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תיאקירמאה תורפקב םימיה־תירחאו ןמזה
תוירוטסיה תורעה יתש

Some say the world will end in fire. 
Some say in ice. 
From what I’ve tasted of desire 
I hold with those who favor fire. 
But if it had to perish twice, 
I think I know enough of hate 
To say that for destruction ice 
Is also great 
And would suffice.

ת ועקתשהל רמו חותמ ,עלוק יוטיב טסורפ טרבור ןתנ ,"רופכו שא" ,הזה רישב
ו פוסו רזכאה ץקה לש םיאשונב םייאקירמאה םירפוסה לש ,תיקוביד וליפא ,תכשוממ
ם ייטמילבורפ םידדצב םהילא בורקה קוסיעה אל םג ,הלאה םיאשונה אל .םלוע לש
ש דחה םלועב לבא ;ןבומכ ,תירבה־תוצראל םידחוימ םניא ,הירוטסיההו ןמזה לש
, םהילע ודקש דחוימ טהל ןימבו ,הפוריאב תורכומה ולאמ תונוש תורוצ ושבלו ומקוע

ט עמ ,תויסופיט תומגוד המכ קר איבא ינאו ,המוצע הדימב ךובסו רישע אשונ הז
.הברה ךותמ
ל ש תחצינה העפשהה תמחמ קפס ילב ,תונורחאה םינשה לש תרוקבהו רקחמה ימכח
ל ע הבוגתכו ;ארזל־דע הלאה םיאשונה תא ויה םישיגדמ ילוא ,המישוריהו רלטיה
ה ביטקפסרפב ,רתוי ןיבהל ינא יתשקיב הספילאקופאל תויחטש תויוסחיתה לש שדוג
ם דא ויה העפשה־יבר םירפס ינש .גשומ ותוא לש םלועה־ףוס דצ תא ,תירוטסיה
ה קירמאב תועד לש "חיש־וד" לע ההתש ,(1955) סיאול .ב .ו .ר תאמ יאקירמאה
ת גלפמו רבעה תגלפמ" ןיב ערקה ןוסרמא ול ארקש המב לחה ,ט״יה האמה לש
 תאמ ישונאה ןמזב םינויעו ;הוקתהו ןורכזה תוגלפמ ,רחא חוסינב ,וא—"דיתעה
ש דקוהש חפסנ םע 1956־ב עיפוה תיתפרצה ןמ ילגנאה ומוגרתש ,(1950) הלופ ׳זרו׳ז
ן מ תצק לע ,רשפאה לככ ףוטחב ,זומרל ידכ קר .םייסאלק םייאקירמא םירפוסל
ט וילא .ס .ת לע םוכיסה תא טטצמ ינירה ,םהילע דומעל ינא לכוא אלש םידממה
־ תויווח לש םיירקיעה םיסופיטה לכ םוכיס תא זלה לש ותרישב אצמש ,הלופ לצא
:רקח םתואש םיאקירמאה לצא ןמזה

ן וסרמאל המודב .יבוביסה ןמזה תוארומב הסנתמ אוה ,ופל המודבו ליוולמל המודב
־ סנארטה יפשוח םהש םידדובה םיעגרה לש םתובישח תא אוה ספות ,ורותל המודבו
.רבעהו הווהה לש הקומעה תויראדילוסה תא ןיבמ אוה ,ןרותוהל המודב .ילטנדנצ
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 הנחר תויראדילוס ,ןמטיוול המודב ,תולגל ותעינמ דבעידבש וז תויראדילוס לבא
 אוה החוכמו ,דיתעה לש היופצה תואיצמה תא הווההו רבעה לא תרשקמה ,רתוי

ס ג עגר לכ ירה הז לא הז םיקבד םינמזה לכ םאש ,םמיי׳ג םע דחי ,ףוסבל ןיבמ
 סונשל אלא ומזה תא תונשל אל םדאה לש ותלכיכ .תיפוסניא תושממ וברקב ליכמ
א יהש תחא םג ןיא יוטיב ידיל האב וז תלוכי ןהבש םיכרדה לכמו .ןמזה תועמשמ תא
 םינומא טוילא רמוש ךכ הנה .הברקהה ןמ ,ןוסניקיד ילימא הניבהש יפכ ,רתוי הליעי
 !וא ואטבב .תרוסמבו תונמאנב הריפכ הקווד איהש ,ולש ותבשחמ תא ואטבב תרוסמל
.ולש ןמזב םיאצמנו םירזוח וימדוק לש םינמזה לכ .השרומ וזיא רמשמ אוה ומצע

.דאמ דע םיגוש ויהי ,ילש הביטקפסרפהו ,ילש םירבחמה

א
 םיוסמ ךרוצל ארבנש יפכ ןמזה ןיבש תויבטקה לע הרצקב הליחת דומעל יתייה הצור
 תאזה הסיפתהו ;עירכמה לדבהה תמאב הז יכ יל הארנ .ילארטיינ דממכ ןמזה ןיבו

 חוכהו דבוכה יקוחש ,ינוטוינה עדמה לש םלועב הררתשנש איה ,ןבומכ ,הנורחאה
 םיחנומב םעיבהל היה רשפאו ,ןמזבו בחרמב תינכימ םיענה םיפוג לע ויה םיטלוש ולש
 רחאלו ;ןמזה תייווח איה ךכ אל םלוא 1.הדידמל־םיגתינה ןועש־ןמזו םיקחרמ לש
 ורקחנ ,היווח לש "תורוצ" תניחב ןמזבו בחרמב ירוירפ־א חרוכה תא טנאק חיכוהש
 תא ומשו" ןוסגרב ירנא וירחאו סמיי׳ג םאיליו ואבש דע םהיניבש םילמוגה־יסחי
 עיקרמה ,הבשחמה־הרפמ ורפסב סיאול םדניו בתכש ומכ ,"ןמזהו בחרמה ןיב ףקמה
 רידגה ולש ןוקואלב גניסל .(1927) ברעמה־שיאו ןמזה ,ופקיהב גילפמו ויתורעשהב
 תורפסב תיבחרמה הרוצה״ב ,קנארפ ףסויו ;הקיטתסאה־תרות ליבשב היעבה תא
 םיטסינמור לצא ןמזה־בחרמה תייעב תספותש יזכרמה םוקמה לע עיבצה 2,"תינרדומה
 גיצהל השקיבש ,טוילאו דנואפ לש "תיטסי׳זאמיא״ה הרישבו ,טסורפו סיו׳ג ןוגכ
:קנארפ םכיס .(דנואפ) ״דחא ןיע־ףרהב ישגרו ילאוטקלטניא לולכמ״

 וחפטל דקש הכ רשא ,ינרדומה םדאה תוואג אוהש ,יביטקייבואה ירוטסיהה ןוימדה
 םויק ןיא ויבגלש יתימה ןוימדב הלאה םירפוסה לצא לגלגתמ ,סנסנרה ימי זאמ
 לש תומלגתה קר םיוסמ ןמז לש תוערואמבו םישעמב האורה ןוימדה—ירוטסיהה ןמזל
 ןמזה־םלוע לוגליג ידי־לע םירצונ הלאה םיסופיטה־תובא .םייחצנ םיסופיט־תובא
 אוהש ,סותימה לש הז יחצג־םלועו .םותימה לש םיחצנה־םלועל הירוטסיהה לש
 תואנה יטתסאה ויוטיב תא ול אצומה אוה ,תינרדומה תורפסה לש ףתושמה ןכותה
.תיבחרמ הרוצב

 יתנייצ קחודב ךאש—הילא הוולתנש יתרקבה ןוידהו וז תבכרומ תוחתפתה ,הנהו
 רבדה .הקירמאב תילסקודאראפ האצותל ונתוא םיכילומ—תוטלובה ויתודוקנמ המכ

 "יעדמ״ה ןוירוטסיהה יבגל תוחפל ,"הירוטסיהה לש ןמזה־םלוע" ול ארק קנאר׳פש
 רבד לש ודוסיב והירה ,תינוטויגה המגודה יפל םיקוחו תויתביס לש תורשרש שפחמה
 .םימייקתמו םידבוע ,םיכלהתמ םיאקירמאה בור ובש יתמגארפה ,ינרדומה םלועה
 ךא—ולצנלו ובצקל ךירצש ,הדידמ־רב ,"ףסכ אוה ןמזה" ,םירמוא ונאש ומכ ,וב
:הדיפקב םיקלוחמ דיחיה ייח ? הרממ וזיאל
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For I have known them all already, known them all, 
Have known the evenings, mornings, afternoons, 
I have measured out my life with coffee spoons...

