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15-14 תורפסב רקחמל םיפדב םיפתתשמה 

ןליא־רב תטיסרבינוא ,ןליא םחנ 'פורפ 

ב"הרא ,קרוי־וינ ,היבמולוק תטיסרבינוא ,םולב תרפא 'בג 

םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,ןירוחךב לכימ רייד 

םינרוא תללכמ ,יבצךב לעי רייד 

ביבא־לת תטיסרבינוא ,ירא־ןב יטומ ר"ד 
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ןליא־רב תטיסרבינוא ,ןמצכ ןמור ר"ד 
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ביבא־לת תטיסרבינוא ,ילפרע זעב 'פורפ 

ב"הרא ,הדירולפ תטיסרבינוא ,יאלפ השמ יפודפ 

ב"הרא ,זוקאריס תטיסרבינוא ,ןדירפ וד 'פורפ 
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םירכחמל תויחנה 

:תיתאוושההו תירבעה תורפסה ימוחת לכב רקחמ תודובע תומסרפתמ תורפסב רקחמל םיפדב 

,תירבעב תוריצי לש תויצטרפרטניא ןכו םוגרתה רקח ,תורפסה תודלות ,הקיטאופ ,הירואית 

ושגוי טקסידה םע דחיו םילילמת דבעמב ודלקוי תכרעמל םישגומה םירמאמ .קשל לכבו שידייב 

לולכי טקסידה .דומעה ילושב הנעפות תורעהה .(תורעה ללוכ)לופכ חוורב םיספדומ םיקתוע ינש 

ואובי תומוקמ יארמל תוינפה .רתויה לכל םילימ 200 ופקיהש ,(דרפנ ץבוקב)תילגנאב ריצקת םג 

אובת היפרגוילביבה .(Stem, 1972:171)וא ,(59 :1988 ,םהוש) :ןוגכ ,םיירגוסב טסקטה ךותב 

.תיזעולב ןכמ רחאלו תירבעב הליחת ,םירבחמה תומש לש ב"א רדס יפל ןגרואתו רמאמה ףוסב 

.ל"אוד תבותכו ןופלט רפסמ ,םיבתכמל ןעמ ללוכ ,םיישיא םיטרפ ובו ףד ףרצל ת/רבחמה לע 

:היפרגוילביב םושירל תואמגוד ןלהל 

רפס 

בד ,ןדס 

.ןג־תמר ,הדסמו םירפוסה תדוגא ,רדג ינבא :1970 

 Gaster, Theodor H.

 1969: Myth, Legend and Custom in the old Testament, Harper and Row, New York.

תע בתכ ךותמ רמאמ 

םייח ,םהוש 

קסולג אבאו ןוסלדנמ השמ ,וסימאש ןופ טרבלדא — ןילרבל אצוי תמאה ריבא' : 1988 

.86-57 ,4 תורפסב רקחמל םיפד ,'הק'צלמ 
 Stern, David

 1992: 'Imitatio Hominis — Antropmorphism and the Characters of God in
 Rabbinic Literrature', prooftext 12, 151-174.

ץבוק ךותמ רמאמ 

ידע ,חמצ 

םינש ז"טב יקסבוחנרשט לואש לש תוילידיא שולש לע — םירוסאה תיבו שמשה' :1976 

לצ תרוקיב ירמאמ רחבמ — יקסבוחנרשט לואש ,(ךרוע)יתרפאה ףסוי :ךותב 'ותריטפל 

.182-174 ,ביבא־לת ,דבוע םע ,ותריצי 

 Boyd, Richard

 1979: 'Metaphor and theory Change', in A. Ortony (ed) Metaphor and Thought,

 Cambridge University Press, Cambridge, 356-408.
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םיניינעה ןכות 

הדגאו שרדמ .א 

— תידומלת היגוס לש תיתורפס הכירעב תומגמ דלו תימלוש 

ךורע ףסוא — א"ע ,ד"נ־ב"ע ,ג"נ ףד ןיבוריע תייגוס 

ןילוח תוחיש לש 

— '?ךכרבא המב !ןליא ,ןליא' ןליא םחנ 

וילשמנל לשמ ןיב 

השדח תירבע תורפס .ב 

שודיחל עודי יתלב רשנימ — וביושדח םיפסאמ תרושב יאלפ השמ 

:ט"סקתב ןושארה ירבעה תעה־בתכ ,ףסאמה תאצוה 
תידוהיה הירוטסיהה לש השדח הייאר 

יתרוקיב טבמב 'ילדנמ חסונ' ץזירפ ויז 

— םיאושינה ייחמ תונומת רימש הויז 

קילאיב נ" ח לש וטע־ירפ עודי אלו עוטק רופיס 

םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס־םיינונגס םיטביה ןיפלוו לייא 

םהוש והיתתמל 

— יטסינויסרפסקא־יטסינויסרפמיא בחרמב 'שולת' טייש ידה 
לגופ דודל םיאושינ ייזו לע 

— בחרמה לש הקיטאופהו יפרגויבוטואה ןורכיזה יבצ־ןב לעי 
תורגבתה ירופיסב ותועמשמו בחרמה בוציע לע 

זנק עשוהי לש 

:'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' םולב תרפא 

זנק עשוהי לש ורופיסב יטילנאוכיספ ןויע 
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— רופיס ןיבו ריש ןיב — רחש ןיבו הליל ןיב יריאמה לארשי 

'תרגיאר זנק עשוהי תאמ 'רחש ןיבו הליל ןיב' 

'רחא'ה רואל — ןמרתלא לש 

,ולש ריאמ לש סותימהךמור — רמוחה ןורכיז ןמצכ ןמור 
רבדמב רתיבב 

קרפמ תמוצכ םילשורי — תינרתח םילשורי ילפרע זעב 
יחימע הדוהי תרישב םיסותימ 

תינמרג :תיתאוושה תורפס .ג 

־לטסירק יתא 
יאלבסייו 

— קרז ותפילק לכא וכות אצמ ןומיר ריאמ יבר 

טסואפל ןושארה ירבעה םוגרתה 
ידוהי־יתוברתה ורשקהב 

— וב ץפח ןיאש ינולפ ,רזו ירכונ דקש ןושרג 

אקפק ץנרפ תאמ הריטה לע 

תילקיסומה הקיטאופה לע — ןורכיז לש תויציזופמוק ןירוח־ןב לכימ 

ןמכב גרובגניאו דרהנרב סמות לש 

הירואית .ד 

?דבוע הז ךיא — הרישב יומידה יראנכ יטומ 

סומלופ .ה 

:הקיטמתמל הרומה לש ותשא תומ לע לבאה םהש ןבואר 

?הניק וא קחשמ 

:הקיטמתמל הרומה לש ילאוטריווה ודימלת ןמלימ ףסוי 
רישב רבודה לש תונביתה תולובג לע 

(םהש ןבואר לש ורמאמל תורעה) 

 257

 269
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:גוליפא 

ןמלימ ףסוי לש ויתורעהל תורעה שולש םייתש 

םהש ןבואר 

תורפסל הילאוטקא ןיב .ו 

־יטנאהו תילארשי־ורפה הריטאסה — סרהה שיא 

תוילארשיה תמת יפ־לע םולבנזור ןורוד לש 'תינויצ' 

ובנ ידיג 
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הדגאו שרדמ .א 

תידומלת היגוס לש תיתורפס הכירעב תומגמ 

לש ךורע ףסוא — א"ע ,ד'ינ-ב"ע ,ג"נ ףד ןיבוריע תייגוס 
ןילוח תוחיש 

רלו תימלוש 

החיתפ 

דומיל לש ןוויכ דומלתה רקחמב חתפתה םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמה זאמ 

ןיבו ,םמצע םיארומאהו םיאנתה ירבד ץב הנחבה ךותמו תויתורפס תובכש יפ־לע תויגוסה 

תופסוה ןיבו םיארומאה ירבד ןיב הנחבהה 1.'דומלתה םתס' תודרקה ,שוריפ תופסוה 

תופסוה ןתוא ירצוי לש םהיתונווכו םהישעמ ביבס הריקח לש שדח קיפא החתפ ,'םתס'ה 

קר אל 'םיאמתס'ה היפל הדמעה דומלתה ירקוח בור לע תלבוקמ םויכ .'םיאמתס'ה — 

ןרודיסו ןמוקמ תא ועבק ףא אלא ,ןנושל תא ובציעו םיארומאה תורמימל םישוריפ ופיסוה 

הדמע 2.םייתורפס םיטסקטכ ןתוא ונבו ,דומלתה תויגוסל םיכרועכ ושמיש ,ונייה ,תויגוסב 

ומכ' 3:ןמדירפ אמש לש ונושלבו ,םייתורפס םיטסקטכ דומלתה תויגוס תא האורה ,וז 

םיסופד ךותב הריתי הדפקהב תרדגומה ,תקהבומ תיתורפס הריצי איה היגוסה ףא ארמימה 

םיעצמאהו םינבמה ,םיסופדה תפישחב וקסעש םירקחמ לש הרושל סיסב התיה ,'םיעובק 

תונורקעב רקיעב וקסע םירקוחה .תויגוסה ובצוע םהיפ־לעש ,םייתשלהו םייתורפסה 

דצ ןהב שיש דחא ארומא לש תונוש תורמימ לש ףוסיא :ןוגכ ,רודיסו בוציע לש םיילאמרופ 

םירפסמ סיסב לע רקיעב) תירפסמ הינומרה יפ־לע תויגוס תיינב ,ןנכות תניחבמ הווש 

תא (66-64 :ו"טשת)דומלתה רקחל ורפסב עבט ,הז רקחמ ןוויב לש םיוותמה ינושארמ ,סיד םהרבא 
יתלב' תינושל הרוצב הפ־לעב תמדסמ הפוקת ךשמב ורסמנש תונויער יכ ריהבהו 'תיתורפס העיבק' יוטיבה 

.תויתורפס תורמימל ושענ ךכו ,עובק יתורפס םתוחב ומתחנו תמיוסמ הרוצב ףוסבל ועבקנ ,'הבוצק 

ולביק םירחואמה תורודה ימכח יכ ריבסמה ,(ג"שת)ותומלשב דומלתה תווהתה ,סייו ,המגודל ,ואר 
ורביחו ינשה יפ־לע דחא ומילשה םגו ינשה די לע דחא םתוא ודימעה'ו תוינשמל םירוריבו םירואיב 

,'דומלתב םירואיב תורוסמו תורוקמ' ,ינבלה דוד :דוע וארו .'תיניינע תודחאל םואשעש דע וקיבדהו 

.(21-7)םיאמתסה תדובעל שדקומ ולוכש אובמב ,ג"נשת םילשורי ,אמק אבב תכסמ לע ךרכב רקיעבו 

.(39 :ח"לשת)'איגוסה רקח ךרד לע יללכ אובמ ףוריצב ילבבב הבר השאה קרפ' ,ןמדירפ אמש 
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רלו תימלוש 12 

בל תמושת .דועו ,(רשע וא ,עבש ,עברא ,שולש ומכ ,םדק ימימ יתורפס שומיש ושמישש 

רודיסלו תויגוסה תיינבל תועמשמו ןכות לש םיעינמ שופיחל םירקוחה ושידקה הטעמ 

,תויתכלה תויגוס רואיב םניינעש םירקחמב רקיעב השענ הלאכ םיעינמ שופיח .ןהב רמוחה 

תומגמ תפישח ידי־לע ,ןוידה רדסב וא ,ןתמו אשמב םיישק רותפל ושקיב םהיבתוכ רשאו 

4.הב םרודיס תאו היגוסב ןתמו אשמה יטרפ לש םתללכה תא ועבקש תויתכלה 

םיקלח םתואב וא ,תויגוס ןתואב םג תועמשמו ןכות לש םיעינמ שפחל יואר ,יתעדל 

יתנווכ .יטקדיד־יתורפס יפוא ילעב אלא ,יתכלה ןתמו אשמ לש יפוא ילעב םניאש ,תויגוסב 

םירשקנ םה םיתעלש ,תושרד וא ,המכוח תורמימ ,םירופיס לש םיצבק תוללוכה תויגוסל 

תיתשת תווהמה תוסיפת םיאטבמ םה םיתעלו ,רישי ןפואב םהל םדקש יתכלה ןתמו אשמל 

.ןהמ תוגייתסה ,ןיפולחל ,וא ,ןתמו אשמה קלחב תוקספנ וא תונודנה תוכלהל תינויער 

הרוצב ובצוע ,םירופיס וא ,םישעמ ,תורמימ יכ ,חיכוהל ןתינ הלאכ תובר תויגוסב 

עימטהלו גיצהל המגמ ךותמ ,םיוסמ הנבמב הקצונש היגוסב םיוסמ רדסב ואבוהו תמיוסמ 

אטבל תויגוסה יכרוע ופידעה םיתעלש ןכתיי .והשלכ ךרוע לש יהשלכ תינויער הדמע 

ןיפיקעב ,תויתכלהה רקיעבו ,תויתרבחה ,תוירסומה ,תויתדה םהיתוסיפת תא ליחנהלו 

ויה אלש תופקשה לש ידמ היולג הגצהמ ענמיהל ידכ ,ורציש הנבמהו ןונגסה תועצמאבו 

התנבנ היפ־לעש המגמהש ,םימעפ .תוכלה ועבקנ ןהיפ־לעש הלא םע ןיטולחל תויטנרהוק 

היגוסב תוהזל ןתינש םימעפו ,היומס איהש םימעפ ,ןיעל תרכינו היולג תמיוסמ היגוס 

יבגל תוססובמ תורעשה גיצהל תאז םעו ,םייולגו םירורב םיינויער וא םיינכט רודיס תונורקע 
.התכירע לעו הבוציע לע ועיפשהש תויומס תוינויער תומגמ 

לש ץבוק תללוכה ,א"ע ,ד"נ-א"ע ,ג"נ ףד ןיבוריע תייגוסב ירקחמ ןויע גיצא הז רמאמב 

ןויעב .ןגרואמו הנבומ ,יתעדל ,אוהש ,חישו רוביד ןושל םניינעש םירופיס רשע־העברא 

לש ןונגסהו ןושלה בוציע תא ועבקש ,םינוש ןוגריא תונורקע ינש ףושחל שקבא וז היגוסב 

היגוסה תכירע תא עבקש ,ינרוצ־ינכות ,דחאה ןורקיעה .היגוסב םרודיס תאו םירופיסה 

תא חיכוהל ישוק לכ ןיאו יולג אוה ,היטרפ תא רוכזלו טולקל הידמול לע לקיש ןפואב 

ותוא ףושחל לדתשאו ןיעה ןמ יומס אוה ,םלוע תסיפת גציימו ינויער ,רחאה ןורקיעה .ומויק 

.היגוסב םיטרפה רודיסל סיסב שמיש אוה ףא יכ תוארהלו 

םיבלושמ םה ובש טסקטנוקהו חישה ידופיס ושע־העבוא 

בר ירבדל ארמגה ןוקית לע תססובמ ,א"ע ,ד"נ-א"ע ,ג"נ ףד ,ןיבוריע ילבבה תייגוס 

וקיידש םושמ םדיב םייקתנ הדוהי ינב לש םדומלת םהיפלו ,הדוהי בר יפב םיטטוצמה 

.םנושלב וקייד אלש םושמ םדיב םייקתנ אל לילגה ינב לש םדומלתו ,םנושלב 

.(ז"בשת) אמק אבבב םירורבו םיגויר ,סייו :המגודל ,ואר 4 
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13 תידומלת היגוס לש תיתורפס הכירעב תומגמ 

לש המויק .םיילארשי־ץרא חיש ירופיס רשע־העברא ,רומאכ ,הבו הצובק תאבומ היגוסב 

:םירושימ השולשב הקידבל תורשפא ןמזמ ,תוחיש לש היגולותנא ןיעמ איהש ,וזכ הצובק 

תאוושה תרזעב רשפאה תדימב ,דרפנב חיש רופיס לכ לש תינונגסו תינושל הקידב (א) 

.דוביעה תופסות ןיבו יתואיצמה ןיערגה ןיב ןיחבהל ידכ ,תוליבקמו םיחסונ 

ץבוקה תא םיביכרמה םיינשמ םיצבקב ,תפסותה תובכשו ןיערגה תובכש לש האוושה (ב) 

.רודיסו ןוגריא ינייפאמ תוהזל ידכ ,םלשה 

,ונייהד ,םתוא ועבקש תודמסו תויולג תומגמ רחא תוקחתה ,ןוגריאה ינייפאמ והוזשמ (ג) 

.תמיוסמ ךרדב םירופיסה תא רדסלו ףרצל ,דבעל םי/רדסמה תאו םי/דבעמה תא ועינה 

הווהמ ץבוריע תייגוסבש םירופיסה תצובק יכ יתחנה תא וקזיחש םירבד ינש ןויצל םייואר 

 pip הלש ללכושמה הנבמה .ב ,תאצמנ איה ובש רשקהה .א :תיתורפס הכירע רבעש.

