
 תורפסל הילאוטקא ןיב .ו

 תילארשי־ורפה הריטאסה — סרהה שיא

 םולבנזור ןורוד לש 'תינויצ'־יטנאהו

 תוילארשיה תגות יפ לע

 ובנ ידיג

 תירבעה הטיסרבינואה לש הרבחהו חורה יעדמ תיירפסב :םינרפסה ןיב העלגתה תקולחמ

 םירפסה רודמב 'תריילארוסיה תגות םולבנתר ןורוד לש ורפס תא םקמל ורחב םילשוריב

 םגו) עבש ראב תטיסרבינוא לש ןרא ןמלז תיירפסב תאז תמועל ;היגולויצוסב םיקסועה
 .הירוטסיהה ירפס רודמב ותוא ומקימ (הפיח תטיסרבינוא תיירפסב

 תואטיסרבינואה לכל ףתושמה דצ ,המכסה לש בחר דצ הלגתמ ,תקולחמה דצל

 תא תומקממ ןלוכ .חאב תוימדקאה תוללכמהו תואטיסרבינואה ראש לכל םגו ,תורכתמה

 2.םירחאו הלאכ םיגוויס תחת ,ןויעה ירפס יפדממ דחא לע רפסה

 הצור ינא ,םירפס ןוימ לש לנויצרה לעו היפוסוליפה לע םייללכ םינוידל סנכיהל ילבמ

 תאז .תורפסה ףדמ לע םולבנהר ןורוד לש ורפס תא םקמל עיצמ ינא .רחא םוקימ עיצהל

 תא תילגנאה תורפסה ףדמ לע אצמנ םניגבש ,הלאל םימוד םימעטמ וא ,םימעט םתואמ

 ןתנו'ג ,(Hudibras לעב ,1680-1612 ,'ןושארה') רלטאב לאומס (ראשה ןיב) לש םהירפס

 Erewhon, The Fair לעב ,1902-1835 ,'ינשה') רלטאב לאומס ,פופ רדנסכלא ,טפיווס

,Haven ־וThe Way of All Flesh), סמיי'ג ,םור'ג ייק םור'ג ,סריב סורבמא ,םהובריב סקמ 

 ,ןוראקס לופ תא תיתפרצה תורפסה ףדמ לע ,ןלא ידוו־ו שקימ גרואיג ,רטופ ןוויטס ,רבר'ת

 ,גניסל םירפא דלוהטוג תא תינמרגה תורפסה ףדמ לע ,רטלוו־ו היקסטנומ ,ולאוב הלוקינ

 ,סופינמ ,סוכוליכרא תא תיסאלקה תורפסה ףדמ לעו ,הנייה ךירנייהו דנאליו ףוטסירכ

 םולבנזור תא םקמל ןכ םא עיצמ ינא .סונאיקולו סואילופא ,סוינורטפ ,סילאנבוי ,סויצארוה

 ןלהל םיעיפומה םולבנחר לש ויתומישרמ םיטוטיצה לכ .(1996) תוילארשיה תמת ,יד ,סולבנחר

 .הז רפסמ םיחוקל

 םיימואל םינייפאמ/םירמאמ/לארשי' גוויסה תחת רפסה עיפומ ןליא־רב תטיסרבינואב לשמל ךכ

 תימואלה היירפסב ;'םילארשי/לארשי/היצזיליויצ' גוויסה תחת ביבא־לת תטיסרבינואב :'םיילארשי

 יקסניוול תללכמ תיירפסב ;'םילארשי/הרבח/לארשי' תחת לרב־תיבב ;'תוירבע תוסמ' תחת םר תעבגב
 .יוכו ,'לארשי/תוברת/תויתרבח תוכרעמ' תחת
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 — לארשי וא ןוראב ולאס תאמ ,לארשי םצ לש תיתדו תיתרבח הירוטסיה דצל אקווד ואל

 אל םגו ,ןסרדפ סנאהוי ,ןגאהנפוק תטיסרבינואמ תוימש תופשל רוספורפה לש ותוברתו וייח

 ךרדב וא ,ךיירטשנטור ןתנ 'פורפ תאמ ,תילארשיה הרבחהו ןמוה תוחרואב םינויצ דצל
 תורפסה לש ילאוטסקטה ףצרה ךותב ותוא םקמל עיצמ ינא .ןטול ירוא לש החוורה תנידמל

 ,ול םדקש רודב םיטלובה םינוקיריטאסה ינש לש דומצה םכישממכ ,תינרדומה תירבעה

 ,ןודרוג ל"י ,רטרא קחצי ,לרפ ףסוי ומכ םירצוי םע ףתכ לא ףתכ ,ןושיק םירפאו ןניק סומע
 .ןונגע י"שו ןמרתלא ןתנ 3,םכילע םולש ,םירפס רכומ ילדנמ

 םיעינממ השענ וניא ,וזכרמ לא ףאו ,יתורפסה בחרמה לש וכות לא םולבנזור לש וחופיס

 יבתוכ לכמ רתויב יתורפסה ,יאדוול בורק ,אוה םולבנזור ןורוד .אדירג םייטסילאירוטירט

 האב םולבנזור לש ותויתורפס .ןורחאה רודב תירבעה הפשב םידימתמהו םיליעפה תונותיעה

 לש תירבעה .הפשה דממ אוה ןושארה דממה .םייזכרמ םידממ השולשב יוטיב ידיל

 תינקת ,הסומע אל ךא הרישע ,תלברוסמ אל לבא תירירש ,הקזחו השימג הפש איה םולבנזור

 תררחושמ ,תישפוח ךא םיירוטסיהה הישרוש לא הרובטב תרבוחמ ,תויצילממ הקוחר ךא

 ,עצקוהמ ,תויפלתל יונבו קצומ ירבע טפשמ אוה םולבנזור לש טפשמה .המצעב החוטבו
 יקנ ,ינרדומ ירבע טפשמ והז 4.תיסאלקה תיכ"נתה תירבעה לש הינבמבו היבצקמב דהדהמה

 לש סומתירה ,ירבעה ריבחתה .םולבנזור לש תילארשיה תוינוליחה לאידיא ומכ — ריהבו

 ,םיגליע םייוטיב לש תולגהמ וצלחנ לוכיבכ םולבנזור לש הזורפב םיחרופ ,תירבעה

 ריוואב ,םיאג ,םיפוקז םיכלהמ ולחהו תוימומקעהו רועיכה תא ולישה ,םירגיח ,םימקועמ

 .העונתה םצעמ תינהנה תיעבטו תנזואמ ,הטוהר הדיעצב ,חותפה

 לכמ תויעבטב תלטונה ,תצמואמ יתלב ,הרישע הקיסקלב תנייטצמ םולבנזור לש ותפש

 םילמ לש ירבע קיתעת תועצמאב ןה ,זעלב רקובמו ריהז ,ןובנ שומיש השועו 5הפשה ידבור

 לש ץמש לכמ הייקנ םולבנזור לש ותפש 7.םירז םייוטיב לש תורבע תועצמאב ןהו 6תויזעול

 .תירבעה תורפסה לש סדה רוזחממ קלחכ ץיבוקרב םוגרתב םכילע םולש יבתכל ןאכ סחייתמ ינא
 וא זמרב ,חוכב וא לעופב :םימעפ רפסמ תאזה רכיכב בלטצה ןיבר קחצי לש ולרוג' :לשמל ,ואר

 דמצמ תבכרומ וב היילוח לכש)יתלובקתה ףצרה .(91) 'בגא ךרדבכ וא ,ןומהו םע בורב ,תוחכונב

 תדמו /יצק 'ה ינעידוה' ,לשמל ומכ ,תיקרפמ־תלתה תיארקמה תלובקתה לש היבצקמב דהדהמ (םידוגינ

 תורהנ ואשי /םלוק תורהנ ואשנ /'ה תורהנ ואשנ' וא ,(ה ,טל םילהת)'ינא לדח המ העדא /איה המ ימי

 .(ד ,ו םירישה ריש)'תולגדנכ המיא /םילשוריכ הואנ /הצרתכ יתיער תא הפי' וא ,(ג ,טצ םילהת)'םיכד

 קחרה' ,(207)'םיפיפרק' ,(106) 'סנרוק'ו 'םישחלאמ' ומכ םייוטיבבו םילימב שומישה ,לשמל ,ואר
 םרזמ הלועה תיטאלומ תינמיס ?רחשכ הלועה וז ימי גוסמ ירוטר ףצר וא ,(212) 'םיתממו ריעמ

 תוינוא ילוצינל גונע רטוח ?םידודר זיקרוט ימב לצליצ יכילשמל תב ?םי ידדושל רצנ ?ףלוגה

 םירישעהו םיקומעה םיירוטסיהה םיצברמהמ תוגנעמו תונידע תועיגנ הלעמה ףצר ,(228)'?תופורט

 ירפס לש םימוגרתה ןושלל דעו ,יארקמה דבורה ,רתויב םודקה דבורה ןמל ,תירבעה הפשה לש

 .םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב םידדושו תואקתפרה

 ךכ־לכ תיעבט הרוצב בלשמה ,אבה ףצרה תא וא ,(ןיגב לע ,92)'היצאוניסניאה ןמאי ומכ יוטיב ,לשמל ,ואר
 .(203)'תאזה תיביטריפסנוקה תימלשוריה החיתפה תא ,הזה ימומרעה טיבמגה תא תוחפל לבאי :רוקמו זעל
 .(117 ימע :ואר)ינקירמאה 'warts and 3!1־־ל ירבע םוגרתכ 'לוכהו תומוש םע'
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 471 סרהה שיא

 החוטב ךכ־לכ ולש תירבעה .(תינונגס תויטושיק לכמ הקוחר איהש םשכ)תינושל תוינטירופ

 רשאכ ,םירז תורוקממ הליטנמ ששח לכ הל ןיאש דע ,תררחושמו תישפוח ךכ־לכ ,המצעב

 רישעמו הב עמטנ ,הב גפסנ אוהש אלא ,הב םגופ וניאש קר אל זעלה .ךכב ךרוצה ררועתמ

 .התוא

 תויזואוטריווהו תויעבטה תדימ אוה ,םולבנזור לש תויתורפסה הלגתמ ובש ינשה דממה

 ,וימדוקל דוגינבו ,ותביתכ תונש לכב .םייתורפס םיעצמא לש רישע ןווגמב שומישה לש
 הביתכבו (ןושיק) יתלילע עונלוקב ,(ןניקו ןושיק) תינוידב החרפב םדי תא וחלשש

 לש רנא'זהמ םולבנזור גרח אל ,(ןניק) החכות תייוורו תיגלא ,תיטנמור 'תידילי־תיפרגואיג'
 בחרתמ אוה רשאכ םגש ,רנא'ז ,הזירזהו הזרה תיתרבח־תיטילופה תיאנותיעה המישרה

 ףסומב ,רתויו םידומע תלופכ לא ףא וא ,דומע לא ימויה ןויליגב םירוט המכל רבעמ
 ,הזה רפרפאהו רוגשה רנא'זה לאש אלא .םצמוצמו רצ היחמ בחרמ לא לובכ אוה ,יעובשה
 תויפולחהו תויתרגישה לא ןהו יתואיצמה םוימויה תוירורפא לא ןה הלופכ הליבכ לובכה

 םיעצמא לש לודג עפש םולבנזור רידחמ ,ותרדגהו וביט םצעמ ןותיעה תא םינייפאמה
 .םייתורפס רוניד יקוקיז לש תרהוז הצנגוורטסקאל ותוא ךפוהו םיירוטר

 ,םינוש םיגוסמ תורופאטמ ,ראשה ןיב ,םולבנזור לש ויתומישרב תועיפומ ,לשמל ,ךכ
 דעו 9,תבכרומה הרופאטמה ךרד 8,(םינושה היתורוצתו הינוג לע) תדדובה הרופאטמה ןמל

 םיירוטסיה םיבחרמל ראותמה בצמה תא תוקיתעמה ,תומלש תוירופאטמ תוכרעמ

 10,םוטאה יברק לא תורדוח וא סומסוקה יבחרמ תא תוקבוח ,םיקוחר םייפרגואיגו

 תפלחה לע תוססבתמה תורופאטמ רמולכ ,תוילאנימונ תורופאטמב שומיש םולבנזור לצא רתאל ןתינ 8
 סנכנש רזומה קובידה') הזכ םצע סש םע ויוהיזב וא ,רחא תועמשמ הדשמ חוקלה םצע םשב םצע םש

 וא .(88) "'1992 תוריחב תואצות" ומשש ,ץעה־קוריו ינחגונה ,קומסה דשה :הלשממה שאר דרשמל

 תילארשיה תוינוליחה לש תשלופמהו הלודגה רצחה תויהל — השפנל הראשוה היריעה רכיכ'

 הלעש ,ילויהה חוכה')תוזע 'תויתורפס' תורופאטמ אוצמל ןתינ וללה תורופאטמה ןיב .(90)'תינוריעה

 תוסחייתה ידכ ךות ןתלועפ תא תולעופה ,תוגיעלמו תוכיחגמ תורופאטמ םגו ,(90)'והותה יקמעממ

 ריצה תדוקנ ןהבש תורופאטמב וא ,(140) תינומרע תטולבכ םגא תטרדנא — םיענצומ ףוג ירבאל

 וא ([74])'תוינובוד תויעב') ראותה םש איה ,ירופאטמה קתעמה שחרתמ הבש הדוקנה ,תירופאטמה

 הרופאטמה הבעתמ םיתעל .([87])'תוילארשיה לש היבקעב תכשונה ,המצע תויתולגה יהוז') לעופה

 'ו"פפרתו ט"פרת דימת לצלצמ [...] םילחנתמה לש םנועש') דחאכ רביד יקלח ינש לע תנעשנ איהו
 .(87)'תוילמרונל ןויסינ לכ ר'צנפל ןיידע הסנמה ,תויתולגה תרקדמ' וא ,(83)

 ךלהמה .(162) 'רדווסב הפוטע ,הקוחר העומש איה ,ביבא־לת לש הדידל ,םילשורי' ,לשמל ,ואר 9
 (םילשורי ריעה)יביסאמו יטרקנוק טקייבוא ךפוה םהב ןושארהש ,םיבלש ינשמ ןאכ בכרומ ירופאטמה

 יסאלקה ירופאטמה ךלהמה לעפומ היבו הינמו (הקוחר העומש) ירירוואו טשפומ טקייבואל
— 

 ךופהה
 .ישחומל ךפוה ,רדווסב ותשבלה ידי־לע ,טשפומהו —

 דצמ תומלש תויסקאלג לש 'ינוטוינ' םוקי לע ירופאטמ ןפואב ךלשומ הבאט רבשמ דציכ ,לשמל ,ואר 10

 'סוסלו רומחל סומכ דוסכ תרושקתה' המישרה םג ; 75-74)ינש דצמ םיימוטא־תת םיקיקלחו ,דחא

 לודגה ץפמה ןיב ענ היכרע חווטש ,'תימסוק' הקירופאטמ ידי לע הפוסבו התליחתב תרגסוממ [170]

 רפסה תייווהל תלשמומ םיחטשב לארשי לש שוביכה תואיצמ ובש ןפואה וא ,(םירוחש םירוח ןיבל
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 15,תוימוק תויגולאנא 14,םיינורומיסקוא םיפוריצ 13,תוזתסאניס 12,תויצקיפינוסרפ ",םייומיד