(טוילא .ס .ת)
:היעבה לש םדוק חוסינב ,ןמטיו לאשש ומכ ,וא

, יניע לא קעזאו רבדב יתסיפתו יתיידוה החדא םולכ
, ךרדה דרומב תינרוחא טיבהמ הנינפתש
— הטורפל דע ינובשח תא הנישעתו תורפסב דימ הנקוסעתו

1  תמדוק וזיאו ,קוידב המ םיתש לש הכרעו ,אוה המ תחא לש הכרע קוידב
*(3 קרפ ,ימצע תריש)

.1952 ,םילעופ תיירפס ,ןיקלה ןועמש םוגרת ,54 ׳ע ,בשע ילע *

 רתוי תשרופמ התשענש הירטסיה לש בוטרוק ילב אל—ןמטיו לש ותרישב בגשה םצע
 ,"יחצנה םותימה םלוע" ,רתוי הגשי תרוסמ ונל ריכזמ—וירחא םיאבה ינטקמ המכ לצא
 ךותמ םימעפ ,וילא רוזחל ופאש רתויב תולצאנה תויאקירמאה תומשנה ןמ תובר הכש
 הקירמא לש תיתרבחה הירוטסיהבו רחסמבו היגולונכטב ,רבד לש ורוציק .המ־שואיי
 ושקיבו וז תוצירע לע וממוקתה הירפוס יבוט לבא ;ןועשה־ןמז הבר הדימב לשומ
 חרואב םימעפלו ינוימד חרואב ,ויתויועמשמו םדאה־ןמז לע תוהותה תוריצי רוציל

."יתימ"
 םיצוענ הישרש .תיברעמה היצזיליביצה ימיכ טעמכ הימי תאזה הינשה תרוסמה
 ,תינוויה היפוסוליפה לש םיליבקמ םיחותיפ הלא־יאבו ,תישארב־רפס לש רופיסב
 וב ולש םייודיווה לש קלח ותואב שודקה סוניטסוגוא לצא הל ןתינ יסאלק יוטיבו

:חתפ ךכו ,ןמזה לש ותועמשמב הגה

ה תא האור אמש וא ? ךילא רמוא ינאש המ ךממ םלענ יכה ,חצנה ךל רשאב ,יהולא
ז םיכורמ הכ םירשק ךינפל ינא רדוס אופא עודמ ז ןמזב ףלוחש המ ןמזב

(רשע־דחא רפס)

 (םוניטסוגוא ירבדל ,ומצע אוה רצי ותואש) ירוטסיהה ןמזל םיהולאה םנכנ ,דחא דצמ
 ןמזב יחה ,הנומאה־שיא ,ינשה דצה ןמו ;תומלענה ויתורטמ תא םישגהל תנמ־לע
 .םיהולאה לש יחצנה ומלוע םע והשלכ עגמ םייקל שקבמ ,םדאה לש הירוטסיהבו
 ,סדראוודא ןתנוי לש ורוביחב ונא םיאצומ תירצונה ןמזה־תשוחתל ןיוצמ יוטיב
 ןמזה בחרמ יכ" ,םירבד ראש ךותב ,עובקל אבש ",הלואגה-השעמ לע הירוטסיה
 החלצהה וא הלודגה הלועפה תמשגהב ולוכ אלוממ םלועה ץק דעו חישמה תמוקתמ
 .םיהולאה לש ותראפת תנגפהו תושונאה תלואג—תיהולאה תילכתה לש "הלודגה
 —םדראוודא ןתנוי ,ורפסב (״הירוטסיה״) אישה־קרפ—הז רפסב רלימ ירפ לש ןוידה
 :םדאה לש ותילכתל םגרתיהל םיהולאה לש ותילכת התטנ הקירמאב ךיא ונל הארמ
4."ץפח אוה וגוחצנבש רבדה אוה הירוטסיהה לש התימאכ םדאל הארנש המ"

םיהולא לש תידגאה ותחטבה תא רכז ,"םימיה תירחא" תא רייצל סדראוודא אב רשאכ
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ס גא" אוה—(421,407) ״שא לש לובמב״ םא יכ אובי םימב אל יפוסה ןברוחה :חונל
ט ס1רפ לש וריש לא םירזוח ונא ןאכו .(15 ,כ) השדחה תירבבש ןויזחה־רפסב ״שאה
י כ בתכ (Brower) ראורב .א ןבואר ."רופכ״ה—עיצמ אוהש הפולחלו ,ונחתפ ובש
" לפוא תמיזמ" יורקה קרפבו ;״ךכ וניאש טלחהב יאדוו היגולואיג ומכ הארנ״ רישה
ל צא םיקוספ ןיבו הלאל םיבורק "םימיואמ" םיאשונ ןיב ןוימד־יווק ינימ לכ ןייצ
 ראורב שיגדה ותאירקב .ןוסרמאו ורות דחוימב ,דנלגניא־וינב רתוי םימודק םירפוס
ת ינסרהה םתרוצב"—האנשו הבהא—"םירציה ינש םע עמדה־תכוסח המלשהה" תא
ם לוע־יפוס לקוש לע־ןעדמ הזיא היה וליאכ" ןייע תיטפילאקופאה הלאשב ;״רתויב
, יתעדל :רתוי יגולואית־ימסוק דממ רישל ןתונ ינא יתייה תאז םע 0."םיירשפא
, חרקה וא) רופכה וליאו ;תיתרוסמה תדה לש ״שאה םגא״ לע תזמור שאה תורשפא
ש אה דוביאו היפורטנא לש ינרדומה גשומה לע זמרמ (ice לש ידמ ילולימ םוגרתב
י גולואיג חרק־ןדיע לש דהל ,ראורב לש תצרמנה ותגשה תורמל ,םגו—שמשה לש
 דממה .תוומה עמשמב—"אב חרקה־שיא" ,לינ׳וא ןי׳גוי ןכ־ירחא בתכש ומכ .רזוח
ם ישקבתמ ילוא ןאכמו ,ןבומכ ,שוריפב אוה ףא ןאכ יוצמ האנש־הבהא לש יגולוכיספה
ה רבחב דחוימבו ,םיינרדומה םייחב שגרה לש ותומל וא ותאיפקל סחיב םירוהריה
8.תירבה־תוצרא לש דאמ דע תקסורמהו תיטסילאודיבידניאה ,תיתורחתה

ל צא אילפהל המכוס הקלחבש ,"רופכ״ה לש הפולחה ירחאמ תכשוממ תוחתפתה שי
ט וריפ־רתיבו ,םמדא ירנה לש וכוניח ,יפרגויבוטואה ורוביח לש םיקלחב םמדא ירנה
 תובאתסה םשב ,םמדא סקורב ,ויחא ידי־לע ותומ ירחא וצבוקש םיבתכ המכב
.7) תיטרקומדה המגודה , וימי לש עדמה ןמ בייחתנש תא תוריהבב ספת םמדא 1919(
ן ועשה־ןמזב םילעופהו היגולואיתב "ולאגתנ" אלש םייביטקייבוא םיקוח שפיחש
י ומידה תא העמיק טיסנ םא ,םייתסהל הירוטסיהה לכות הז ןיעמ םלועב ;ילרטיינה
י שונאה דצה תא ןמז רחאל טוילא אטיבש יפכ ,וא—ירמגל ןועשה לקלקתהב קר ,ונלש
 ויה קוחרה דיתעל רשאב הז גוסמ םישוחינ ."הבביב םא יכ םערב אל" ,לדבהבש
ה נוכמה" איה תוטלובה תומגודה תחאו ,ינוימדה עדמה ירפוס לע רתויב לבוקמ אשונ
ם ידיקפתה לכ השעמל ונכומש רחאל ,ופש ,(1909) רטסרופ .מ .א תאמ ״תרצענ
ת וחינגב ברקתהלו לקלקתהל הליחתמ תבכרומה תכרעמה ,הרבחה לש םיינויחה
ל ש ישונאה ומוח םהמ לטינש ,םינכוממ םייח .יטפילאקופא ,דיחפמ םויסל תוקירחו