'ןירבעמ' הלימב ןויד הניינעש ,הכורא היגוסב תבלושמ םירופיסה תצובק :רשקהה .א 

,לאומש ןיבו בר ןיב תוקולחמ ללוכ ןושארה .םיצבקמ הלוכ היונב הכוראה היגוסה .הנשמב 

דומיל תוטיש לע ןויד ידי־לע תעטקנ םיצבקה תרדיס .ןנחוי יבר לש תורמימ ללוכ ינשהו 

הדוהי ינב' :הדוהי בר יפב בר לש טוטיצב חתפנה ,םידמולה תיב הרותה רומישל תועייסמה 

המייקתנ אל םנושל לע ודיפקה אלש לילג ינב ,םדיב םתרות המייקתנ םנושל לע ודיפקהש 

תא תנקתמ ארמגה ,ןוידה ךותב .הנשמבש 'ןירבעמ' הלימל הרזחב םייתסמו ,'םדיב םתרות 

םיצבקה תרדיס לא בושל הליע שמשמ קקיתהו ,לילגה ינב ןיבו הדוהי ינב ןיב הנחבהה 

תורושקה ,לילגה ינב ץבו הדוהי ינב ץב תופסונ תונחבה שולש ובו ישילש ץבוק ףיסוהלו 
.הרותה רומישלו דומילל 

,םנושלב וקייד אלש לילגה ינב ןיבו םנושלב וקיידש הדוהי ינב ןיב תנקותמה הנחבהל 

םנושל תמועל ,הדוהי ישנא לש תקיודמה םנושל תא םיגדהל ודעונש םירופיס ינש םירשקנ 

םיעיפומ ,דומיל קשלב ללכ םיקסוע םניאש ,הלא םירופיס ינש .לילגה ישנא לש תשבושמה 

יצבוק לכ רשא ,וננויד בוסיי היתודוא לעש ,םירופיסה רשע־העברא תב הצובקה חתפב 

לש השרד שי קרחאה רופיסב םנמא .ןילוח תוחישב םיקסוע הב ובלושש םירופיסה 

,הירורב ,המצע הרוביגה תועצמאב ומדוקל רשקנ אוה ךא ,ץלוח תחיש אלו ,הרוביגה 

רופיסל תרשקנ תבקועה אתיירבה םגש ,קעטל ןתינ) .חישה תועצמאב הלוכ הצובקלו 

לש הנבמה תא ךירפהל ךכו — שחלב דומיל — האשונ לשב הצובקב ןורחאכ יתנייצש 

ומכ ,וז אתיירבש םושמ ,יתעד לע תלבקתמ הניא וז הנעט ךא .םירופיסה רשע־העברא 

ןורחאה רופיסה יכ הארנ .(תוחיש תואיבמ ןניא ,הירחא ואבוהש תורמימהו האבה אתיירבה 

ץב רשק אוה ןניינעש תורמימו תותיירב לש הצובקל רושיק הווהמ רשע־העבראה תצובקב 

המלשה תרצוי הלוכ וז הצובקו ,םדיב הרותה םויק ןיבו םימכחה ידימלת לש דומילה ןונגס 

ימי :בר לש (תנקותמה) הרמימה יקלח ינשל תואמגוד לש תוצובק יתש ליכמה הנבמל 

אנשיל יקייד אלד לילג ינב ,םדיב םתרות המייקתנ ....(םנושלב וקיידש)אנשיל יקיידד הדוהי 

/ וקייד'ל תואמגוד םירופיסה תצובקב .'םדיב םתרות המייקתנ אל ...(םנושלב וקייד אלש) 
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המייקתנ אל / המייקתנ'ל תואמגוד תוימימהו תותיירבה תצובקבו ,'םנושלב וקייד אל 

איה יכ ךכב קפס ריתומ וניא ליעל גצומה היגוסה לש ללכושמה הנבמה .'םדיב םתרות 

.ןווכמ תנווכב תנגרואמו הכורע 

:םיטלוב הצובקה הנבמב תוננובתהב :חישה ירופיס תצובק לש ללכושמה הנבמה .ב 

ןיבו ,(העבש) םירבג םע םירבג לש תוחיש לע םירופיסה ןיב תירפסמה הירטמיסה .1 

.(העבש) םירבג םע םישנ לש תוחיש לע םירופיסה 

יפ־לע וצבוקש ,הצובקה תא םיביכרמה םירופיסה יצבק תשולש ןיב הירטמיסה .2 

תוחישה)הז ללכושמ הנבמ שיגדיש ןפואב ,התומלשב םירופיסה תצובק תא טטצא .םיאשונ 

5.(תובע תויתואב וספדוי םישנה םע 

ןושארה םירופיסה ץבוק 

םוגרת 1 רפסמ רופיס 

?איה המ ןושלב םיקיידמ הדוהי ינב ?איה יאמ אנשיל יקייד הדוהי ינב 

:םהל רמאש הדוהי ןב ותואש :והל רמאד הדוהי רב אוההד 
רוכמל יל שי תילט 

:ול ורמא ?ךתילט ןווג יאמ :היל ורמא 
:םהל רמא .המדא ילע ןידרתכ :והל רמא 

םוגרת 2 רפסמ רופיס 

?איה המ ןושלב םיקיידמ אלש לילג ינב ?איה יאמ אנשיל יקייד אלד לילג ינב 

:םהל רמאו (ךלוה היהש) לילג ןב אוההש :והל רמאו (ליזאק הוהד) אלילג רב אוההד 

?ימל רמא ?ימל רמא ?ןאמל רמא ?ןאמל רמא 
הטוש ילילג :ול ורמא הטוש האלילג :היל ורמא 

?הייתשל ןיי וא הביכרל רומח ?יתשימל רמח וא בכרימל רמח 
?הטיחשל שבכ וא השיבלל רמצ ?האסכתיאל רמיא וא שבלימל רמע 

םוגרת 3 רפסמ רופיס 

התרבחל רמול השקיבש השיא התוא התרבחל רמימל איעבד אתתיא איהה 

בלח ךליכאאש יאוב אבלח ךילכואד יאת 
.איבל ךילכות יתכולש :הל הרמא 

.ןוידה ךלהמב םייתועמשמ חסונ ייוניש לע דומעא .אנליו סופדמ םיטטוצמ םירופיסה 5 
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םוגרת 4 רפסמ רופיס 

ןיידה ינפל האבש השיא התוא אניידד הימקל איתאד אתתיא איהה 

יל התיה הלבט :ול הרמא יל תיוה אלפת יריק ירמ :היל הרמא 

רשאכש התיה וזכו ןימ ךובנגו היוליע ךל ורדש דכד תווה ודכו ןימ ךובנגו 

הילע ךתוא ומש 

.חאה לא ךילגר תועיגמ ןיא .אערא ךיערכ יטמ אל 

ינשה םירופיסה ץבוק 

םוגרת 1 רפסמ רופיס 

יבר תיב לש תומא יבר יבד אתהמא 

המכח ןושלב תרבדמ (התיה) היהשכ המכח ץשלב איעתשמ הוה יכ 

דכב תפקנ תלע :יכה הרמא 

םהיניקל םירשנה ואדי ןוהיניקל אירשינ ןואדי 
ובושיש שקבמ היה רשאכו :והל הרמא הוה ןובתילד יעב הוה דכו 

:םהל תרמוא התיה 

הנממ הנימ התרבח רתב ידעי 

.םיב תכלוהש הניפסכ .אמיב אלזאד אפליאכ דכב תלע יפקתתו 

םוגרת 2 רפסמ רופיס 

ןייסא רב יסוי יבר 

:רמא המכח ןושלב רבדמ היהשכ :רמא המכח ןושלב יעתשמ הוה יכ 

.ןכסמ רוטב טפשמב רוש יל ושע 

:ךכ רמא היינסכא לע לאוש היה רשאכו :יכה רמא אזיפשואב ליאש הוה דכו 

.שי הבוט וז המ ,יח ןיד םופ רבג 

םוגרת 3 רפסמ רופיס 

המכח קשלב רבדמ היהשכ והבא יבר המכח ןושלב יעתשמ הוה יכ והבא יבר 

:ךכ רמא ץבהזל ועיקרא ,ןימחפל וגירתא :יכה רמא 
.הטלעב ידיגמ ינש יל ושעו 

:םירמואש שי ןהב יל ושעיו :ירמאד אכיא 
.הטלעב ידיגמ ינש 
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םוגרת 4 רפסמ רופיס 

:והבא יברל םימכח ול ורמא :והבא יברל ןנבר היל ורמא 
?ןופצ יאעלא יבר ןכיה ונניפצה 

תינורהא הרענב ץלע :ןהל רמא 

.ותריענהו תינריע תינורחא 

.תכסמ :הל ורמאו ,השיא :הל ורמא .אתכסמ :הל ירמאו השיא :הל ירמא 

םוגרת 5 רפסמ רופיס 

:יאעלא יברל ול ורמא :יאעלא יברל היל ירמא 

?קפצ והבא יבר ןכיה ונניפצה 

.תשביפמל ביגנהו ריתכמב ץעיתנ :ןהל רמא 

ישילשה םירופיסה ץבוק 

.תקוניתו ,קונית ,השיאמ ץוח םדא ינחצנ אל ימימ :היננח ןב עשוהי יבר רמא :המדקה 

םוגרת 1 רפסמ רופיס 

?איה המ השיא ?איה יאמ השיא 

תחא אינסכא לצא יתחראתנ תחא םעפ 

.ןילופ יל התשע 

םולכ םהמ יתרייש אלו םיתלכא ןושאר םויב 

,םולכ ןהמ יתרייש אלו היינש 

חלמב ןתחידקה ישילש םויב 

.ןהמ ידי יתכשמ יתמעטש ןויכ 

?דעוס ךניא המ ינפמ יבר :יל הרמא 

.םוי דועבמ יתדעס רבכ :הל יתרמא 

.תפה ןמ ךדי ךושמל ךל היה :יל הרמא 

תחנה אל אמש יבר :יל הרמא 

?םינושארב האפ 

:םימכח ורמא ךכ אל 

ספליאב האפ p'nra ןיא 

?הרעקב האפ ןיריישמ לבא 
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םוגרת 2 רפסמ רופיס 

?איה המ תקונית ?איה יאמ תקונית 

ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ 

.הב ךלהמ יתייהו הדשב תרבוע ךרד התיהו 

?וז איה הדש אל יבר :תחא תקונית יל הרמא 

?איה השובכ ךרד אל :הל יתרמא 

.הושבכ ךתומכ םיטסיל :יל הרמא 

םוגרת 3 רפסמ רופיס 

?איה המ קונית ?איה יאמ קונית 

ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ 

םיכרד תשרפ לע בשוי קונית יתיארו 

?ריעל ךלנ ךרד הזיאב :ול יתרמאו 

.הרצקו הכורא וזו ,הכוראו הרצק וז :יל רמא 

.הכוראו הרצקב יתכלהו 

,ריעל יתעגהש ןויכ 

ןיסידרפו תונג התוא ןיפיקמש יתאצמ 

,ינב :ול יתרמא ,ירוחאל יתרזח 

!הרצק יל תרמא אלה 

?הכורא ךל יתרמא אלו :יל רמא 

:ול יתרמאו ושאר לע ויתקשנ 

לארשי םכירשא 

םתא םילודג םימכח םכלוכש 

.םכנטק דעו םכלודגמ 

םוגרת 4 רפסמ רופיס 

ךרדב ךלהמ היה ילילגה יסוי יבר אחרואב ליזא אק הוה ילילגה יסוי יבר 
.הירורבל האצמ הירורבל היחכשא 

?דולל ךלנ ךרד וזיאב :הל רמא 

:ול הרמא :היל הרמא 

:םימכח ורמא ךכ אל !הטוש ילילג 

?השיאה םע החיש הברת לא 

?דולל הזיאב :רמול ךל היה 
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םוגרת 5 רפסמ רופיס 

דימלת ותואל ותאצמ הירורב אדימלת אוההל היתחכשא הירורב 

.השיחלב דמול היהש .השיחלב םירג אק הוהד 
:ול הרמא ,וב הטעב :היל הרמא היב השטב 

'יהרומשו לכב הכורע' :בותכ ךכ אל 

תרמתשמ ךלש םירבא ח"מרב הכורע םא 

.תרמתשמ הניא אל םאו 

העברא ,תדפקומ הניאש ןושל תמועל תדפקומ ןושל ואשונש ,ןושארה םירופיסה ץבוקב 

תגליע ןושלב רוביד םימיגדמה השולשו תדפקומ ןושלב רוביד םיגדמה דחא :םירופיס 

ןתינ ץבוקה תא .רתויב העורגה ןושלה לא העורגה ןושלה ןמ ,תדרוי הגרדהב םירדוסמו 

םהב םירבדמהש םיליבקמ םירופיס ינש הבש תחא הצובק :הנשמ תוצובק יתשל קלחל 

ץבוקב .םישנ ןה םהב תורבדמהש ,םיליבקמ םירופיס ינש הבש ,היינש הצובקו ,םירבג םה 

תוצובק יתשל קלחנ אוה ףאו ,םירופיס השימח ,םיזמר ןושלב רוביד ואשונש ,ינשה 

ןושל'ב רוביד אוה םאשונש ,םירופיס השולש תחא הצובקב .יכררייה ןפואב תורדוסמה 

המוכחת תגרדש ןושל ,ונייהד ,תדדוקמ ןושלב רוביד לע םירופיס ינש תרחאבו ,'המכח 

רופיסה רוביג אוהש ,והבא יבר דמוע וז הצובקב םירופיסה ינש זכרמב .רתוי ההובג 

ובש ,(ןושארה) דחא רופיס וז הצובקב יכ ,ןייצל יואר דוע .הנושארה הצובקב ןורחאה 

,ישילשה ץבוקב .םירבג םה םירבודה םהבש םירופיס העבראו ,השיא איה תרבודה 

הנשמ תוצובק יתשב םינגרואמה םיאנת ירופיס השימח ,תוינושל תויוחצנתה ואשונש 

יבר חצונ םהבש םירקמ לע םירופיס השולש תחא הצובקב .הכופה היכררייהב תורדוסמה 

הירורב איה םהלש הרוביגהש ,םירופיס ינש תרחאבו ,ןושלה תועצמאב היננח ןב עשוהי 

דחא רופיס הז ץבוקב יכ ,ןייצל יואר .הנושל תועצמאב םירחא םימכח לע הארי הליטמה 

םהבש םירופיס העבראו ,רכז ןיממ קונית אלא ,השיא וניא רבודה ובש ,(ישילשה) 

6.םישנ ןה תורבודה 

רודיס תא םג עבק ,םידדובה םירופיסה רודיס תא עבקש היכררייהה לוקישש ,הארנ 

רדוס ךכ רחא ,תלשוכ ןושלב רוביד (ירקיעה)ואשונש ץבוק רדוס הליחת .םמצע םיצבקה 

.תחצנתמ ןושלב רוביד וניינעש ץבוק רדוס ףוסבלו ,המכח ןושלב רוביד וניינעש ץבוק 

יבר ירופיס הבו אתיירבה תאבה תא קוניתה רופיסב הלות ([427] וערדמהר הדגאה יכרד) לקנרפ הנוי 

ללגב "המכח ןושל" תייגוס ךותב ןאכ האבוה אתיירבהש הארנ' :בתוכו ,התומלשב היננח ןב עשוהי 
רחא םוקמב םלוא ,"עשוהי 'ר יפמ החבישו ,המכח תרמימ לש הבוציע אוה ואשונש ישילשה רופיסה 

שיגרה ךרועה .רתוי ינכט אוה רושיקה ילואו' :בתוכ אוה ,(122 הרעה ,ב"י קרפל תורעה ,434-410) 

ןושל"ה יקחשמל תצק המודה ינשה רופיסה לש "הושבכ" — "השובכ" םילמה קחשמ ןיב ןוימדב 
.'היגוסב ןכ ינפל ואבוהש םיעטקב םיארומאה לש "המכחה 
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,וב תועלבומה תוירטמיסה לע ,םירופיסה רשע־העברא תצובק לש ללכושמה הנבמה 
רחא רותל יתוא העינה תיתמגמה הכירעה תחנה .תיתמגמו תלכשומ הכירע לע םידיעמ 

םירופיסה ידוביע תועצמאב — אטבל ,יאדו יתעדל ךא ,יומס ןויסינ ףושחל ךכו ,המגמה 

.תונורחאל האימחמ הניאש ,םישנ ןיבו םירבג ןיב הנחבה — הצובקב םרודיס ןפואו 

רופיס לכב טורטורפב ןייעא ךכ םשל .וז הכירע תמגמל תוחכוה ,תחאל תחא ,גיצא ןלהל 

לכ לש ורשקה תאו ומוקמ תא ןחבא ךכ רחאו ,ולש דוביעה תפטעמ תא טילבהל ידכ ,רופיסו 

.המלשה םירופיסה תצובק ןוגריאב תאטבתמה הרימאה תא תוהזל ידכ ,ףצרב רופיס 

ןושארה ץבוקה ירופיסב טרופמ ןויע 

,הדוהי ןב לש הריהב ןושל גיצמ ןושארה .םילכור ןושל םניינע םינושארה םירופיסה ינש 

רמא' :םיימעפ ארוקה ,לילגה ןב לש תמגמוגמ ןושל ינשהו ,'רוכמל יל שי תילט' ארוקה 

לש וירבדב הנווכה לשו ץפחה לש תקיודמ הרדגה גיצמ ןושארה רופיסה .'(?ימל...)?ןאמל 

.לילגה ןב לש וירבדב הלא לש תלבלבמו תלבלובמ הרדגה גיצמ ינשה רופיסהו ,הדוהי ןב 

תבוגת תא המירטמו לובליבה תא המיצעמ ,לילגה ןב יפב 'ןאמל רמא' הלאשה תלפכה 

רמח וא בכרימל רמח הטוש האלילג' :תונוש הנבה תויורשפא עברא הגיצמה ,םיעמושה 

?תותשל ןיי וא בכרל רומח הטוש ילילג)'?האסכתיאל רמיא וא שבלימל רמע ?יתשימל 

.(?טוחשל שבכ וא שובלל רמצ 

.תונושה תונושלה לש תואצותה תא הריהבמ ,וז לומ וז םירופיסה ינשב תובוגתה תגצה 

התיה הדוהי ןב לש תקיודמה ותזרכהל הבוגתה .םדקתה ןתמו אשמה ,ןושארה הרקמב 

ךא ,תירופאטמ־תיטויפ הבושת הנוע אוהו ,'?ךתילט ןווג יאמ' :תפסונ היצמרופניאל השקב 

לשב ,'תילט' הלימה תנבהב תועט לופיל התיה הלולע םא .'המדא ילע ןידרתכ' :תקיודמ םג 

ןווגה לע הלאשל תקיודמה הבושתה ירה ,המגודל ,'הלט' הלימה לילצו הלילצ ןיב ןוימדה 

.קורי ועבצש דגבל לכורה תנווכ רבדב קפסל םוקמ הריאשה אל 

הנבה תויורשפא עבראל תונבומ יתלבה םילימה יתש לש הלפכהה האיבה ינשה הרקמב 

ינש .תעבורמה הלאשל הבושת לכ הנתינ אלו ,רצענ ןתמו אשמה ,םילימה ןמ תחא לכ לש 

םידוביע םיגיצמ םהינש ,השעמל םלואו ,םייטנתוא םירוביד ,לוכיבכ ,םיטטצמ םירופיסה 

הנבמה ומכ ,ןושארה רופיסב לכורה תבוגת לש יטויפ־ירופאטמה ןונגסה .םייתורפס 

ונינפלש ,ךכב קפס םיריתומ םניא ,ינשה רופיסב םיעמושה תבוגת לש בצקמהו ירטמיסה 

.תואיצמב המייקתהש יפכ החישה טוטיצ אלו ,תבצועמ הריצי 

תומרוגו תגליע ןושלב תושמתשמה ,תוטושפ םישנ ןה תורבודה םיאבה םירופיסה ינשב 

ןושארה רופיסב .ונווכתה הילאש וזמ הכופה תועמשמ ןהירבדל םיסחיימ םיעמושהש ךכל 

ךליכאא) ךילכואו יאוב' ,ועמשמש ,'אבלח ךילכואד יאת' :התרבחל רמול השקיב תרבודה 

ךילכות יתכולש' :הרמא ,םילימה ןיב בטיה הדירפה אלש ןוויכו ,'בלח (ךמיע לכוא וא 
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םירבדהו ,הכפהתה — תודידי יוטיב — תירוקמה הנווכה .'איבל ךלכאי' :ושוריפש ,'איבל 