 לשו תוקירבמ תוימוק תוגלפה לש לודג רשוע 18,תולוברפיה 17,הרזה 16,שיטסאפב שומיש

 ,ךחוגמה רבעל תואיצמה רות לש הכישמה — םודרוסבא דא ויצקודר אורקל ןתינש המ

 ךומנהו בגשנה ףוריצ לש יסאלקה ןונגנמב שומישה 19,ידרוסבאהו יסראפה ,יקסטורגה
— 

 םילצאנהו םיטשפומה םייטויפה םירשקהה לע תזמרמה ,הבגשנ ,ההובג ןושלב רוביד

 שומיש — וכופיהבו 20,תשקיעו חצמ תכומנ תימוימוי תואיצמ לא התדמצהו רתויב

 איה םולבנזור לע דואמ הבוהא הרוגיפ 21.הכמנהו יוזיב לש תיקסלרוב הקירוטרב

 לש האייחהה וא היצזילאירה ,רתוי יללכ ןפואב וא ,הרופאטמה לש היצזילאירה

 הרופאטמה וא ,(81) םינאידניאבו םיפירשב תסלכואמה היווה ,יאקירמאה עורפה ברעמה לש

 ,הירזיבא לע — הפוריאב היצמרופרה ימימ המלש הניצס בואב הלעמה ,תבחרומה תירוטסיהה

 הירוטיזיווקניאו הינמשח ,הירמכ
 ץראב תיטילופה הניצסה תא יקסטורג־ילבנרק רואב הריאמו —

(80-79). 
 'ףועז ילאפיצינומ 'גרייסנוק ןימכ ,ריעל הדיחיהו תחאה הסינכב תבצינה ,הרטשמ תדיינ' ,לשמל ,ואר 11

 .(213)'יוהד חרופ רודכ ןיעמכ הארנש המב הפוטע [...] ןהכ הלואג' וא ,(215)
 .(79)'לארשימע לש םיתפחה ןובשח' 12
 .(106) 'בוהצ םוניהיג' 13
 .(90)'תינויקיקו הרידא הייחת' ;(83)'יטסינורכנא זוזע' 14
 ךפהמל ל"הצ לש םיל"כטמרה לש םיינתומה ףקיהב לחש ינתסרכה ךפהמה תרישק ,לשמל ,ואר 15

 ןיבו םיל"כטמרה תובעתה ןיב היגולנאה .(110) םימיה תשש תמחלמב שחרתהש יאבצה ינידמה
 .יתימא רשק לע םג תזמרמ איה ךא ,ןבומכ תינוריא איה הנידמה תולובג תבחרה

 המישרה תא םג וא ,(125) חספה גחל תונכהה תזוכיספ תא ףקשמה שיטספה תא ,לשמל ,ואר 16

 תיתרושקתה הבוגתה לעו חווידה לע רוהט שיטסאפ הלוכ איהש ,(151)'לאוטירה'
 םגדל הנועה —

 .רורטה יעוגיפל — ילאוטיר ,עובק

 הילמפ ףקומ ידוהי יברעמה לתוכה לצא עיפוה םימי האמ ינפל' :סרפ ןועמש לש ורואית ,לשמל ,ואר 17

 .(50)'תצלוע
 — בצ ומכ ונוראווצל ושאר תא בחות אוהשכ רימש הארנ ,רביד אוהש העשב לבאי 18

 יפכ קוידב

 םולש תוינכות ףלא ינפל ,םיללח ףלא ינפל ,תומחלמ ףלא ינפל תחפטמב השאר תא הבחת הדלוגש

 .(76) 'ףסה לע וחדנש
 רחאלו הבאטב ןכמ רחאלו יניסב הליחתב תדקמתמה תירצמ־תילארשיה תקולחמה רואית ,לשמל ,ואר 19

 תורפאמה תחאב ןכמ רחאלו תונחלושה דחאב ןכמ רחאלו יבולב ןכמ רחאלו הטסנוס ןולמב ןכמ

 ררחושמ חטש האור [נ"ג 'תובשייתהה תפונת'] איה' וא ;(75-74) דיחיו דחא םוטאב רבד לש ופוסבו
 תובבלה תרשכה הליחתמ — הרשכוה עקרקהש ןויכו :עקרקה תרשכהב הליחתמ איה דימו —

 קסועה ץוביקל ךפוהו חמוצה ,ןיערגל חמוצו וטיאל לישבמה ,זחאמ הזיא לש הרשכה םוקמל תילעומו
 םג האר .(81)'םימ קומע למנל אל םא ,םירע דגאל חתפתמה ירוזא זכרמל לישבמה ,תופוע תרשכהב

 תובגב ליחתמה רעיש וק םע ,םינובבכ םיריעש םינתירולב'כ דוכילהמ רצואה ירש לש םרואית תא

 .(144)'היצלפגטסב םייתסמו
 ,םתא וה — אופא ךרד ונפ ןכ־לעו ,הרוק וניא ןיידע הז לבא' ,םילשורי יבשות לא תיפאה היינפה ואר 20

 .(204) 'תוהזה יריהי ,םוקמה־תעדות יאלמ ,םייעזגה ,םילסאה ,םילארשימעה
 ,ץמצממ ןפלח'כ 'לנסראב ונל שיש יביטטנזרפר יכה "הרבסה רמ'" ,והינתנ לש ורואית ,לשמל ,ואר 21

 .(106)'םייאמו עזוימ
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 22.תמו אפק םהלש יטנאמסה ןעטמהש ,(יוכו םייוטיב ,תומש) תוינושל תויצקורטסנוק

 25.םימזיגולואינ 24,םימזישידיי 23,םימזיאכרא ,תוינושל תורוגיפב שמתשהל הברמ םולבנזור

 תובר םימעפ םתוא בלשמו 26,םינוש םיגוסמ םירובמלק ,ןושל יקחשמ דואמ בהוא אוה

 המרח ,doggerrel תזירחבו 27,םיילולצמ רתוי יללכ ןפואב וא ,םייביטרטילא םיטקפאב

 םירקמב ול קישמ ףא וא ,רובמלקל בורק 28.דואמ וילע הביבחה תיתוטש וא תיקודקד

 ,םינוש םיגוסמ stock phrases ,תורמימ ,םייוטיב ,םימגתפב ימוקה שומישה אוה ,םיבר

 וא םיגעלנ ,םיכחוגמ תומשב םולבנחר השוע בחרנ שומיש 29.רכו ,םיעודי ריש יקוספ

 וא ןטסיקפמ חוויד הז ןיאש ,סופתל ןמז תצק חקול הת' :'הקחדהה תונמא' המישרב ,לשמל ,ואר 22
 םילשורי ידיב שיש םייטסינודהה תוגונעתה לש רשקהב ,וא ,(106)'ביבא־לתמ אלא — תוומ־רצחמ

 ןבומכו' :('םימד תוגונעת' ארקנ קרפה־תת) עיצהל
 ,םיאפר קמע לש היצפואה תא ךל שי דימת —

 ,םיילענ תוגוז השולשו טפנ־רונת הכרדמל וקרז ןילטייצ בוחרב' וא ,(206)'םוניהךב איג וא ,אתלוגלוג

 רבועש תינפוגה־תיזיפה היצזילאירה וא ,(םותס יארקמ דטיב לש היצזילאיר ,[123...] תודישו הדיש

 .'ל"כטמר לש סרכ' המישרב (110)'ומדוק לש וינתוממ הבע סנכנה ל"כטמרה לש ונטק' יוטיבה

 .(82)'סומסינויצה לש תרכומ האצוהכ יקרוי־וינה וב־לכב הנקנש יתונכוסה ליעמה' 23
 ןורפיע עלאקיטש־א ,דליל עלאפא עלאסיב־א' וא ,(120) '[."] שיש עלאקיטש־א [...] חיט עלאסיב אי 24

 .(206)'הדליל
 ךות ותוא רצוי אוה .ולש הטלאפה תמלשהל שדח ןווג חקורה רייצ ומכ םזיגולואינה תא רצוי םולבנזור 25

 תכיפה ידי־לעו תויליחתב שומיש ידי־לע ,רבעב וסנכוה אל םהבש םילקשמל םישרוש תסנכה ידכ

 .הפשה לש םייעבטה תוברתהה ינונגנמ תא םצעב לצנמ אוה .תויפוס תועצמאב םיראתל םצע תומש

 ;(204)'ירתעז־הדה םינפה ריית' ;(110)'םטוח ץצקועמ' :(106)'תיטילאנא תצורפשת' ,לשמל ,ואר
 הרופאטמ םג ללוכה םזיגולואינ) 'ןמחפה תצולפת ריתע סובוטוא' ;(םש) 'תיסובוטוא היידוה'

 ,תיחוציפ העבה' ;(םש ,ץילפמ ישונא ףוגל המודמ סובוטואה הבש ,תעלבומ ,'תיביטאיצוסא'
 .(םש) 'תיכויח־הד ,תיאוסומוח

 תוברת־ובונה לש הרופיס לכ ונל ירה' ,('הקיתש דגנ םירוה' לקשמ לע ,51)'םירוה דגנ הקיתש' ,לשמל ,ואר 26

 ךימנמה ךויאה לקשמ לע ,םש) 'קילשיש־הל־הד היליטסב' ,(120)'תחא ןקית תפילקב [...] תילארשיה

 ,לשמל ,ומכ .תומישרה תורתוכב םיעיפומ םירובמלקהמ םיבר .('עטאמש־הל־הד' (ומצע ינפב רובמלקו)
 לע)'םזינורכנאה תוודח' ,(ישארמ עודי תומ לש הקינורכ' לקשמ לע)'שארמ העודי הסובת לש הקינורכ'

 'הנודשרפה אציו' ,('טקטיכרא לש סרכ' טרסה תרתוכ לקשמ לע)'ל"כטמר לש סרכ' ,('ןימה תוודח' לקשמ
 לע)'תורדג תלטה לש תלבסנ יתלבה תולקה' ,(תרושקתב רבע תושרפ רוזחימל תסחייתמה המישר תרתוכ)
 .יוכו 'ףודרת קדס־קדס' ,ךורב־א־טנר' ('םייחה לש תלבסנ יתלבה תולקה' לקשמ

 ץצופתהו ןשיה סומוח עונלוק דמע םעפש הפיא ,סומוח בוחר דרומב סומוח ובאו בוטשךיעמה תונח' 27
 וא םיחרחרמ םיבלכ ישגפמ' וא ,(206) 'וידחי הל הרבוחש הניחטה םע ,דכלוממה סומוחב ןעטמה

 ,רהה־רוהל וא תוחונמה רהל וא)לצרה רהל רבד־לש־ופוסב םיעיגמ םא' וא ,(90)'םירחרחמ םיעונפוא

 .(203)'(רוה תנוכשל וא
 ;(135)'הככש רמאו החק ברה םק' ;(215)'הבאושה תנוכשב הבאשמ' ;(111)'סובלוב דמד סובלעב' 28

 .(164)'שיבכל תחתמ שיק בוחרב הירלגה לעב'
 — "וליצה"' וא ,(79)'יאפמ ימכח ונש רבכ' לשמל האר 29

 לש ונוביר ,םיציברמ ונחנא" — ונא םיקעוצ

 לעו ,רפסה־תיב ידלי לע ,הזמ תוחפו ,ןגה ידלי לע םימחרמ אל !סעקשיקב רשי םירוי ונחנא !םלוע

 לש תוידוהיה תוילאטנמל תגעולה המישרב ,95) "'!דא־דא־דא יללכב םימחרמ ונניא םילודגה

 .(120)'הליחת הקיציב השעמ ףוס' וא ,(םיימצעה םימחרה
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 תויזולאבו "תויארקמ תואחסונב 32,םיינונגס םיקיטב 31,ןוגרא'זב םג ומכ 30,םייטסאקרס

 34.תורפסהו תוברתה םלועמ

 ןתינ ,סווט לש ובנזכ חתפנה ,םולבנזור לש ביהרמה םיירוטרה םיעצמאה ראוטרפרב

 וא) םהמ דחאש ,םימרוג לש דחי םפוריצ ,רמולכ ,המגואז םשב העודיה הרוגיפה תא רתאל

 הבורק הרוגיפו 35,םירחאה םע דחא הנקב הלוע וניא (דחאמ רתוי
 וא גולטקב שומישה —

 םה ובש רדסה ןכו ,וירביאמ רתוי וא דחאש גולטק ,(תידרוסבאה וא) תימוקה המישרב

 שומישב םג תנייפאתמ םולבנזור לש ותביתכ 36.םילבוקמ םייגול םיטרדנטסמ םיגרוח ,םינמנ

 39.תורופאנא 38,םיימינוניס םינבמ 37,תוירוטר תולאש :תונוש תויריבחת תורוגיפב

 לש תשק ותריציב אוצמל ןתינו ,הינוריאה ןמא אוה םולבנחרש ,רמול ךרוצ ןיא טעמכ

 עיבמה רדשב שומיש)תונוש תויצאירווב תיסאלק הינוריא ןמל ,םינוש םינווגמו םיגוסמ תוינוריא

 ףיקשהל ןתינ הנממש ,ל"מיג רוצמ תנוכשב ,םישימח רצבמב ,םייתאמ הסינכ ,האמ קולב' לשמל :ואר 30
 ־תואנ' ,(הגלפה בולישב םיגעלנ תומשב שומיש ,213)'חרזמ 'ב הגות תנוכש יתב ןוילימ םישימח לא

 .(253)'ץירפש־תמר' וא דארטמ
 בשות־רפ־ןשרפ לש הובגה רועישה') 'הקחדהה תונמא' המישרב ילכלכה ןוגרא'זב שומישה האר 31

 קו'ג') '1989 ןמוי' המישרב לוכיבכ יעדמ ןוגרא'זב שומישה וא ,(106) 'לארשיב
 ,ןקית רמולכ —

 .([120])'ףפועמהו לחוזה ,יליטאסרו־יביפמאה ןזהמ ,יוצמ יביבא־לת קו'ג ונייהד
 ומש ןיב םיסחייתמ וילא םדאה לש ויוניכ ץוביש לש יאנותיעה ינונגסה קיטב (גיעלמה)שומישה לשמל 32

 'והינתנ ("רורט")ןימינב') תולופכ תואכרמלו םיירגוסל ותסנכה ידכ ךות ולש החפשמה םשל יטרפה
 .([23])'טיורברקוצ ("ישוש") שוש 'בג' וא ,(106)

 .(203)'םילשורי תגות םולש ולאשי 33
 .(254)'ירדח הז המ :םלועב שי רדח םירמוא' וא .(130)'"םיחריב רזכאה" אוה שדוח לכ לארשיב' 34
 םגו דיה םלבב םגו ,סקרבב םגו ,דמצמב סג שמתשהל ךירצ הבש ,הלולת הילע התוא לא םיעיגמ זאו' 35

 וב הררועש ,תימלשורי־ןונ תויטנאלאש־ןונב ויתעגרה ,"תורוגא םיעבש הפ שי'" וא .(203)'תרגורגב

 .(210)'הלרוע ששח אל םא ,זגורו דשח דימ
 תלשממב טובחל [נ"ג ,ןימיה תייציזופוא] וז הליחתה — [...] עודיה םידליה רישב ומכ' לשמל האר 36

 ,היגולואוז ,היגולואית ,היגאמ תועצמאב ,ץ''דבב ,ץ"גבב ,"לגרסב ,לקמב :דיל אבש המ" לכב ןיבר

 םידוגינה גולטקו (163) ביבא־לת לש םייתנפואה 'ןיא'ה ישנא גולטק םג האר .(88) 'היגולוכיספ

 .(211) םילשוריב יתרבחה םקרמה תא םיביכרמה 'םיינויפיצנירפה םירבשה־ירבש־יסיסר'ו
 ימאימב "הפק זוינ" ינפ לע רבעמה לש וללה תוינשה רשעב עקשומה ןמזה ,ףסכה ,ץמאמה רעושיה' 37

 ינוכמ ,ףוזיש־ימרק ,םושה ירודכ ,םידגבה תויונח ,תורפסמה ,תולמעתהה ,תוטאידה וראותיה '?ץיב

 בוט תואריהלו תוארל ארקנש הזה ןוחרקה הצקל תחתמ םייובחה [...] דויצה תרכשה תויונח ,רשוכה

 .(219)'?"הפק זוינ" ינפ לע הכילהב
 סותימה תא סורהל ,ןולפטה תא תיפוס ץצופל :תושקנתהה תנווכ התיה תאז ירה לבאי :לשמל ואר 38

 הקיקשה תא רובשל ,עירכמ יהולא־ינוחטיב קומינב "ןוחטיב רמ" תא סיבהל ,ירודכמ רענה לש זפומה

