורפז׳ב רתויב םייתרוקיבהו םיזעונה 

הקינכטה .הרותה ידמול ןהילעב תא תוסנרפמה ולא לש רקיעבו ,לארשיב 

רפסמה עיבצמ רופיסה ףוגב .תמכוחמו תדחוימ איה ןאכ תיתרוקיב־תיריטאסה 

ונתאמ דחא׳ תאז לכב רשאכו ,המדא תדובעב םיקסוע םניא ומע ינבש ךכ לע 

תקזחמ תחא ודי דועבו ,בלבו בלב ךא רדוע והנה המדאה תדובעל רכמתי 
הגה יכ תודבכב ונגהנת רשא רחסמה תמאב הינשה ודי זחאת השרחמהב 

ןיאו תולקלקע ותוא הנכילותו תורפה והוטמש יכ ,םירחוסה הולס הליסמהמ 

רבודמ ירהש ,שממ לש תורפ ןה ולא הרואכל ?׳תורפ׳ ןתוא ןה ימ .׳בשה רמוא 

םלוא .המדא תדובע םע רחסמ בלשל םילגוסמ םניאש רקב ילדגמ המדא ידבועב 

תועמשמ ׳תורפ׳ל תונתונ ,םידומע העברא ינפ לע ןאכ תושרפתמה י״שר־תורעה 

הנה ןה׳ ,רפסמה ריבסמ ,תורפה .ירמגל רחא ןוויכמ הפירח תיתרוקיב־תיריטאס 

הרוחס תואשונו תויונחב םג המו חזרמה יתבבו ןייה יתבב תובשויה לארשי תונב 

תא ןדחיתהב הנישעת הרותכ אל רשא f...] םירשה יתבבו םיחרואה יתבב ריבכמל 

םידבכנ יתבב תוקינמל תוצורפ תונב וזיא דוע הניהת ףא ןהמו [...] םדא ינב יצירפ 

ידימ הלאב וננוח רשא ןתמותו ןתעפי׳ :האצותהו ,׳ןהיתונב תא ןהדבל תובשויו 

וננושלב׳ לדבה ןיא ,קיד לבוק ,ןכא .׳הנסמרת ןהילגרב םימיה לכ ןהל בוטל ןרצוי 

.׳חזרמ תיב תקזחמה השאו םעט תרסו הצורפ השא [...] הנוז׳ םשה ןיב ׳השודקה 

יכ [...] םימעה יניעב ונדובכ ללחתמ׳ ,םישנה לש הז ליפשמ קוסיע ללגב ,ךכו 

וא תונחב התבשב ןכ אל ,שדוקבו ענצהב ותשא תוכילהב ךא םדא לש ודובכ 

הז לכו .׳ףצקו ףויזב ידכו ןיי םולהו דמוח לכ די תעגמל היופצ [...] ןייה תיבב 

הסנרפ לוע קורפל ולכוי ׳הלאה תוינקסעה׳ש ידכ ,רפסמה ריבסמ ?המ םשל 

לאוש ,םנמאה .׳שרדמה תיבל םיישפח םישענ׳ הלא ךכל תודוהו ןהילעב יראווצמ 

תלעותה׳ תא רסומבו תדב עגופה ׳הזה עגושמה גהנמה׳ קידצמ ,געלב קיד 

לע גולגל ,(25 ימע)רסוב יאושינ לע ותרוקיב ,(7 ימע)ידומלתה לופלפה לע הריטאס ןוגכ 63 

רפסמה :י״שר־תורעהב ףסונ יסופיט שומיש אב ןאכ .(62-56 ימע)םידיסח לש םתונלטב 

םידיסחה תא יתחיש תא רפס יתלבל הז ירפס תא םיארוקה לכל לכוא לב קפאתהו׳ דיעמ 

יליכשמב םיביעלמ ויהיו דחא ןחלש לע םתא יתבשב ןולמב ךרדב יתשגפ רשא השמח 
לע דרפנ תרגסמ רופיס הווהמו םידומע השיש ינפ לע ערתשמה טוריפ אב ןאכו .׳אנליוו 

.סומלופ ירבדו תוטודקנא בולישב ,םידיסח לש םתונלטב 
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הרורב ,וז תירוטיר הלאש לע תיעמשמ־דחהו הפיקתה ותבושתו ?׳ונממ תאצויה 

ןוויכ המל דמלל ידכ ,י״שר בתכב ,דומעה ילושב תאז לכ רומאכו .הילאמ 

תא רומאה לבקמ הרעהה תוכזב .(29-26 ימע)׳תורפה והוטמש יכ׳ טפשמב 

64.ולש תבקונהו הפירחה תיתרוקיב־תיריטאסה תועמשמה 

תוירוקמה תויריטאסה תולבונה תחא איה ׳הנורפז׳ רבד לש ומוכיסב 
רתוי הבר בל תמושתל ,יתעדל ,התיה היואר איה .הלכשהה תורפסב תובושחהו 

תויווזמ יריטאסה ןועיטה תא הלעמה הריצי ןאכ דימעמ קיד .הל הנתינש הממ 

תכרעמ ןיעמ תלבקתמש דע ,טסקטה לש םינוש םידברב ותוא העילבמו תונוש 

הקד הינוריאב לחה ,תיטסיצילבופו תיריטאס תופירח לש תגרודמ תיכראריה 

איה .תאזה הריציב תומלש ןיא ,יאדו .יעצמא יתלבו רישי יוניגב הלכו היומסו 
שוביג לש העדות הרסח איהו ,םינוש תודוסי לש בוריע הב שי ,לושירב הבותכ 