7.הללקכ תעמושה ידי־לע ונבוה 

ןושלב הרבידו ,הבינג לע ןייד ינפב ןנולתהל השקיבש השיא לע רפסמ ינשה רופיסה 

הנווכתה השיאה :הנווכה תכפהתמ הז רופיסב םג .תושפטמ עבנש ,סומינ רסוחב םגו ,םיגלע 

טוטיצ לע רוזחא .ומצע ןיידה תא הבילעמכו המישאמכ הנבוה םלוא ,דעס ןיידהמ שקבל 

:חסונ ייוניש המכב ןודל ךרוצה ינפמ רופיסה 

אניידד הימקל איתאד אתתיא איהה 

יריכ ירמ היל הרמא 

8ןימ ךובנגו יל תיוה אלפת 

היוליע ךל 'ורדש דכד תווה ודכו 

.אעראא ךיערכ יטמ אל 

ועמשמש ,'יריק' רמול התצר .תסמונמ ןושלב ןיידה לא תונפל השיאה השקיב ,רופיסה יפ־לע 

העמשמש הלימ התגהנ ךכו ,הנוש לילצב הלימה תא האטיבש םושמ ,ותוא הכיבהו ,'ינודא' 

ינבב הארש השעמ אנהכ בר רפסמ ,(םש) ב"ע ,ט"לק ןילוח ילבב יפ־לע .י"שר ךכ .'דבע' 

הרמאו 'יריק ,יריק' האירקב להקה ראש םע ףתתשהל הבריסש תחא השיא וטחשש סודרוה 

רשפאו ,'דבע' ועמשמ 'יריב'ו ,'ןודא' ועמשמ 'יריק' ,הז יפל .'יריב ,יריק' אורקל שיש תרחאל 

השיאה הלבלבתה הירבד ךשמהב .'יריב' םוקמב ,'יריכ' בתכנו 'כ'־ב 'ב' הפלחתנ ןיבורעבש 

תכובמ תא הריבגהו ,'הובנג' םוקמב 'ךובנג' ,ראשה ןיב ,הרמא ךכ .סחי תלימבו ףוגה ייוניכב 

.היילתב שנענש ימל ותוא הלישמהשכ ותכובמ תא רתוי דוע הריבגה הירבד ףוסבו ,ןיידה 

תולימ לש םישובישו הייגה ישוביש הבש תואיצמ לע ,הארנכ ,םיססבתמ םישנה ירופיס ינש 

,םלוא .תוטושפ םישנ ברקב רתוי ףא ילואו ,םיטושפ םישנא ברקב םיחיכש ויה ףוג ייוניכו סחי 

םימעפ שולש — 'ל־ל דומצב 'כ)םירופיסה ינשב םישק םילילצ ילעב םירוציעב רזוחה שומישה 

תופוצר םימעפ עברא — 'ר־ל וא 'ד־ל דומצב 'כ־ו ,ןושארה רופיסב השיאה ירבדב תופוצר 

.רוביד תונושל לש םייתורפס םיבוציע ונינפל ןאכ םגש ךכל זמור ,(ינשה רופיסב השיאה ירבדב 

השקב םא ירה .'יתכולש' הלימה םהב הבלתשה דציכ רורב אל ,השיאה לש םיגליעה הירבד ארקמל 

ךילכות :טפשמה אצייש םיפצמ ונייה ,יוארכ םילימה ןיב הדירפה אלו ,'אבלח ךילכואד יאת' רמול 

ומכ הביח ןושל וניינעש 'יתבולש' רמול התצרש ,שרפמ י"שר .'איבל ךילכות יתכולש' אלו ,איבל 
,'אבלח ילכוא יתניכש' רמול התצרש שריפ ךורעה .תועמשמ רסח אוהש ,'יתכולש' הל אציו ,'יתרבח' 

יתו לש' הרמאו ,'אבלח ךילכואד יאת יתרבח' רמול התצר ויפלש ,ןכנימ די־בתכ לש חסונה ךכל בורקו 

Geonica 11,] הז ןיינעב ןד גרובצניג יולש ,יתעידיל אבוה) .'איבל ךולכיח ,(ו־הו ל־ה ןיב תוא הרסח) 

(.וירבד תא יתיאר אל ךא ,[1909: 180-181, 185 
הרמא אלו ,'ךובנג' הרמאשמ ןכש ,רתוי שגדומ ןובלעה ךכו ,'ןימי ןיא ןכנימ די־בתכ לש חסונב 

.הירבד תא הלבליבו השבישש בושחל ריבס תוחפ היה ,'ינממ' 

.סופדה חסונב 'היוליע ךל ורדש דכד' םוקמב ,'הוליע ורומ דכד' :אוה ןכנימ די־בתכבש חסונה 
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ינשה ץבוקה ירופיסב טרופמ ןויע 

תוצובק יתש ,םיזמר ןושלב רוביד לע םירופיס השימח ללוכה ,ינשה םירופיסה ץבוקב 

יעתשמ הוה יכ".' תרתוכב םירתכומה ,םירופיס השולש הנושארה הנשמה תצובקב .הנשמ 

תוטטיצב םיארנש םייומידבו םירואיתב םישמתשמ םירבודה םירופיס ינשב .'המכח ןושלב 

,ולש תימצע הריציכ םיארנה םיזמרב עשעתשמ רבודה דחא רופיסבו ,םיעודי םייוטיב לש 

.תופדרנ םילימבו םילימ ימוגרתב קחשמ לע תססובמה 

,יבר תיב לש (תו)המאה (ןה) איה וב (תו)הרוביגהש ,ןושארה רופיסה טוטיצ לע רוזחא 

:חסונה ייונישב ןודל ךרוצה ינפמ םעפה םג 

יבר יבד אתהמא 

המכח ןושלב איעתשמ הוה יכ 

10יכה הרמא 

דכב תפקנ תלע 

ןוהיניקל אירשינ ןואדי 

ןובתילד יעב הוה דכו 

"והל הרמא הוה 

13הנימ התרבח '2רתב ידעי 

דכב תלע יפקתהו 

.אמיב אלזאד אפליאכ 

תיבחב ןייה בצמ תא התמיד ,לשמל ,ךכ .םילשמו םייומיד תללוכ המאה לש המכחה ןושלה 

.'ןוהיניקל אירשינ ןואדי'ל םהיתבל םימכחה רוזיפ תא הלישמהו ,יאמיב אלזאד אפליא'ל 

המאתהה־יא תא רתופ הז חסונ .'יכה ורמא המכח ןושלב ןיעתשימ ווה יכ' :אוה ןכנימ די־בתכב חסונה 10 

'איעתשימ' ןיבו ,םיבר ןושל איהש ,'אתהמא'ןיבו ,רכז דיחי ןושל אוהש ,'הוה' ןיב רפסמבו ןימב 
,רפוס תועטכ סופדה חסונבש 'הוה' תא ריבסהל השק אל יכ םא .הבקנ דיחי ןושל ןהש ,'הרמאיו 
,ורבידש םה םימכחה ויפל ןכש ,רופיסה תנבה הנתשמ ןכנימ די־בתכבש חסונה יפל .'ה־ב 'ת ףילחהש 

,ץיבוניבר לש הנבהה יפלו .םאתהב הלעפו םיזמרה תא הניבהש ,ךכב תאטבתמ המאה לש התלודגו 

הלכשכ ,ןוכנה חסונה ,וירבדל ,אוה רשא ,דרופסקוא די־בתכ לש חסונה יפ־לע ,םירפוס יקודקד לעב 

,תרחא תיבח וחתפיש וא ,םתיבל םידימלתה וכלייש — ונוצר המ יבר תא תלאוש התיה ,תיבחהמ ןייה 

,וז הנבה יפל םג ,םוקמ לכמ .זמרב הל בישה אוהו ,זמרב הלאש ,םידימלתה ושייבתי אלש ידכו 
.םהינשל קר תנבומ התיהש ,דוק ןושלב התיה יבר ןיבו הניב תרושקתה 

המאה ,הז חסונ יפלו .'הל ימא' ךשמהבו .'ןובתילד' רסחו 'יעב הוה דכו' :אוה ןכנימ די־בתכב חסונה 11 

.יבר לש םיזמרה תא הניבה ךא ,הז בלשב םג הרביד אל 

זמור אוה וירבדלש ,ירתכ' דרופסקוא די־בתכבש חסונה תא ףידעמ םידפרס יקודקדב 'ץיבוניבר 12 
.רתככ תיבחה ןמ תטלובש תיבחה תפוגמל 

.'הינימ התריבח רתב ןורעי' :אוה ןכנימ די־בתכב חסונה 13 
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חסונהמ הלועש יפכ)וזכ הפש תנבה לש וא ,תירופאטמו הרישע תימראב שומיש לש סוחיי 

השעמ אוהש ריבס ,יבר תיב לש המאל ,(דרופסקוא די־בתכבש חסונהמו ןכנימ די־בתכבש 

ויהו יבר תיבב ותרישש םישנ המכב רבודמש רשפאו) העודי התיה וז השיא .דבעמ ידי 

תומוקמ ינשב םילק םייונישב אבומה רופיסמ הלועש יפכ ,תחבושמ תירבעב (תועודי 

ההובג יוטיב תמר ידומלתה רופיסה יבצעמ הל וסחיי תאז ךמס לעו 14,ימלשוריה דומלתב 

קר אל ומסרפתה יבר תיב לש תומאהש ,קיסהל ןתינ ימלשוריה ירופיסמ .תימראה ןושלב 

לצא ושקיבש ,םימכחה תרבח לש םירדסו םיגהנימ לע תועידיב םג אלא ,תחבושמ תירבעב 

םיילבבה תורוקמה ןמ .'?םינשב וא המכחב ,לודג ימ' ,הלאשה לע הבושת ןהמ תחא 

םיילארש^אה םירופיסה תא וללכישו ודבע לבבבש הלוע ,םיימלשוריל םיליבקמה 

אופא רשפא 15.הכלה יניינעב תוערכהו םימכחב הטילש ןוגכ ,םינייפאמ המאל ופיסוהו 

,יניערג רופיסל םיירופאטמ םייוטיב רשק ונתייגוסבש רופיסה לש ילבבה דבעמהש ,חינהל 

וזש ןוויכמ ,ותיב יאב םימכחל ויתונוצר לע זומרל יבר תיב לש (תו)המא 0)הגהנ ויפלש 

.םימכחה ןיב תוברועמו הרישע ןושלב תרבודכ (תו)העודי (ויה)התיה (הלא) 

רב יסוי יבר — ישילשה רודהמ ילארשי pא ארומא לע רפסמ וז הצובקב אבה רופיסה 

,תיבה לעב) םיעמושהמ ימש הצר אל רשאכ םיזמר ןושלב רבדמ היה אוה ףאש ,ןייסא 

םילימ םגרתל שי וירבד תועמשמ תא ןיבהל ידכ .וירבד תא ןיבי ,(הז הרקמב ,חראמה 

:םיאתמה םוקמב תפדרנ הלימ ביצהל וא ,תירבעל תימראמ וא ,תימראל תירבעמ 

.לדרחב ןידרת :דחיבו ;לד = ןכסמ :רה = תירבעב רוט :ןיד = טפשמ ,רות = תימראב רוש 

.אנ = יח (כ)ז/הז = תירבעב ןיד ;יפ/הפ = תירבעב םופ :שיא = רבג 

?וביט המ ,ונלש חראמה ,ונייהד 16,אנכזיפשוא :דחיבו 

ןכות יפל םלוא .וירבדב הנופ אוה ימ לאו ,ןייסא רב יסוי יבר אצמנ ןכיה טרפמ וניא רופיסה 

םניא םיעמושהו ,חוריאו לכוא יניינעב םיקסועש ימ םע תולהנתמ תוחישה יכ הארנ ,םירבדה 

'המכחה ןושל'ה ןמ הנוש ,ןייסא רב יסוי יברל תסחוימה 'המכחה ןושל'ה .םימכח ידימלת 

םיעודי ויהש רשפאש ,םילשמו םייומיד תללוכ המאה ןושל .יבר תיב לש המאל תסחוימה 

לש ונושל וליאו ,טוטיצ תמכוחכ תיארנ הלש ןושלה תמכוח ךכיפלו ,םיליכשמ םיגוח ברקב 

התיה הנווכהש הארנו ,םילימ יקחשמבו םידודיחב הרישע תיטסירומוה ןושל איה יסוי יבר 

.ומצע ,ןייסא רב יסוי — רבודה לש תינושלה ותלוכיל תודעכ הגיצהל 

םג תללוכ הליגמ תסריג .(א הכלה ,ט קרפ)ג"ע ,ח"ל תיעיבשו ,(ב הכלה ,ב קרפ) א"ע ,ג"ע הליגמ 14 
תוריש ישנא םג הז יפ־לעו ,הגרדב הנממ הכומנ ,הארנכ ,תרחא תתרשמ לא המאה לש תירבעב היינפ 

.תירבע ועדי יבר תיבב םירחא 

.א"ע ,ד"ק תובותכ ,א"ע ,ז"י ןטק דעומ ,א"ע ,ח"י הליגמ ,ב''ע ,ו"כ הנשה שאר 15 
ןקתל שי ב"ע ,ג"נ ןיבוריעב ןכא' ,בתכנ םש ,'זפשוא' ךרע ,םלשה ךורעה תופסות יפ־לע תאז 16 

."'אזיפשוא" םוקמב ,"אנכזיפשוא" 
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דימלת היהש ,וזובא יבר לש המכחה ונושל לע רפסמ וז הנשמ תצובקב ישילשה רופיסה 

תבסה ידי־לע םיירויצ םייוטיב רצי והבא יבר .ןירסיקב הבישיה שארו ןנחוי יבר לש בושח 

םשמ ,ךכ .םיראתמ םייוניכ השעמל םהש ,םישדח םצע תומש תריציו םילעפל ראות תומש 

ומידאה ושוריפש ,ךימחפל וגירתא' יוטיבהו 'וגירתא' לעופה ורצונ ,םודא — 'גורת' ראותה 

,ךיבהזל ועיקרא' יוטיבהו ,'ועיקרא' לעופה רצונ 'עיקר' םצעה םשמ .םימחפה תא שאב 

ןושל' .'הטלעב ידיגמ' םילוגנרתה םינוכמ ךכו ,תומודאה םילחגה תא וחטש — ושוריפש 

ויה יאדוו ,הפשב תומייק ויה ןמצע םילימה ןכש ,האצמהו עדי לש בוליש איה וז 'המכח 

לוגנרתה לש יומידה םג .ותנווכ תא חנעפל םילוכי ויה אל ןכ אל םאש ,םיעמושה להקל תועודי 

ןושלה יקחשמ םלוא .םירחא תורוקמב תונוש תורוצב אבומה ,עודי יומיד היה ררועמל 
.והבא יבר לש םילועמה םיינושלה וירושיכ לעו הרישעה ותפש לע םידיעמ םייוטיבה ישודיחו 

וכרדו ,םדוקה רופיסל םירבחתמ האבה הנשמה תצובק תא םיביכרמה םירופיסה ינש 

יברו והבא יבר םינוע םירופיסה ינשב :והבא יברל םירושק םהינשש ךכ ךותמ ,הלוכ הצובקל 

,'ןופצ ןכיה' 'ונניפצה' ,תולאשה ןושל .םימכחה תלאש לע םייטסירומוה םיזמרב יאעלא 

םיניפצמ ןכא ,ךכל םאתהב .דוק ןושלב רבדל םילאושה לש םנוצר תאו םתלוכי תא הלגמ 

,'תינורהא' :ראות תולימב םילק םייוניש תריצי תועצמאב םירסומ םהש עדימה תא םירבודה 

:םייוניכב שומישב ,'ביגנה' :םילעפל תומש תכיפהב ,'ותריענה' :םילעפב ,'תינורחא' 

םירוביד םא עובקל השק .'תינורהא' ,'תשביפמ' — םייארקמ םיזמרב שומישבו ,'ריתכמ' 

ידי־לע תואיצמב ונבוהו יאעלא יברו והבא יבר ידי־לע תואיצמב ורמאנ ןכא הלא םידדוקמ 

.םי/דבעמ ידיב ובצוע םירופיסהו וחסונ םירובידהש וא ,םהיעמוש 

ןכות תא ריתסה והבא 'רש רשפא' :בתכו הנושארה תורשפאב ,הארנכ ,דדיצ '7לקנרפ הנוי 

רבסה דוע ףיסוהו ,'םירומא םירבד המב וניבי אל שרדמה תיבמ םניאש םיעמושש ידכ וירבד 

וזכ 'תטשוקמ ןושל' וירבדל .'םתלאשב ןנבר לש תמכוחמה ןושלה לע תצק געלש' :ירשפא 

.םהיניעב הבשחנש הארמ םירופיסב הבוליש ךא ,םימכחה לש םתחישב דואמ החוור אל 

ךרוע ידיב םהל הסחוי איהש ןיבו ,'תטשוקמ ןושל'ב הלא םימכח ורביד ןכאש ןיב 

תאו ,המישרמ תינושל תלוכי ילעבכ םתוא הגיצמ תמכחותמה ןושלה יכ רורב ,םירופיסה 

םהילגעמל םירושקה ,דוס יפתושכ ,םידדוקמה םהירבד תא וניבהו ועמשש ,םימכחה 

ןיב ןוימד הלגמ הנודינה הצובקבש םירופיסב תומכחה תונושלה לש האוושה .םייתוברתה 

,והבא יבר לש ונושל ןיבו ,םימכחל יבר לש וצפח תא תרסומה ,יבר תיב לש המאה לש הנושל 

רשפאש ןושל יקחשמ וא םייוטיב תוללוכ תונושלה יתש :ץפח הדועס וזיאב וידבעל ריבסמה 

רשפא ךא ,םישנא םתוא ורביד ,ןכא ,ךכש רשפא .םימכחה תרבחב םילבוקמו םיעודי ויהש 

םימכחה לש םתביבסבו םהיתבב יכ תוארהל ידכ ובצוע תונושלהש ךכל זמור הז ןוימדש 

תא ריבסהל ןתינ ךכ .הב ורביד תורישה ישנא וליפאו ,תלכשומו ההובג הפש תטלש התיה 

.412 ,םש 17 
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תסחוימה ןושלה ןיבו ,וידבע לא רבדמה והבא יברלו המאל תוסחוימה תונושלה ןיב לדבהה 