 רקיע םא' :ירופאטמ־ימינוניסה ףצרה תא וא ,(94)'ילארשיה ןילוחה תחמש תא דעל ריכעהל ,הרגשל

 ךלש יוליבה ,פירטה ,ץוטסה איה םילשורי [...] רוניכ םע ידוהי לש תוירוטאינימ תויומדב ךנייעמ
— 

 .(206)'יטייקשידייה ץיווה לש והוס ,רטועמה המשנה־רנ לש הרייבירה ,ףוסכה טומפה לש סאגו סאל
 תונח לש קו'ג ,"הגונ"ב תוימויהמ דרשש קו'ג .םחונמ אלו עגי יביבא־לת קו'ג .ןומדק ,קיתע קו'ג' 39

 תורידה לש קו'ג ,ףרוחב תופצהה לש קו'ג ,םיידוה םיטרס לש קו'ג ,יאופיה בויבה חיר לשו םיחוציפה

 ץעה ןכוד לש קו'ג ,בכרל ףוליח יקלח תונח לש קו'ג ,םיפלקתמו םיטורמ תוריק לש קו'ג ,תוברחה
 .(120)'קו'ג .ינ"צחי־לע ,יטנתוא קו'ג .םיזופת ץימ תטיחסל טטרוממה
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 לש חישה לש ,ינוריא ,גיעלמ טוטיצ וא ץומיא ךרד 40,(וב רמאנש המ לש רומגה ךפיהה תא

 'ץצופ'ל תנמ לע הזה חישה לש ןווכמב םיגעלנ םיטקפסאב יזואוטריו שומיש ידכ ךות ,רחאה

 םייעדמ־ודואספ םירבסהב שומיש 42,םימגתפבו םייוטיבב ינוריא שומיש 41,םינפבמ ותוא

 ינוריאה טסקטה' אורקל ןתינש המב שומיש 44,תקיודמ תינוריא הקירופאטמ 43,םיינוריא

 סקמיילק־יטנאה בורקה ורשב ראשבו 45(ירפ םחנמ עבטש 'ךפהתמה רישה' לקשמ לע)'ךפהתמה

 תקינכט תלעפה 47,(םיבצמ לש וא)םיעוריא לש הינוריאב וא תיטמרד הינוריאב שומיש 46,ינוריאה

 תאזכ הינוריא לע הלוכ תססובמ ,'הקחדהה תונמא' המישרה לש החיתפה תוקסיפ לש הקירוטרה 40
 תואצוי [נ"ג ,ץראב בצמה לע תורזה היזיוולטה תותשרב תובתכה רמולכ] םש תובתכה ךכ םושמ')

 ־תלת הליווב בלח־ןדעמ םיתוש םיספ־תוצלוחב םיפאיה תא םש םיאור אל ללכב :ירמגל תותוועמ
 .(106)'ןשומ־ואולסב הכירבל םיצפוק םיינידנולבה םידליה תא וא ,תיסלפמ

 תלעופ — (ומצע ןמזה ומכ)וז המחלמש ונל רמאנ קאריעךאריא תמחלמ לש היתונש לכ ךשמב ,ךכו' 41

 םג [...] .םיברע םייוג םיגרוה םיברעה םייוגהש העשב ונידי תא ךכחל אלא ונל רתונ אל .ונתבוטל

 רתוי וגרהנ אל םלועמ :חמש תויהל רקיעהש ונל רמאנ [...] וללכתשה תוביריה לש קשנה ילכ רשאכ

 םג לופיל םילוכי םיליטהש רבתסמשכ ,וישכע [...] רותפכ תוציחל תוחפב םירחא םיברע ידי לע םיברע

 אל — המ לבא .םלשומ וניא דחא ףא .הרוק .וניעטש םירמוא ונא — ביבא־לת תא בירחהלו ונילע

 .(115)'רתוי אלו ,ןברוח קר הז .הירטסיהל סנכיהל ךירצ
 .(106)'אירבמ לארשי ץרא'ד אריוואש ?יאמ אלא' 42
 ר"ד ינוהמתה רטאיכיספה לש ותאצמה ירפ ,יקנע 'היגרנא זגרא'כ לארשי תנידמ תגצה ,לשמל ,ואר 43

 'בוהצה םוניהיג'ה תורמל pאה יבשות תא תפפואה הנושמה תוימיטפואל רבסהכ ,ךייר םלהליו

 .(107) םהיתולגרמל שממ ללותשמה
 אל — רזומ עגורו ,ונירביאב המיענ תומימח תטשפתמ ןהל תודוהש ,הקחדה יכרד ןתואמ המכ ןלהל' 44

 — ההוב ,יוזה ,דקוממ
 .(106)'חל לוטיט ומכ ונתוא ףפוא

 ודואספב ףוטע ,תוחמש םלוא וא םידרשמ ןיינב לש ירוחא ריק :יעזג ימלשורי ףונ ףקשנ ירדחבש ןולחה ןמ' 45

 םג האר .(206)'פוטס־ןונ םילכ םיפטושה םיברע םילעופ ובו ,חבטמ הארנ ויתונולתל דעבמ .תימלשורי ןבא

 .(206) ךשמהב םילשוריב רייתל םיניתממה םייטסינודהה םייותיפהו תועצהה ללש תמישר תא
 לע [...] המויא הגאש ץיברהו תוירוחאה וילגר לע םמורתה הדובעה תודחאמ ןקזה םעזה איבנו' 46

 [...] "רחואמ שממ ,דואמ רחואמ" שגפיהל ונעבק' וא ,(134)'ועמש אל ללכבש ,םיטסישפהו םיסודה

 שקבמ דושח ןפואבש ,םילשורי־ןועגישב־הכומ ,ינוהמת חרזא ותוא' וא ,(205)'ברעב רשעב ,ונייהד

 םיבורק ינוריאה סקמיילק יטנאהו תכפהתמה הינוריאה .(212) 'תסנכב ויגיצנ תא תוארל לוכה־ךסב
 ותליחת תא ינוריא רואב ריאמש המ ,רומג שירבי'גל וא ימוק דרוסבאל רדרדתמהו ךראתמה טפשמל

 םשארבו ,קדנופל קחמ לא םידדונתמה ,םיניארקואה םייוגה לש הזילעה םירוכישה תריש' :תנגוהמה

 ושאר לע לקמ דירוהל ןכומ אוהש ,ךכ ידכ דע וילע הבוט וחורו קומס ופאש ,ברה לש ןולגעה ,םיכאוי

 יכ םעדויב ,םהיתוארשרשב םישיערמ םייוגה יבלכש העש ,ותתקבל שיח זפחנה ,חרוא רבוע ידוהי לש

 .(141)'...ידוהיה דועב ,םהל הנמוזמ הנשד םצעו ,םויה שודקה ליאכימ םוי
 תקלוחמה תרבוחב העדומ ,206)'הירדהנסב תורבקה־תיבמ האיציה — ח"שת תוברק תובקעב רויס' 47

 סאקרוב תמירעב הסיגנ ידכ ךות תיל"הצ־ללכה היחהה תינכותב םינייעמ םה' וא ,(םילשוריב רייתל

 לכבו ,רטפוקילהב םוקמל םוקממ םיסט םה' :ןכו ,(םיל"כטמרה תובעתה לש רשקהב ,110)'תיקנע

 קר םה .תיעצבמה ןמושה תדרוהבו תודיינב ןודל ידכ םיניצק־לכוא־רדחל רשי םיחקלנ םה סיסב
 — םיבשייתמ

 .(םש)'ולש תומסרופמה םחלה תוציצק םע ,קיתווה סיסבה חבט ,וק'ז עיגמ דימו ףכיתו
 לש הינוריא לע השעמל תססובמ (תונורחאה תואמגודה תוחוקל הנממש)'ל"כטמר לש סרכ' המישרה

 ברקב רקיעב ,"ךומנה דבוכה־זכרמ" תייגטרטסאל בר לקשמ') תותמ תורופאטמ לש האייחה ,םיבצמ
 .הנידמה תולובג תבחרה ןיבו םיל"כטמרה תובעתה ןיב תיגארט־ימוק היגולנאו ('השביה תועורז
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 תרוסמהמ ךכ־לכ הפי ונל רכומה טנמטייטס־רדנאל דעו 48,תינוריאה הרהנהה וא שוריפה

 49.תיטירבה הנינשה לש תראופמה

 ססבל ידכ םמצעשכל םיקיפסמ םניא ,םנוויגו םרשוע ףא לע ,ליעל ונודנש םידממה ינש

 תבחרנ תודע םנמא םיקפסמ םה .תורפסה לש המוחת לא םולבנזור לש וכויש תא

 תכלמממ םולבנזור תא ענשל ידכ םהב ןיא ןיידע ךא ,ותביתכ לש תויתורפסה היתויוכיאל

 ישילשה דממה .יתורפסה ןוידבה תכלממ לא וקיתעהלו הקיטסיצילבופהו ןויעה ,הסמה

 לש ותוכיאבו ותוחכונב וניינע הז דממ .ףכה תא עירכמ יתעד יפלש הז אוה ,ןלהל ןודייש

 .םולבנזור ןורוד לש ותריציב ידוראפה רנא'זה

 תימולבנזורה הי־חראפה לש התומדל םיווק

 .םייזכרמ םיירנא'ז םיצורע ינשב םולבנזור ןורוד לש ותריציב ןיחבהל רשפא ,יללכ ןפואב

 המישרה' תונכל ןתינש המ אוה ,ותביתכ לש 'ספאה תגרד' ,יסיסבה ,ןושארה קרעה

 גולונומה' ,(Highet, 1962) טאייה טרבליג לש וחונימכ וא ,'תכוותמ יתלבה תיריטאסה

 לוכיבכ ,םיעמוש ונא ובש קרע ,םולבנזור לש ותביתכ לש יסיסבה ץורעה והז 50.'יריטאסה

 לש הלוק תא ,רתוי ןוכנ וא ,ומצע רבחמה לש ולוק תא ,הקחרה אללו ןוניס אלל ,ךווית אלל

 תיתורפסה תולגתהה וא ,יפרגויבה רבחמה לש שמש קתעה ןיעמ איהש ,הפוקש הנוסרפ

 לש הקינורכ' ומכ תומישרב ,ראשה ןיב ,תוארל ןתינ הזה סודומה תא .ולש תילאוטסקטה

 תוודח' ,(79) 'םיינויצ םידויטא' ,(77) 'תוציבל הרזחב' ,(74) 'שארמ העודי הסובת

 םייוליג .דועו דועו ,(90 ,ץבר תומ לע הכוראה תיגלאה המישרה)'הריזה' ,(83)'םזינורכנאה

 ,תולודגה תומישרה יתשב תוארל ןתינ ,רתוי טעמ םייביסאמ ,ולש םיקהבומ

 .(216) 'ימאימ ומשו תוריח גח'ו (203) 'םילשורי תגות םולש ולאש' ,'תויגולופורתנאה'

 ץורעב רבודה .רבודה לוק לש יתורפס יוביעמ ,ענמנ וא ,רמשנ םולבנזור ןורוד ,הזה ץורעב

 הקיטמסוק רמולכ) "תיתשת" ונלצא יורקש המ לע םיחרוט דועבו' 48
 ,הפ חיט עלאסיב־א ונייהד —

 ךנחמה זאו' וא ,(120) '(םיינאירוטקיו בוחר־יסנפ ינש ,שיש עלאקיטש־א ,םש םיצע תרוש חוסיכ

 השרה ,יל השרה" רמאו רזח רמולכ) ךירצש ומכ ומוקמב ודימעהו שארה לע ול ןתנ ץוביקהמ קיתווה

 ונישע םתס ןהבש ,םידקת־אלל תומדוקה םימעפל דוגינבש ,תרמואה העצה השבגתה' :ןכו (134)'("יל

 ארקת תרופ הנרוא) השעמ תושעל םעפה ךירצ ,(ןמרתלא לש ריש היפשב הארק ןורמ הנח) השעמ
 תקיודמ תלובקת ינוריאה שוריפה תקינכטל ופסונ וז הנורחא המגודב .135)'(לחר לש ריש םייפשב

 .(יביטרטילא רובמלקו
 ךרכה לש םעופה ירחסמה בלה אוה זכרמה")רייתל־תרבוחב חטבומה ןיב המ־רעפ שי' 49

 תויונח םע —

 ,("םיעודיה הפקה־יתב ,M1DRACHOV ,לגר־יכלוהל ס'לומה ,תודעסמהמ תובר ,תולודגה וב־לכה

 העונצ היינק תנוכת התוא תלהנתמ ןהבו ,םיסובוטואה םיחפונ ןהבש ,תוחיופמה ןבאה תורהנמ ןיבל

 .(206) 'םוי־תשקו הטושפו
 ,םש :ואר) ביטרנהו הידוראפה ,גולונומה :הנשמ תוגוס השולשל הריטאסה תגוס תא קלחמ טאייה 50

14-13). 
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 םג .תואיצמ ייומד וא םייטסילאיר םינממס רדענ ,טשפומ לוקכ דימת טעמכ ולצא עיפומ הזה

 ומצע לע הטועו ,(ימאימו םילשורי לע ליעל ורכזוהש תומישרב לשמל)עסונכ עיפומ אוהשכ

 רבעמ ולש ותומד תא הבעמ אוה ןיא .תעובמה וא עשעושמה ףרגונתאה־רייתה תלטציא תא

 ןיעל ,לוקל ותושיי תא הליבגמה ,הליעיו הזר תוילאנויצקנופמ גרוח וניאו שרדנה םומינימל
 רבודהש ,ןושיק םירפא לש וגהונל ,לשמל ,רומג דוגינב תאז .הליבס תיגולאיד תוחכונלו

 'תלגועמ' ,תזחמומ תושייכ עיפומ (יפרגויבה רבחמה םע יולגב ההוזמה)ולצא ןושאר ףוגב

 ,תואיצמ ייומדו םישמוממ םייתרבחו םייתחפשמ םירשקהב תדקפתמה ,תרחא וא וז הגרדב

 יפוא םינשה ךשמבו הגרדהב םילבקמו המישרל המישרמ םינבנו םיכלוה ,םיעיפומו םירזוחה

 ןיעמל ןושיק םירפא לש תויריטאסה תומישרה תא ךפוה הזה ןייפאמה .ינוידב 'םלוע' לש
 בורק ,ולש תוכוותמ יתלבה תויריטאסה תומישרב ,םולבנזורש דועב ,ןושאר ףוגב םיביטרנ

 ־יומד םלועב תדקפתמה תזחמומ תומד רותב — רבודהש ,יסאלקה יטסיצילבופה םגדל

 51.ונממ רדענ — תואיצמ

 ןתינ הידוראפה תא .ידוראפה חרעה אוה םולבנזור לעופ ובש רחאה ירנא'זה ץורעה
 לש הצובק לש תדחאמה האידיאכ ספתנש המ לש וא טסקט לש יריטאס יוקיחכ רידגהל

 דקיח איה הידוראפהש ,רמול ןתינ רחא טעמ חוסינב .רחא טסקט תועצמאב םיטסקט
 וא ,םדסמ רצוי לש םיטסקט ,דיחי טסקט הזש ןיב ,תילאוטסקט תוליעפ לש יריטאס

 .(יעדמה רמאמה וא הקירילה וא סופאה לשמל)יהשלכ תירנא'ז הזיראב םיזוראה םיטסקט
 ,הרוהט אל תילאוטסקט תוזחתה ,יתורפס־ילילפ טקא ןיעמ איה הידוראפה ,הרקמ לכב

 הווסמ .הווסמ תחת ,והשלכ טקייבואב הנוגמ השעמ עוציב התרטמש ,תובר םימעפ תעשורמ

 .תינודז האנה טעמ אל וירוחאמ ריתסמו ,קוכמב סגו לוז ,םיתעל ,אוה הז

 Dentith)'תיטנד ןומייס לש ותרדגה לע תססובמ ןאכ העיפומה הידוראפה לש הרדגהה

 תיפיצפס הידוראפ הנוכמש המ תא ןה היפנכ תחת תללוכה ,השימג הרדגה יהוז 52.(2000:9

 תיללכ הידוראפ הנוכמש המ תא ןהו ,(םיוסמ רצוי לש וא דדוב טסקט לש יוקיח רמולכ)

 םינווגה לכ תא דחא ילאירוגטק לס ךותב תללוכ םג איה 53.(רנא'ז לש יוקיח רמולכ)

 םימחה רומוהה ןמל ,יריטאסה טקייבואה יבגל הידוראפה לש תונעגופה תדימ לש תוגרדהו

 cheerful ארוק הקוימש המ) םישנאו תודסומ יפלכ ץלוע דובכ־יא ךרד ,בלה בוטו

54,(irreverence תינלטקה ,הזבמה ,הכימנמה הכחגהלו רמה געלל דעו. 