יפוא םירבדל שי םיתעל .ןונגסה תסיפת תניחבמ ןהו רנא׳זה תניחבמ ןה ,יתורפס 

יתורפסה םייפוא תניחבמ םינוש םיטנמלאמ ףרוצמה ,יתורפס ׳זאלוק ןיעמ לש 

יתורפס ןורשכ לש וביט לע דמלל ידכ הב שי תוניחב הברהמ .תיתונמאה םתוכיאו 

תויטאופו תויטתסא תומרונ אלל ,תיטקאדידוטוא תרגסמב חתפתהש יעבט 

ארוקהש םייוקיל המכב בטיה תופקתשמ רוביחה תושלוח .תוכירדמו תובייחמ 

התוא רדעיהו הביתכה לש תונושה תומרב רקיעב ישוק אלב הלגי ינרדומה 
םלוא .ולש הריציה יכילהתל עדומה רצוי לכ תנייפאמה ׳תימינפ תעמשמ׳ 

.תויביטקייבוא תויפארגויבו תוירוטסיה תוביסב םג םירושק הלא תונורסח 

המסרופ איה .תיתומכ הניחבמ דאמ הלדו תילוש התיה קיד לש תירבעה ותריצי 

היה תירבעה ותביתכל יתרוקיבה דהה .םימינודווספו םייוניכ תחת םג הקלחב 

לש יארשאב ותוא הכיז אל ׳רחסוממ׳ ידיי רפוסכ ולש ןיטינומהו 65,שולקו טעומ 

תירוביצה תוליעפב קלח לטנ אל ףא אוה .הרושה ןמ ימיטיגל ליכשמ 
ילוא .תירבעב םייזכרמה תעה־יבתכב ףתתשה אלו הפוקתה לש תיטסיצילבופהו 

תובישח לעב רבד לכלש ,תילאסקודארפה הדבועה םג קיד לש ותערל ןאכ הלעפ 

ס׳׳ומ ילדנמ לצא) וירחא רתוי בוט ךשמה היה םיירבעה ויבתכב שדיחש 

׳הנורפז׳ב .׳םוקמ הארמ׳כ רתויה לכל ,םיילושב ותוא ריתוהש ,(הנושארבו שארב 

רשוע׳ רשאמ רתוי םניאש ׳הנורפז׳ב םישנה לע קיר ירכד לע ןעוטה רגינ ,יתעדל ,קדצ אלו 64 

.146 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רגינ ,׳יפארגונתא ירוטסה 

אדנל ק״מ לש ותכרעה תא ריכזהל רשפא ותעשב קיד לע תועלוקהו תורופסה תוכרעהה ןיב 65 

טבשבו תיזנכשא תידוהי םיבותכה וירופס לכב תרוקב טוש ףיני אוה׳ :ראשה ןיב בתוכה 
עדויה הז אפורכ תעדו לכשהב ותמכח ומעל עימשי אוה .אוש לבהו לסכ עשר לכ הכי ויפ 

.(׳הנליוומ ,ףדינ הלע׳ רודמב ,24 ׳לג ,[1868] 8 ץילמה)׳ןילבתב האופרה ןממס קיתמהל 
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דלוגנייפ ימע ןב 

ןמ המכל תינייפוא יד העפות קפס אלל קיד גציימ םירחאה םיירבעה וירוביחבו 

ארוקה .תיתורפס העדות אלל יתורפס ןורשכ :הלכשהה תורפסב םירצויה 

העיתפמ תיתורפס הריצי לש ׳םייא׳ קיד לש ותביתכב רתאל יושע ינרדומה 

םילפתו רתוי םידודר םיקרפ תמועל 66,תלוכי לעו תוירוקמ לע םידיעמה התוכיאב 

טופשל ןיא תאז םע .ןתייווהכ תודבוע לש יראטנמלא רואית וא ינטשפ רומוה לש 

םושש המוד .םמצע דעב םירבדמ הלאו ,ויגשיה לע אלא ויתושלוח לע קיד תא 

לעו ,הלכשהה תפוקתב תיריטאסה הלבונה תוחתפתה לע תנגוהו תיניינע הריקס 

םיגשיהה ןמ איהש ׳הנורפז׳מ םלעתהל הלוכי הניא ,ללכב תיליכשמה תרופיסה 

.תאז הפוקתב הז רנא׳ז לש םיניינעמהו םיירוקמה 

׳ברק׳ה רואית ידכ ךות ,רבוע אוה הבש הברה תולקה איה ךכל תוקהבומה תואמגודה תחא 66 

[...]׳ ילותיהה־בגשה לש תיללכה חורב בטיה בלתשמה המאקמ לש ןונגסל ,תסנכה תיבב 

יתיאר תושק יכ ,יתיאר רשא יצחה ףא דיגהלמ םיתפש לרע והנה יטע ךא ,תובר זא יתיאר 

תוארדנטשה / םיסמרנ םירפסה / םיכופה ויה תונחלשה ,ןתוארל דוע הבוא אל רשא 

םישנאהו / םימוה םירענה / םיחוג םינקזה / םיכוב םידליה / תוקרופמ תורונמה / תוצפונמ 

לכ לע / הטורמ יחל לכו / הטומש די לכ / העודג הפלחמ לכו / העורג ןקז לכ / םימעוז 

׳םימורמ עיקבה / םיעצפנה תקעז ןואשו / םימדב הללוגמ החמש לכו / םימיא וכלה / םינפ 

.(49 ימע) 
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