םנמא איהש ןושלב םימכחה תרבחל םיכייש םניאש םישנא לא הנופה ,ןייסא רב יסוי יברל 

תורוצ לע וא תויארקמ תויצטונוק לע םיססובמה םייוטיב הב ןיא ךא ,תמכחותמו תדדוחמ 

.םיחיכש ןושל ישומישב קחשמ תועצמאב גשומ דודיחהו ,תורידנ תוינושל 

ןיב תולהנתמה תוחישב דוקה ןושל לש המוקמ תא ריבסהל ןתינ ךופה ךא המוד ןפואב 

תוכיישה תא השיגדמ ,דבלב םירבדמל תנבומה ןושלה .םימכחה ןיבו ,יאעלא יברו והבא יבר 

.הרוגסו תדחוימ תיתוברת־תיתרבח הצובקל 

ישילשה ץבוקה ירופיסב טרופמ ןויע 

— ןושארה ץבוקב .םיצבק ינשב םינגרואמה ,םיאנת ירופיס השימח ללוכ ישילשה ץבוקה 

וחיש תב/ןב דציכ רפסמ אוה םהמ דחא לכבו ,היננח ןב עשוהי יבר יפמ םירופיס השולש 

הירורב לש םיחונינ יתלב םישגפמ לע םירופיס ינש — ינשבו 18,םנושל תועצמאב והוחצינ 

,השולשה ןיבמ בכרומהו ךוראה אוה עשוהי יבר ירופיס ץבוקב ןושארה רופיסה .םימכח םע 

'9.תיאנסכאה ירבדל תורושק ןלוכש ,הלילעבש ןויגיהה דצמ תולאש רפסמ ררועמ אוהו 

תא ריהבמ אוה ירהש ,רופיסב רורב דיקפת 'תפה ןמ ךידי ךושמל ךל היה' טפשמל .א 

רפוס םהילעש תוערואמל הז טפשמ לש רשקה ,םלוא .השיאה לש היכלהמב ןויגיהה 

קר אלא ,תפה תא לכא עשוהי יברש ןכ ינפל רפוסמ אל ירהש .רתויב ףפור ,וינפל 

.םילופהמ ודי ךשמש 

התיה הלוכי םאש םושמ ,תישאר .הומת ,'? םינושארב האפ תחנה אל אמש יבר' טפשמה .ב 

הלימב שומישה םג)לישבתה תחדקה לש םיסכטל הקקדזנ עודמ רורב אל ,יולגב ךכ רמול 

םושמ ,תינש 20.(םינושארב האפ חינה אלש העדי ירהש ,תרתוימ תודסחתהכ הארנ 'אמש' 

.חדקומה לישבתה תא לכא אלש ךכמ וז התנקסמ תא הקיסה דציכ רורב אלש 

ץרא ךרדב :םיארומאה תורפסב םיפסונ תומוקמ ינשב םיאבומ היננח ןב עשוהי יבר לש הלא םירופיס 18 

הזל ליבקמ םרודיסו םירופיסה בכרה ^א ךרדב .כ הקסיפ ,א השרפ יתבר הכיאבו ,ו קרפ הבר 
אלא םדא ינחצנ אל ימימ' הרימאה םוקמ םג הנוש ךכל םאתהבו ,הנוש רשקהה יכ ףא ,ןיבוריעבש 
םילולכ יתבר הכיאב ,םלוא .'?איה יאמ קונית/תקונית' תולאשה םוקמו ,'תקוניתו קוניתו השיא 
תא תקזחמ וז תונוש .רחא םש םירופיסה רודיס ףאו ,ץרא ךרדבו ןיבוריעב םיאבומ םניאש םירופיס 

.םיכרועה לש תונוש תומגמ יפ־לע ונבנ םירופיס לש םיפוריצש ,החנהה 

דציכ ןוגכ ,תוינויער תולאשל אלו ,רופיסה תלילעבש ןויגיהב םיישק לע תועיבצמה תולאשל יתנווכ 19 
לש וירבד ךכ לע וארו .תלוזב תבשחתמ יתלב תוגהנתה היננח ןב עשוהי יברכ םכחל תסחוימש רשפא 

.(172-139 :ח"לשת)ז"מ ץברת ,'הדגאה רופיס רקחב תויטונמרה תולאש'ב לקנרפ הנוי 
אלא ,שוריפב ול הרמא אל םעטה ותואמו ,רסומה ךרדמ 'אמש' הרמאש ,בתכו וז הלאשב ןד א"שרהמה 20 

.שמשה םג ךכ ,בער ראשיהל ץפח וניא אוהש ומכש ,ול זומרל השקיב לישבתה תא החידקהש ידי־לע 
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ללכ רמאנ אל ירה .דואמ ףפור ,רפוסמה עוריאה ןיבל םימכחה ירבדמ הטטיצה לש רשקה .ג 

טטצל השיאה התאר המ רורב אל ,ןכל .הרעקב וא ספליאב עשוהי יברל םילופה ושגוה םא 

הסריגב .האפה רויש ךרוצל הרעק ןיבו ספליא ןיב םיניחבמה םימכחה ירבד תא וינפל 

השעמ' ןיב ,האיפ רויש ךרוצל ,םימכחה םיניחבמ ,'ו קרפ הבר חא ךרדבש ,תרחואמ 

,האיפ ריאשה אלש ,היננח ןב עשוהי 'ר לש רופיסה ,וז הסריגב .'הרדק השעמ' ןיבו 'םפליא 

השעמ' לע רפסמו ספליא השעממ האיפ חינהל שיש ועבקש ,םימכחה ירבד רחאל אבומ 

.רופיסה ןיבו םימכחה תרמימ ןיב רשקה רורב הז יפלו ,וינפל חנוהש 'ספליא 

לע ליעל ולעוהש תוישוקה ראש םג תובשייתמ ,הבר חא ךרדבש 'תנקותמ'ה הסריגה יפ־לע 

:'ו קרפ הבר חא ךרדב רפוסמ ךכו .ןיבורע תסריג 

21הרדק השעממ האיפ ץחינמ ןיאו ספליא השעממ האיפ ןיחינמ 

תחא הנמלא לצא חראתנש עשוהי 'רב השעמו 

ספליא וינפל החינה 

האיפ חינה אלו לכא 

.האיפ חינה אלו לכא היינש םעפ 

חלמב ותחידקה תישלש םעפ 

.ןקיר ותפ לכאו ונמיה ודי ךשמ ומעטש ןויכו 

22?תפב תיברהו ןיסירגב תטעימ המ ינפמ ,יבר :ול הרמא 

:עשוהי 'ר רמא ןאכמ 

.תקוניתו קונית ,השא אלא ,םדא ינחצנ אל ימימ 

,םינכומ רתויל םירבדה תא השועש המ ,'הרדק השעמ'ו 'ספליא השעמ' לע רבודמ ןאכש דבלב וז אל 21 

השעממ האיפ חינהל שיש ועבק ןאכ רומאה יפלש ,םימכחה לש םהירבד ךופיה םג ןאכ שיש אלא 
י"שר .'הרעקב האיפ ןיריישמ לבא ספליאב האיפ ןיריישמ ןיא' :ורמא ןיבוריע תסריגב וליאו ,ספליא 

ןימ הרעמ שמשהשכ' :האיפ רויש לש לברוסמ ךילה רואית ידי־לע וז ההומת הסריג בשייל הסנמ (םש) 

הריזחמו הרעקב האיפ חינמ דחא לכ לבא וכרצל םולכ ספליאב חינהל ךרד ןיא הרעקה ךותל ספליאה 

,ספליא לישבתמ האיפ ןיחינמש ,ךכל ונווכתהש הארנ ,ץרא ךרד תסריג יפל .ישמש לכאמ אוהו שמשל 

שוריפ יפ־לע הארנכ ,לקנרפ הנוי) הנטק ותומכש ,הרדק לישבתמ האיפ ןיחינמ ןיאו ,הלודג ותומכש 

סופדה חסונל המוד איהש ,'ספליאב האיפ ןיריישמ ןיאו הרעקב האיפ ןיריישמ' :חסונה תא ףידעה ,הז 

.(ךופה רדסב םירבדה תא איבמה 

תא קר ןייצא .וניוצי אל ןכ לע ,יניינעל םייטנוולר םניא םייונישה בור .םיבר חסונ ייוניש שי דיה־יבתכב 22 

.השיאה תלאשב חתפנה עטקבש חסונה ייוניש 

האיפ חינמ םימכח ורמא אלה' :טפשמה ,ןיטישה ןיב ,די־יבתכ המכב ףסונ ,השיאה תלאש רחאל 

,'םוי דועבמ יתדעס רבכ' :עשוהי יבר לש הבושת הפסונ ןכו .'הרידקב האיפ ןיחינמ ןיאו ספליאב 
.'תלכאש ןיסירגבו תפב טעמל ךל היה התעמ' :הלש הבוגתו ,ןיבוריע תסריג יפ־לע הפסונש רשפאש 

חסונ ייוניש שי ןכאו ,תפב אקווד טעמל ול היהש ,רמול התצרש ריבס ירהש ,תינויגה הניא הבוגתה 

:ןוגכ ,םינקותמ םיחסונ דע ,'ןיסירגבו תפב תדעס םא' :ןוגכ םינבומ יתלב םיחסונמ לחה וז הרושב םיבר 

.וז הרוש תנבהב םיקיתעמה לש תוטבלתה התיהש הארנ ,ללככ .'תפב טעמל ךל היה תדעס םא התעמ' 
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רורב ךכיפלו .'ןקיר ותפ לכאו' לישבתה ןמ ודי ךשמ עשוהי יבר יכ ,אופא רפוסמ הז רופיסב 

הניכהש לישבתה תא לוכאלמ ענמנ עבוש בורמ אלש הניבה (הנמלא איה ןאכש) השיאהש 

תסריגב העיפומה '?םינושארב האיפ תחנה אל אמש יבר' :הלאשה הלוע אל ןאכ .ול 

ראותמה יפ־לע ,ןכ ומכ .ליעל ורכזוהו היפ־לע ולעש תוהימתה לכ תומייק אל ןכלו ,ןיבוריע 

הרקמל הרושק התיה אלש םימכחה תרמימ הטטיצ השיאהש ךכ לע הומתל ןיא ,ןאכ 

הרמימה לש רשקה .ב .רופיסה ןמ קלחכו השיאה יפב אבומ וניא טוטיצה .א ,ןכש ,ראותמה 

.ספליא השעמ וינפל החינהש ךכ לע רפוסמ ירהש ,רורב רופיסל 

החצינש וז השיא לע עשוהי יבר רמא עודמ בטיה רבתסמ ןאכבש רופיסה יפ־לע ,ףוסבל 

הזמרו ,הל העודי הלישבת תא לכא אלש ךכל הביסהש ,תונידעב ול הריהבה איה ןכש .ותוא 

גהניש היה יואר ,לישבתה תחדקה תאפמ התוא בילעהלמ ענמנו סומינב גהנש םשכ יכ ול 

.האיפה תחנה ןיינעב תובשחתהבו סומינב 

לש ימצע יוליגל ,ודובכב עוגפל ילבו ,תוניתמבו המכוחב עשוהי יבר תא הליבוה השיאה 

וקלחב בלושמ והתליכאהש הנמלאהו עשוהי יבר לע רופיסה ,חא ךרד תכסמב .ותגגש 

.הדועס יסומינ םניינעש םירופיס השולשו םיללכ השולש הבש הצובקב ,קרפה לש ןושארה 

ימימ עשוהי יבר רמא ןאכמ' :םוכיסה ירבד םיאבומ וירחאו ,הצובקב ןורחאה אוה הז רופיס 

תקוניתה לש םהיתונוחצינ לע םירופיסהו ,'תקוניתו קוניתו וז השיא אלא םדא ינחצנ אל 

'י איה יאמ קונית/תקונית' ,הלאשה תבלושמ םהמ דחא לכ ינפלש ,קוניתהו 

,הדועסה אשונב םירופיסלו םיללכה ףצרל םירושק םניא קוניתהו תקוניתה לע םירופיסה 

.ץבוקכ ומייקתה רבכ םה ,ץרא ךרד תייגוסב םירבדה תכירע תעבש םושמ ופרוצש הארנו 

תשולש תא הגיצמו עשוהי יבר לש תיללכה הרמימב תחתופה ,ןיבוריע תסריגש הארנ 

םשכ ,עשוהי יבר ירבד לש םודקה רופיסה לש תילבבה הסריגה איה ,ןושאר ףוגב םירופיסה 

תסריג וליאו .ולש תילארשי־ץראה הסריגה איה (24 הרעה ,ןלהל ואר)יתבר הכיא תסריגש 

,רורב םוקמ לכמ .תצפושמו תרחואמ איה ,ישילש ףוגב םירופיסה תא הגיצמה ^א ךרד 

םירשקהב בלושו תונוש תופוקתבו תומוקמב דבועש םודק רופיס אוה עשוהי יבר רופיסש 

תא םיללוכה ,ןיבוריע תסריגב םינורחאה השיאה ירבד יכ ,חינהל תרשפאמ וז הרהבה .םינוש 

,'...םימכח ורמא ךכ אלו'ו ,'?םינושארב האיפ תחנה אל אמש יבר' :תויתייעבה תואקסיפה 

23.ךרוע ידיב רופיסל ופסונ 

תא ,יתעדל ,העבקש המגממ קלחכ תפסותה תמגמ תא ףושחל שקבא ירבד ךשמהב 

המודקה תירופיסה תרוסמהש ,תורשפאה ןויצב קפתסא ,העש יפל .ולוכ ץבוקה תכירע 

הליכשהו ותועט לע םכח דימעהל הששח אלש ,ץמואו המזוי תלעב ,המכח השיא הגיצה 

,בר השעמב ,זמרב ,(תישילשה םעפב קר לישבתה תא החידקה) תונלבסב תאז תושעל 

לש םיחסונה בורב רסח "םינושארב האפ תחנה אל אמש יבר" טפשמהש ,ךכמ םג תעייתסמ וז החנה 23 
.דיה־יבתכ 
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וחסונב ונינפל גצומה ,תאזה תרוסמה לש דוביעב תאז תמועל יכו 24,זמורו םצמוצמ רובידבו 

,רישי רוביד השיאל סחוי ,יתבר הכיאב ילארשי־חאה וחסונבו ןיבוריע תייגוסב ילבבה 

.ףיטמ וליפאו הטוב 

תחצנמ איה ףאש ,תקונית איה היננח ןב עשוהי יבר ירופיס ץבוקב אבה רופיסה תרוביג 

ידי־לע תיהשומ הניא עשוהי יבר לע תרוקיבה הז רופיסב .הנושל תועצמאב עשוהי יבר תא 

,תירוטר הלאשכ ,זמרב יכ םא ,יולג ןפואבו דימ תרמאנ איה .םדוקה רופיסב ומכ וחיש תב 

וב החיטמ ,הרעהה תא לבקמ וניא עשוהי 'רש רחאל ,רופיסב ינשה בלשב .הפיזנב אלו 

,הז רופיסב םימייקה םיקהבומ הסריג ייוניש .תינרטנק וליפאו הטוב תרוקיב תקוניתה 

יפ־לע ונושו ודבוע תומודק תוירופיס תורוסמ היפלש ,ליעל התלעוהש החנהה תא םיקזחמ 

.םינוש םירשקהב ןבוליש תומגמ 

:םייונישה ןלהל 

תרבודה ^א ךרד לש 'תצפושמ'ה הסריגבו ,'דחא םדא' :רבוד שי יתבר הכיא תסריגב .א 

הלא ןיב ריכזמה ,עשוהי 'ר לש םוכיסה ירבדל המיאתמ הניא 'הביר' ,םלוא .'הביר' איה 

.םהל םיאתמ וניא 'דחא םדא'ש יאדוו ,'תקונית' והוחצינש 

ןכש ,הומת הז רואית .'ךרדב ךלהמ היה'ש ימכ ראותמ עשוהי 'ר ,יתבר הכיא תסריגב .ב 

ימכ ראותמ וב ףזנש 'םדא'ה ףאש םג המ ,ףזניהל יואר היה המ לע רורב אל ויפל 

.'ךרדב ךלהמ היהש' 

רופיסה אבומ וז הסריג יפל .רופיסה לש תרחא הסריג תאבומ ,כ הקסיפ א השרפ יתבר הכיא שרדמב 24 

ספליא השעמ לע האיפ ןיחינמ ןיאו ,הרידק השעמ לע האיפ ןיחינמש ךכ לע םימכחה תרמימ רחאל 

לעו ,הרידק השעמ וינפל החינהש רפסמ וניא ומצע רופיסה ,םלוא .(חא ךרד תסריגב שיש הממ ךופה) 

בלושמ ,ישילש ףוגב רופיסה רפוסמ וז הסריגבש ןיוצי .רופיסה ןיבו הרמימה ןיב רשקה רורב אל ןכ 

ךרדבו ןיבוריעב המכוחה ירופיסל םיהז םניא הב םילולכה םירופיסהש ,המכוח ירופיס לש הרדיסב 

^א 
השעמ לע האיפ ןיחינמ ןיאו הרידק השעמ לע האיפ ןיחינמ ינת' :יתבר הכיאמ רופיסה טוטיצ ןלהל 
חינה אלו ולכאו לישבת ול הסינכה ןושאר םוי .הנמלא השיא לצא חראתנש עשוהי 'רב השעמו ספליא 

לישבת ,חלמב ותחידקה ישילש םוי .האיפ הל חינה אלו ולכאו לישבת ול הסינכה ינש םוי ,האיפ הל 

?וללה ןיסירגה ןמ ךדי תכשמ המ ינפמ 'ר ול הרמא .םהמ ודי ךשמ עשוהי 'ר םעטש ןוויכ .ןיסירג לש 

ךרדכ תפב תטעימ אל המ ינפמ םוי דועבמ תדעס םא היל הרמא .םוי דועבמ יתדעס רבכ הל רמא 
ןיסירגב תחנהש ומכ תחנה אל המל תלכאש ןילישבת ינש לע תחנה האיפ אמש וללה ץסירגב תטעימש 