 לש ותביתכ תאשונ ,רבודה תומד לש יתואיצמ־יומדה יוביעה רדעיה ,תוטשפומה ,ןוחה לש וז הניחבמ 51
 םוחנ לש םגוסמ םייתרוקיב םייטילופ (ירוט ילעב' וא) םינשרפ לש םתביתכל ןוימד יווק םולבנחר

 .סוקרמ לאויו ץיבומרבא ןונמא ,ענרב
 לע התלוחת תא ,קדצב ,הביחרמו יתורפס־ילולימה םוחתל המצע תא הליבגמ הניא 'תיטנד לש ותרדגה 52

 .(9 ,םש) 'cultural production' לש גוס לכ
 .(Jump, 1972: 2) פמא'ג לצא ואר ,תיללכ הידוראפ ןיבל תיפיצפס הידוראפ ןיב הנחבאה לע 53
 .Meucke, 1969: 131 :ואר 54
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 םיטסקט ןה הידוראפה לש הירוגטקב לולכל 'תיטנד לש ותרדגה תרשפאמ תאזל רבעמ

 ןה ,רוקמה רנא'ז וא טסקט יפלכ הנפומ םהלש ימוק־יריטאסה רוחהש ,םיזחתמ־טיינייקח
 תא ץוענל תנמ לע ,םירחא םירנא'זב וא םיטסקטב הזחתמ־ינייקח שומיש םישועה הלאכ

 ־וד ברחכ םילעופה הלאכ ןהו ,תילאוטסקט־ץוחה תואיצמב תועפותבו םיטקייבואב םהיניש

 יבגל רתויב תויטנוולר תונחבא ןה ולא תונחבא .דחאכ םינוויכה ינשל תכתוחה תיבהל

 .םולבנחר לצא ידוראפה ץורעה

 ירה ,(יסראה יטסאקרסה ןזהמ)יתרבח־יטילופ ןוקיריטאס ודוסיב אוה םולבנזורש ןוויכ

 ןנעטמ אולמ תא תונווכמה הלאכ רמולכ ,'תורוהט' תוידוראפ ולצא אוצמל ןתינ אל טעמכש

 םהובריב סקאמ לש העודיה הידוראפה תמגוד 55,תוקחמ ןהש םגדה יפלכ ,גיעלמה ,יסראה

(The incomparable Max ;Beerbohm, ותוא הניכ ואוש דרנרבש יפכ), הקחמ אוה הבש 

 ,לתופמה יטקטופיהה ריבחתה לע ,סמיי'ג ירנה לש דחוימה ונונגס תא יתפומ ימוק יוקיח

 הפוקתו םוחתמ המגוד תחקל םא ,וא .(Beerbohm, 1993)ותוא ןייפאמה ריהזהו גיוסמה

 לש הנובשח לע תירמאקה היישימחה תוינכותמ תחאב העצובש הידוראפה תמגוד ,תרחא

 תינכותב העצובש הידוראפה וא ,(הל תומוד תורדס לשו)הברעב ןטק תיב היזיוולטה תרדיס

 56.רמזה לביטספ לעשאר יוקינ

 לש הזכרמב תומקוממה תורטמ תפיקתמ תקתונמ הניא םלועל הידוראפה םולבנתר לצא

 אוצמל ןתינ וז תרגסמב .תילאוטקאה ,תטהולה תיתרושקתה־תיתרבחה־תיטילופה תואיצמה

 אלולטיאו אכוח תושועה תוידוראפ רמולכ ,(תולופכ וא) תולצופמ תוידוראפ ןה ולצא

 תרוקיבל הציפק שרקבכ וב תושמתשמ ןמזב־ובו ,תוקחמ ןהש (טסקטה וא) רנא'זהמ
 'גחה ירדשמ חול' תוידוראפה ,לשמל ,ןה הלאב) המצע תואיצמב םיטקפסא יפלכ תיריטאס

 לש (לוגסב ,גחה שדקתה ליל) תויתייגההו תוינושלה תואחסונל תוגעול הלא .(126)

 תואיצמל םגו ,םהינימל םייתרושקת םינומידקו םירדשמ תוחול ,םוסריפ ינולע ,םיטקינומוק

 יפלכ תואשנתהו ןורוויע ,קתקתמ טייקשידיי תגזממה תואיצמ ,םהירוחאמש תיתרושקתה

 םיאשונ לע תוירוטרוא לשו לארשי־חא יריש לש הפייעל םירזוח םירודיש ,לארשי ייברע

 ,'תויריל' עבט תובתכ ,(ןוסלדנמ לש והילא ןיפולחל וא לדנה לש טירצמב לארשי) םיידוהי

 חוויד' ,ל"כטמרה םע גח תונויאר ,םיחרפ לשו םיקרח לש םיימיטניאה םהייחב תוקמעתמה

 ןויארה' רנא'ז תא תוכיחגמה ,(153) '1991 ןמוי'ו 'םילשוריב בעתנה עוגיפה לע ףיקמו אלמ
 ןורוויעה תא תוצקוע םג ןמזב וב ךא ,(ינוחטיבה החמומה םע רקיעב) 'החמומה םע

 ,תוארל הל רשפאמ וניאש ןורוויע ותוא ,המצע לארשי לש התוינידמ יפלכ ילארשיה

 ,תגעולה ,'סיטיבוהצ :עובשה תלחמ' הידוראפה קרש המוד ,תוילארשיה תגותב תוידוראפה ףסוא לכמ 55
 תומויא תופיגמו תולחמ ,לוכיבכ ,תודעתמה ,תיתואירבה הירטסיהה תובתכ רנא'זל ,המשמ זמרתמכ

 .ןאכ ןודינה ןבומב ,'הרוהט' הידוראפכ ארקיהל הלוכי ,ןיטולחל תוניימודמ תוירותסמו
 .ךכל תפסונ המגוד ,ןסלינ ילסל לש ובוכיכב ,קוחצמ תמ חדקאה םיטרסה תרדיסב תוארל רשפא 56
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 תושקיעשו ,תוערוצמל ולוכ םלועב תובשחנה תונידמ ישעמל םיליבקמ םיחטשב הישעמש
 םג תוסחייתמ הלא תוידוראפ .תונידמ ןתוא יגיהנמ לש םתושקיעל הליבקמ היגיהנמ

 םינכמש יפכ "םאדאצ" וא) םאדאס' תילארשיה תרושקתב הגוהנה ביואה לש היצזינומדל

 ,יתותמ' תוידוראפ תונכל ןתינש המ ןהו ,(153)'(בירעמב ןהו לקדיחה ןופצ ירפכב ןה ותוא

 (ול תוזחתמ ןהש וא) תוקחמ ןהש לדומה יפלכ ןהלש יריטאסה דוחהש תוידוראפ ,רמולכ
 ,לשמל ,איה וזכ)תואיצמה יפלכ הנפומ ולוכ ןהלש יריטאסה ןעטמהו ,ירמגל ההק דוח אוה

 לבא ,יאקפאקה רופיסה לע הידוראפ ןיעמ איהש ,היקלח תעברא לע ,[18] 'ףופצ' המישרה

 קינשופש ףסא־פיסוא לש םיגולונומה םה הלאכו ,הז רנא'ז יפלכ תויריטאס תונווכ לכ אלל

 ילככ וב םישמתשמ אלא ,גולונומה רנא'ז יפלכ םשיא תא םינווכמ םניאש ,(196־ו 192)

 .ו.מ.בה לעב וה' המישרהו ,[הרזהה תועצמאב] המצע תילארשיה תואיצמב תועפות חוגינל

 לש םיעודיה וימואנ — בגשנה רוקמה טסקט תא תפקות הניאש קר אלש ,[35] 'הנבלה

 [ולש תודהדהמה תוירוטרה תולאשה ףצר לע ,קשארה םואנה רקיעב] הניליטק דגנכ ורקיק
 .(יואר ירוטרוא לדומ וב האור ףא אלא —

 הידוראפב הנווכה .'תיטסילאירה הידוראפה' תונכל רשפאש הממ םג ענמנ םולבנחר

 טבמבש ,ךכ ידכ דע ,רוקמה ץנגס לש וא טסקט לש קיודמו דפקומ דקיחל איה תיטסילאיר

 הידוראפ .יטנתוא ךמסמ — ףויזבו ,רוקמ — דקיחב תוארלו תועטל ןתינ ןושאר

 הלגמ לש ותומדב תירבעה תורפסה לש הירוטסיההמ ונל תרכומ הקירבמ תיטסילאיר

 תיטסילאירה הידוראפה .לרפ ףסוי ליכשמה לש םידיסחה תורגא לע הידוראפה ^ימט

 ,היטרפ לכב הנמאנ הקילפר תרצונ השעמלש דע ,ההובג הכ תונמאנ תמרב יוקיחל תרתוח

 יכ דע ,תמלשומ הכ הרוצב תואיצמל ומדש םירויצ ,סיסקואז לש םיידגאה ותויצל המודב

 57.םהב וריוצש םיבנעב רקנל ואבש םירופיצה תא ועטה

 ,קיודמה יוקיחה תונמא הניא ולש יוקיחה תונמא .הזה טרדנטסה ןמ קוחר םולבנזור

 הנכס לכ ןיא .,טסירוטקירק ,יסראפ ,ךיחגמ ,עורפ יוקיח אוה ולש יוקיחה .דפקומה

 תובתכה וא ,םולבנזור לש 'גחה ירדשמ חול'ש בושחל העטיו דעמי םימתה ארוקהש

 םולבנזור לש הביתכה .םייטנתוא םיכמסמ ןה ,ולצא תועיפומה תוילכלכה וא תויתורייתה

 .spoof וא hoax תילגנאב ארקנש המ לש בטוקהמ קוחר אוהו ,תועטהל הדעונ אל

 לא ,דרוסבאה לא דואמ רהמ (תואירממ וא) תורדרדתמ םולבנזור לש תוידוראפה

 לוטיל םא)'תיטסילאיר הילשא' םייקל קיסינ ןהב השענ אלו ,far-fetched^ לא ,הגלפהה

 הטוע אוהש הכיסמה תונימא תא רובשל הנהנ םולבנחר .(סיזמימה תרות םוחתמ גשומ

 .ללותשמו חופה דרוסבאה תא ןסרל קיסינ לכ ולצא ןיא .ףרוטמ ידרוסבא דטיבב

 ,תיקסטורג הידוראפ יהוז .ימוקה ךוחיגה ,ינודזה ךויחה ןמזה לכ ץיצמ הביסמה ירוחאמ

 (28-27,1984)ךירבמוג םג .Pliny, 1938, Vol ix, 309-311 :ואר .סוינילפ רפסמ סיסקואז לש וירויצ לע 57
 .הלא םירויצ ריכזמ
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 הרומק הארמ ךרד לוכיבכ ,תתוועמו תכחגומ הרוצב עיפומ רוקמה (רנא'ז וא) טסקט הבש
 .הרועק וא

 ,('לתלתה סוניא')תיסאלק־ואינהו ('םירבכעהו םיעדרפצה תמחלמ')תיסאלקה הידוראפה

 .ךומנל הובג ןיבו ןכות ןיבו הרוצ ןיב הנחבהה :תויזכרמ תונחבה יתש לע הססבתה

 לע ותלחהו ונונגס ץומיא ,בגשנ לדומ יוהיז לע תססובמ התיה תיטסידוראפה הקיטקרפה

 ,החוד תימולבנזורה הידוראפה .ימוק רעפ רציש המ ,םיילאיווירטו םיטועפ ,םיכומנ םיאשונ

 ןיבש חתמה רושימב תלעופ הניא איה ,לוכ תישאר .וללה תונחבאה יתש תא ,ללכ־ךרדב
 היווהה ןמ םבורב םיחוקל ולש םילדומהש םושמ ,רקיעב ,תאז .ךומנה ןיבל הובגה

 ירדשמ חול'ב יפא דממ םוש ןיא) תירורפאהו ,תשקיעה ,העיזמה ,תיוושכעה תילארשיה

 הנשה לש הזל הנשה 'גחה ןחלוש תולע' תא הוושמה ,תינכרצה הלכלכה תבתכב וא 'גחה

 תרגסמל (רוקמה רנא'ז וא) רוקמה טסקט תא לצפל הטונ םולבנזור ןיא ןכ ומכ .(הרבעש

 ומוקמבו הצוחה רקענש ,ינכות יולימלו ,יטסידוראפה קתעמה ךלהמב תרמשנה ,תינרוצ
 שבגימ רוקמה רנא'זב וא טסקטב תוארל םולבנזור הטונ ולש תוידוראפב .שדח יולימ אבומ

 לוגליגה םזינאכמ לא ויערכ לעו וברק לע סנכומה ,םלש יטמתו ינומיס (טלאטשג)

 .תונוש תויטהו םיתוויע רבועו יטסידוראפה

 תוידוראפ לש גנעמ רחבמ ולצא אוצמל ןתינו ,םולבנזור לצא רתויב חוור ידוראפה ץורעה

 תוידוראפ םולבנזור לצא אצמנ לשמל ךכ .םינוש םישגדבו םינוש םילדומ לע םינוש םיגוסמ

 המישרה לע ,תיפרגויבה המישרה לע ,םיטספינאמ לע ,םתצק םירופיס לע ,םימואנ לע

 םיחנומל םינוקיסקלו םיכירדמ לע ,םייודיו םיגולונומ לע ,םייאנותיע תונויאר לע ,תירוטסיהה

 לע ,גחה יפסומ לע ,הלכלכו שפונ ,תוברת ,תואירב ,תונכרצ ,ןקויד תובתכ לע ,םייעוצקמ

 .יוכו ,גחה ירדשמ חול

 רבודהש /םיפיוזמ םיגולונומ' םתוא ,fake-monologues^ םולבנזור עיגמ ואישלש המוד

 לש 'זארוטנאהמ קלח אוהש ,'ברוקמ' לש תיביטקיפ תומד ,יטילופה טנדיפנוקה אוה םהב

 יפכ ,הידוראפה .יתימאה יריטאסה טקייבואה םצעב אוה־אוה ןורחאה הז .יטילופה גיהנמה

 לע ךמסנש רנא'ז ,(Dentith 2000: 189) יליפט רנא'ז איה ,קדצב 'תיטנד ןומייס רמואש

 ,ןכוסמה לאיצנטופה תא םישיחממ םולבנזור לש fake monologues^ .םירחא םירנא'ז

 ,םידירחמ ינוידב־עדמ ירוצי םתואל המודב .תאזה תויליפטה לש ,ינטשה רמול ןתינ טעמכ

 לע םולבנתר לוכיבכ טלתשמו רדוח ךכ ,ךתוישיא לע םירתסמב םיטלתשמו ךפוגל םירדוחה

 םרוגו ונוצרכ םתוא בתנמ ,ינודז ךויח לעב ,קחורמ תובוב ליעפמכו ,ויתונברוק לש םחומ

 תדדחתמ םולבנחר לש וידיב .בושו בוש ולפיו ורזחיו ולפי םהבש תורובה תא תורכל םהל

 תוריקד לש ,ןודזו הווסמ לש תונמא ,תירזכאו תימומרע ,הקד תונמא ללכל הידוראפה

 .לערב תולובטה ,לוכיבכ תומימת תורימא לש ,טחמכ תונונש

 קקזנ םולבנזורש קר אל .םולבנזור לש ותביתכב חיכש רנא'ז ,רומאכ ,איה הידוראפה

 .ואישל דחוימה ועבט ,דחוימה ונורשיכ עיגמ ובש המודש אלא ,תובר םימעפ הזה רנא'זל

 יצורע לכב יעבט ןפואב םהב שמתשמ םולבנזורש םיברה םייתורפסה םיעצמאה ,לשמל ,ךכ
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 ,קרבה ,תאזל רבעמש אלא 58.ולש תוידוראפב םשומימ אישל ילוא םיעיגמ ,ולש הביתכה
 תא םיכפוה ,תידוראפה ותביתכ תא םינייפאמה הריציה תוודחו תיתונמאה תומלשה