" רופכו שא" וריש תא טסורפ רביח רשאכש רבתסמ .התימ םפוס חרכהב ,םדה
ל מיס ותואש םינויעה ןונגסל ןויכ ירה ,"הממשה־ץרא" תונש ,20־ה תונש תליחתב
.ומצע םמדאל הקווד אל—םמדא

ב
ר תוי תרחואמה תוחתפתהה לכ הפעתסה ומכ ונממש לוכיבכ םיסב קפסמ סדראוודא
ה יה רשפא תירטס־דח הלוכ התיה וליא .רוזחל םימעפל איה הטונ וילאו ,הקירמאב
, דגנכש־תובוגתהו תובוגתה ,הקיטקלאידה לבא ;תיסחי תולקב רופיסה תא רפסל
,רבד לש וללכב .ךכ ידכ דע תוטושפ ןניא םלועל תויוברתהו תונויערה תודלותבש
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 ךילהתה תא ןוסלוקינ פ1ה ירו׳גראמ הרידגהש יפכ ,לגעמה תצירפ לא םיעיגמ ונא
 תופקשהה לש ןתזיחא .דתיה תאז םע ךא ;(1960) בושחה הרקחמ תא ריתכמה םשב

8.דאמ דע הקזח תויתרוסמה

 הבשחמב ונל ורייטצי ךכ ןוימדבו הבשחמב ןמזה ונל רייטצמש ומכ ,ללכ־ךרדב
 ;תיהולא תילכת וזיא ידי־לע החנומ היהי וארב םיהולאש ןמז .ופוסו ונוויכ ןוימדבו
 וזיאל עיגיש תחת ,והותל ףחתסי םתסה־ןמו ,המידק תינכימ ול עוני ילארטיינ ןמז
 תינייפאה תינרדומה־תיאקירמאה הדמעהש יאדוול־בורק םלוא .ןכות־תלעב הרטמ
 חורב ,תוריחה לע הקצומ הדימע ,תינוצר םא יכ תאז אלו תאז אל .דתיה רתויב
:לווראמ לש ויתורוש

Let us roll all our strength and all 
Our sweetness up into one ball,
And tear our pleasures with rough strife
Through the iron gates of life...

(To His Coy Mistress)

 תא רוכזנש ונל יואר ילוא ,םויכ ונתוא תופפואה תויטסיליהינה תומגמה חכונלו
 תמירז .דתיה ובש—רהנה ,ץנרול ראפ לש טרסה ןמ העקבש תיביטקורטסנוקה המינה
 םסרפתנ רשאכ .םירבד הברה דוע םע דבב־דב ,ןמזה ףטש לש יתרוסמ למס רהנה
 קראמ לש יפיסיסימה לע םייחה ןמ הקסיפ ותוא המידקה (1938 ,קרוי־וינ) טירסתה
 תוברתה־שיאל ןכשמכ ...המואה ףוג" תניחב רהנ ותוא לש "ןגא״ה לע תרבדמה ןייווט
 ותואמ ולא םילמ רוכזנש יואר ."ונלש ץראה״רודכ ינפ־לע ןושארו־שאר אוה ירה
 שי—קמעה תא קרפל ונידי־לאל היה .ןקזה רהנה לע טולשל רשפאו" :חכשנ טירסת
 תווצל לכונ אל םג םא ,ךכו" :לווראמ לא בושנ םא ,וא .״וביכרהלו בושל ונידי־לאל
."ונצירנ ץרה תאז־לכב ,םודיל / ונשמש לע
 תנשמ קפס ילב היה הזה יאקירמאה תוריחה־ןוצרל רתויב לבוקמה ינוליחה יוטיבה
 בלשב .ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב הנומאהו עדמה ויה םיגופס הב ,המדיקה
 לש וחוסינכ ,תיתרוסמה היווהה־תרשרש "תפיפכ" לש הרוצ הז שבל רתוי םדקומ
 דימעהו היצולובאה־תרות םע הז יוטיב גזמתה ןיווראד ירחאו °;ןמזה תושרל ,יו׳גבאל
 םא םג ,םמצע עבטה־יקוח יכ היה המוד .רידא עונכיש־חוכ תלעב םלוע־תפקשה
 ךכל הבורע םה ,םהלשמ "םיינרפיצו םייניש" לש תוירזכא ייוליג םירסח םניא

 םלוע לא ,הלעמ־הלעמ םג םא יכ המידק קר אל היהת דיתעה לש וינפ־תמגמש

.רתויו רתוי בוט
 יתשב ןמזה־ידממב קחשמה לא בל־תמושת התע בסהל ינא הצור ,הלאה םיעקרה לע
 לש םידדצ ינש ויה םיקזח ולצא יכ ,ןייווט קראמ תאמ רתויב תועודי ןניאש תוריצי

 10.ינוימדה עדמהו ,(היפוטוא־יטנאהו) היפוטואה :יתורפסה ויוטיבב המדיקה ןויער
 ךרד־לע וליטהל—התיה רתוי בוט םלועל םיפאושה לע הביבח הלובחת ,הטושפ ןושלב
לש ולרוג־תנמ תא ביטיהל עדמה לש וחוכב הנומאהש יפלו ;דיתעה קיח לא ןוימדה
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 הלובחתה המלגתה תובורק םיתעל ירה ,"תויביסרגורפ״ב תיזכרמ המגוד התיה םדאה
 םיבואשה םיבצמבו םייומידב וא ,"תויעדמ" תוחנה לע תוססובמה תויתורפס תוריציב
 יטסירומוהה וחומ שמתשה ךיא תוארל דחוימב אוה ןיינעמ .היגולונכטהו עדמה ןמ
 תונשמ לע תרוקב תחיתמל ןוימד לש םיעצמאב ןייווש קראמ לש יריטאסהו ינקפסה
 יתרבחה דצה ןיב דירפהל ןיא ליגרב יכ ףא .ונמזב ךכ־לכ תולבוקמ ויהש היצולובאה
 ןה יתרחבש תומגודה ירה ,טאקיטנוקמ יקנאי לש תטלובה המגודב ומכ ,יעדמל
.ינוימדה עדמה לש וחורל רתוי תובורק
 ,םינשי םנ םישדח ,םיטוטרישכ) "םיאמיחר תונבו םינבל ,תודמולמ תוישעמ המכ"

 תומלגמ ןהש ךכב סופוסייא תובקעב תוכלוה ןהו ,םיקלח השולשב תואב 1875( 11
 -האלה ןכו ,תעלות ,ןוזליח ,עדרפצ םירוספורפה—םייח־ילעב לש םתומדב עדמ־ישנא
 קחשמה לש יסיסב דחא םרוג .תיעדמ תחלשמל "רעיה־ירוצי" ידי־לע וחלשנש
 ■ינופצ רבעמ שפחל" םירומא הלא םייסננ םירוצי :תודימה אופיא אוה יריטאסה
 הברה ןאכ שי !ןכשה הערמה־רכב—"םלועה ףוס" תא תולגלו * ״הציבה ךותב יברעמ
 _״ןגב הנוכמה" לש דצהו ;״יעדמ״ חונימב תורושקה ןייווט קראמ חסונ תותולבה
 תקשקתשמ השדחה תבכרה רשאכ עיפומ—אוהה יתורפסה רודב הרגיש לש רבד
 ,ירותסמ ץפח תאיצמ לע "הדעו״ה לש ןובשחו־ןידה .(276) ״םידש תחירצ״ב תרבועו

א והו ,(280—279) שפנ־תבישמ הידוראפ אוה ,םור קובקב אלא וניא רבתסמה יפלש
 "םינונמה־רמ!" הנוכמה (ןופלט־דומע השעמל) "ץע" לש שדח ןימ תילגתב ןידה
.האלה ןכו .(281) ״ונממ אצויה ינומרההו רישעה לילצה״ ללגב