םתואו תחא תקוניתו וז הנמלא אלא םדא ינחצנ אל ימימ" :עשוהי 'ר רמא העש התואב ?וללה 
ןיבו םימכחה תרמימ ןיב המאתהה־יאמ דבל ."'תועידב יתבר םידגב יתבר רמאנש המ םייקל תוקונית 

אל וז הסריג יפל .ןיבוריע תסריג רשאמ תוהימת תוחפ הלעמ וז הסריג יכ הארנ ,רופיסב רפוסמה 

אל המ ינפמ':השיאה ירבד חוסינ ןכש לישבתה תא חינהו תפה תא לכאש העדי ןינמ הלאשה תמייק 

תמייק אל ןכ ומכ .התארש המל הביגה יכ ןיבהל רשפאמ '?וללה ןיסירגב תטעימש ךרדכ תפב תטעימ 

ןיבו ,לישבתה תליכאמ עשוהי יבר לש ותוענמיה ןיב הירבד ףוסב השיאה התשעש רשקה יבגל הלאש 

,תלכאש ןילישבת ינש לע תחנה האיפ אמש' חוסינה .םימדוקה םימיב םילישבתהמ האיפה תראשה יא 

ןיבו הווהב והשעמ ןיב רשקל הלש ריבס ןויסינכ הארנ '?וללה ןיסירגב תחנהש ומכ תחנה אל המל 

.ויתונווכ יבגל הנקסמ קיסהלו רבעב וילדחמ 
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,ךכל המודבו ,ךרדב ךלהמ ינא' :איה ,יתבר הכיא תסריג יפ־לע ,עשוהי 'ר לש ותבושת .ג 

ךרד אל' ,תירוטר הלאשכ וירבד חוסינ .'ךלהמ ינא ךרדב' ,px ךרד תסריג יפ־לע 

:תקוניתה יפבש הפיזנל המאתהב הארנכ ,ןיבוריע תסריגב קר עיפומ ,'?איה השובכ 

.'הושבכ ךתומכ םיטסיל' 

אוהש קוניתל המאתהב ילוא ,תקוניתל םירבדה סוחייש הארנ ,תואסריגה תאוושה יפ־לע 

הלימה תא תללוכה תירוטר הלאשכ עשוהי יבר לש ותבוגת בוציע ןכו 25,אבה רופיסה רוביג 

26.דוביע תופסות ןה ,רופיסב הירחאל האבה הפיזנל המאתהב ,'השובכ' 

יונבו וימדוק ינשמ הנוש ,ונושלב עשוהי יבר תא חצינש קונית לע רפסמה ,אבה רופיסה 

הריחבב אלא ,ירסומ אל השעמב לשכנ וניא עשוהי יבר הז רופיסב 27.המכח תרמימ ביבס 

תא םזויה אוה ךכיפלו ,'קונית'ה וחיש ןב יפלכ הנעט ול שיש הז אוה .ותניחבמ היוגש 

,קוניתה לא ותונפב ךר ןונגסב טקונ אוה ,הנלבוקב אב אוהש יפ־לע־ףא .חיכומה רובידה 

ותנובתמ שגרתמו לעפתמ אוה ,ותנולתל סיסב ןיא יכ ול ררבוהש רחאל .'ינב' ותוא הנכמו 

חבש ירבדב םגו ,'ושאר לע ויתקשנ' :יזיפ הווחמב םג ותולעפתה תא אטבמו קוניתה לש 
.םילילכמו םימיצעמ 

...'םילודג םימכח' םילימה קחשמ ןהו ,קוניתה ירבד לש םכחותמה הנבמה ןה 

דוביע אוה הז רופיס םגש ךכ לע םיעיבצמ ,עשוהי יבר לש חבשה ירבדב '..םכלודגמ' 

,תואסריגה תאוושהב תעייתסמ דוביעה תחנה ,ןנד הרקמב םג .םודק רוקמ לש יתורפס 

ךרדבש תרחואמה הסריגלו ,יתבר הכיאבש תילארשי־ץ־ואה הסריגל האוושהב יכ הלעמה 

לש םוכיסה ירבדב הביחרמו ,החישה יטרפבו רופיסה יטרפב ןיבוריע תסריג תכסוח ,ץרא 

וז התא לודג םכח ירה' ,קוניתה לש תורגתהה ירבד ואבוה אל ןיבוריע תסריגב .עשוהי יבר 

םוכיסה ירבדב וליאו .(יתבר הכיא)'לארשי לש םכח אוה התא' וא ,(ץרא ךרד)'ךתמכח איה 

תוקונית לש םהירבדש ךכ לע ךמסנה יתורפס יעצמא ןיעמ אוה תוקוניתל םימכחו םיזעונ םירבד סוחיי 25 

.הנבהב םילבקתמו םיעמשנ 

וניא 'שבכ' לעופהש ךכ לע ,12 הרעה ,ליעל רכזנה רמאמב לקנרפ הנוי לש וירבד תא הז ןיינעב וארו 26 

יוטיבה ןכל .קריו תוריפ תשיבכ לש תועמשמב אלא ,ךרד לולסל לש תועמשמב דומלתה ןושלב שמשמ 

םיטסל' םע םילימה קחשמ ךרוצל ינושל שודיח — הלאשה אוה עשוהי 'ר ירבדבש 'השובכ ךרד' 
.'הושבכ ךתומכ 

ןושל תוהמ תא תעדל שי הז רופיס ןיבהל ידכ יכ ,(427) שרדמהו הדגאה יברדב בתוכ לקנרפ הנוי 27 
'יתלפשה איה יתהבגה — יתהבגה איה יתלפשה' ,ללה לש ותרמימ ומכ .ללה ימימ המכוחה תורמימ 

תיטקלאיד הרוצב םיגיצמ םידוגינה .םידוגינ םירצויו םייתדיח םה קוניתה ירבד םג ךכ ,(ה ,א ר''רקיו) 

לבא ,הרצק איהש המדנ תחא ךרד .תיתימא איהש המדנש וזו ,תיתימאה וז ,תואיצמה תובכש יתש תא 

יתשב הכילהה ןמזו ץמאמה ,השעמל .הרצק איה לבא ,הכורא איהש המדנ היינש ךרדו ,הכורא איה 

.תואיצמה תא ןוכנ ראית קוניתה וליאו ,הלופכ התיה עשוהי 'ר לש ותועט ,ןכלו ,הווש הלא םיכרד 
ךרע םג קוניתה תרמימל שיש רבסש ךכ ךותמ וימדוקל הז רופיס ףריצ עשוהי 'ר ,לקנרפ ירבדל 

.ירסומ־יפוסוליפ 
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םימכח' :םילמה קחשמ תא תרצויה ,הבחרה ןיבוריע תסריגב קר ואבוה עשוהי יבר לש 

28.הרעהב ,ןלהל האוושה תלבט ואר .'םכנטק דע םכלודג םתא םילודג 

תמצעהו ,אסיג דחמ קוניתה לש הרגתמה רובידה רדעיה יכ ,ןועטל שקבא ירבד ךשמהב 

רופיסה תא םיאתהל ודעונ אלא ,םיירקמ םניא ,אסיג ךדיאמ עשוהי יבר לש חבשה ירבד 

.םירופיסה רשע־העברא לש םלשה ץבוקבו עשוהי יבר ירופיס ץבוקב ודיקפתלו ומוקמל 

ןיבוריע יתבר הכיא ץרא ךרד 

ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ רתוי םשמ ךלה עשוהי יבר היה תחא םעפ 
ךרדב ךלהמ 

קונית יתיארו דחא קונית אצמו דחא קונית אצמו 
םיכרד תשרפ לע בשוי םיכרד תשרפ לע בשוי םיכרד ינש ןיב בשוי היהש 

ריעל ךלנ ךרד הזיאב ול יתרמא ךרד וזיא ול רמא ךרד הזיאב ינב ול רמא 
ריעל הבורק ריעל סנכא 

?הזב וא הזב וא 

ךינפל םהינש ירה ול רמא 

הכוראו הרצק וז יל רמא הקוחרו הבורק וז ול רמא הרצקו הכורא וז 
הרצקו הכורא וזו הבורקו הקוחר וזו הכוראו הרצק וזו 

הבורקש וזב עשוהי יבר ךלה 

הקוחרו 

ריעל יתעגהש ןויכ ריעל עיגהש ןויכ ריע לש המוחל עיגהש ןויכ 
התוא ןיפיקמש יתאצמ םיסדרפו תונג אצמ ןיסדרפו תונג אצמ 

םיסדרפו תונג המוחל םיפקומ התוא ןיפיקמ ויהש 
ירוחאל יתרזח קונית ותוא לצא רזחו וירוחאל הנפנ 

קונית ותוא הארו 

ומוקמב בשויש 
ינב ול יתרמא ינב ול רמאו ינב ול רמא 

יב תקחצ המ ינפמ 
ךרד וז יכו ינב ול רמאו ךרדה הזבש יל תרמא ךכ אל 

?הרצק יל תרמא אלה ?ריעל הבורק איהש ריעל סנכא 
?הכוראו הרצק 

םכח אוה התא ול רמא םכח ירה יבר ול רמא 
התא לודג 

לארשי לש ךתמכח איה וז 
ךל יתרמא אלו יל רמא ךל יתרמא ךכ אל 

?הכורא הקוחרו הבורק וזש 
?הבורקו הקוחר וזו 

ושאר לע ויתקשנ עשוהי יבר ךלה 
ושאר לע וקשנו 

ול יתרמאו עשוהי יבר רמא העש התואב רמאו 
םכלוכש לארשי םכירשא םכלוכש לארשי םכירשא םכלוכש לארשי םכירשא 

םתא םילודג םימכח םימכח םימכח 

.םכנטק דע םכלודגמ םכנטק דעו םכלודגמ םינטק דעו םילודגמ 
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תורוקמבו ןיבוריע תייגוסב םירופיסה תשולשב יתאוושה ןויע :עשוהי יבר ירופיס םוכיסל 

תבצהו ,םירחאה םירופיסה ינש ןיבו קוניתה רופיס ןיב ינושהו ןוימדה יכ דמלמ ,םירחאה 

29.םלשה ץבוקה לש הכירעה תמגמל םירושק םהו ,םיירקמ םניא ,םיוסמ רדסב םירופיסה 

ינושהו תקוניתה רופיס ןיבו תיאנסכאה רופיס ןיב ןוימדה ךותמ קוזיח םילבקמ הלא םירבד 

:ינושהו ןוימדה תודוקנ ןלהל .קוניתה רופיס ןיבו םהינש ןיב 

תגצה רחאל ,רופיסה ףוסב אוה החישה םוקמ םינושארה םירופיסה ינשב :הנבמ .א 
תחאה ,תוחיש יתש תואבומ ישילשה רופיסב .היוגשה תוליעפה לע חווידהו היצאוטיסה 

.תוליעפה לע חוויד רחאל תרחאהו ,היצאוטיסה תגצה רחאל 

תוחתופ ןהיתש ,החישב תוליחתמה ןה תקוניתהו תיאנסכאה :חישה ןונגס (1):ןונגס .ב 

איהש החכותל תורבוע ןה ,הבושתה תלבק רחאלו ,החכותל אובמ ןיעמ איהש הלאשב 

קוניתה רופיסב .תקוניתה לצא הטובו הרישיו ,תיאנסכאה לצא הפיקעו תגרודמ 

,תופזונ ןניא ויתולאשו ,תולאשה תא לאושה אוה עשוהי יבר .םידיקפתה םיפלחומ 

.תלעפתמו הצרתמ קוניתה ירבדל תיפוסה ותבוגת ,תאזמ הרתיו .תוטוב ןניאש יאדוו 

רבכו ,תקוניתה וא תיאנסכאה ומכ הטוב ןונגסב שמתשמ וניא אוה םג ומצע קוניתה 

:םירוביגה יוהיז (2).םיפוצח אל ךא ,םיינוקאל ןיבוריע תסריגב וירבד יכ ליעל יתיארה 

תקונית'כ ההוזמ איה ינשה רופיסבו ,'תחא אינסכא'כ ההוזמ הרוביגה ןושארה רופיסב 

ההוזמ אוה .םירחאמ ותוא דחיימה יוהיז ןמיס קוניתל ןתינ םייתשה תמועל .'תחא 

.'םיכרד תשרפ לע בשוי'ה קוניתכ 

תוחפקתמ םייטעבש ,םיירסומ אל םישעמ םיראותמ םינושארה םירופיסה ינשב :ןכות .ג 

םתוא תונגמ תורבדמהו ,(ינשב הדשה ילעבו ,ןושארב שמשה) שלח דצ לש ויתויוכז 

לע רופיסה .דבלב השועל קיזהש השעמ לע רפוסמ קוניתה רופיסב .קדצ תפיאש ךותמ 

,וילא םיכומסה םירופיסה ינשמ ןיטולחל הנוש ,ןיבוריעב דומלתה תסריג יפ־לע ,קוניתה 

תוינשגרכ םג ךא ,קדצ תופדורכו תומכחכ תוגצומ םישנה דועב .םישנ ןה םהיתורוביגש 

הז םירופיסה תבצהש הארנ .םעונו עגור ,המכוח אלמ ילככ גצומ קוניתה ,תוינפקותכו 

הסיפת םיאטבמ ,דבלב קוניתה השעמל עשוהי יבר לש הבוגתה רושיקו ,הז רחא 

אטבתהל ,ךכ םושמ ילוא ,היושעו תושיגר לע תססובמה ,םישנ תמכוח ןיב הניחבמה 

הייאר הניינעש ,םירבג תמכוח ןיבו ,לוקש אלו ידמ רישי רובידבו רתי תונשגרב 

,ךכמ םלעתהל ןיא ,הז רשקהב .ילנויצר רובידב תאטבתמ איהו תואיצמה לש תחכופמ 

תשולשו ,םיפסונ םירופיס עשוהי יבר לע םירופיסה תצובקב םילולכ יתבר הכיא שרדמב יכ ,בוש ןיוצי 29 

,ןיבוריע תייגוסב םיבלושמ םה ובש ןפואהמ הנוש ןפואב הצובקב םיבלושמ ןאכ םינודנה םירופיסה 
.ץרא ךרד תייגוסב ףאו 

אטבתמ קונית דציכ ההימתל ןורתפ םה עשוהי 'ר לש חבשה ירבד יכ ,רובס (427 ,םש) לקנרפ הנוי 30 
וב םילולכ ויה חבשה ירבד םא ,ולוכ רופיסה וא) חבשה ירבד תבצה ,יתעדל .הזכ ללכושמ ןפואב 

.םירבג תמכוח ןיבו םישנ תמכוח ןיב הנחבה שיגדהל הדעונ הז םוקמב (ארקיעמ 
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,'םתא םילודג םימכח םכלוכש לארשי םכירשא' ,קוניתה ירבדל עשוהי יבר תבוגתש 
30.לארשי םעבש םירבגל תנווכמ 

תגצומ םירופיסה ינשב .הירורב איה הז םירופיס ץבוקב םיאבה םירופיסה ינש תרוביג 

תואיצמב םמשייל תעדויו ארקמה יקוספבו םימכח ירבדב האיקבה ,המכח השיאכ הירורב 

.תוטובבו תונצחשב החיש ינב םע תגהונה ,זרפומ ימצע ןוחטיב תלעבכ תאז םעו ,םייחה 

,הירורב לש חישה תפש ןיבו רפסמה לש תימראה הפשה ןיב רוריבב םירופיסב ןיחבהל ןתינ 

.םיאנתה תפוקתמ המודק תרוסמ םיפקשמ הירורב לש הירבד לכש ןכתיי .תירבע איהש 

וליאו ,ארקמהמו םימכחה ירבדמ םיטוטיצה תא קר הללכ המודקה תרוסמהש רשפא ,םלוא 

םרגש אוה הירורבל םסוחייו ,תרחואמ הכירעב הירורבל וסחוי םיטוטיצהמ תונקסמה 

ןניא תונקסמה .א :תודבוע יתש תועייסמ הנורחאה תורשפאל 3'.תירבעה הפשב שומישל 

חסונ ייוניש םימייק .ב .הנבמה תומלשל קר תוליעומ ןהש הארנו ,םירבדה תנבהל תוינויח 

,ןושארה רופיסב) הנבה יישק וררועתה םיקיתעמה לצא רבכ יכ םידמלמה ,רבסהה יטפשמב 

הזיאב רמול ךל היה' אלו ,'דולל ךרד וזיאב רמול ךל היה' :אוה ןכנימ די־בתכב חסונה 

הנומשו םיעברא םייתאמב הכורע םא' :אוה ןכנימ די־בתכב חסונה ,ינשה רופיסבו ,'דולל 

םייתאמב הכורע םא' :אוה (109) ןקיתווה לש דיה־בתכב חסונהו ,'בלב הרומש םירביא 

.('בלב הרומש הניא אל םא בלב הרומש םדא לש םירביא הנומשו םיעברא 

הירורב לע םירופיסה תא בציע (המה דח ילוא) ץבוקה ךרוע וא םירופיסה בצעמש הארנ 

דמעמו ימצע ןוחטיב ,תועידי תלעב השיאכ הגצוה איה ןהבש ,תועודי תורוסמ דוסי לע 

ילילג' יוניכה תאו חקלה ירבד תא היפב םש אוה הלא תועידי סיסב לע 32.םימכחה רוביצב 

הל סחייל המגמ ךותמ הלא לכ ,שחלב הנשש דימלתב הטיעבה תא הל סחיי ףאו ,'הטוש 

.תוחישקו תוטוב לש תינוציק הגרד 

ךורע ץבוק איה םירופיסה רשע־העבוא תצובק 

םירופיסה יחסונש ,החנהה תא וקמח הזל הז םירופיסה תאוושהו ופוגל רופיס לכב ןויעה 

רבדב העידיל וז הנקסמ ףוריצ .תוחיש לש םייתורפס םיבוציע םה ןיבוריע תייגוסבש 

חתפב טוריפב גצוהשו ןיבוריע תייגוסב בלושמה ,םלשה ץבוקה לש ללכושמה והנבמ 

עיצמ (David Goodblatt, 'The Beruria Tradition,' Journal of Jewish Studies, 1975) טלבדוג דיוייד 31 

,םיעיפומ םה םהבש תורוקמה יפ־לע ,יגולונורכ רדסב הירורב לע םיימינונאה םירופיסה לכ תא רדסל 

.תרחואמ הפוקתל םיכייש ונתייגוסבש םירופיסה יכ חיכומו 
.א"ע ,י ףד ,תוכרב ילבב ,ו ,א אעיצמ אבב ,םילכ אתפסות 32 
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תרבעה ךרוצל קר אל ושענ םידדובה םירופיסה ידוביעש ,תורשפא הלעמ ,הז רמאמ 