 ,ילטוטסיראה ,יעבטה ומוקמל — תססובמ תיתורפס תרוסמ לעב ימוק רנא'ז — הידוראפה

 יתורפס רצוי ותוהמב אוה םולבנזור ןורודש ,העיבקה לש קומעה הנבומ והז .םולבנזור לש
 תושירדל הנענו ףופכה רצוי רמולכ)יאנותיע רצוי רשאמ ,רתוי ףא ילואו ,תוחפ אל —

 .(יאנותיעה םוידמה

 ןהל אורקל ןתינ ילוא) תוכוותמ יתלבה ,תורישיה תויריטאסה תומישרהש דועב ,ךכו

 םייתורפס םיעצמאב םירישע ,םיפונמ ,םיחבושמ םיטסקט םה םולבנזור לש (תויטסיצילבופה

 — ולש תויריטאסה תוידוראפהש ירה ,הקזחו תללכושמ תינודראס הביתכ תוברת םיריגסמו

 לע הגעלהו ךוחיג ךותמ הרזחה לש ,יוקיחה לש ימוקה הזחמה הלעומ םהבש םירתא םתוא

 םולבנזור תא תורשוקה ,תויתורפס ןח ינבא ,תוריעז תפומ תוריצי ןה — ןברוקה לש טסקטה

 לש הלודגה תידוראפה תלשלשב ימיטיגל רביאל ותוא תוכפוהו םילודגה הידוראפה ינמא םע

 ,תיתפומ ,הנטק הריצי התוא הל החנ ,תקהוב ,הזכרמבש תלשלש התוא ,תיברעמה תורפסה

 'העונצ העצה' התוא ,לחבב הקוצי הקירוטרו ףורצ םזאקרס לש תזכורמ לער תלולג התוא

 ,תיריטאסה הידוראפל הדימה תמאלו ןחובה ןבאל התיהש ,טפיווס ןתנו'ג יריאה רמוכה לש

 .איה רשאב תיטילופה הריטאסל םצעבו

 באה ־תייגטרטסא

 קבוחה ,ימוק לע־ןונגנמ ,תיתונמא בא־תייגטרטסא ימולבנתרה סופרוקב תוהזל ןתינ םאה
 אוה הזה לעה ןונגנמ .ןכש רובס ינא ?םינושה םיירנא'ז־תתהו םיירנא'זה וילולסמ לכ תא

 טסידוראפה ,ןוקיריטאסה ,ןורטאיתה רקבמ ,םהובריב סקאמ .הרוטקירקה לש ןונגנמה

 :ךכ הרוטקירקה תא רידגה ,תינאידראודאה הפוקתה ןב ילגנאה רייאמהו

 ךא ,רחא וא הז ישונא ףוג לש תוידוחייה ויתויורזומב ,םינפ־אושמ וא ששח אלל ,הזרפהה תונמא

 Beerbohm)59, 1953: 143).אל ותו ,הזרפהה םשל קרו

 ראשנ אוה' :(173)'םייתרושקת םיסופיט העברא' הידוראפב תכפהתמה הינוריאב שומישה ,לשמל ,ואר 58

 :תוברת יכרעל תילמינימ תוביוחמ .א :תוינורקע תוביס המכ ללגב ינשה ץורעל רבע אלו רודישה תושרב

 הנפ אל ינשה ץורעהמ שיא .ד :תורחסמתה־יא .ג :ותוא השעש הדובעה םוקמל תיסיסב תונמאנ .ב

 תשר ,(23)'תצפש' תידוראפה המישרה לש הכרוא לכל הרוזשה הרישעה םייומידה תשר תא וא ,'וילא

 ילקיסומה םלועה ןמל ,הז םיקוחרו םינוש תודשמ םיחוקלה (תורופאטמ םג) םייומידב שומיש השועה
 ץוצקעב ליחתמ "טסולמיצופיש"ה' :המגודל .טפנ חודיקל תודסאו םיפצ םיקודבמ לש הז דעו ינופמיסה

 וא ,(23)'הוורמ ןיאש אמצכ ,ןורגב עוקתה ישושבי שיבגכ בושל ידכ קר [."] הוודאכ רזוחו בשו [...] לק
 ומכ ,וז לש התרדא ילוש לע וז תוכרודכ ומדנו ,םיפות רודרד ץעמכ וכתינש ,תוינוניבה תומולהמה ויהו'

 .(םש)'חוקימ־עוגיפבכ הצחמל הסורהה הרידב קיזחה אוה' וא ,(26)'ינסיד לש טרסב םידמג
'The art of exaggerating, without fear or favour, the peculiarity of this or that human body, for the 59 

mere sake of exaggeration.' 
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 ,תינורקע ,לוחל הלוכי הרוטקירקה)וז הרדגה לש הלוחתה חווט תא יתבר הבחרה ביחרנ םא
 לע קר בשח םהובריב — ישונאה ףוגה לע קר אלו ,תרכומ העפות וא טקייבוא לכ לע

 תלבקתמ הרדגה לבקנ ,הפוסב ריהב ןיטולחל אלה גויסה תא טימשת (תיתוזחה הרוטקירקה
 .תעדה לע

 איה־איה ,יסראפה וא יקסטורגה לא החיתמה ,יטסילאירה לש תילמיסקמה החיתמה

 םיצורעה לכ לע םולבנחר לש ותביתכ ןייעמ תא העינמה ,הוואתה רמול רשפא ,היצביטומה

 ,קדוב ,טחוש היה ובס־בא')רפסה תא חתופה טפשמה ןמל .תזקנתמ איה םהילאש םילבויהו

 אטחו ,תיסורל הכפהש תינלופ ריעב חמק תונחט להינש ,ם"תס רפוסו "רמזילכ" ,להומ

 'תוהזה תייעב תדלות רוציק' ,'רויצ היה יתימאה ודועייש תורמל ,הריש תביתכב רתסב

 'תצפש')הארמל םילימאטה וא םינטסחזקה םילעופה ךרד ,דרוסבאל ךלוהו רדרדתמה ,([15]

 ידלבוקסרפ ילילצל תותובעה ויתובג תועצמאב ונבשי תא דרגמה לובכה ןובובז ךרד ,([23]

 הרגדופ ילוח םישישקל סובוטוא סיטרכ לע םיגוניעה סמ ךרד ,([126] 'גחה ירדשמ חול')

 ,םייימינפה וירביאמ ףוגה לכ תונקורתהב תאטבתמה סיטיבוהצה תלחמ ךרד ,([137] 'ףרוח')

 :עובשה תלחמ') ךרבה תקיפ תא ףוסבל טלופ הלוחה רשאכ יטירק בלשל העיגמו

 הרידה הארמ תא ןיטולחל תננערמה ,תיזאפ־תלתה תוריקה תדדקמ ךרד ,([178] 'סיטיבוהצ

 ,ואקמיצ הוורנימ תחקורה ךרד ,([180] 'גחב ומ המ ימ') שלופמ ףיפרקל התכיפה ידי לע
 םילגירדמל םיחמומל דעו ,([182] 'ףרוחל ךמצע טולח')יחיפנוקה םוידפמוקה תא העיצמה

 ףחדה ,([259] 'תכשונ תופיפצה') הכפוש יתורכ םייטילמרכ םירמכ לש םייטסילמינימ

 תילולימה תוליעפב יזכרמה בוציעה םרוג תויהל ךפוהו עבעבמו חופו הלוע יטסירוטקירקה

 .תוילארשיה תמת לא סנוכ הלש גציימ םגדמש

 .ץכנ הז .הקיחצמו המוד תויהל הכירצ הבוטה הרוטקירקהש ,תסרוג תיממעה המכוחה

 הלוכי רוקמל הרוטקירקה לש ידמ הלודג הבריק .הנוש םג תויהל הכירצ איהש ,אוה ןיינעה

 קותעשה ןיבש חווטה ,רעפה .הלש תינכשונה תויביטקפאב םוגפלו תימנאל התוא ךופהל
 ,רוקמל התוא םירשוקה םיטוחה לכ תא תכתוחש ,תילקידרה היצמרופסנרטה ןיבל ינאכמה

 ןמא אוה םולבנזור .טסירוטקירקה לעופ ובש חווטה אוה ,רכה אלל הב הנושו תווע רוקמהש
 ,ןוימדה תרימש ידכ ךות ,רתויב םייקסטורגהו םיידרוסבאה תווצקל דע הרוטקירקה תחיתמב
 לש רמיצה') רניחט (!ןותמה) לחנתמה לש ומולח ,וז הניחבמ .רוקמה לש ומלצ תרימש

 תווהל לוכי ,ינייסוח לסייפ לש ףאה תורעמב היינשה ןירדהנסה תא םיקהל ([186] 'רניחט

 ,רחאה דצה ןמ !רתוי תיקסטורג הקתה ראתל השק ,דחאה דצה ןמ .הקירבמו תגציימ המגוד

 תיניטסלפה הייסולכואה לש טלוב גיצנ — ינייסוח לסייפ) םייולג םקלח ,םינתיא םיטוח

 ,ינש תיב ימיב תידוהיה הרבחב ןוילעה יתכלהה דסומה — היינשה ןירדהנסה !םיחטשב

 שדחמ המקהל םידמעומה תודסומה דחאו 'תיתכלה' תידוהי תונוביר לש םילמסה דחא

 יוטיבה) םייומס םקלח ,(המודקה תידוהיה היווהה רוזחשל םייחישמה תונוזחה תרגסמב
 םיקיתע םינבמ ,תורעמב תורושקה תויצאיצוסא לש הרוש תעדה לע הלעמ 'ףאה תורעמ'
 הלעמו תיאלנ יתלב הקושתב תשפשפמו תרבונה תיגולואיכרא־ודואספ היווהו םיברח
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 הקסטורגה תא םירשוק 60,ימואל־יתד סוכינו תולחנתה ,שוביכל םירתא ללש התכחב
 6,.תילאוטקאה תיתרבחה־תיטילופה תואיצמה לא הפירחה

 לש יוהיז לע תססבתמ הרוטקירקה .םיוסמ סקודרפ ןומט טסירוטקירקה לש ותוליעפב

 רדוח טסירוטקירקהש לככ .הקוחמה טקייבואה תא םינייפאמה תומרונו הלועפ ימגד ,םיווק

 ,תוינשמה ,תוינוציחה תובכשהמ דועו דוע ףלקמ ,רוקמה טקייבוא לא רתוי קומע

 אירמהל לוכי אוה ךכ ,ונממ םיקלח וא ,ולש יסיסבה יטנגה דוקה תא הלגמו ,תויביטבירדה

 תותחמב רתוי םייטוזקא םירוזא לא גילפהל ,הרוטקירקה לש יטרקנוקה שומימב רתוי קוחר

 ,דרוסבאה לא ,far-fetched^ לא םולבנהר לש תימוקה הארמהה .דרוסבאהו היזטנפה

 םודא־ארפניא םוליצ ,רוקמה טקייבוא לא ,ינגטנר ,רדוח טבמ תיינפה לע ,ןכ םא ,תססובמ

 .יטסירוטקירקה תוויעה דעי ,הפקתהה דעי לש

 ןמזה תונחטב ותמחלמו םולגנמר ןוד

 ןתינ ףרוג ןפואבש אשונה אוה ,םולבנהר לש ותביתכב רתויב םיטלובה םיאשונה דחא

 לש ותוגהבו ותביתכב ףסונ יזכרמ ביטומב רושקו ךורכ הזה אשונה .ןמזה אשונ ול אורקל

 ,תומיעה ,דוגינה ביטומ אוה ,תאזה הבשחמהו הביתכה שרושב דמועה ביטומ ,םולבנזור

 הבירמה ימואת .רחאה דצה ןמ 'לארשימער דחאה דצה ןמ 'תוילארשיה' ןיב יתיזחה קבאמה

 הסיפתה לומ 'תילארשי'ה הסיפתה) םייביטאירווה םהירואיתו םהידניכ לע ,וללה םיצינה

 הידעיש ,הליגר םואל תנידמ' ,[87] תוילארשיה לומ תויתולגה ,[86] 'תילארשיצרא'ה

 'םייפוס־ןיא וידעיש ,יחישמ רשג־שאר' לומ 'תיפרגומדו תיפרגואיג הניחבמ םג םירדגומ

 ,[87] לארשי־חא ידוהי לש רוצנה וטגה תומוח לומ תינוליחה תילנויצרה תויטמגרפה ,[81]
 ,תיביטרלקדה ,תילארשימעה' תוברתה לומ ,'תישממה ,תילארשיה ,תינוליחה' תוברתה

 תא תמלגמה ,םילשורי לומ ביבא־לת ,[205] 'תילטנדנצסנרטה ,תינמואלה ,תיחישמה

 ,[205] 'השומחה תויתליהקהו היטרקואיתה לש קנחמה ,תונויצה לש היצנגטסה'
 ,[91] 'ירבצה סותאהו תוילארשיה תקתפרה' לומ ,'תירטנצונתאהו תיתולגה תוילאטנמה'

 לש 'ידוהי'ה רשקהה לומ ,גאדומהו ינעבותה ,םויה־השק ,יטמגרפה 'ילארשי'ה רשקהה

 הלביח רשא ,הכוראה תולגה' ,[92] םייטפילקופאו םינועט םיגשומב שומישו תופדרנ ,ןברוק

 הלעמלש תוחוכ ידי לע אובתש הלואג לע ךומסל' ונתוא הליגרה רשאו 'ונפוגבו ונשפנב

 יוטיבה לש האייחה ןיעמ ,ןכ םא ,הווהמ ,ילחנתמה ןוזחה לש יטסירוטקירק־יקסטורגה רשקהב וצוביש 60
 .'ףאה תורעמ' קוחשה ירופאטמה

 שיבכה ילושב דעוצ הארנה לוגסה גנינרטב שישיה)ילאיווירטה טרפב שומישה תא ,לשמל ,םג ואר 61

 ,ינמו ינב — םינוגהה' תבותכה םע הטובחה תירחסמה ו'זפה !םראפ־רפוסה לש ןוליינ תיקש ודיבו

 תיטסילאיר תוכירפ לש םקרימ תוושל דעונש שומיש ,(18) 'ףופצ' המישרב (ירחא םלועמ ץופיש

 .טסקטב תבצועמה תיקסטורגה הנומתל תימוימוי
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 םדאה לש וחוכבו ותלוכיב הנומאה — ידוהיה םעה חורב הקומעה הכפהמה' לומ ,'עבטהמ

 לרוגה' לומ םירבצה 'הרויה ידלי' ,[92] 'ומע לרוג לעו ולרוג לע טלתשהל שדחה ידוהיה

 תנעשנ וילעש יתוגהה דסמה לש זעובהו ןיכיה ,ךוותה ידומע םה ,('וכו ,[92] 'ידוהיה

 תוודח' המישרב שרופמ יוטיב אצומ םיביטומה ינש ןיב רשקה .תימולבנזורה הריטאסה

 :'םזינורכנאה

 לעו ןיכר תלשממ לע [נ"ג ,ןורשו רימשכ םישיאו םילחנתמה] הלא וזירכהש המרוחה תמחלמ

 בחרמ ביבס רקיעב אלא — יזיפה בחרמהו םיחטשה ביבס קר אופא תלהנתמ הניא ,םולשה םכסה

 ענ ןמזהש החנההמ תאצוי ןיבר תלשממ םא ןכש :םידחוימה התורירמו התושאונ סג ןאכמו .ןמזה