 ־ורד ,איבה עודיכש—ןיסו ודוה לא יברעמ־ינופצ רבעמ רהא םיפוריאה לש םשופיהל זמר *
(תכרעמה) .הקירמא תשבי לש היוליגל ,תועט

 ...םינימה תוחתפתה לש םיירותסמה םיקוחה״ב ןמזה־דממ עיפומ "ינשה קלח״ב
 דאמ תניינעמ תישענ ןוימדה־תבושמ וז הדוקנבו ; (283) ״! ןמזה לש ךלמה־ךרדב
 תורפסב ןייווט קראמ לש ויתוארקמ תא תודוקנ המכב ףקשמה ,ינונגס יוסינכ
 התואב הידוראפ הילע תושעל היה דיתע הרהמ־דעש ,םינתבזילאה לש "הקיתע״ה
ת ויחה .(1876־ב הבתכנ) 1601 התונכל םיליגרש תוצירפ־תחיש לש תפומ־תריצי

 םונראב .ת .פל רורב זמר—"םונראו" ידי־לע להונמה ,"םימה דיל ןואיזומ" תואצומ
 האובב םונראב היה ,תדחוימה תיאקירמאה וכרד יפ־לע .ולש םסרופמה ןואיזומלו
 לכויה תורפושב ריהבהל קרור סנאטסנוק אילפהש ומכ ,ונמז לש תויתדה תועונתל
 ־יטמארדה ןונגסבו ,ותעשב יאנותע םוגראב םג היה ,ןייווט קראמל המודב 1927(.’1)
 ■אטירופ־יטנא ,תויטוירטפ ,היטרקומד לש םיכרע בליש ולש תצלמנה תימצעה־היצז
 לש תוזרפה ,תיקנאי תואמוסריפ ,ירמ ,עדמ ,(סדנוק־ישעמו תוקסלרוב) רומוה ,תוינ
 רשאכ .תממורמ תויתד לש לפרועמ ןימו ,םיכחוגמ תונועגש ,(המזוג־תוישעמ) ר?ם
 םש וירוקיב ול וארנ ,ריעה־קרוי־וינב םוגראב לש ןואיזומה תא סמיי׳ג ירגה רכז

."שממ הקיטנמורה רהוזב םימדאומ" ותורענ ימיב
לעו "הרעמ״ב אצמנ ףוחה־ןואיזומ :תוינומדקב ןייווט קראמ לש קחשמה תמגדהל
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 ."׳וכו םיקיתע םינבואמ ,הנעש־ישעמ לש אלפנ ףסוא" :ראשה ךותב רמאנ דחא טלש
 היצזיליביצ לש םידירש םיאצומ םהשכ ,תויחה־םינעדמהש הז אוה יריטאסה בצמה
 םירזבאל םיסחיתמ ,"םדא ארקנו רבכמ דחכנש ץרשה ןימ" לשו התמ תיאקירמא
 םייגולופורתנאו םייגולואיכרא םיאצמימ לא ומכ םייאקירמאה םייחה לש םילפתה

:םדאה לש הןעשה־ימלצ תא ראתמ ״ימשרה ןובשחו־ןידה״ .םיירוטסיה־םורט

 רוציב תוארל הנפואב רבדה לבקתנ הנורחאב ןפש ,דחוימב תגנעמ תילגת התיה תאז
, ןאכ ךא .םיקוחרה וניתובא־תובא לש הרופה םנוימד ירפ ,לבה־תנומאו סותימ הזה
י פכ ,ותרובק םוקמ היה הזו .ןבואמ לש בצמב ,אילפהל רמושמ ,םדאה היה ,תמאב
.תבותכה ידי־לע רבכ עבקנש

 —״הרובק םוקמ״ השוריפ ״ןואיזומ״ הלמה יכ ״עבק״ו םידקה רבכ ״תמניכ רוספורפ״)
 עדמה־שיא לש ויתוקיספ תשלוחב תחא־הנועבו־תעב העגפש ,תיריטאס תויפיפ־תדוקנ
.(םינואיזומה בור לש ינלטקה םומעישבו

ה פוקת התואב םימודקה ויתונועמ ויה ונקדב ןתואש תורעמה יכ דשחה ררועתה התעו
ם יהובגה םינבואמה ןמ דחא לכ לש והזח לע ןכש—ץראה ינפ־לע טטוש הב הנשונ
; ״םיה־דדוש דיק ןטיפקה״ ,רמאנ תחאב .הלעמל ןיוצש בתכב תבותכ התיה הלאה
, "ןוטגנישוו ׳גרו׳ג" ,תרחאב ;״ןלוקניל בייא״ ,תרחאב ;״הירוטקיו הכלמה״ ,תרחאב
.׳וכו
ם יאתי םא תולגל תנמ־לע ונלש תומודקה תויעדמה תודועתה לא ונינפ שפנ־תרעסב
, לוקב ונינפל וארק תמניכ רוספורפה .ונינפל רשא םינבואמל םש אבומה םדאה רואית
*: רומאל ,שבעהו הנושמה םחסונכ

(תכרעמה) .תבזילא תפוקת לש ילגנאה ביתכל יוקיחב הז עטק אבומ רוקמב *

ר וצי הז יהיו .הרוסמה ןמ עדנ רשאכ ,המדאה לע םדאה ךלהתה ןיידע וניתובא ימיב"
ל וכיו ,הברה םיעבצ םימעפו ול דחא עבצ םימעפל רשא ,ףפור רוע הטוע ,םוצעו לודג
ת וירוחאה םיילגרה יכ הלגנ הנהו תאז ותושעכו ; ץופחי רשאכ ורוע תא רישהל לכוי

ם יילגרה םלוא ,רתוי תובחר ךא תרפרפחה ינרפיצל תומודה תורצק םיינרפיצב תוניוזמ
ת ועבצא לע ךורע־ןיאל ןכראב תולועו ןתוקדב תורזומ תועבצאב תוניוזמ ויה תוימדקה
ן יעכ .ונוזמ תא הנממ ול תולעהלו המדאב רוצפל ןהל תובחר םיינרפיצ םג ףא ,עדרפצה
ו נוזמ שופיחל ןוכסי רשא רוקמו ,רתוי תוכורא קר ,הדלוחל ומכ ושארל ול ויה תוצונ
, בצענ וא לבס רשאכו ;ויניעמ םימ ףילדמ היה ,רשואמ םעפנ היהשכ .חירה יפ־לע
ו ואתהו דאמ־דאמב ודרחי ויעמוש לכ רשא עגעגמו םויא תפות־שערב תאז הארהו
ד חי םימדא ינש תויהב .תאזב ויתואלת ומתו ,דבאיו םירזגל ומצע ערקי יכ םבבלב
ת ולוק םג ןכו ,׳יפוט־יפוי ,יפוט־יפוי—וה־וה־וה׳ :ומכ תולוק הז לא הז ועימשהו

ם יררושמה לבא ,ורביד יכ םיררושמה ומיד ןכלו ,הברה וא טעמ הלאל םימוד םירחא
ר שא שיו .םידע םיהולאה ,ףרוטמ תלויא־רבד לכב זחאיהל םימיה לכ םכרד הז אלה
ן שעו שא חיפי ונממו וינפ לא שיגי רשא ךורא לקמב זחוא אוהו הז רוצי ךלהי
, תוומ דע ופרט תא ודיחפי המהו םהומכ ןיאמ םיזיגרמו םיימואתפ שערו ןואשב
. "ליבהמ הברה תינטשו הזע האנש לוכא אוהו ונועמל ול ךלהו וינרפיצב והספתי הככו

13 )285—6(
 שומיש השעיי ובש הז גוסמ ןושלו םיטוטהל ,תונונגס לש ינוהמת תומיע ונינפל
,הלעמל אבומה הבורה רואיתל רשקב :יקנאיב הנש הרשע־שמח רובעכ רתוי עלוק
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 ותדסק יכרחל דעבמ ותרטקמ ןשע תא חיפמה ןגרומ קנאה וננורכז לע הלוע דימ
 ונדמע רבכש תויפיפ־תנווכ התואו .(די קרפ) שא־לכוא ןוקרד ךכב הקחמ אוהשכ
 רשוא לש ןמיסכ תועמדה לש (?העטומ םנמאה) העטומה ךופיהב העיפומ הילע
.לבס לש ןמיסכ קוחצהו