םלשה ץבוקב םהיתומוקמל םמיאתהל ידכ םג אלא ,םהמ דחא לכל םידחוימה םירסמה 

ןווכתמב ורדוסו ובצוע וב םירופיסהש ,ךורע ץבוק ונינפל ,ונייהד .וב ואלימש םידיקפתלו 
33.תינויער המגמ יפ־לע 

,םיקזחה םיינושלהו םיינכתה םירשקה ןמ הלוע ,ךורע ץבוק ונינפלש הנעטל ךרע־בר עויס 

:םירופיסה רדס יפל םתוא גיצא .תוצובקה ןיבו םידדובה םירופיסה ןיב םירשוקה 

רישי רשקו ,לילגה ןב לע רופיסה ןיבו הדוהי ןב לע רופיסה ינכת ןיב ךפוהמ רשק םייק .א 

.ןושלה תוגליע םישנה לע םירופיסה ןיבו לילגה ןב לע רופיסה ינכת ןיב 

בקוע הרופיסש םישנה תונושל לש ןכופיה איה יבר תיב לש המאה לש המכחה הנושל .ב 

.ןהירופיסל 

,יבר תיב לש המאה לע רופיסל םירשקנ והבא יבר לעו ןייסא רב יסוי יבר לע םירופיסה .ג 

.'המכח ןושל'ב רוביד לע רפוסמ םלוכבש ךכב 

םירשקנ ,והבא יבר לע יאעליא יבר םעו והבא יבר םע םימכחה תוחיש לע םירופיסה .ד 

.רהבא יבר' ,רוביגה יפ־לע םמדוקל 

םהינפל םיבצומה םירופיסה ינשל םירשקנ היננח ןב עשוהי יבר לע םירופיסה תשולש .ה 

.ןושלה תועצמאב הנווכ תנפצה אוה ,הלא לש ומכ ,הלא לש םניינעש םושמ 

34,ךרד — םתשולשל ףתושמ אשונ יפ־לע וימדוק ינשל רשקתמ ןושארה הירורב רופיס .ו 

,םלוא .הירורב ,תפתושמה הרוביגה יפ־לע ומדוקל רשקתמ הצובקב ןורחאה רופיסהו 

וא ,דודיח אלו השרד וב שי)ונונגס יפ־לע ץבוקל רשקתמ וניאש ,הז רופיסש רשפא 

־העברא לע ץבוקב םירופיסה רפסמ תא דימעהל ידכ םג ףרוצ ,(וימדוקבכ ינושל קויד 

ןהבש ,'הטוש ילילג' םילימהש ,ךכב תכמתנ וז תורשפא .םלשומ הנבמ גישהלו רשע 

ירופיס לש לגעמה תריגסל תוזמור ,םדוקה רופיסב ילילגה יסוי יברל הירורב הנופ 

ובש ,החיתפה ירופיס ןיבמ ינשה רופיסב תועיפומ ןמצע הלא םילימ ירהש .תוחישה 
לע רופיסהש אופא הארנ .'הטוש האלילג' יוניכב ויעמוש יפב לילגהמ לכורה הנוכ 

ינב לש דומילה ןפוא ןיב תונחבהה שולשמ תחאש ,הדבועה חכונל ,הכירעה ןמז תא רחאל שיש הארנ 33 

הז יפלו ,אניבר ארומאה ידיב הרמאנ ,ץבוקה רשקתמ ןהילאש ,לילגה ינב לש דומילה ןפוא ןיבו הדוהי 

וא ,םיארומאה תפוקת יהלשב שממ ,ונייהד ,ותפוקת רחאל וכרענ הב בלושמה ץבוקהו הלוכ היגוסה 

.ןכמ רחאל ףא 

קוניתהו עשוהי 'ר רופיסב ההז הרוצב העיפומ 'י ...ל ךלנ ךרד וזיאב' הלאשהש ,ךכל בל םישל יואר 34 

'ךרד' הלימה העיפומ ןהבש םימעפה רפסמל בל םישל יואר ,ןכ ומכ .ילילגה יסוי יברו הירורב רופיסבו 

םייתשו ,םימעפ שולש — תקוניתהו עשוהי 'ר רופיס :םיכומס םירופיס השולשב תונוש תויצאירווב 
תרבוע ךרד התיהו ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפי טפשמב 'ךרד' הלימה תלפכה לש האצות ןה ןהמ 

תוליפכ ןיעמ לש האצות ןה ןהמ םייתש ןאכ םג ,םימעפ שולש — קוניתהו עשוהי 'ר רופיס .'הדשב 
יסוי יברו הירורב רופיס .'םיכרד תשרפ לע בשוי קונית יתיארו ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפי :טפשמב 

הירורב רופיסב םימעפה יתשמ תחאב) הלימה תטמשהל תנעוט הירורב ירהש ,םייתש קר — ילילגה 
.('אחרוא' תימראה הלימה האבוה 
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33 תידומלת היגוס לש תיתורפס הכירעב תומגמ 

השיחלב סרגש דימלתה לע רופיסהו ,ץבוקה תא םותחל רומא היה יסוי יברו הירורב 

םירופיסה תצובקל רושיק תיילוח שמשל ידכ םג ילואו) הנבמה תא םילשהל ידכ ףרוצ 

.(הרותה רומיש ןיבו דומילה ןונגסו ןושל ץב רשקה אוה האשונש ,האבה תורמימהו 

35,םלש הנבמב היונבה תיתורפס הדיחיכ בצועמ תוחישה ירופיס ץבוקש הארנ :םוכיסל 

תחנהל םינקמ הלא םירבד .הירטמיסב םינגרואמ היקלחו ,ןווכמ רדסב םירדוסמ היטרפ 

.בר ףקות הכירעה 

יומסה הכירעה לנויצר 

־לע םינגרואמ םירופיסהו ,ןגראמ דוסי םישמשמ םירופיסה יאשונ יכ ,יתנייצ רמאמה חתפב 

ויוהיזו ןושארה ומכ יאדו טלוב וניאש ,רחא ןגראמ דוסי התע עיצא .תוצובק שולשב םהיפ 

םירבגה ירופיס תצובק :תוצובק יתשב םירופיסה ןוגריאבו ןכותה תוצובק תריבשב ךורכ 

.םישנה ירופיס תצובקו 

תחא לכבש ,תוירטמיס תוצובק יתש רצוי וז ךרדב םירופיסה ןוגריאש ,ליעל יתבתכ רבכ 

םניא ,ןהב םירופיסה רודיס ףאו ,תוצובקה ןיב הירטמיסה ,יתעדל .םירופיס העבש ןהמ 

.ןהמ תחא לכ לש הנבמב ןויע תרזעב וז הרעשה ססבל הסנאו ,םיירקמ 

,םידמצב םירופיסה תעבש ךותמ השיש רדסל ןתינ .םירבגה ירופיס תצובקב ןויעב חתפא 

.םהיתוחיתפ לש ןונגסב תוהזה יפ־לעו ,םהינכתב ןוימדה יפ־לע ,םמוקמ יפ־לע 
ינש .רהל רמאד אלילג /הדוהי רב אוהה' :טפשמב םיחתפנ םינושארה םירופיסה ינש 

ינשבו ,'...רמא המכח ןושלב יעתשמ הוה יכ ...' טפשמב םיחתפנ םיאבה םירופיסה 

לע ,יעיבשה רופיסה .'ןופצ ...יבר ןכיה ונניפצה' :טפשמה החיתפב בלושמ םיאבה םירופיסה 

.ןונגסלו ןכותל גוז ןב ול ןיאו ,ומוקמב ידיחי רופיסכ גצומ ,קוניתה לש ותמכוח 

םהיתודוסי עקר לע םהיניב ינושה תא טילבהל תרשפאמ םידמצב םירופיסה תגצה 

רופיסב .םירופיסה ינש לש םינבמה ןיב ינושה טלוב ןושארה דמצב .םיהזה וא םימודה 

רופיסב .םתלאש לע ולש הבושתו םיעמושה לש הלאש ,הדוהי ןב לש הזרכה שי ןושארה 

הבושת אלל תרתונה ,םיעמושה לש תועלצ עברא תב הלאשו ,לילגה ןב לש הזרכה שי ינשה 

הנבמ' ,ןמדירפ הדוהי אמש :ואר ,םלשומ הנבמ תריציל יתורפס יעצמאכ הרשע־עברא רפסמה לע 35 
.(402-387 :1977) תודהיה יעדמל ישישה ימלרצה סרגנוקה ירבד ,'ילבבה תויגוסב יתורפס 

 Louis Jacobs, 'The numbered sequence as a literary device in the Babylonian Talmud,' Hebrew
 Annual Review 7 (1983: 137-149)

 Shulamit Valler, 'The number fourteen as a literary device in the Babylonian Talmud,' Jurnal for

 Study of Judaism xxvi, 2 (1995: 170-184)
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רלו תימלוש 34 

וירבד .לילגה ןב לש לשוכה רובידה לש תישעמה האצותה תא שיגדמ הבושתה רדעיה .ולש 

לילגה ןב לש תקיודמ אלה ונושל וליאו ,ליעי ןתמו אשמ ורשפיא הדוהי ןב לש םיקיודמה 

היה אל אוהש ,תובר תולאשל המרג הזרכהב תוריהבה־יאש םושמ ,םותס יובמל הליבוה 

.ןהילע בישהל לגוסמ 

ןה םיטושפ םישנא לש תרושקתה תמרו ןושלה תמרש ,אוה הז םירופיס דמצ לש חקלה 

רב יסוי יבר לש המכחה ונושל ןיב לדבהה טלוב ינשה דמצב .תיפרגואיג תוכייתשה תויולת 

,הנופה ,והבא יבר לש המכחה ונושל ןיבו ,םיאנסכא ילוא ,םירז םישנא לא הנופה ,ןייסא 

לע םיססובמה ,ידמל םיטושפ םיזמר זמור ןייסא רב יסוי יבר .ותיב ישנא — וידבע לא ,הארנכ 

לע םיססובמה ,רתוי םימכחותמ םיזמר זמור והבא יבר וליאו ,תופדרנ םילימ לעו םילימ םוגרת 

ישנא ,הארנכ ,םהש ,ויעמושל תועודי ןמצע םילימהש החנהב ,םילימב יתרגש אל שומיש 

הביבס תייולת איה ןושלה תמרש ,הריהבמ ולא םירופיס תדמצה .ותפשב םיליגרה ,ותיב 

רופיסב .םירוביגה ידיקפתב ךופיהב קר הזמ הז םילדבנ ישילשה דמצב םירופיסה 36.תיתוברת 

ינשה רופיסבו ,יאעליא יבר ןופצ ןכיה םהל הלגיש ידכ ,והבא יברל םימכחה םינופ ןושארה 

,רהבומ הז ךופיה תועצמאב .והבא יבר ןופצ ןכיה םהל הלגיש ידכ יאעליא יברל םינופ םה 

םהלש הטילשה תלוכיב םיווש ,םיוסמ יתוברת טסקטנוקל םיפתוש םתויהב ,םימכחה לכש 

.םינפצ חנעפלו םהירבד תא ןיפצהל םילגוסמ םהו ןושלה יזרב 

לש גרדימ הלגמ ,הז רחא הז םירופיסה ידמצ תועצמאב םירסמנה תונויערה תדמעה 

ינבמ הדוהי ינב םינחבומ ןושארה דמצב .ןושלה תמר יפ־לע ,תילארשיה הרבחב תוצובק 

םימכח תביבסב םיאצמנה םישנא םינחבומ ינשה דמצב .םיטושפה םישנאה ללכ ךותב לילגה 

,םתציחמב םיאצמנה םירחא םישנאמ םמצע םימכחה םינחבומ ישילשה דמצבו ,רוביצה ללכמ 

.םירחא םימכחמ והבא יבר תציחמב והשש םימכחה םינחבומ דחוימ ןפואב ילואו 

ןיאו ,ידוחיי והנבמ ,דמצמ דחא אוה ןיא .וימדוק לכמ הנוש ןורחאה רופיסה ,רומאכ 

לש חקלה .םייח תמכוח תאטבמה ןושל לע אלא ,תמכחותמ וא תקיודמ ןושל לע וב רבודמ 

םכלוכש לארשי םכירשא' :היננח ןב עשוהי יבר לש םימכסמה וירבדב שרופמ הז רופיס 

ןורחאכ ותבצהו ,דיחיכ הז רופיס תגצה תועצמאב .'םכנטק דעו םכלודגמ םילודג םימכח 

הביבסה ,הייחמה םוקמ לש היצקנופ איה ןושלה תמר היפלש ,הדמע רדסמה גיצמ ,ותצובקב 

לארשי םע תלחנ איה ההובגה המכוחה תמר םלוא ,תיתוברתה תוכייתשההו תיתוברתה 

37.ולוכ (םירבגה) 

הניא יכ ףאש ,ןירסיקב יח והבא יבר .םימכחה לש םבשומ תומוקמל זמר שי ולא םירופיסב םגש ןכתיי 36 

.הירבטמ ילילג אוה ןייסא רב יסוי יבר וליאו ,לילגהמ הקוחר איה ,הדוהיב 

לע רופיסה תא ףריצ עשוהי יברש ךכ לע (20 הרעה ,ליעל) לקנרפ הנוי ירבד תא תמאות וו הייאר 37 
וירבד יכ ףא .תואיצמה לש תבכרומ הייאר תגצה — ולש תסומה ךרעה לשב וימדוקל קוניתה תמכוח 

סוסיבל םנכותב עייתסהל רשפא ,דבלב עשוהי יבר ירופיס תצובקב םירופיסה ןוגריא תא וריבסה 
.ולוכ לש הכירעה לאנויצר הניינעש ,יתעצה 
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35 תידומלת היגוס לש תיתורפס הכירעב תומגמ 

ינש לש ההזה אשונה ךותמ לילעב הלוע םידמצב םישנה ירופיס תא רדסל תורשפאה 

— ההזה הרוביגהמו ,םיאבה םיינשב עשוהי יבר — ההזה רפסמהמ ,םינושארה םירופיסה 

תיב לש המאה לע רופיסה ותוידוחייבו ותודיחיב טלוב .םינורחאה םירופיסה ינשב הירורב 

בצומ אוה ,םישנ ירופיס תצובקב דיחי 'ירבג' רופיסכ בצומה ,קוניתה רופיסל המודבש ,יבר 

תניחבמ גוז ןב ןיא ,קוניתה רופיסל ומכ ,ול ףאו ,םירבג ירופיס תצובקב דיחי 'ישנ' רופיסכ 

הכורע םישנה ירופיס תצובקש ,ךכ לע דמלמ הצובקב הז רופיס לש ומוקמ .ןונגסהו ןכותה 

ןיב לדבהה רבדב ךרועה תסיפת הלגתמ ךכו ,םירבגה ירופיס תצובקמ הנוש גרדימב 

.םישנ לש ןהידיקפתו ןדוקפית ןיבו םירבג לש םהידיקפתו םדוקפית 

תמר ןיב לדבהה ,םימודה בוציעהו ןכותה עקר לע ,טלוב ןושארה םירופיסה דמצב 

רופיסב .ינשה רופיסב השיאה לש רובידה תמר ןיבו ןושארה רופיסב השיאה לש רובידה 

,(ןהיניב קספהבו םילימה תייגהב העוט איה) אל ותו ןושל תגליע איה השיאה ןושארה 

העוט איה םג) הסגו השפיט ,תלבלובמ םג ךא ,ןושל תגליע איה השיאה ינשה רופיסב 

ץפחה תא ירגלווהו ישפיטה הרואית םג ךכ לע ףסונ ךא ,תוכייש ייוניכבו םילימ תייגהב 

םישנה לש ןדמעמ לע וא ןהירוגמ םוקמ לע היצמרופניא ןיא םירופיסה ינשב .(הנממ בנגנש 

תדמצהבש ,אופא הארנ .תגליע ןושלב רבידש רבגה לע המודה רופיסב תאבומה וז ומכ 

תורוב ןהש הלאכ שי תוטושפה םישנה ללכב יכ ,רמול ךרועה שקב תוגליעה םישנה ירופיס 

ךא ,תורובו ןושל תולד ןה ,רתוי דוע הכומנ ןתמרש תורחא שד ,ךוחיג ררועמ ןרוביד ןפואו 

םיקיידמ םהיניבש הדוהי ינב תוחפלש ,םעה יטושפ םירבגה תמועל .תושפטו תוסג םג 

,ןתותיחנ לע דיעמ קוביד ןפוא ,ללככ םישנה ירה ,םימכח ידימלת םניא וליפא םנושלב 

.רתוי תותוחנ ןיבו תותוחנ ןיב איה ןהיניב הדיחיה הנחבההו 

יברל ,אמתסה תודע יפל ,ועריאש םירקמ לע םירופיס ינש ללוכ ינשה םירופיסה דמצ 

תחתפנ החישה םהינשבש ךכבו םהלש חיתפב םימוד םירופיסה ינש .היננח ןב עשוהי 

ןיב לדבהה טלוב ,הז ןוימד עקר לע .ךשמהב אובתש החכותל תזמורה השיאה לש הלאשב 

םיללוכ ןושארה רופיסב .ינשה רופיסב החישה ךשמה ןיבו ,ןושארה רופיסב החישה ךשמה 

,יביטקייבוא ןועיט העימשמ איה הליחתב .הגרדהב םירדוסמה םינועיט השולש השיאה ירבד 

התנקסמ תא ךכ רחא ,'תפה ןמ ךדי ךושמל ךל היה' :תיחכונה היצאוטיסה לע בסנש 

תועצמאב החכותה תא ףוסבלו ,'?םינושארב האיפ תחנה אל אמש יבר' :תיביטקייבוסה 

האיפ ןיריישמ לבא ,ספליאב האיפ ןיריישמ ןיא םימכח ורמא ךכ אלו' :םימכחה ירבד טוטיצ 

הנכה ותבושת רחאל דימו ,םיניכמה םיבלשה לע תקוניתה 'תגלדמ' ינשה רופיסב .'?הרעקב 

סוסיה אלל וב 'הרוי' איה ,'?וז איה הדש אל יבר' ,הסירתמה התלאש לע עשוהי יבר לש 

םירופיסב רבודמ ןהבש םישנה יתש .'הושבכ ךתומכ םיטסיל' :םיטוב המשאהו החכות ירבד 

— תוישפוחו תויאמצע םישנכ םירופיסב תוגצומ ןהיתש .תוימינונא ירמגל ןניא הלא 

ןהש ןהירבדמ הלוע ןכ ומכ .ךרדה םא לע הפגב תדמוע היינשהו ,קסע תלהנמ הנושארה 

,ןהילע תדמועו הל תועיגמה תוילאיצוסה תודכזל תעדומ הנושארה — תוזעונו תוינתעד 

.הילע תדמועו ,ןיינקה תוכז — תידוסי טרפ תוכזל תעדומ היינשה 
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םיהובג תיתוברת המרמו יתרבח דמעממ ןה הז םירופיס דמצב תוגצומה םישנהש הארנ 