 יהלש לע םויכ הרומ ,הנידמה תמקה םע קתקתל ליחתהש ,ילארשיהו ינידמה ןועשהו ,המידק

 אלא ,תויזיפה תויולחנתהה תא קר אל ךכב 'תשביימ' םולשה תוינידמ ירה — םירשעה האמה

 ןיעדויבש ,תיאכראה ילארשיצרא' לש יטסינורכנאה ןמזה תא :תולמסמ ןהש המ תא רקיעב
 (84-83).והשלכ ינרדומ ןועש םע םאותמ וניא הנווכבו

 תוחתפתה לולסמ לעב אוה םהמ דחא לכו ,םיהז םניא םיביטומה ינש ,תאז םע דחי

 .ומצע ינפב תושרפתהו

 ילדנמ ,םירשעה האמה תליחתבו הרשע־עשתה האמב םיידוהיה םינוקיריטאסה ילודג

 לש חמב ,תירזכאהו תינפשוחה ,תיריטאסה םתייאר תא ודקימ ,םכילע םולשו םירפס רכומ

 תפחדנ ,תלשוכ ,העיזמ תוימניד התוא 62,ידוהיה 'סוקימונוקא ומוה'ה לש ,ריעזה ידוהיה

 תוכאלמ ינימ לשו הריעז היטמקרפ לש תוימניד ,תלחותו תילכת תרסח ,הרועכ ,תקבדנו

 יתרבח ,ינידמ לגר ךרדמ רסוחו קחטיב־רסוח ,תידימת הקוצמ ידי־לע תענומה ,ריווא

 הקיטתסא ןימב םג הוולמה ,ףודרהו ףודהה ,ינבצעה ,לקה ידוהיה ןמזה לומ 63.ילכלכו

 ןמזה ,רחאה ןמזה ,שרופמב וא עלבומב ,ןוקיריטאסה יניע דגנל דמוע ,רועיכ לש תידוחיי

 — ידגה
 הדבוכ תא קנויה ,ותביבסבו ותמדאב שרשומה םדא לש ןמז ,ןנאש ,יפא ,דבכ ןמז

 .21-13 :1965 ,דקש האר .דקש עבטש חנומ אוה ('ילכלכה םדאה' וא)'סוקימינוקא ומוה' חנומה 62

 רתויב העודיה המגודה ילוא — םסרופמה רואיתה תא ,(תוירשפא תואמגוד תורשע ןיב) לשמל ,ואר 63

 תבכרה לע םילועה םידוהיה לש — םירפס רכומ ילדנמ לש ,'יצובישה' ,יביזולאה־ימוקה ונונגסל

 םידוהיה ינש רואית תא וא ,(ט"צש ,ז"שת ,םירפס רכומ ילדנמ)'הלגעו תפיו םשי רופיסה תליחתב

 ותומד .(ב"כת ,םש)'הטמ לש הבישיבו הלעמ לש הבישיב' רופיסב גגה תיילעב םהירוחמ םיאצויה

 ינחורהו יזיפה םוליגה ילוא איה (ט"ישת) םכילע םולשל ןוזיה יסייפ ןיב ליטרזנב 'יניפ ונרבח' לש

 ותעונתש ,הקיקדו הכורא ,הלד ולש תויזיפהש ,ףודההו לקה ידוהיה לש הזה סופיטבאה לש םלשומה

 ,תואצמהבו תונויערב חדוקו הזוה ושארשו תיזזת תזוחא םלועב ותולהנתהש ,םאות תרסחו ןח תרסח

 הבחורלו הכרואל העורז םכילע םולש לש ותריציש אלא ,תואיצמה עקרק לע תוקסרתמ ןבומכש

 םמלועל דעו ,וינכוסו וינכדשו וירחוס לע לדנמ םחנמ לש ומלוע ןמל ,הזה פיטוטורפה לש תועפוהב

 ןיזאמל םורגל וחוכבש ,תילכת רסח ילולימ דשא קיפמ םהלש ירובידה pמהש ,'םדעב םירבדמה' לש
 .ןופליע ידכ דע ואיבהל ףא וא ,תונותשע דוביא
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 ההשומה סומתירה תאו דלומה הנוחטיב תא ,םינש תואמ תב הפוצר הבישי תרוסמ לש

 תמא ןמור תריציל דיחיה ןתיאה סיסבה תא לייווצרוק וב האר םימילש ןמזה הז 64.הלש

 .(403-340 :ו"כשת ,לייווצרוק :ואר)

 ,םולבנתר לש יפוטואה ןמזה .תיכפה םיוסמ ןבומבו ,הנוש םולבנחר לש הביטקפסרפה

 ,ירוזחמ ,יטיא ,ירכיא ,דבכ ןמז וניא ,יריטאסה וטושב ףילצמ אוה ומעטמו ומשבש ןמזה

 לש ןמז ,םרוז ,יטסלפ ,שימג ןמז ,יוניש לשו העונת לש ןמז אוה ולש ןמזה .המדאב שרשומ

 והז .הרכה ,ןויסינ ,עדי דועו דוע ,חוכ דועו דוע םירבוצו םיכלוהה ,םיחתפתמ םימזינגרוא

 ונמז .ימיטפוא ןמז והז .רוחאל לקעתמ וניאו המידק עיבצמ וציחש ,יראיניל ,ירוטקו ןמז

 חתפתמ ןמז והז .תורואנה לש ,המדיקה לש ,הלכשהה לש הנמז אוה םולבנתר לש יפוטואה

 וא םימע םתוא ,תורואנהו המדיקה לש לגדה יאשונ םע םאותמ תויהל רומאה ,םדקתמו

 .הזה ןמזה לש תורשפ רסח ןמאנ אוה םולבנזור .תיברעמה תוברתה תדחב םיאצמנה תוצרא

 לש ןמז ,יטתפ־יטנא ןמז והז .םיאיש וא תוכפהמ לש ןמז וניא םולבנחר לש יפוטואה ןמזה

 בציעש ןמזה ןמ הנוש אוה וז הניחבמ .גולאידו בושמ ,הרשפ לש ,תיטיא ,הריהז היינב

 ןמרתלא םג הוויל ,םולבנזור ומכ .ןמרתלא ןתנ ,הרידא תויביטסגוסב ,ויתוריציב שיחמהו

 תנידמ לש התודלוויה עגר תא .תינויצהו תילארשיה הילאוטקאה תא תוכורא םינש ךשמב

 ,שדח רצנ תעיקב לש יסינה ךילהתה לש יטילופהו יאידיאה שומימה תא האר ובש ,לארשי

 יגולוטכסא עגרכ ןמרתלא הווח ,תודהיה לש בקרהו לתפנה ,לוכאה ,ןשיה עזגה ןמ ,ןנערו האג

 רהוזל האוושהב 65.תירוטסיה־לע ,תיתימ תונשרפ ול קינעהו ,קרבכ ריאמ ,םירה־עקבמ ,רידא

 תא םג ומכ) הירוטסיהה תמיב לע םידוהיה תואמצע לש התיילע עגר תא הוולמה יתימה

 ,תורשפ לש ןמז ,עגר רופא ןמז אוה םולבנזור לש יפוטואה ונמז ,(הל םיקישמה םיעגרה

 .ינלמעו 'ילמרונ' ןמז ,תונטק םוי לש ןמז ,תיבקעו הריהז היינב ,תואיצמה םע גולאיד

 הדבועה איה ,ימולבנחרה ןמזה ילגלגב תמרוזה תיסיסבה תוימיטפואה תא רשפאמש המ

 דחא לכ לש ןדבואה תא וכות לא עלובה ,םימואל וא תורבח לש ןמז ,יתרבח ןמזב רבודמהש

 /םלועה תומואמ םיעסונה' לש הנותמהו תחטובה םתעונת רואית תא 'הלגעב תפיו םש'ב בוש ואר 64

 ,([13] המיה ריצ ,'םידוהיה תמחלמ ףסה־תונש תא החתפ')'עסמ לש רישי :הלא םירישב ,לשמל ,ואר 65
 םינצנ /תאזה המאה ידב לע/החירב תולילב וטבנ ךיא/תואבה םינשב דגוי דוע')'םינפ לא םינפ ליל'

 הלואגה תונחת [...] םיבצע העושי ימי ,חרט ימי')'ףד דועי ,(25)'לאכימ לש ףד' ,([18] 'החירפ יארונ

 רוא [...] ששו םיעברא ץרחנה ףסה תנש שאה דומע ומכו יבצ ומכ הצנצנ [...] רהס ומכ תורודגה
 ןדע [...] םירספא תערוק הדלג תודרמ תע') 'דעומ יאורק' ,([28] 'הלואג תע [...] םימדו תועושי
 ,([55] 'תצעור ,הצירע תע')'הלילמ רופסי ,([34-32] 'םיעורק ןמזה ינפ [...] תואלפ תע [...] הכפהמ

 [."] !םידוהיה תואמצע /,העיקבמ /,העיקבמ /,םידאמ־לילו הגנ־ליל ןיב ,דומע ילב')'ףסה לע' ןכו
 רבדי ,([361 ,יעיבשה רוטה] '!וימש ול וערקי ובש הליל והז /!וימי־והת ךותב תועובש ליל והז

 לש וליל' ,([7 ,ינש רפס ,יעיבשה רוטה] 'תכלממ תדל ואר האר /םיהבג לע טיעו ברוע')'ךרדה יעיקבמ
 pאב' ,([9 ,םש] 'לילה־הז השרע לע דמועכ אצמי /המאה תנקז םע ןיקזהש בסהו')'איבנה והילא

 תודלות תא ועבקש /תולודגה תוריזל םעה בש /ורבדמ ףס לע בגנבו /תולועה תוניפסב םיה לע')'יניס

 .([33 ,םש] 'וארבה
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 רבודמהש ,הדבועה לע תנעשנ תאזה תוימיטפואה ,ןכ ומכ .עגפנ וניאו ולכעמ ,ויטרפמ

 החוכב ,עונל הרומא תוחפל וא ,הענה ,תיסחי הריעצ (לארשי תנידמ) תיתרבח תושייב

 לש ךילהתב תואצמנה תויושיי תנייפאמה ,הביהלמ תיתלחתה הפונת לש התארשהבו

 ימניד ותויה ףקותב ,םאש ,ךכל םיארחאה ןיב םה הלא םיטנמלא .תוקזחתהו ,הלידג ,החימצ

 תויכרעה ףקותבש ירה ,יפאה ,דבכה ,ייוגה ןמזה לש וכופיה אוה ימולבנזורה ןמזה ,הנתשמו

 םיטסקטב םיאצומ ונאש יפכ ןמזה תייווח לש הכופיה אוה ,ותוחתפתה ןוויכל תרשקתמה
 תינרדומ העדות םיפקשמה םיטסקטבו יטסילאיצנטסיזקאה יברעמה םזינרדומה לש םיננוכמ

 רומג דוגינב דמוע םולבנזור לש ריהזה יכילהתה םזימיטפואה .וז 'תידרוסבא' וא 'תיטנדאקד'

 ,וא) 66טסורפ לצא ,לשמל ,יוטיב ידיל האב איהש יפכ ןמזה תייווחל וא ןמזה תסיפתל

 .(יאתבש לצא ,רחא רשקהב

 ,ןויאה יכילהת לע ןמזה בוציעב שגד םשה ,יטסילאיצנטסיזקאה יתורפסה ףוקישל דוגינב

 ,העיקשה ,ןויפרה ,תוממעתהה ,הייהדה ,השימכה ,הילבה יכילהת לע הזמ רתוי דועו

 הווהמה ,ימיטפוא ןמז ,רומאכ ,אוה םולבנזור לש יפוטואה ןמזה ,הנקיזהו תוררופתהה

 םיצוענה ,ןמז תייווח וא ,ןמז הז .תולשב ,ןוקית ,הדימל ,תורבטצה לש ךילהתל תרגסמ

 לבא ,םנמא ןשונ דואמ אל ןמז ,םייפיצפס םיירוטסיה םיכילהתב ,הנותנ תירוטסיה תואיצמב

 .תדלוה לש עגר םע

 תפוקתב ןכל םדוק דוע ילואו) לארשי תנידמ לש התמקה םע קתקתל ליחתמ הזה ןמזה

 ,ךרדב־הנידמה' וא ,'הנידמ־םורט'ה תפוקת ,תוערואמהו בושייה תפוקת ,הנידמל הנכהה

 יאמב דלוויהל דיתעה רבועה לדג ובש םחרה — ימולבנזורה 'ןמז־םורטה' תפוקת םג איהש

 ,תיאמצע ,השדח תושיי לש המקה איה לארשי תנידמ תמקה ,םולבנזור יניעב .(1948

 ותוא דע תידוהיה היווהב טלשש ,ילמרונ־אה ,יתולגה ןמזהמ דרפנב ,הלשמ ןמזב תלעופה

 םיירהצה־רחא תביסמ רואית ךלהמב תשרפנה ,ןמזה לע טסורפ לש הריהזמה הסמה תא ,לשמל ,ואר 66
 הרבחה ישנא םע תשדוחמה השיגפה .דובאה ןמות תובקעב תא תמייסמה ,טנאמרג־הד ךיסנה לצא

 ךות לא ואוש־פיפ ןיעמל ,לסרמ ,רפסמה יבגל תכפוה ,םתוא האר אלש םינש רחאל ,זירפב ההובגה
 טוטישל לושמה ,םישנאה ןיב טוטישה חכונל ,השיגפה חכונל .ומצע ןמזה לש איפקמה ןויזיחה
 ןמאכ ןמזה הלגתמ ,תורכומ תויומד לש םיירוטקירק ,םיינודז ,םיתוועמ תואנקויד םיגצומ הבש הירלגב
 לש וינפ לע הכיסמ לש תיטיא החנה ידי־לע ,אתב את לש תיתטיש הפלחה ידכ ךותש ,רידא יתוזח

 לש יוזיחל תנתינ יתלב תותשקתה וא םייחלה לש המוצע הלדגה ידי־לע ,הבכיש רחא הבכיש ,ונברוק

 םיכילהת ידי־לע ,םיילגרל תרפוע תוילוס תדמצה ידי־לע ,םימפשבו םינקזב ןבול תלטה ידי־לע ,ףאה
 םיתעל תורשפא לכ ןיאש ,רוקמה טקייבואב הלאכ םייוניש רצוי ,הלימקו תוטמקתה ,תושבייתה לש

 רבודמה .וישכע אוהש יפכ טקייבואה ןיבל ןורכיזב רומש אוהש יפכ טקייבואה לש יומידה ןיב תוהזל
 תואיצמה ךכו .קרחה לש וייח רוזחמב םילוגליגל לוקש אוה יכ דע ,ילקידר הכ יונישב אוה

 קתעומ ףוגה תא תוארל תלוכיה בקע ,תשחומ עתפל תויהל תכפוה ,וניניעמ תרתסנה תיגולונורכה
 ומצע ףוגה .םוהתה לא ענמנ יתלבה לולסמב ,הנממ תקחורמ ,תרחא הנחתל תחא הנחתמ תחאב

 דע ,ךכ־לכ הבר תוריהמב הנתשמה םוידמ :תמאב םהש יפכ םייחה ,םייחה לש ףילגורייהכ רייטצמ
 הנמלאל הכפה הרומחהו הזרה הרענה ,דעור םיטוטרמס רחוסל ךפה האגה ליצאה ,םוי לש ופוסבש
 .(Proust 1970, vol. 12, 296-344) הנקז הפשכמל הצווכתה הריעצה השיאהו ,הבידנו המוצע ,הדובכ
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 םע דחאתמ תידוהיה הירוטסיהה לש ןמזה ובש עגרה אוה לארשי תנידמ תמקה עגר .עגר

 .תיפוריאהו תימלועה הירוטסיהה לש הנמז

 ,המידק ענה ,ימנידה ןמזה לש הדימה תמאל םולבנזור לש תיביטוטיטסנוקה תוביוחמה
 לכל דחוימב שיגרל ותוא תכפוה ,וירוחאמ ורבע תא לישמה ,לודיג לש ןמז ,המידק הפוצה