 תבותכ םיאצומ ישילשה קלחב .תוימסוק תויגוסב םג תעגונו תכשמנ הריטאסה לבא
 -הידוראפ אוה "ץק־ןיא למע״ב "תמניכ רוספורפ" איצממש םוגרתהו ,ןבא יבג־לע
 גוסמ םיקיתעה םיכמסמה לכ לש םשוריפב תואדווה־יא לע—תיעדמ־תינקייד ןושלב
 סחיתמ יתימאה בותכה .ונלש םייטפילאקופאה םיאשונה תא םג ךכ ךותב המיגדמה ,הז
 ־םיתש ןב ,בגא־ךרד ,(ןייווט קראמ אוה) סנמלק םס היהשכ—1847 תנשב לובמל
 ־יתלב "םוגרת" ותוא חתופ ךכו 14.ויבא תומב ,ותורענ ץק תא הנייצ וז הנש ;הרשע
 הנלכאתו (? תובהלה) ודרי ,הנש עבשו־םיעבראו תואמ־הנומש ףלא ינפל״ :קיודמ
 הירוטסיהה־לש־תויפוסוליפל ןייווט קראמ ןויכ ןכא ןאכ .(287) ״הלוכ ריעה תא
 עזגה" תא םינכה אבה דומעבש הדבועה ןמ ררבתמש יפכ ,םייגולטכסא םישוחינלו

 יראלופופ םעפ היה הזה ידגאה אשונה .(׳וגו 208) "םילת־ינוב לש חכשנהו ירותסמה
 ־תויגולואיכרא תוירואית דוסי לע תונבל םיינמואל םיאקירמא דצמ ןויסנכ ,דאמ
 הנומה םימודק־תפוקת ,םינמורבו םירישב ,שדחה םלועל "אורבל״ו תוכלהמ תויעדמ
 ןזורהש ,הירוטסיהה לש תירוזחמ הייאר לע היה ססובמ הז ןויסנ .םינש־תואמ הברה
 תויוברת ויפלש ,(1791) תורסיקה תוסירה ורוביחב םיכלהמ הל השע (Volney) יינלוו

15.תונשי לש ןהיתוסירה לע ונבנ תושדח תויורסיקו רידת תולפונו תומק

 וז ."הלפשה לבזה־תישופיח" האיבמ ולאה תוישעמה לש לכשהה־רסומ םוכיס תא
 ןכותמ תונבל ידכ תורעשה־תיןכב עדמל ול ידש אוה היעסממ הדמלש המ לכ יכ הרמא
 דימעה התואש העידיב קפתסהל איה תרמוא אובל־דיתעלשו ;תוחכומ תודבוע לש רה
 לש םיבגשנה היתודוסב טטחלו תאצל אלו םיאורבה לכ לש םתושרל גייס ילב עבטה
."תוהולאה
 תולכתסהה ידי ־לע גשוה ,רתויב עיפשמ םג ךא ,רתויב רזומ גוסמ יטתסא חוורימ
 תויח לש הייארה־תיווזמ הליחת—ט״יה האמה עצמא לש תויאקירמא תודבוע ולא־יאב
 םיאשומכ ,תישילשו ;םלועה ןמ הרבעש תוברת לש םידירשכ ,תינש ;תושפוטמו תונטק
 ןויערל ןושארה יוטיבה תא וגא םיאצומ ןאכש רובס ינא דועו ."תיעדמ" תונרקס לש
 רשאכ-ןייווט קראמ לש םירחואמה ויבתכב רתויב קזחתהל היה דיתעש יריטאס

 ןמ רתוי תותוחנ תויח שי" יכ ,תמהדנ העיתפב ,תינוריא םימכסמ תויחה־םינעדמה
 רקענו ןאכ ךפוהמ תיתרוסמה היווהה־תרשרשב למתסמה םיכרעה־גרדימ "!םדאה
 .תינויצולובאה־תירוטסיהה היגולונורכה לש ןיקתה ןבומה םג ןכ והומכו ,ומוקממ
 םינבואמה־ייומד םידירשל ויה םיסחיתמ תויחה־םיגעדמהש התיה הנושארה החידבה
 ־ילעב לש םהידירשל ללכ־ךרדב םיסחיתמ םישנא־םינעדמש ךרדכ שונא־ירוצי לש
 רבדה ןתנ ,"רתוי תותוחנ תויח" לע ולאה תודועתה תחאב רבוד רשאכ לבא ;םייח
 תא ונינפל הלעמה ,ולש יריטאסה גרבמב דחא בוביס דועל תונמדזה ןייווט קראמל
:(ךלוהו־דרוי רדסב) אבה עשעשמה גרדימה
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."תודמולמ תוישעמ" לש תויחה־םינעדמה
."רבכמ דחכנש ץרש ןימ" ,םדאה
1!םדאה ןמ רתוי תותוחנ—"תותוחנה תויחה״ 4

 רודה חורב תינויצולובאה המדיקה לש תויחטשה תופקשהש ,רומאכ ,אוה רבד־ףוס
.וססבתנ וילעש עדמה םצע םע דחי ,הייחדלו רמ געלל ונודנ אוהה
( 1847 תנשמ תבותכב לובמה ןויצל ץוחמ) רבסה םוש ןיא ״תודמולמ תוישעמ״ב
־ יתלב דיתע הזיאב עבקנ השעמה־רופיס לש ונמזו ;םדאה עזג לש ותומלעיה תביסל
ר וא התארש ,ןייווט קראמ לש הנורחאה תרמגומהו הבושחה ותריציב לבא .רדגומ
ם ייתסמ אוהו ,רתוי הברה בכרומ בצמה 17,"ירותסמה רזה ,44 .סמ״ ,רבכמ אל ךא
ס ופד־תיבב 1490־ב תשחרתמ הלילעה .םיצרמנ םייטפילאקופא םילולעפ לש הרושב
ה דוסיב ךא ,ידמל תכבוסמ הלילעה ."שבוע בורמ תברחנה" הריטב ןכושה ,ירטסוא
ר נדל׳פ טסוגוא רפסמה ובש ,םופדה־תיב תליהק ןיב םיתומיע לש הרושב הרושק איה
ב רועמ ןהבש ,תוימולחו תויעבט־לע תויווח לש המלש תכרעמ ןיבו ,הילושכ דבוע
ל כ ירחא .״44 .סמ״ הנוכמה םש־ילב־ןב ךאלמ םצעב אוהש ,״ירותסמ רז״ לכ־םדוק
ו א ,"םיאפר־ליל״ל םינורחאה םיקרפה תעברא םישדקומ ,תונושמ תויושחרתה ינימ
י מימשה ויפיב רודה" עיפומ "ילרטאית״ה ךאלמה הליחת ךא ."םיתמה תפיסא"
" שמשכ תרהזמו ,תוומלא־תב שא התוא התיה היוטע ותמוק לכו ...וימולע תדמחבו
ה ז לולעפ יכ "ומצעב רמא" העבראו־םיעברא !ימואתפ המח־יוקיל הירחאלש—(390)
ה יה םדקומ בלשב יכ רוכזל ונא םילוכיו—"הצרא םייפא ילייבו םונראב תא הכמיי

( 20־ה האמה ףס לע ול לגיסש םשב יורק אוה ןאכש) םונראב לש םסרופמה סקריקה
( רובס אוהש יפכ) ךכ־לכ חילצמ ״44 .םמ״ש ךכל תחא הביס .״יעדמ ןורטאית״ יורק
ז אמ ושפנ יקמעמב ותוא וקיסעהש תונויערל היה רזוח ןייווט קראמש אופא איה

.רפוסכ ותורחב תונש
י תרוסמה הלוצליצל םיאפרה־ליל ליחתיש םדוק תחא העש ,ךכ־רחאלש 32 קרפב
:תונכהה תוליחתמ ,תוצח תעש לש

ר בכש רבד—תכלמ ןמזה תא דימעהל איה תחאה .ןהב תכלל םיכרד יתש שי הנהו..."
ר וחאל ןמזה תא בסהל איה הינשה ךרדהו ;םימעפ הברהו הברה ןכל םדוק השענ
ת א ומע אוה אשונ םג הזמ ץוחו ,ךרעה יפל שדח רבד הזו ,םיימוי וא םוי ךשמל
.רתויב תובוטה תואצותה