ירבדב עדיהו תישעמה המכוחה ףרח ,םלוא .ןושארה דמצב תוגצומה םישנה לש הלאמ 

,ןהל תוסחוימה תוהובגה ןושלה תמרו רסומה תמר ףרחו ,תיאנסכאל םיסחוימה ,םימכחה 

הרמאש םירבדה ,הז רבסה יפל .תונפקותב תוגהונ ןהו ,הטוב ןרוביד חרוא ןהיתשל 

ידכ היפב ומשוה ,הלילעה תנבהב םיישק וררוע ,רוכזכ ,רשא ,החישה ףוסב תיאנסכאה 

בוליש .ףצוחמ רובידל תפחסנ איה התונעדו התמכוח ךותמ אקוודש ,השיאכ התוא גיצהל 

תוארהל ךכו ,דמצה ירופיס ינש ןיב הגרדה רוציל עייס תיאנסכאה לש םירובידה תשולש 

ומכ ,תוטוב דע תורישי ןהש ןיבו ,תיאנסכאה ומכ ,תומכחותמ ןהש ןיב ,תוינתעד םישנש 

תועצמאבש ,אופא הארנ .סומינבו קופיאב תרוקיב ירבד רמול תולגוסמ ןניא ,תקוניתה 

לע תיללכ תרוקיב ךרועה אטיב ,םהיניב הגרדהה תריציו םירופיסה ינש לש הדמצהה 

.תוינתעדו תויאמצע םישנ לש ןדוקפית 

עשוהי יבר יכ רפוסמה תורמלש ,ךכמ הלוע תרוקיב ירופיסכ םירופיסה תנבהל קוזיח 

קונית השיאמ ץוח םדא ינחצנ אל םלועמ' :רמאו ,םירוביגה תשולשל הווש ןפואב סחייתה 

הלולכ ובש ,קוניתה רופיס אוה תולעפתה תבוגת ול תסחוימ ובש דיחיה רופיסה ,'תקוניתו 

םכלוכש לארשי םכירשא' — תילולימו ,'ושאר לע ויתקשנ' :תיזיפ — ולש הלופכ הבוגת 

.דבלב םירבגל עשוהי יבר ןווכתמ 'לארשי' הלימב יכ ,קפס ןיאו ,'...םתא םילודג םימכח 

,קויד רתיל וא ,םהינכתב הזל הז םימוד ישילשה דמצבש הירורב לע םירופיסה ינש 

הז לדבהו ,םיראותמה םישעמה ןיב לדבהה טלוב ןוימדה עקר לע .םהב םיראותמה םיבצמב 

.םירופיסה ןיב הגרדה רצוי 

הנושלב ילילגה יסוי ברב תבלועו הטוב רובידב 'תקפתסמ' הירורב ןושארה רופיסב 

,הסג תיזיפ הלועפב הרוביד תא הולמ איה ינשה רופיסב :'הטוש ילילג' ותוא התונכב ,דבלב 

תועצמאב םג תגשומ םירופיסה ינש ןיב הגרדהה .דימלתב תטעוב איה ,תבאוכו הבילעמ 

איה םימכחה ירבדמ התנקסמ ןושארה רופיסב .הירורב לש הירבד םוכחתב היכררייהה 

ינשה רופיסב וליאו ,(ילילגה יסוי יבר תא תוזבל התנווכ תא תפשוחו)ךוחיג ידכ דע תינטשפ 

.ידמל תמכחותמ השרד לע תססובמ יארקמה קוספהמ התנקסמ 

לש התמכוחו התואיקב ןיב ינוציק בוטיק תאטבמ ליעל תגצומה הלופכה הגרדהה 

הירורב לע םירופיסה רודיסו בוציעש הארנ .הטובהו תינפקותה התוגהנתה ןיבו ,הירורב 

אלא ,תוינתעדו תויאמצע קר אל ןהש ,הומכ םישנ לע תרוקיב לש רסמ ריבעהל דעונ ,ץבוקב 

הדעונ הזל הז םירופיסה תדמצהש חינהל ריבס .םימכחה תרבחב תולבוקמו תוינעדי ףא 

הפוצח תאשנתמ תוגהנתהב לשכיהל תודעומ ןוחטיב תולעבו תומכח םישנ יכ ,רמול 

.םגוחל ןתוא ולביקש םימכח םתוא יפלכ וליפא ,תינפקותו 

לע רופיסה אוה ,רחא רופיסל דמצומ וניאש םישנה ירופיס תצובקב דחאה רופיסה ,רומאכ 

לע הדיעמ המאה ןושל .תרוקיב רופיס אוה ןיאש ,ךכב דחייתמ הז רופיס .יבר תיב לש המאה 

,תאז םעו ,םהיניב תלבוקמ התיהש ךכ לע דיעמ םימכחה םע החרואו ההובגה תיתוברתה התמר 

לש תושיגרל ןהו ,יבר — הנודא לש ויתונוצרל ןה תושיגר הלגמו סומינבו תונידעב תגהונ איה 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:43:20 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



37 תידומלת היגוס לש תיתורפס הכירעב תומגמ 

ראשב םישנה לש תויוליעפה ץבו המאה לש התוליעפ ץב ינושל בל םישל דאר .םימכחה 

ץבו עשוהי יבר לש חישה תונב ןיב ,תוטושפה םישנה קב ,תורוביגה לכל רוגימ .םירופיסה 

רוניצ קר תשמשמ איה .הלשמ הנבות וא ,האחמ ,ןוצר הירבדב העיבמ הניא המאה ,הירורב 

־בתכבש חסונה יפ־לע)וא ,םירבדה חוסינב תאטבתמ התמכוחו ,םימכחל יבר לש ונוצר תרבעהל 

השיאש ,אוה הז רופיס תועצמאב רבעומה 38יפיצפסה חקלהש הארנ .אל ותו ,םתנבהב (ןכנימ די 

.תיבויח התמכוח ,םייתרוסמה הידיקפתמו הדמעממ תגרוח הניאש ,המכח 

רמול דעונ םירופיסה רודיסו בוציעש ,תורשפא הלגמ םישנה ירופיס לש תדרפנ הגצה 

לש אימחמ אל גוויס גצומ ןושארה םירופיסה דמצב .המכוח לעו םישנ לע תמיוסמ הרימא 

גוסל המגודכ ,העונכ ךא המכח איהש ,המאה תגצומ אבה רופיסב .תוטושפה םישנה ללכ 

וליפאו תוסמונמ יתלב ךא תויאמצע םישנ תוגצומ אבה םירופיסה דמצב .יבויח ,רחא םישנ 

.דואמ תינפקות ךא דואמ המכח השיא תגצומ ןורחאה םירופיסה דמצבו ,תוטוב 

הדעונ ,בצומ אוה ובש םוקמב יבר תיב לש המאה לע דיחיה רופיסה תבצהש יל הארנ 

םישנה לע םירופיסה ידמצ ינש רודיסו ,םימכחה תרבחב םישנה תוברעתה תולובג תא עיצהל 

.הלא תולובג וצחש םישנ לע תרוקיב אטבמ הז רופיס רחאל תוטובה 

.םירבגה ירופיס רודיסמ הלבקתהש וזמ הכופה הדימריפ ןיעמ גיצמ םישנה ירופיס רודיס 

אוה ןיא ךא ,תקיודמ אל הפשב רבדמ ,ילילגה — רתויב הכומנה הגרדב אצמנה רבגה 

ונושל ךכ ,םימכחה תרבחל ברקתמ רבגש לככ .געלנ ןפואב הייגה וא םילמ שבשמ 

וידבע ,לילגה ןב לש ורובידמ קיודמ ורוביד הדוהי ןב ,ךכ .רתוי םכח ורובידו רתוי תללכושמ 

םישנאה םיניבמש ןושלהמ רתוי ההובג ןושל םיניבמ ,ותציחמב םיאצמנה ,והבא יבר לש 

והבא יברל םיבורקה םימכחה תרובחבו ,ןייסא רב יסוי יבר הנופ םהילאש ,םיטושפה 

ןיא םירבגה תוחישב .רתויב תללכושמ םינפצ ןושלב םמצע ןיבל םניב םימכחה םישמתשמ 

הגרדב תואצמנה םישנה .םינוש םירבדה םישנה םלועב .הטוב רוביד ןיאו ,םיבלענו םיבילעמ 

םישנ ,םלוא .הער הנווכ ךותמ אל ךא ,תורוב ךותמ ןתלוזב תועגופ יתרבחה םלוסב הכומנ 

תולוע םישנש לככו ,הבילעמו הטוב ןושלב ןווכתמב תושמתשמ תויאמצעו תומכח ןהש 

השיאה .רתוי הבילעמ ןנושלו רתוי תינפקות ןתוגהנתה תישענ ,דמעמהו המכוחה תולעמב 

לש םתציחמב היח איהש הדבועה ףרחש ,יבר לש ותמא איה תונידעב תרבדמה הדיחיה 

.םהילא תוותשהל תשקבמ הניאו הדמעממ תגרוח הניא איה ,םימכח 

,הירורב ירופיסב תיברמ תוינוציקב תאטבתמ םישנה םלוע לש וז הרימחמ הייאר 
.היתודיעמ תא םיצעהל ידכ הארנכ ,םידרוסבא השולש הל םיסחיימה 

,ילילגה יסוי יברכ עודי םכחל 'הטוש ילילג' יוניכב הלש שומישה אוה ןושארה דרוסבאה 

ילילגה יסוי יברמ תשרוד ,השיאכ ,איהש ,ךכב אוה ינשה .אביקע יבר לש וידימלת יריכבמ 

םיכומנ תודמעמ ינב ויפלש ,וידבעו והבא יבר לע רופיסה ןמ םג עמתשמה ,יללכה חקלהמ דבל 38 
.םיחבתשמ ,םימכח תציחמב םיהושה 
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התובלתשה תורמל ,המצע איה ,ונייה ,'השיאה םע החיש הברת לא' הארוהה תא םייקיש 

ןיב סננוסידה אוה ישילשה .הז םלועמ םישנה תרדה תא רמשל תעייסמ ,םימכחה םלועב 

המצע איהש הדבועה ןיבו ,השיאה םע החיש תוברהל אל ילילגה יסוי יברמ התעיבת 

ח"מרב הכורע םא' ,יבויחה טפשמל הפיסומו ,השיחלב דמלש דימלתה לא הירבדב הכיראמ 

ייוניש תא ליעל יתגצה רבכו) ךופהה ילילשה טפשמה תא םג ,'תרמתשמ ךלש םירביא 

.(הז ןיינעב םיקיתעמה תוטבלתה תא םילגמה חסונה 

ךכ ידי־לעו ,המכחה השיאה — הירורב לש הנולשיכ תא םימיצעמ הלא םידרוסבא 

םירבגה :ץבוקכ םירופיסה רשע־העברא ורדוסו ובצוע ויפ־לעש רסמה תא םישיגדמ 

תולעמב היילעה תמגופ ,תאז תמועל .םימכחה םלועל םיברקתמ םהש לככ םירפתשמ 

םימכחה תרבחמ םישנ תרדה ,ןכל .ועבטמ ףוצחו סג םע ,םישנה תוגהנתהב המכוחה 

.הלוכ הרבחלו ןהל הדצרו היואר ,םייתרוסמה ןהידיקפתבו ןדמעמב ןתראשהו 

היפרגוילביב 

Tin ,ינכלה 

.םילשורי ,אמק אבב תכסמ ,דומלתב םירואיב ,תורוינמר תורוקמ :ג"נשת 

םהרבא ,סייו 

.קרוי וינ ,ותומלשב דומלתה תווהתה :ג"שת 

.קרוי וינ ,דומלתה רקחל :ו"טשת 

.קרוי וינ־סילשורי ,אמק אבבב םירורבו םינויד :ז"כשת 

,ןליא־רב תטיסרבינוא־הקירמאב םינברל שרדמה תיב ,ילבבה דומלתה לש חסונ ידצ רגאמ 

.(רוטילקת) 

אמש ,ןמדירפ 

.קרוי וינ-סילשורי ,(היגוסה רקח ךרד לע יללכ אובמ ףוריצב)ילבבב הבר השיאה קרפ :ח"לשת 

.םילשורי ,תודהיה יצרמל ישישה ימלוצה סרגנוקה ירבד ,'ילבבה תויגוסב יתורפס הנבמ' : 1977 

הנוי ,לקנרפ 

.םייתעבג ,שרדמהו הרגאה יכרד :1991 

.ז"מ ץיברת ,'הדגאה רופיס רקחב תויטיונמרה תולאש' :ח"לשת 
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לאיחי ,טוהאק 

.םלועה ךירצ :ח"לרת 

עטנ ןתנ לאפר ,ץיבוניבר 

.לואירטנומ-ןילקורב-םילשורי ,םירפ־מ יקודקד :ך"שת 

 Goodblatt, David

 1975: 'The Beruria Tradition,' Journal of Jewish Studies.

 Jacobs, Louis

 1983: 'The numbered sequence as a literary device in the Babylonian Talmud,' Hebrew
 Annual Review 7.

 Valler, Shulamit

 1995: 'The number fourteen as a literary device in the Babylonian Talmud,'

 Journal for Study of Judaism xxvi, 2.
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רילשמנל לשמ ןיב :'?ךכרבא המב !ןליא ,ןליא' 

ןליא םחנ 

המדקה 

1.לארשי תוברתבו תיללכה תוברתב רתויב תומודקה תויתורפסה תורוצה ןמ אוה לשמה 

:תויצקנופ יתשב םידקפתמה ,םיבר םילשמ םיצבושמ תידומלתהו תישרדמה תורפסב 

,הלובאראפכו 2,'ומויק ךרוצל וב יולת תויהל ילב לשמנה תא םיגדמ לשמה' הבש ,הלובאפכ 

ינא ןלהל 3.'ולשמנ אלל שממתהל לוכי לשמנה ןיאו ,לשמנל יגולנא ןפואב לשמה יונב' הבש 

ןפואב ,םירחואמ םיישרדמ םיצבק ינשבו ילבבה דומלתב עיפומה דחא לשמב ןודל שקבמ 

רשקהה דציכ תוארהל יתנווכב .רתוי תבכרומ השרדמ קלחכ רוזש לשמה םתשולשב ;יסחי 

ןמ קלח 4.תורחא תויועמשמ לשמ ותוא אשונ םינוש םירשקהב דציכו ,תועמשמה תא עבוק 

.(הלובאראפ וא הלובאפ)םינושה וירשקהב ןודינה לשמה לש היצקנופה ןובילל דחויי ןוידה 

רוריב :ןכותמ תירוקמה השרדה יהמ ררבאו לשמה לש תואסריגה שולש תא איבא הליחת 

:וב םירוושה תומלועו םאלסאה רפסה תעפוה לגרל ןויע ברעב הגצוה םירבדה לש הנושאר הסריג 
םע ףותישב ,םילשוריב 'גלוק ןוינוי ורביהב םייקתה רשא ,הפי־סורצל הוח לש הרכול םירמאמ ץבוק 

־גירש ימענו לדנמ סחניפ ,ינזח לארשי ךידיל הדומ ינא .(9-1.2003)ג"סשת טבשב 'ו־ב ,יבצ־ןב ןוכמ 
הבוט ריכמ ינא דוע .ורפשל ידיב ועייס םהיתורעהו ,רמאמה לש הטויט וארקש לע רגנווטכיופ 
םתגצה ןפואבו ןכותב םידחא םיניינע רוריבב דואמ יל וליעוה םהיתורעהש ,םימולעה םיארוקל 

.רמאמב 

תרופיס :שרדמבלשמה ,ןרטש דוד ;(ףיסי ןלהל) (35-31 :ד"נשת)ירבצה םצה רופיס ,ףיסי ילע :ואר 
א ,שרדמהו הדגאה יברד ,לקנרפ הנוי וושהו ;(ןרטש ןלהל) (173-171 :1995)ל"וח תורפסב תונשרפו 

.(לקנרפ ןלהל) (330-329 ,327-326 ,323 :1991) 
ןולמ ,ןנאש םהרבא ;(ריאמ ןלהל) (83 : 1987) הבר תישארבב ינשרדה רופיסה ,ריאמ הרפע :ואר 

.('הירוגלא') 906-905 םירוט ,(ו"כשת) תיללכהו תירבצה השדחה תורפסה 

,624-622 ימעב 109-108 תורעהבו 213-212 ימע דחוימבו ,(231-212 :ד"נשת) ףיסי :םש ,ריאמ 
Marc Saperstein,) ןייטסרפס קראמ לצא ןכו :וללה תויצקנופה יתש ןיינעב הבר תורפס םשר ןהבש 

םיפי םהו ,ינורקע ףקות שי וירבדל םלוא ,רתוי תרחואמ הפוקתב קסע ןייטסרפס .(1989: 100-103 
.ורוביח לש םוקמהו ןמזה תולובגל רבעמ לשמנהו לשמה ןויפיאל 

.(41-39 ,17-15 :ן"שת) לחב ללה :ואר 
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תירוקמה ותארוהמ םירחואמה םינשרדה וגילפה המכ דע ךכ רחא תוארל רשפאי הז ירוטסיה 

ךותמו ,ןודינה לשמה בלוש םתרגסמבש םינושה םירשקהה תא גיצא ןכ ירחא .לשמנה לש 

לשמה לש ורשקה ךותמ בטיה םיררבתמה ,םינושה םילשמנה תא ןבלל אובא ךכ 

לשמה ןיבש םינווגמה םיסחיה תודוא לע ןוידב ירבד תא םותחא .תונושה ויתויורקיהב 
.וילשמנל 