 .ןמזה תעונתב תלבחמכו הטוסכ ויניעב תספתנש ,תילארשיה תרושקתב וא תוירוביצב העפות
 תוימומקעו םילוקיע ,םילותיפ ,םיתוויעב ולצא ספתנש המ דגנכ תיאורהה ותמחלמ תא
 ירוטקווה ןמזל םילכנתמה םילותיפו םיתוויע ,תילארשיה תוירוביצה לש הנמזב הנושמ

 םולבנזור להנמ תאזה המחלמה תא ,הליסמהמ ותוגהל םתרטמ לכו ,בוטהו רשיה ,ץרמנה

 .תותיזח המכב

 וא ,תועפות שולש יפלכ רקיעב ותפקתה תא ןווכמ םולבנזורש ,רמול ןתינ יללכ ןפואב

 לש הירוגטקה איה הנושארה הירוגטקה .תועפות לש תוירוגטק שולש יפלכ — קויד רתיל

 העודי הסובת לש הקינורכ' המישרב אוצמל ןתינ וזה העפותה לש חוסינ .רוזחימהו הרזחה

 :(74)'שארמ

 .םכשב ךרענש םיאולימה ינחנצ ןיבל רימש ןיב שגפמל עקרו אובמ אלא וניא הז לכו

 .ההוב טבמב וב וטיבהש ,םיאולימה ישנא ינפב ,ןובוד שובל ,עיפוה הלשממה שאר

 ועמשנ 'הלשממה שאר לש ויתובושת' םגש םשכ ,םוקמ והשזיאמ םירכומ וארנ הלאה םיטבמה

 רבכ הז — רכומ הזה וו־ה'זדה — ןכ ?אל ,םעפ היה רבכ הז :ולוכ הזה דמעמה לככ ,תורכומ

 ,'חטש' הזיאב ,םיסיוגמ ולא םהל םידמועש ,דימת הרוקו הרק הז :םיימעפ אלו םעפ אלו ,הרק

 ־ימי לש םימלש םישדוח ולא־יא םישוע ,ןובוד הזיאב םיפוטע ,השק ףרוח הזיא לש ואישב

 ,רטנס־רוקז הלשממ־שאר הזיאו :הרטמ תלוטנו היופצ־אל המחלמ וזיאב ,רחש־ירסח םיאולימ
 תוטושפ תולאש ולא־יאל הבושתבו — ומוקממ םק ,ןובוד הזיאב ףוטע יטקרטק ןושישי הזיא

 דחוימה יפואה'ו ,הרירב־ןיאו ,רוצמו ,האוש םע ,הכורא תינויצ החיפנ וזיא םהינזואב עקות אוה

 ־לילו ,הזנאו־תדיעוו ,רלטיהו ,םיל ונתוא קורזל םיצורו ,'םירבדה תא עומשל בוט'ו ,'ונלש

 (75).טושפ אל .טושפ־אלו ,חלודבה

 ןיבר ןיב תומיעה עיפומ ,(43)'הדובעה תגלפמ לש תרצוקמ הירוטסיה' תידוראפה המישרב

 תילאסולוק תיתצלפמ הלדגהב ,רוד תונש ךשמב הגלפמה לע וליצ תא ליטהש ,סרפ ןיבל

 זאמ םילעופה תעונת לש הירוטסיהב יזכרמה רזוחה ביטומל ותוא תכפוהה ,אילפהל תימוקו

 .סרפ תאו ץבר תא םיהולא ארב תישארב')יקסטורג יארקמ גולורפ תועצמאבו ,הדסוויה

 "ץבר יהי" םיהולא רמאיו [."] םוהת ינפ לע ךשוחו והובו והות התיה ץראהו
 .סרפ יהיו —

 ביטומל ,([43] 'ץבר סרפלו ,סרפ ץברל םיהולא ארקיו ,סרפ ןיבו ץבר ןיב םיהולא לדביו

 תיטסטנפה תימוקה הגלפהה .םלועה תאירב זאמ תישונאה הירוטסיהב יזכרמה

 ,לוכיבכ תיחצנה ,הדימתמה תרהחה תוחכונה תדבוע תא טילבהל האב תיטסירוטקירקהו

 תורשפא ןיאש תוחכונ ,ןורחאה רודב םיילארשיה םיירוביצה םייחב הזה תומיעה לש

 .הנממ לודגלו רטפיהל ,הנממ רענתהל
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 שחרב םג אלא ,תילארשיה תואיצמב קר אל םולבנזור רתאמ רוזחימהו הרזחה תעפות תא

 ילולימ םוקי ץמב התוא ףטועו תאזה תואיצמל ביבסמ ףרה אלל םזמדזמה יתרושקת־ירוטרה

 תיתדח הרוצב לפוטמ (רוזחימ םשה האי תמאב ןאכ) הרזחה לש הזה טקפסאה .ליבקמ

 התארשה תא תבאושה ,(134) '?אל ,ונייה רבכ תאזה הינמחלב' המישרב תיקסטורג

 השולש ,םור'ג ייק םור'ג לש ורפסב העיפומה ,טרוק ןוטפמהב ךובמה תניצסמ התרתוכו

 ראפתמה — סיראה ,רופיסה ירוביגמ דחא ליבומ ,וז תיתומלא הניצסב .תחא הריסב

 לא וא האיציה לא םישאוימו ךרד ידבוא םישנא לש הרוש — ךובמה יכבנב טוונל ותלוכיב

 תויהל םיכלוהה םיכפוה ,ךובמה ילותפנב תומדקתה ידכ ךותש אלא .האיציכ המדנש המ

 והשימש ,הקורז הינמחל יצח התוא ינפ לע םירבועו םירזוח םה ןמז הזמש ,הדבועל םירע

 הכורכה הדריטה לע םישנאהמ םידחא םירתוומ םדסמ בלשב .ךובמה ךותב קומע ודימ טמש

 .בושו בוש תלשוכה הרובחה העיגמ םשל ןכש ,ךובמה זכרמב םיראשנ םהו העונתב

 תילארשיה תרושקתה תא הגיצמה המישרל חיתפב םולבנזור רכזאמ תאזה הניצסה תא

 תיקוראב תויקוחל םאתהב ,רזחמל ותילכת לכש ,ךבוסמו בכרומ ןונגנמ ידיב תענומכ

 לשמל ומכ ,רבעב ורזחומ רבכש ,תונטקו תולודג ,תונוש תוישרפ ,תיאמלוטפ ,תכבוסמ

 ,בורוזולרא חצר ,ןמכייא טפשמ ,רכמכוש ה'לסוי תשרפ ,יקסנאיבוט תשרפ ,רנטסק תשרפ

 67.קיפ הקיבצ לש קב־םאקהו ןאה־הד חצר ,תינמיתה היילעה ,רב לארשי ,הנלטלא תשרפ
 ,םהינימל תוישרפ ירזחממל ךירדמכ הוותסמ איהש ךות ,(137)'הנודשרפה אציו' המישרה

 יפוסניאה רוזחימה עגנ לש ,רתוי דוע תיקסטורגו תיטסירוטקירק ,תתוועמ הנומת תקפסמ

 ,רוגס ילגעמ יללח־יתרושקת םוקי ןיעמ תרצויה ,תאזה תיתרושקתה הריגה תאלעה לש ,הזה

 68.םימצע םתוא ינפ לע םיעובק ןמז יחוורב םיפלוח ובש

 םע חרכהב ההוזמ הניא ,םולבנזור לש םייריטאסה ויציח םינפומ הילאש תרחא העפות

 לש יפוטואה ןמזהש ןוויכ .ומצע לע רזוח לגעמב תיפוסניא השיטב םע וא תויטאטס

 תואיצמה םע גולאידב תאצמנה ,תחתפתמ תיכילהת העונת ידי־לע גצוימה ןמז אוה םולבנחר

 םיביואה ןמ דחאש ירה ,הנושארל התוא עינהש ירוקמ ףחד המאל תביוחמ הניאו הנתשמה

 אוה רבודמה .יטרניאה ףחדה אוה ,הזה ילנויצרהו שימגה ,ימנידה ןמזה יבקעב םיפשה

 ,ינאכמה הדמתהה קוח ףקותב — הכישממשו התעשב הנוכנו המיאתמ התיהש תוימנידב

 המיאתמ הניאש תורמל תאז ,שממתהל — תוילנויצרל רז ,ילנויצר־א ותרדגה םצעמ אוהש

 םע תומל הילע היהו ,רבעה תב איהש ,תיטסינורכנא איהש תורמל ,הנתשמה ןמזל דוע

 תא סיבמה ,ירוזחמה ויפואל ,ןמזב־וב ,תנווכמ ,תושרפה תכרעמב קיפ הקיבצ לש קב־סאקה תללכה 67
 תיתרושקת העפות ,רבד לש ורקיעב ,אוהש הדבועל ,ובש תוילאוטריוול םג ןכו ,עוריאה לש ,ומצע
 .תישממה תואיצמב הזיחא אלל ,דבלב

 ,(99) 'שירבי'גה תפשל רזע ןולימ' תומישרב םג עיפומ יתרושקתה םלועב רוזחימהו הרזחה ביטומ 68

 ,(151)'לאוטירה' ,(148)'םומעשמ תמ ךוסכסה' ,(126)'גחה ירדשמ חול' ,(106)'הקחדהה תונמא'
 .(259)'תכשונ תופיפצה'ו (168)'םתלוכרמ םישרופ םינכוד ילעב' ,(159)'תואשילקה קליממ םיפד'
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 תינכות ידי־לע תטלשנ הניאש ,תאזה תוימנידה .תינכדע ,השדח הרוצ שובלל וא ,רבעה

 ,הסראפל ךכ םושמ תכפוה ,תאזכ תינכות םוש לש התורישל תמתרנ הניאשו תילנויצר

 ,ינאכמל ,יחה ,םרוזה ,ישונאה תכיפה םושמ וב שי התוא ןייפאמה םזינורכ־נאה .הידמוקל

 :ואר)קסגרב ,ימוקה לש םיגוהה ילודגמ דחא יניעב ימוקה תיצמת איה־איהש היצמרופסנרט

 הפונתה ובש ,םסוקה תיילוש השעמ ,ורצוי לע םלוגה תמיק םושמ וב שי .(1981 ,ןוסגרב

 ,תיפיזיס הפונת םג יהוז .הנודא תא תרבוק ,המצע תא הליפכמו תכלוהה ,תטלשנ־יתלבה

 דימשהל התוא בייחמה ,הנממ קזח ילנויצר ץוליאב תלקתנ איה רחואמב וא םדקומב ןכש

 69.היתוריפו הירצות לכ תא

 ,םולבנזור לש עגיהו ינרשפה ,שדחה ,ץימאה ןמזה ילגלגב תולקמ עקותה ישילשה םרוגה

 הניאש תילכת תרסח העונתב וא םוקמב השיטבב קר אל אוה רבודמה .רתוי ףא ריאממ

 תוימנידב אל םגו ,טרוק קטפמה לש ךובמב סיראה לש ותעונת ומכ ,תמאב תמדקתמ

 ,העונת) םיגשיה תקחומה הרזח ,ןמזב הרוחא הרזחב אלא ,תיטסינורכנאו תידרוסבא

 םע רקיעב ההוזמה ,ןמזב הרוחא הרזחה .םלש ןדיע לש ,םימלש תורוד לש (תומדקתה

 ,תויתולגה לא תויממוקה ןמ')ירטמיס יראניב שובל םיתעל הטוע ,ץמיה יגוחו םילחנתמה

 לא קחטיבה ןמ ,תויתליהקה לא תויתכלממהמ ,[...] תורתחמה לא רידסה אבצהמ

 ,יקדרד־ידמלמל יתכלממ ךוניחמ ,תימואל־ודה תוילארשיצראה לא תוילארשיהמ ,תוערואמה
 רוציקבו ,'הקולח'ל תילכלכ החימצמ ,תויזעובה לא תימצעה הדובעהמ ,תדה לא תוינוליחהמ

 ,תיבקע תיראיניל הרזח לש הרוצ תשבול איה םיתעל ,([78] 'רוכע קמעל הווקת־חתפמ
 עסמה ,םנמאו') הירוטסיהה לש םימודקה יליפרע לא הכרדב הנש יפלאו תואמ הצוחה

 אל ךרדה הרצק טדנמה תפוקתמ :יטסינורכנאה הזעה אולמב ךשמנ רבדמה יתמ לש רוחאל

 ;הימחנו ארזע תפוקת לא אלא — ןויצ יבבוחו ו"ליב ,רמושה תפוקת ,רודלפמורט לא קר

 ,א םיכלמ לא ב םיכלממו ;םינושארה םיאיבנה לא םהמו ,םינורחאה םיאיבנה לא םשמו
 איה םיתעלו ,([84] 'וחירי שוביכ לש ילויהה עגרה דע — רוחאל קחרה דוד־תיב תוכלממו

 ןמ תופורטסטקו תונוסא ינימ לכ לש דוק תומשו םיכיראת ןיב יטארא גוליד ןיעמל תכפוה
 ־א ,תיגולותימ תיחמ ןיעמל דחי םילברעתמה ,עיצהל הלוכי תידוהיה הירוטסיההש בטימה

 םג לצלצמ הז ןועש .ו"פפרתו ט"פרת דימת לצלצמ [...] םילחנתמה לש םתעש')תירוטסיה

 ,ןכנימ םכסהו ,האושהו ינש תיב תפוקתו ,עשוהי רפסו ,יקצינלמחו ,ביינישיקו ,ט"תו ח"ת

 .([83] 'טדנמה תפוקתו

 — ימורט ןדיע ,ובמיל לש ןדיע לא הרזח איה תיסיסבה הרזחה ,הרקמ לכב ,םלואו

 תנידמ תמקה לש תינכפהמה ףסה־תדוקנל רבעמ ,ילמרונ־םורט ,ינוביר־םורט ,יתנידמ־םורט

 לש יפוסוירוטסיהה בטוקב ןה ,ןמרתלא ,רומאכ ,גציי התדיל תאש ,ףס־תדוקנ התוא)לארשי

 רומה יריש — ולש ןותיעהו תעה תרישב ןהו ,המיה ריצ יריש — תינונאקה ותריצי

 .(79)'םיינויצ םידויטא' המישרב ואר 69
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 רוח וליבשב איה .תאזה תיטירקה הדילה תדוקנל סחייתמ וניאש טעמכ םולבנזור .(יציבשה

 ןמל) רבעב לוכה רתח ותארקלשו ,לוכה ליחתמ ונממש לודגה ץפמה והזש תורמל ,רוחש
 ושומימל ויבגל עיגה ינויצה לעפמה .ינויצ־טסופ אוה םולבנזור ,וז הניחבמ .(ןויצ תביש

 ,םתומ עגר םג אוה םהלש ינימה שומימה עגרש םייח ילעב םתואבו ,הנידמה תמקה עגרב

 ,ףקת עגר ותוא ינפל היהש המ לכ ,והשמ ילסקודרפ ןפואב .וייח תא םייס אוה עגר ותואב

 םזינורכנא עגר ןב תויהל ךפוה — תקדוצ־תידיתע־הרטמ־דקוממ ,ינכפהמ ,רעוס ,ץרמנ

 ןמ קתונמ ובמ'ג־ובממ ,תפיוזמ תירקש הקירוטר לש ןנעב ףוטעה ,קיזמו ךחוגמ ,יטתפ
 אוה ,עגר ותוא רחאל תוינויצה תוקיטקרפה רוזחש ,תינויצה הקירוטרה רוזחש .תואיצמה

 םולבנזור לש רתויב םייסראהו םיקדה ,םיפיושמה ויציחמ םידחא .םזינורכנא רדגב רבכ

 ותוא הנכמ אוהש יפכ ,'סומסיזינויצה' ,תאזה תיאכראה תיתונכוסה תונויצה יפלכ םינווכמ

 הדלונ ובש עגרה םצעב ,ןכ םא ,דלונ ילארשיה ןמזה לש םזינורכנאה 70.גיעלמ םזיאכראב

 לע היה הנידמה תמקה םע ,םולבנזור יפל .הזה ןמזה לש הריפסה הלחה ובשו הנידמה

 ,רמולכ ,'ילארשיה טקיורפה' תבוטל ומוקמ תא תונפל (ותמלשהל עיגהש)'ינויצה טקיורפה'