— ליחה־ףועמב ,רוחא ,ןמזה ,הנפ רוחא״׳
(395) ״—׳ 1 לילה ךא ול ,בוש דלי ינשע

ת וירבה לע בוהא היה םעפש ריש לש החיתפה תורוש ןה ולאה תונורחאה תורושה
ה יהש ,(1911—1833) ןלא סרקייא תבזילא תאמ ,״ןשיאו ינעינה״ ,המוצע הדימב
ה ריש לש םיעפש־יעפש המימת תומלש ןימב הצימו "הרקי אמא ,אמא" לא הנפומ
1;תיאקירמא תינשגר , י עשוהי) ןועבג לע המחלמב תכלמ דמע ןמזה ,ןבומכו 8

ה לילעה ךרדב ,לעש־לעש ,תעשעשמ הרוצב רוחא םילבומ ונא ״44 .סמ״ב .(14—12
ם שורה ירה ,תכפהתמ המחה תעיקש ףוסבלשכ ךא ;םינורחאה םיקרפה רסירת יצח לש
:תמאב יטפילאקופא אוה
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, דבש ,ןיסב—םיארג־יתלב—יכונאו 44 ונעפוה ,תואצותב תולכתסההו רודיבה ןעמל ,זאו
- ינופצה שדחה ולולסמב הטמ תוטנל ומצע ןיכה ךא שמשה .םיירהצה תע וז התיה
ם ינוילימ דועב ,םישפוטמו םימומה ,וילא םיטבינ ויה םיבוהצ םישנא ינוילימו ,יחרזמה
ת וכובמהו םימיאה ןמ חוכ־ישושתו םיאלנ ,םוקמ לכב המדאה ינפ־לע םיחורס םירחא
י רחאמ ונל ונלהנתה הלטב ךותמ .םתרכה־רסוחב םירשואמ התעו ,םהילע ורבעש
ת ואצותב ונלכתסה ףא ,ךרדבש תולודגה םירעה לכב וניהש ,ץראה־רודכ ביבס שמשה
ר וחאל תומדוק תוחיש םיגהלמו םירזוח םיפייע םישנא ויה םוקמ לכב .ןהמ ונלעפתהו
ד ימתו !הלאה םירבדה לכמ וארנ םיעגיו םיפייע הכ ןכאו ,והער תא שיא ןיבה ילב
ש דחמ תוכרענ תויוולה ויה ריע לכב ;ריעה־ינועשב םיאכנ תוננובתמ תוצובק ויה
; שאר־דבוכב רוחאל תודעוצ ויה תוכולהתהו םיתמה־תולגעו ,םעפ וכרענ רבכש ףא
ם תוא ;ךופהה דצב לחה ,לומתאה תומחלמ ורסאנ בוש המחלמ התיה םש םוקמ
ם וקמ ותואב םיעגפנ ויה בוש םדוק ועצפנש םתוא ,םיגרהנ ויה בוש םדוק וגרהנש
ה דלפ־יטוע םיריבא ינומה לש םד־תוריעסמו תוריבב תוחיג ויה ;ךכ לע םילבוקו
, חורב םיחפנתמ ןהישרפמש ,תוינאה ויה םיסוניקואבו ;תינרוחא—הדשה ינפ־לע
ל כ לש תווצ לכבו ,לומתא םויב וצח םהב םימ םתוא ינפ־לע תינרוחא תושה־תוצא
ר תיהו ,ףרוטמה שמשב םלא־ירוסייב םיפוצ םירחאו ,םיללפתמו םילהובמ ויה הניפס
—399) .ןוימדב ןתולעהל ןיאש תובעות םישוע ויה 400)

ל ש םיעטק ךכו־ךכ וניארש רחאל הלא ןיעמ םילולעפל רתוי ונלגרתה ילוא יכ ףא
" םלא ירוסיי" םרוג ןייווט קראמ לש "ףרוטמ שמש" ותוא ירה ,רוחאל םינרקומ טרס
ל צא ,רבדה ינייפא !תובעות לש תימוק ״היישע״ ידיל איבמ אוהש םשכ—וב םיפוצל
ת וארל רשפא חרזמב עקושה שמשה יכ קפס ןיאו-הספילאקופאה וליפא ןייווט קראמ
.רומוהה לש דרוסבאב תמייסמ—יטפילאקופא ערואמ וב
ח ותינל יוארה ,גלפומ ןוימד לש ןוחצנ־רוטע בר־השעמ תאזה הקסיפה לכב ינא אצומ
־ אקופא םייוליג המכ לע טעמ דומענ .ןאכ תולעהל ינא לוכיש הזמ רתוי טרופמ
ח קול ,"רודיב ןעמל" תינרוחא ןמזה תא העבראו־םיעברא בסהש רחאל :םייטפיל
ה יה המודש ךכ ידכ דע העוגר התיהש הימוד״ו לפוא־תכשח ךותל טסוגוא תא אוה
ו נינפל ןייווט קראמ הלעמ האלפומ החלצהב ."ותמישנב רצוע ולוכ םלועה וליאכ
ה דירחמ הכולהת—"םדעצימב םידלש יפלא לש תוילולפאהו תוישיבכעה תורוצה" תא
ם וחת ,םדאה וז ,לואשל הדיריה לש תויגיגחה ןמ המע שי רשא הירוטסיהה יתמ לש
ר בעמש" וללהו (סורימוה לצא) "לומעל דוע ולכוי אלש הלא לש םיללצהו תומשנה"
ן מ המכ״//.(סויליגריו לצא) "ונממ בושי רשא שיא ןיא םוקמ/ארונה רהנה תדגל
ק ראמ לש ותפקתהל המגוד וז ףא—"םירכומ ויה אל םבור ךא ,יל םירכומ ויה תומשה
־ תרצ ,תיתרוסמה תיפוריאה םלועה־תנומת לש תונתרקה לעו שונא תוואג לע ןייווט
ה מדאה ןמ ודחכנש תומוא" ויה רבד לש ותימאלש דועב-ןמזב תלבגומהו קפואה

. (401) ״...ןכ ינפל םינש ףלא תואמ־ששו ,תואמ־שלשו ,האמו ,םישימחו ,םירשעו ,רשע
ך למה לש ןורחאה ברקל רכז םיללוכ םהו הוחו םדאב םיחתופ םירכומה תומשה
" תובבר" ןיב דוגינ ,רבד לש ורקיעב ,םיחתפמ םינורחאה םיקרפה ינש לבא ;רותרא

: 33 קרפ לש ופוסב אבומה ,״המואמ״ל
םיינזא שירחמ היה תומצעה שוקשיקו ,םנומהב םיתמה ורבע־ופלח תועש לע תועש
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 ףינה ,םואתפ־עתפל ,רחא .בשוח ומצע תא עומשל לוכי םדא היה אל טעמכש דע
.לוק־ןיאו קיר םלועב ונדמע ונאו ודיב 44

י דכ תמצמטצמ הירוטסיהה—לבה לכה םילבה־לבה :רורב אוה דחא לכשה־רסומ
־ אלש 1916־ב עיפוה רשאכ ,םייסמה 34 קרפ .״בצעב םישקשקמ״ םיאפר לש הכולהת
ת וימיספה לע ךשוממ חוכיוול דקומ־תדוקנ השענ ,ירותסמה רזה לש ומויסכ ומוקמב
ל לחה דבלמ םייק וניא רבד םוש" :ךאלמה רמוא ךכו .ןייווט קראמ לש םזיליהינהו

ף א ."ךנוימד־ריצי ,ךלש םולחה—םולח" אוהש "התא" ונינפל ןאכו—"! ךממו-קירה
ם יפדב ונלש םוקיה ירה ,"םלועה ץק" לע הרואכל םיזמרמ םירבדה ןמ תצק ילואש
ם לועה ״! תוידב ,תונויזח ,תומולח״ לש הירואיתב רבסומ אוה אלא םלענ וניא הלאה
ס וניטסוגואל) ןוצרה תעינכב אל ףא ,רופכב וא שאב אל םג ,לובמב םייתסמ וניא הזה
ל ש םימסקה־טיברש ףניהב אלא—("!רתוי םיבוטו ,םירחא תומולח םולח" :רמאנ

."ףוס" :תינוימדה ותריצי לש ןורחאה ףדב בתוכה ,ןטייפה
ה מדיק לש םידורו תונויזח רחא ללוש ןייווט קראמ ךלה אל ,םמדא ירנה ,ורוד־ןבכ
. םדאה לש ותחוור םודיקל םינווכמה םייתרבחה םינוגראבו תיעדמה המכחב ץק־ןיא
ו עיגהב ןכש־לכ ,וז ןיעמ הלק תוימיטפואל ספתייש ידכמ הברה ןיבהו ארק ,האר אוה
. ולש םיטוטרישה לש ןושארה ףסואב "תודמולמ תוישעמ המכ" ללכ רשאכ ,40 ליגל
י נא ונממ רשא טויס" "הירוטסיה״ה התיה ,סיו׳ג סמיי׳ג ליבשב םג ומכ ,וליבשב
ץ ק ,םדאל ץק תולעהלו תומדל ידמל היהי לקנ תיתורפס הריציב ."ררועתהל הסגמ
ל ש הלאכ םייוריגל ענכנ אל ןייווט קראמ םלוא ;םילבוס םדאה־ינב וב םלועל
ת ולילעב .ויבתכבש הז דצ םירקבמה דחא רידגהש יפכ ,ולש "תונערופה ןוימד"
, וניארש יפכו ;הלא ןיעמ םימויס לע אבניהל תוחפ לק ,םוקיב תולשומה ,םיהולאה
ה מכחה ןמ אל יכ ,1875 תגשמ ולש ״המכח ילשמ״ב דוע ,ןיבהל ןייווט קראמ םידקה
ם ע לתפנ ותריצי לכב םלוא ."תוהולאה לש םיבגשנה היתודוס״ב טטחל תוסנל אוה
ל ש דחוימה חורה־ךלהל ןתנ דחוימב עלוק יוטיבו ,יתימה ןמזה םעו הירוטסיהה
ם ירשעמ םייאובנ םיבותכ הברהב תאזו—ונלש האמה תא ךכ־לכ ןייצמה ,םלועה־ףוס
.וייחל תונורחאה םינשה

תורעה
 חוחינ : םינועש״ : 15 קרפ ,(1966 ,טנגיס) Understanding Media ,ןהולקמ לשרמ האר1

, 1954) תיחצנה הבישה סותימ : הירוטסיהו סומסוקב—הדאילא .מ לש הנחבאה םג ןכ .״ןמזה
.יגולותימה "שדוקה־ןמז״ל ירוטסיהה ןמזה ןיב—םירקחמ ראשבו ,(1959

 ,םירחאו ררוש קראמ תכירעב היגולותנא ךרוצל ןקות ךא ,1945־ב הנושארל םסרפתנ2
.(1948 ,קרוי־וינ) ינרדומה יתורפסה טופישה תודוסי :תרוקבה
 תומ רחאל הנושארל רואל ואציו ןוטמתרונב ועמשוהש תושרד לש הרושכ 1739־ב בתכנ3

 לכ הילע ןיא (טסקטה ףוגב םידומעה ינויצ) טטצמ ינא הנממ הרודהמה .1774־ב ףיטמה
.ריעה־קרוי־וינ ,American Tract cociety־ה ידי־לע המסרופ איהו ,ךיראת
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. 312 דומעמ האבומה ; 1959 ,ןאידירמ־ירפסב השדח הספדה .1949־ב הנושארל םסרפתנ1
, 119—117 ,קרוי־וינ) טפורפ טרכור לש ותריש ° ) 1963.
N ew-ב ,הביתכ בגא ,ינא אצומ יאקירמאה יתרבחה רשקהב6  Y o rk  R e v ie w  o f  B o o k s
 :קיוודראה טבזילא הבתכ .רמיירק טרבור לש ויומיבב ,רופכ ,טרס לע תרוקב ,(1971 ראוגיב 7)

 לעו םירסח הלאה תודוסיה לכ .ןויפיא ,הלילע ,טושיק ,תונמא לש ןווכמ רדעיה שי רופכב"
 לע ורתיו וללה .תויומדה איה ,הלילעה איה הכפהמל תוריסמה .תינכפהמ תוריסמ שי םמוקמ
 ,םהיבור םע םדא־ינב לש הז בובריעו ,דיתעהו רבעה לש הירוטסיהה ,םילדבהה ,תוישיאה
 הריציה לש התוהמ אוה םהיניב ןיחבהל ןיאש םהיתולוקו םהיפוצרפו ׳םהיתולועפ׳ ,םתלומעת
 ,תוררופתהה םוקמ לע האב הכפהמה הב ,האופק הספילאקופא ןימ יהוז .(3 ׳ע) ״הניינע רקיעו
 "םילאידיא״ל תורסמתהה תורמל תוחפ־אל הסואמו ,הווהב היוצמ אלא דיתעה ךותל תלצאומ אל
."הרק רבכש ...רבד הז היה וליאכ טרסומ רופכ" : םיינכפהמ
 תוירקיע תומגודכ איבמה ,(1967) הקיתשה תורפס ,ןסח באחיא לש ןיוצמה ןוידה תא םג האר
 .הפוריאב טקב לאומס תאו הקירמאב רלימ ירנה תא םיינרדומ םייטפילאקופא םירפוס לש
 ־וריהו ואכאד תא שארמ החיגמ איה ; דחוימ גוסמ״ איה וננמז־תב הביתכה לש ״תומילא״ה
 םש תא ןיוודלוב סמיי׳ג רזוג ךכ הנה" :תועווז לש תורחא תורוצ תללוכ איה ךא ,״המיש
 דוע היהי אל :ןנעב תשקה תוא תא חונל םיהולא ןתיו׳ :יארקמ קוספ ךותמ םייאמה ורפס
.(6) .״׳האכה םעפכ שאה ,םימ
T-ירפם7 o r c h בתכמ״ האר .טסקטה ףוגב תומוקמה־יארמ ,(1969 ,קרוי־וינ) רפראה לש f a
 ושומישכ םיבלשה־ללכ" םג ןכו ;ינשה קלחה טרפב ,(1910) ״םייאקירמא הירוטסיה־ירומ
.(1909) ״הירוטסיהב
— 1960־ב ןקות) ןוסלוקינ לש הרפסל םיילוש־תורעה המכ תניחבב וז הסמ תוארל רשפא8
 עדמה" לש ומושירב םינויע איה ולש הנשמה־תרתוכש ,(וז הרודהמל םינווכמ תומוקמה־יארמ
 ,הלש הנורחאה הקסיפב קר .תיאקירמאה תורפסה ןמ םלעתמהו ,ז״יה האמה תריש לע "שדחה
.ךשמה לש תורשפאל ןוסלוקינ הננוכתה ,"םינושארה םינקיטנמורה ויה הלא" יכ זמרב
 םינשי םילגרה" יכ ןועטל האב הדימ התואב ירה ,"שדחה עדמה" היה הלש אשונה יכ ףא
 לצא רשאמ תוחפ־אל םינעדמ לצא םימעפל רורב ןמזב רוגיפה" יכו ,"תומל םישקתמ
 ,לשמל) תוררופתהבו ןווינב יורשכ ומצע ןמזה תייעבב רודח הלש ןוידה לכ .(126) ״םיררושמ

 העבק ,ןהיניב ונלדבהש ןמזה תושוחת יתש ןיב ,רבעמה עגר תאו ; (21, 43, 80—79, 100, 154
 ,ריפסקש לש ,הטנאדו סוניטסוגוא לש ,ימלת לש ,וטסירא לש םלועה" :ןוד לש ותרישב
 תרדוסמה וכרדל ךלוה ,וריצ לע בבוס ,רתוי ןטק תכל־בכוכ קר היה ומוקמ לע .דוע היה אל
 תורוד ךשמ היהש ׳האגה זכרמה׳ תא הל הסמחש שמשה ביבס ענ ,תכל־יבכוכ ראש ןיב
 עדמה ידי־לע רבשנש ,ןשיה תומלשה לגעמ תא רזחשל םילוכי ונא ןיא םג ...םדאה לש ומלוע
 רתוי חונ רבד ןיא ,רתוי יפוסניא רבד ןיא׳ : רמאשכ ןוד רביד תמא .םיינרדומה היפוסוליפהו
(123—122) .׳״רבשיהל
.1968 ,וידחי תאצוה .רימא ןרהא : תירבע .ט קרפ ,(1936) הלודגה היווהה תרשרש9