 תינובירה הנידמה יחרזא לש םנוחטיבו םתחוור תא תרשל םידעוימה תוינידמו סותא תבוטל

 דלונה ךרה םעמ ינויצה רובטה לבח קתונ אל ,ןכוסמו יגרט חרואבש אלא .הרצונש השדחה

 רגבתה רבכש דולייה לא םירזמה רוניצל ךפוה ,הנזה לש ינויח ץורע היהש המ !ילארשיה

 .התוא םיתוועמו תילמרונה ותוחתפתהב םימגופה ,םיליערמ םילזונ

 לא ,תויתליהקה לא ,תוערואמה לא ,תוציבה לא עסמ ,ןכ םא ,אוה ןמזב הרוחא עסמה

 ,תפפורה תילארשיה תונובירהמ תומלעתהו ףרוע תיינפה רדגב אוהש עסמ והז .תויתולגה

 .תוילמרונב תזחאנה ,תיווהה ,הריבשה

 ,לתפתמה ,םוקעה ,הכנה ןמזה ביטומ גראנ םולבנזור לש ותביתכ לש הבחורלו הכרואל

 ךפוהו ,רבעל וינפו רהוד — ןיפולחל וא ,םוקמ םושל םדקתמ וניאש ,םילגעמב בבוסה
 אל רשא — םינוש םימוחתמ תונווגמ תורופאטמב הרישע תשר יהוז .הסוחדו הנועט תשרל

 הלא לכ 71.תודיכל־רסוחו םירעפ ,תוריתס ,םיסקודרפ תאלמ תשר ,דחא הנקב תולוע דימת

 .הלש יטסאקרסהו ימוקה קרבבו תויביטקפאב חרכהב םימגופ םניא

 הנטק העדומ תועצמאב 'תונויצה תא הליג' אוה)'תוהזה תייעב תודלות רוציק' תומישרב ,לשמל ,ואר 70
 הבוג והמ עמש רשאכ .ןיסנוקסיו ,שוקשואב ץיק ךירדמו היילע־הילש תרשימ העיצהש ,תונכוסה לש

 תא וינזואב וטריפ רשאכ .תינויצה המשגהה תובישח תא הנושארל ןיבהל לחה — םירלודב רכשה

 — הרידה רכשב תופתתשהה הבוג תאו הרשמה יאנת
 האר רשאכ .היילעה תובישח תא טא־טא ןיבה

 ידוהי רתוי אוהש הנושארה םעפב שח — רעיה יתאפב ןכושה ,לודגה ץעה־תיב תא הנושארל

 ותרוקיבב .[146] 'תקחוצ וא הכוב תונויצה םאה'ו [79] 'םיינויצ םידויטא' ,([16] 'יוכו ,ילארשימ
 םירוטה ,לשמל ,ואר .ןמרתלא לש וכישממ אוה םולבנזור ,תיתונכוסה תונויצה יפלכ הפירחה

 .([100-69 ,ינש רפס ,יעיבשה רוטה] 'אתידבמופ־וינ' קרפב וזכורש םייריטאסה
 רתכל ןועטל םילוכי םה .םילחנתמה םג ץמאל םילוכי םולבנזור לש ץרמנה ןמזה תא ,לשמל ,ךכ 71

 םולבנזור דיפקמ ךכ םושמ .המידק דעוצה ,ימנידה ,יטנתואה ינויצה ןמזה לש םייתימאה םישרויה
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 חנומה עיפומ ,רורט תולועפ ינפמ תוננוגתהב תקסועה ,(119) 'תונקסמ' המישרב

 בכרומ דיתעה היפלש הסיפתה איה 'ורטר'ה תייצפסנוק .'"ורטר"ה תייצפסנוק' ימולבנזורה

 הקידבה תדעו תוצלמה ,ררטר'ה תייצפסנוק רואל .רבעה לש םיחתנמ קרו ךא ולוכ־לכ

 םלוכש םידעצ לש הרוש תוללוכ ,םילשוריל ךרדב לבחמ ידיב רדרודש סובוטואה ןוסאל

 לשמל ןכתיי' ,לשמל ,ידיתעה עוגיפה תא אקווד ואלו ,היה רבכש עוגיפה תא עונמל ודעונ

 ךותב אל לבא — הריי אוהש ןכתיי .[...] הגהה תא בבוסי אקווד ואלו ,גהנב הריי לבחמש
 םידעומבו תומוקמב ,םירחא הרובחת לכב ,תורחא םיכרדב תולבח ונכתייו .אקווד סובוטוא

 תא שארמ תופצל (ירפמאה רס רבדכ)רשפא ךיא — תושעל המ לבא' ;(119)'םייופצ יתלב

 .(םש)'היה רבכש המל םיננוכתמ זא ?יופצ יתלבה

 ,המוד ,הרושק ,יביטינגוקה רושימב דיתעה לע רבעה לש הכלשה — 'ורטר'ה תייצפסנוק

 יטתפ רומיש ,יטקרפה רושימב דיתעה לע רבעה לש הכלשה — הדמתהה קוח לש לשכל

 .התלעותמ הבורמ הקזנ התע וליאו ,התעשל הבוט התיהש תוליעפ לש יטסינורכנא

 לש תנווכה לע תואצמנה תורחאה תוינמזה תועפותה יתש תא עגרל ןחבנ םאש אלא

 ןמזב הרוחא עסמהו הרזחה — םולבנזור
 לש יוטיב ןה וללה תועפותה םגש הלגנ —

 ןכשוממ וניאש ,ךשמנ הווה לש ריבשה ומויקב תולבחמ ןה םג .דיתעה לע רבעה תכלשה
 ושאר תא ףקוזה ,ךשמנ הווה ,רבעה לש ולקשמ דבוכ וב עבטוה אלו ,דיתעה תבוטל

 .דעצ רחא דעצ ,תותעבו תוריהזב םדקתמו

 םגש ,(ליעל ןוידב הלגתה רבכ הזה רבדה ןמ ץמשו) תוארל ונל רשפאת ףקשה תבחרה

 וא ,תוידוהיהו תוילארשיה ,םולבנזור לש םילודגה הבירמה ימואת דמצ ןיב תומיעה תא

 לע קבאמה לש םיחנומב סופתל ןתינ ,(תוילארשימעה וא) תוילארשיצראהו תוילארשיה

 ,תינמואלה ,תיחישמה ,תיביטרלקדה' תוילארשימעה לש ןויסינה .ןמזה תסיפת

 שושבגה תא ,תאזה הנטקה הקתפרהה תא' היתחת רובקל (205) 'תילטנדנצסנרטה

 לע רבעה תא ךילשהל ןויסינ אוה ,תוילארשיה לש (208) 'הזה טועפהו לוכתה ירוטסיהה

 הלבחה — 'ורטר'ה ביטומש ,ןכ םא ,רמול ןתינ .(הווהה תסימרו תומלעתה ידכ ךות)דיתעה

 לע ,תורישעה תורופאטמה לע — דיתעה לא תלכשומה ,הריהזה הדיעצב תיתטישה

 הדובע ,שוביכ ,תולחנתה לש תמאב תויאורה תופוקת לע תומשוגמ תוידוראפ'כ םהישעמ תא רידגהל
 ,'םומעשמ תמ ךוסכסה' ומכ המישרמ הלועה הנומתה ,ןכ ומכ .(78) 'ןוחטיבל המחלמו תירבע

 הלוע הניא ,הנש לבוי יצח הזמ ץראב להנתמה דיחיהו דחאה חוכיווכ םיחטשה תלאש תא הגיצמה

 'הנודשרפה אציו' ,'?אל ,ונייה רבכ תאזה הינמחלב' ומכ תומישרמ הלועה הנומתה םע דחא הנקב

 םג ןיטולחל הרורב אל .תונגמ ןה ותואשו ןהמ הלועה יפוסניאה תושרפה רוזחימ לע תורחא תומישרו

 רבכ תאזה הינמחלב' המישרב ראותמה ,תושרפה לש 'יטנגטסה רוזחימה' לש הלחתהה ןמז תעיבק

 יפ־לע םימשה ימרג לולסמ') םיימסוקה םייומידה םג ?םירשעה תונש ?םישימחה תונש '?אל ,ונייה

 ('םיטירואטמ ינימ ףאו טיבש יבכוכ ,תכל יבכוכ רופס־ןיא םיוולנ הזה עובקהו לודגה רוזחמל' ,'ימלת

 הנומת חרכהב םירצוי םניא ,('דוסיה תסיע תא תווהמ [...] "םישימחה תונש'") םייראנילוקהו
 .תיטנרהוק תיביטרוגיפ
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 לש ותביתכ לש באה־ביטומ אוה ,ותוא תוולמה תוענמנ־יתלבה תוריתסה לעו םיסקודרפה

 .הלוכ םולבנזור

 מוכיס

 .הגעלהו הכחגה לש הריהזמ הימוטנאב ראתל רשפא םולבנחר ןורוד לש ותביתכ תא

 ,קרבה רואכ .ךכל תגציימ המגוד תווהל הלוכי (60)'רימש מ"הר תכשל שיא רמא' המישרה
 ,םתוסג ,םרועיכ אולמב םיארנ םה ורואלשו הכושח םילורט תרואמ ומא עגרל ריאמה

 ,וישוערפו ויניכ תא הלופ הז ,דרגתמ דחא ,םסרכמ דחא ,םהונ דחא — םלווינו םמוטמיט

 לש ,והומכ ןיאמ דחה ,רקה קרבה רוא ריאמ ךכ — ופא וא ונתא ךותב העוקת ודי דחא

 רימש הלשממה שאר סנכומ ,דחא יחאוטריו טע ףניהב .לארשי תלשממ תבישי תא םולבנזור
 תכ ישנאב לפטל 'התמצוע לכב ךרעית' הרטשמהש שרודו ןורדסמב וכרד תא שטובה —

 ,םייתדמ היושעה תיתיב הסייד' לע ססבתמ ומוי רדסשו ,םילשוריל בוש ועיגהש היוקאמה

 הדימע םישרוד םניאש םיימואל םיסקטמןי] העונתה ינקזמ ,ימואל־הנחממ ,הרות־ירפסמ

 ,שטובהו ההובה ,חצחמהו ץצקעמה — ותלשממ ירבח םג םיסנכומ דחי ותיאו ,'ץוחב

 תויקסטורגה תוימוקה תורוטקירקה ןואיתנפ לא — ןטפשמהו ןקדבעה ,ץצלפמהו ץמצממה
 .תירבעה תורפסה לש תוירזכאה

 אל אוה .תוסייג ול ץא .תישממ תיטילופ העפשה חוכ לוטנ םדא אוה םולבנזור ןורוד

 לש יסאלקה קשנה והז .םילימה קשנ אוה ולש קשנה .יתגלפמ ליעפ אל אוה .זכרמ רבח

 ץא וניאש ,ינרעה ,חתפתמה ,ענה ,לשבה ,ימאנידה ןמזה םשב ,הלכשהה םשב .הלכשהה
 ןתוא ךפוהו ולש תומדה תורטמ תא םולבנחר ףקות ,המידק ןורוויעב רהוד וניאו רוחאל

 .(ולש ךיחגמה ינוריאה טבמה לש תונברוק ,רמולכ) םייקסטורגו םיינוריא תונברוקל
 יבויח קזח ותוא — תיריטאסה היפוטואה לש תיללצה וא ביטגנה תנרקהל רבעמש אלא

 הווהמו הריטאסה עקרב ,והשמ שטשוטמ ,בצינה ,(וניארש יפכ םירעפ וא תוריתס לוטנ אל)

 ךרד לע םיקסומ הלש ראתימה יווקש היפוטוא — היתופקתהל סיסבהו קומינה תא

 תורישיה תויבויחה תורימאה לש תורבטצהה ךרד לע םג ומכ ,שקיההו היצלופרטסקאה

 לש הרוהט היגרנא ומא םולבנזור לש ותריציב תשחומ ,םיטסקטה ךרואל םשו הפ תועיפומה

 לש תילכת תגוצת םה ,ולש תויריטאסה תוידוראפה דחוימבו ,םולבנזור לש תוריטאסה .סרה

 וזיא תונירקמ ןה .ילנויצר־לא וא ילנויצר־סדק ,ינויח והשמ ןהב שי .הרוהט תינוריא הנינש

 .רורחש לש השוחת

 ךרעה ילוא והז .טלחומ ילאוטקלטניא שפוח לש םירתא ןה םולבנזור לש תוידוראפה
 סרוקסידה לש םימלבהו םינוזיאה תכרעממ תוררחושמ ןה .םהלש רתויב לודגה

 לש תילבנרק היגרואב יוטיב אצומ הזה שפוחה .לוע תוקרופ ןה .רוגשה יטסיצילבופה

 השיאשו ,שיא לע תחסופ הניאש ,הכיחגמו הגיעלמ ,תינייקח היגרנא לש תינויח הצירפ :םרה

 אוה רבודמה .ימוק טקלטניא אוה ימולבנתרה טקלטניאה .דחא לכ לע ךפשיהל הלוכי
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 ויוליגב םנמא) ימוקה אוה ,הלש טנמלאה ,הלש יוטיבה ךרדש ,הפירח היצנגיליטניאב

 םולבנזור ןורודשכ .(םימחהו לילקה ,יטסירומוהה אלו ,יטסאקרסהו יתצמוחה ,יביסרגאה

 הרטמ ירחא רתו תקבואמה הרייעה בוחר לא ולש םיילולימה תיחשמה ילכ ללש םע דרוי

 ,(והשמ יחטשהו יביאנה) רואנה ,ילנויצרה ,יפוטואה ןמזה תא עגרל חכוש התא ,המיאתמ

 דושחה ימולבנזורה ץונצנה .דושח קרב המא ,ץונצנ הזיא רתאל ןתינ ויניעב .ואיבנ אוהש

 דחה יליכשמה םזאקרסה לש תכפהתמה ברחה טהל לש הצונצנ והז .רוא תדוקנ אוה הזה

 ויביואב ,יטושיק־ןודה ,דובאה קבאמה ךרד ,וכרדל בוש אצויה ,םימחרה־רסחו

 חוכה תוואת ,השבעה היצנגטסה ,םוטמטה ,רקשה ,תועיבצה ,תואנקה :םייגולותימה

 תעדל ביטימ אוהש יפכ .תונרמויה ,תואשנתהה ,תועשרה ,הפושחה התהימכב תלתפתמה

 .םוקמ לכב םיאצמנ הלא םיביוא ,רתאלו

 היפרגוילביב

 ןתנ ,ןמרתלא
 .ביבא־לת ,דבוע םע ,יעיבשה רוטה :ח"שת

 .ביבא־לת ,רבד ,ינש רפס יעיבשה רוטה :ד"ישת

 .ןג־תמר ,דחואמה ץוביקה ,הנויה ריע :א"לשת

 ירנא ,ןוסגרב

 .םילשורי ,סמ ןבואר ,קוחצה :1981

 הייא ,ךירבמוג

 .ביבא־לת ,םילעופ תירפס דחואמה ץוביקה ,תיתונמואה הרוצה ישרוש וא ץע םומ :1984

 םירפס רכומ ילדנמ

 ביבא־לת ,ריבד ,םירפינ רכומ ילדגמ יבתכ לכ :ז"שת

 ךורב ,לייוצרוק

 .ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש ,ידרוסבאה ןיבל ןויזח ןיב ילארשיה רופיסה לע :ו"כשת

 ןורוד ,םולבנזור

 .ביבא־לת ,דבוע םע ,תוילארשיה תגות :1996
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 םכילע םולש

 .ביבא־לת ,ריבד ,יעיבש ךרכ ,םכילע םולש יבתכ ,ןזחה יסייפ ןב ליטומ :ט"ישת

 ןושרג ,דקש
 .ןג־תמר־מייתעבג ,הדסמ ,עמדל קוחש ןיב :1965
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