 לש יאקירמאה ינוימדה עדמה :םלשומה דיתעה ורפסב ,ןילקנארפ .ב .הש אוה הרקמ אל10
 ינודנולה ׳סמייט׳ה ןמ") ןייווט קראמ תאמ דחא טוטריש לילכה ,(1966 ,קרוי־וינ) »״יה האמה
 עדמהו ןייווט קראמ" לע ולש המדקהה ירבדב ."ןמזב עסמ״ל שידקהש קרפב (״1904 לש
 "תילמשח״ה האושה רשא—רותרא ךלמה רצחכ טאקיטנוקמ יקנאי תא תרכהב ןייצ "ינוימדה
 ; תוימוטא תוצצפב הדמשהה םויא לש תמדקומ תוזח בשחיהל הלוכי ״לוחה־תעוצר ברק״ב ולש
 תיוותש ךכ ידכ דע תבכרומ ןוימד־תריצי וז יכ ףא ,היפוטוא־יטנא ןימ אוה ולוכ יקנאיה
 ןייצ אל אוה ךא ,ליעומה ןמ וב שי ןילקגארפ לש ןוידה לכ .התוא הצממ הניא תמאב וז ןיעמ
.ןהילע דומעאש תוריציה יתשמ תחא ףא
עדמ לש בוטרוק ילב אל ,ןבומכ ,רתויב הלודגה העפשהה תלעב תיאקירמאה "היפוטוא״ה
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, קירטפ .מ .׳גו ילגנ .׳ג האר .ימאלב דראוודא תאמ (1888) רוחאל הריקס התיה ,ינוימד
ה נומש תללוכה ,(1952, 1962) תוינוימד תורכה לש היגולותנא :היפוטואה שופיח ,םיכרוע
.1947־ל 1883 ןיב רוא וארש רתויב תועודי ןניאש תויאקירמא תומגוד
ה יפוטואה היש־וד :רסיק לש ודומע״ ,ןוטסקס .א האר ,תחא היפוטוא־יטנא דוע ןינעל
, 238—224 ץיק) א קלח ,2 .םמ ,טי ךרכ ,American Quarterly ,״תונערופהו ) 1967.
י חישמה הדיקפת ןויער :תלאוג המוא ,ןוסבוט .ל .א לצא יתאצמ וז הסמ יתמייסש רחאל
ו ב "תיטסימה לבבב טאקיטנוקמ יקנאי" םשב חפסנ ,(1968 ,וגאקיש .בינוא) הקירמא לש
ן עבט ןוגכ תולאש לע תויחישמ תונומאמ תוכשמנה תוקזח תועפשה" רחא בקוע רבחמה
, הירוטסיהה לש הלודגה התכסמב םיאקירמאה לש םמוקמ לע ,ךשוחה־תופוקת׳ לש ןהיתוביסו
ה בר הדימב ןאכו .רבעה תייחדו םזילאודיבידניא ,תוצירח ,תונשדח לש ירסומה ךרעה לע
(215) "...המדיקה ןולשכ—רפסה לש ותנקסמל עגונב תוהימתל רבסה
ת כירעב ,הארקמו תורפסו עדמב תרזוחה ותספדהל ונווכי טסקטב ילש תומוקמה־יארמ11
ה ריטאס" :תרתוכב העיפומ הריציהש םוקמ ,(1964 ,ןוטסוב) ןיבוטסורב .ר .פו ןדאק .׳ג .׳ג
.(290—274) ״עדמל הדיגסה לע תיאקירמא

Harbinger Book12 (1963 ,קרוי־וינ). 300 דומעב טטוצמ סמיי׳ג ירנה.
.ןודנולב ,רתוי תמסרופמה ,"וסיט תרבגה תכורעת״ל יוקיח קפס ילב ויה הלא הןעש־ישעמ13
ל ש ופוח לא ריעה־קרוי־וינמ םונראב לש ןואיזומה תא ריבעמ ןייווט קראמש הדבועה14
ר הנה וב רשא ,(1876) רייוס םות תא בותכל היה דיתע הרהמ־דע—הרעמב ותוא ןכשמו רהנ
ת ויפרגויב תויועמשמ לע ילוא תזמרמ—םיבושח הכ םידיקפת םיאלממ הרעמהו םסרופמה
ת כירע) ולש היפרגויבוטואב ונל רפסמ אוהש ומכ .ןהירחא ןאכ תוקחתהל םילוכי ונא ןיאש
ה ב ,דתיה ןכש ,הזה־םלועה־ןמ־אלש םוקמ התיה הרעמה" : (1961 ,קרוי־וינ ,רדיינ םלרא׳צ
ל ילגב ןותנה תיכוכז לש לילגב התיה איה .הרשע־עברא תב הכר הרענ לש התייווג—הייווג
־ יכלוהש ורמאו להוכב הרמוש הפוגה .רצ רבעמ לע רשיגש לזרב־ספ לע יולת היהש תשוחנ
ל ש תב ,דתיה הרענה .םיתמה םינפב םילכתסמו היתורעשב התוא םיררוג ויה םינוירבו לטב
ה שעו הנושמ םדא היה אוה .ןיטינומ ול איצוה גלפומה ונורשכש םיאול־טנסמ דחא חתנמ
.(10) ״לא־חוכש םוקמ ותואב הנכסמה תא םש ומצע אוה .םינושמ םישעמ הברה
א שונ ,ןייווט קראמ לש תיתורפסה ותוחתפתהב הריטאסה האלימש בכרומה דיקפתה לע
, ןייווט קראמ לש תוקסלרוכהו תוריטאסהל תניוצמה המדקהה האר ,ףסונ ןויעל יוארה
ן יאש ,"תודמולמ תוישעמ המכ" .(1967 ,הינרופילאק תטיסרבינוא) םר׳גור .ר .פ תכירעב
ר ייוס םות ןיבש לודגה רושעב ותריציב תיריטאסה המינה תא םיגדמ ,וריכזמ סר׳גור
.ןיע ירכלקאחל

ן וטסקס .א ונתוא הנפמ ,יפיסיסימה רהנ לש ןופטשב היצזיליביצה לש הנברוח ןויערל רשא
ם ירוביגה" וב רשא (1890 ,וגאקיש ,ג״הפסל 2000 ,רלופ ודאראוולא) ״יפוטוא״ ןמורל
ל גר םייתאמ ,יפיסיסימה־קמע לש העובטה היצזיליביצה לע תללוצ לש היבנשאמ םיטיבמ
.(236 ,הלעמל ׳ר) ״םימל תחתמ
ת עדה לע רתויב לבקתמה רוקמה איה וז תורפס יכ לאד סיטרק ןעט תענכשמ הרוצב15
, דנלגניא־וינ ןועבר ,"טנייארב ןלאק םאיליוו ,םינומרומ ,םילת־ינוב" האר) ןומרומ רפסל
.(1961, 190—178 ינוי ,2 .סמ ,34 ךרכ

ת וריטאסב שמתשה םהב ,הלאה תונויערה לא ןייווט קראמ רזח רתויו הנש םירשע רחאל 18
, המדאה ןמ םיבתכמ האר .1897־ב "רתויב הדוריה היחה" תא בתכ רשאכ ,"ירותסמה רזה" לע
, 232—222 ,קרוי־וינ) וטוו־יד .ב תכירעב ) 1962.

ת טיסרבינוא) ןייווט קראמל ירותסמה רזה לש דיה־יבתכ ,ןוסביג .מ םאיליו תכירעב17
221-4 םידומעב עיפומ ״44 .סמ״ ; (1969 ,הינרופילאק 0 .טסקטב תומוקמה־יארמ ; 5

, 300-301 ,קרוי־וינ) ןמראק םילב תכירעב ,תיאקירמאה הרישל דרופסקוא רפס18 ) 1927.
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