ילאוטסקטה עצמה 

ןמחנ ברב השעמ אבומ (א"ע ו ,ב"ע ה)ילבבה דומלתב תינעת תכסמ לש ןושארה קרפב 

,ךשמהב ררבתיש יפכ ,ןמחנ בר לש ונחלוש לע הארנה לככ ,דחיב ודעס רשא ,קחצי יברבו 

יברמ ןמחנ בר שקיב ,הזמ הז דרפיהל ודמעשמ .שרדמ ירבדב ונתנו ואשנ הדועסה ידכ ךותו 

:הנענ ךכ לעו ,וכרביש קחצי 

?המוד רבדה המל ,לשמ ךל לושמא 

תמאו ןיקותמ ויתורפו האנ ולצש ןליא אצמו ,אמצו בערו ףיע היהו רבדמב ךלהמ היהש םדאל 

.ויתחת תרבוע םימה 

.וימיממ התשו ויתורפמ לכא ולצב בשי 

י ךכרבא המב 5,ןליא ,ןליא :רמא ,ךליל שקבשכו 

אהתש :ןיקותמ ךיתורפ ירה ,ןיקותמ ךיתורפ והיש !האנ ךלצ ירה ,האנ ךלצ אהיש ךל רמוא םא 

.ךיתחת תרבוע םימה תמא ירה ,ךיתחת תרבוע םימה תמא 

.ךתומכ ויהי ךממ ועטניש תועיטנ לכש ןוצר יהי אלא 

.םינב ירה ,םינבב םא :רשע ירה ,רשעב םא :הרות ירה ,הרותב םא ?ךכרבא המב ,התא ףא 

6.ךתומכ ויהי ךיעמ יאצאצ לכש ןוצר יהי אלא 

לככ ,ךומסב האראש יפכש ףא ,וז םתסריגב רקיעב ,םיעודיו םירכומ הלא לשמנו לשמ 

הבר רבדמבב ,תישרדמה תורפסב תוליבקמ יתש םהל שי .תינעתב וניא םרוקמ הארנה 

,ז"לרזו)בקעי ץצ :לשמל ,ואר .ןודנה עטקה לש תוירלופופ תואסריגב רגתשנ ('ןליא ,ןליא') הז חסונ 

— ןכנימ י"כב אתיל ךא ,(א רוט במר :ג"לשת)הדגאה רפס ,יקצינבר ח"יו קילאיב נ"ח ;(ב"ע הצר 
14 ימעל ויתורעהב ןייצש יפכ ,די־יבתכ המכב אצמנו ,(ח ימע)ותמדקהב (האבה הרעהב)רעטלמ ואר 

.31 'וש 

וושה .(ג"לשת ,םילשורי צ"ד) (15-14 :1930) רעטלמ יבצ תרודהמ ,תינעת תכסמ יפ־לע אוה חסונה 

.(ס"קד ןלהל) (21-20 :ב"סשת ,םילשורי צ"ד) ל"רת ןעכנימ ,תינעת ,םירפרס יקודקד ,ץיבוניבר ן"נר 
הרות ירה הרותב [ךכרבא] םא' :(ש) הרעהב אבומה איצוהל ,ונניינעל םייתועמשמ םניא םיפוליחה בור 
ה"כו' :בתכ םש הרעהבו ,'[דובכ ירה דובכב םא] רשוע ירה רשועל םא [הלודג ירה הלודגל םא] 

.'ןמחנ בר ךרע םלשה ןיסחויב ה"כ הלודגל םא חסונהו ,י"שרב םג ה"כ דובכ חסונהו ,י"עבו ת"האב 
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ז"אסמ 7!(א"רפ) רזעילא יבר יקרפמ קלח אוהש ,(ז"אס) אטוז והילא רדסבו (ר"דמב) 

תשולש ןיב רורבה ןוימידה ףא לע 8.םילהתל (ש"קלי)יג־גצזנש טוקליב םג השרדה הקתעוה 

.ךשמהב םהל שרדיאו ,תועמשמ ילעב םילדבה םג םהיניב שי ,םיישארה םירוכזיאה 

תינכותה הקיזה ררבתת הילאמו ,וז דצל וז תופסונה תואסריגה יתש תא איבא הליחת 

.ןהיניבש הקומעה 

הכ השרפ אטוז והילא רדס (בי ,ב) הבר רבדמב 

'(ז"פ רזעילא 'ר יקרפ=) 

:קחצי ר"ב לאומש יבר רמא 

,הלעמל ןותנ אוהש אלא 'טבה' רמוא וניא 
'הארו םימשמ טבה' רמאנש המכ 

'ךערז היהי הכ ול רמאיו' .(וט פ םילהזו) 

?'ךערז היהי הכ' והמ — (ה וט תישארב) 

?המוד רבדה המל :ןנחוי 'ר םשב יול 'ר רמא 

ןושארה םוי ךלהו ,ךרדל אציש ימל 

,םימי 'י דע ישילשה םויו ינשה םוד 

קדנופ אלו ריע אל אצמ אלו 

.הירב אלו םימ אלו ןליא אלו 

— 'םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו' 

,לשמ ךל לושמא :יסוי 'ר שרד 

?המוד רבדה המל 

היצ חאב העקבב ךלהמ היהש םדאל 

[התיהו] (התיה) ,םימ הב ןיאש 
.אמצב וילע תלחלחתמ ושפנ 

ריאמ תרודהמ ,(רזעילא 'ר יקרפ העבשו חא ךרד יקרפ השלש םהו)אטגו והילא רדסל םיחפסנ :ואר 
שרדמ ,קאמ לאננח ; 23-20 ,ב אובמ ,(ט"כשת ,םילשורי צ"ד)ר"דסת הניו ,(ש''אמר ןלהל)םולש שיא 
38 הרעהו (144 :א"נשת) הרודהמל המגודו אובמ :אושמ רבדמב תוישרפ ,א קלח הבר רבדמב 
:ט"משזו)הרגאה שרדמ ,קאמ לאננח לצא הרצקב ואר ,ז"אס לע .(קאמ ןלהל) (146 ימעב תורעהה) 

 99-97).

לשמל םידוביע וא תוליבקמ יתאצמ אל .(40 ,39 תורעה ,144 :א"נשת) קאמ ואר תופסונ תואסריג לע 
לארשי םע תורפסל הקלחמבש ,לארשי זנע תורפסל תיגדלוטמיתה הידפולקיצנאה לעפמב הז 
(י"עסא) יונ בד םש לע לארשיב יממעה רופיסה ןויכראב אל ןכו ,ןליא־רב תטיסרבינואב 
.הז ןיינע רוריבב ןתרזע לע לכיה הנדע 'בגלו יקסבלשוק הלר ר"דל הדומ ינא .הפיח תטיסרבינואבש 

תא םימתוח םירבדהו ,(19-18 :ג"סשת)הלילה ןיל הפ ,יליבש ץמינב לש ורפסב יתאצמ ינרדומ דוביע 

היה אלו ינפ לע התכה שמשה ,םיריכמ םכניא םתאש םלועמ ןאכל יתעסנ' :רפסה לש ןושארה קרפה 

יתלכא םגו הסחמ וב יתאצמ ,ויתחת יתחנ ,ולצ תא עיצמו םש דמוע ץע ,םכבל ומיש .שופל םוקמ יל 

,ץעה תא יתלאש יתררועתהשכ .יתנשיו םיקותמה הימיממ יתיתש ,הברקתה הרעס .םיקותמה ויתוריפמ 

שקבאש ךכב םאה .ךל שי רבכ ירה ?םיבר םיפנע ךל ויהיש שקבאש ךכב םאה ?ךל הדוא דציכ 
ךרובע שקבל לכואש לכ .ךתוא ווריש םיבר םימ ךל שי ןכ ומכו ,ךל שי הז םג ?םיבר תוריפ חימצתש 

.'ךומכ ץע חימצהש לאל ודויו ןתיי ימו ,ךלצב תוסחל ואובי םיבר םישנאו ןתיי ימ :אלא וניא 

,םינפה חסונ ןויצל םילוגע — םיירגוסב ושומישמ יתיניש אל .(47-46 ,םש) ש"אמר יפ־לע חסונה 
.ויתומלשהו וינוקית ןויצל םיעבורמו 
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ןליא הפצ םימי 'י ךלהש רחאו 

?םימ ויתחת שי אמש :רמא .קוחרמ דחא 

.ןיעמה לע דמוע ואצמ ,ולצא עיגהש ןויכ 

םינקותמ ויתוריפו ןתאנ ותוא הארש ןויכ 

ולצב ררקתנו ול בשי ,ןיאנ ויפנעו 

ןיעמה ןמ התשו ויתוריפ ןמ לכאו 

.וילע ושפנ תבשו ,ול ברעו 

:ןליאל רמא ,ךליל דמעש ןויכ 

?ךל רמול יל שי המו ךכרבל יל המ 

;אוה האנ ,האנ ךצע אהיש 

:האנ אוה רבכ ?האנ ךלצ אהיש 

;םה םיאנ ,םיאנ ךיפנע ויהיש 

:םה םיקותמ ?ןיקותמ ךיתוריפ והיש 

?ךשרש תחתמ אצוי ןיעמ אהיש 

:ךשרש תחתמ אצוי ןיעמ רבכ 

?ביבח םוקמב דמוע אהתש 

?ךכרבל יל המ :דמוע התא ביבח םוקמב 

ךממ תודמועה תועיטנה לכ אלא 

.ךתומכ ויהי 

םלועה תא ה"ב שודקה ארבשכ ךכ 

תלעות םהב היה אלו רוד םירשע ודמע 

.רוד םירשע רחא דע קידצ םהמ דמע אלו 

ןותנ היהש םהרבא תא ה"בקה הפצ 

רמאנש ,הקוחר תארקנש לבב ץראב 

11,(די כ ב"למ) 'וגו 'הקוחר ץראמ' 

?דומעל חכ וב שיש רמאת :ה"בקה רמאו 

שאה ןשבכל ותוא וכילשהש ןויכ 

,ונויסנב דמעו ה"בקה לש ומש שדיקו 

ול הנב ,י"אל ה"בקה ובריק דימ 

,םיבשו םירבוע ןז היהו קדנופה תא 

תחת תוירבה תא םינכמ היהו 

ודובכ עידוהו ,הניכשה יפנכ 

םש לע ומש ןתנו ,םלועב ה"בקה לש 

.םיכאלמכ ה"בקה 

(דחא)ןייעמו דחא ןליא אצמ 

.האנ ולצו ןיקותמ ויתוריפו [ויתחת םימ לש] 

,ויתוריכמ לכאו וליצב בשיו וימיממ התשו 

.וילע ושפנ הרזחו 

:רמא ךולהל ותריטפ תעשב 

?ךכרבא המב ,[ןליא] ןליא 

,ךיתחת ךיתונייעמ יהי ךל רמוא םא 

,ןיקותמ ךיתוריפ םא ;ךיתחת ךיתונייעמ רבכ 

,האנ ךליצ םאו :ןיקותמ ךיתוריפ ירה 

:האנ אוה ירה 

ןיעטונש ךיתועיסנ לכש ןוצר יהי אלא 

.ךתומכ ויהי ךממ 
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:ה"בקה ל"א 

ךל רמול יל שי המ ,םהרבא 

?ךכרבל יל שי המו 

אהתש וא ,ינפל קידצ םלש אהתש 

,התא קידצ ?ינפל תקדצ ךתשא הרש 

ויהיש וא ;ינפל תקדצ ךתשא הרש 

;ינפל םה םיקידצ ?םיקידצ ךתיב ינב לכ 

?ךכרבל יל שי המ 

ךממ דומעל םידיתעש םינב לכ אלא 

.ךתומכ ויהי 

(ה וט תישארב) ביתכ ןכש ?ןינמ 

.ךערז היהי הכ ול רמאיו' 

:םהרבאל ה"בקה רמא ןכו 

?ךכרבא המב ,םהרבא 

;ינתעדוה רבכ ,ינעידות ךל רמוא םא 

;ינתכלמה רבכ ,ינכילמת םא 

.ךתומכ ויהי ךיעמ יאצאצ לכש ןוצר יהי אלא 

,םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו' רמאנ ךכל 

— [(ג א םילהת)'ותעב ןתי וירפ רשא] 

:ךערזב ובריש םימכח ידימלת ולא 

םינומא ילעב ולא — (םש)'לובי אל והלעו' 

רשא לכו' :םימלועל ךערזמ וקספי אלש 

,וניבא םהרבא הז — (םש)'חילצי השעי 

[יכלמ] (יכאלמ) לכ ה"בקה שיבכהש 

ריעה ימ' רמאנש ,ויתחת ברעמו חרזמ 

רמאנ ךכל ,(ב אמ היעשי) ['וגו] 'חרזממ 

10.'םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו' 

,םהרבא אוה לשמנה ,(א"רפ)ז"אס תסריגבו ר"דמב תסריגב יכ ,ררבתמ ןושאר ןויעב רבכ 

םניא םייתורפסה םהירשקהו םינוש םיקוספ לע םתשרד תא םיתיתשמ םישרדמה ינשש ףא 

ההקתמ םתובישחש המוד םלוא ,לשמנבו לשמב םיבר םיטרפב םילדבנ א"רפו ר"דמב .םיהז 

.םהיניבש םילדבהב םג ןודל רוזחא דועו ,לשמנב תוהזה חכונל 

"לותש ץעכ היהו" רמאנ ךכל' :האוושהה תוחונל ןאכ היתקתעהו ,הפוסב טעמ הנוש ש"קלי תסריג 10 

קוספי אלש — "לובי אל והלעו" :ךערזב ובריש םימכח ידימלת ולא — "ותעב ןתי וירפ רשא" ,'וגו 
,ויתחת ברעמו חרזמ יכלמ לכ שיערהש םהרבא הז — "חילצי השעי רשא לכו" !ךערזמ םינומא ילעב 

.(ב אמ היעשי)'ולגרל והארקי קדצ חרזממ ריעה ימ" רמאנש 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:43:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןליא םחנ 46 

השרדה לש הווקמל 

'ר םשב יול 'ר לש ומשמ לשמנהו לשמה םיאבומ ר"דמבב י הזב הנודנה השרדה ילעב םהימ 

ינשה רודה ילודגמ ,אחפנ רב ןנחוי 'ר אוה םתסב ןנחוי 'ר .יסוי 'ר אוה ןשרדה א"רפב וליאו ,ןנחוי 

לש ישילשה רודה ןמ ,יול 'ר 12.ימלשוריה דומלתל דוסיה יחינממו לארשי pא יארומא לש 

םיתעלש ,הדגא לעבכ רקיעב עדונו ,ןנחוי 'ר לש םיקהבומה וידימלתמ היה ,לארשי חא יארומא 

'ר לשמה תא שרד א"רפב ".וב שורדל ןורחאה אבש םדוק ,ןנחוי 'ר לש ושרדמ תיבב ףא שרד 

בר ןיב שגפמה בגא לשמה אבומ תינעתב 14.אנתה (אתפלח ןב)יסוי 'ר אוה םתסב יסוי 'רו ,יסוי 

!הכלהב היה וחוכ רקיעו ,לבבב ישילשה רודב םיארומאה ילודגמ היה ןמחנ בר .קחצי 'רל ןמחנ 

ןמ ,אחפנ קחצי 'ר אוה קחצי 'ר 15.ולש ןיידו ותיבב הארוה הרומ ,הלוגה שארל בורק היה אוה 

אוהשכ לבבל דרי 16,ןנחוי 'ר לש ודימלת היה קחצי 'ר .לארשי־ץרא יארומא לש ישילשה רודה 

םג יכ ,ןכ םא ,הארנ 17.הלוגה שאר לש ותיבב תושרד שרדו ,הנשמב תואחסונו תותיירב ומע איבמ 

.ילארשי־ץרא אוה ודוסיש ,לשמל רוקמה שמשל ןנחוי 'ר היה לוכי תינעתב הסריגל 

־ןדא השרדב רבודמ יכ ,הרבסל תברקמ — תירבע — תורוקמה תשולשב השרדה ןושל 

םימכח ןכא םה לשמה ירסומ בור .וז הרבסל תיעמשמ־דח היאר ןיא תמאב םלוא ,תילארשי 

שי ,אסיג ךדיאמ םלוא ,לארשי־חאב םנמא ורוקמ תירבעב הריציה בורו ,םיילארשי־חא 

םא יכ ,הארנ 18.הל הצוחמ א"רפ ורבחתנ היפלו ש"אמר לש ותדמע לע תעדה תא תתל 

אוה םרוקמ יכ ,בוט בוריקב רעשל רשפא ןיידע ,לארשי־חאל ץוחמ א"רפ לש םמוקמ םנמא 

^אל הצוחמ השענ א"רפב עקושש ןורחאה דוביעה קרו ,ילארשי־סא 

א"רפ תסריג .א"רפב ורסמנ וירבדש ,יסוי 'ר אוה השרדה ילעבבש םודקה יכ ,חינהל בורק דוע 

הז אצממ םג .הפוסבש םילחתמ קוספה לע השרדה תפסותמ דבל ,ר"דמב תסריגמ הברה הרצק 

ולשמ לש — תירוקמ אל םא םג — רתוי המודק הסריג רמשמ א"רפ חסונש ,הרבסה לא ברקמ 

".רתוי םירחואמ םידוביעב הבעתמו בחרתמ יניערגה חסונה תובר םימעפ ןכש ,יסוי 'ר לש 

ןיאמו הלאה םישנאה ורמא המ וילא רמאיו והיקזח ךלמה לא איבנה והיעשי א^יו' אוה םלשה קוספה 11 

.תונורחאה םילימה יתש לע היונב השרדהו ,ילבבמ ואב הקוחר ץראמ והיקזח רמאיו ,ךילא ואיבי 

.(קבלא ןלהל) (185-184 :ט"כשת)םידומלתל ארבמ ,קבלא ךונח :ואר 12 
.257-256 ,םש 13 

רדסל הנפה ןכו ,ןסוי ןב יסוי 'ר איה הסריגה ובש די־בתכ ש"אמר ןייצ הבו ,15 הרעה 46 ימע ,ז"אס :ואר 14 

םש ,192 הרעה 246 ימע ,קבלא :ונייע דוע .יסא רב יסוי 'רו יסוי ןב יסוי 'ר ,ץסאי רב יסוי 'ר םיכרעב תורודה 

רשפא ש"אמר איבהש דיה־בתכ תסריג יפל םג יכ אופא אצוי .ןיסאי רב יסוי 'ר םשב אנת םג היה יכ ןייצ 

.ןיסאי ןב יסוי 'ר וא אתפלח ןב יסוי 'ר אוה השרדה לעבש ץב ,תיאנת תרוסמ תקזח לע לשמה תא דימעהל 

.301-298 ,קבלא 15 
.ךומסב ררבתיש יפכ ,ןאכ ןודינה רשקהב תועמשמ לעב אוה הז ןותנ 16 

.253-252 ,קבלא 17 
.21 ,ב אובמ 18 

,א"רפב העיפומ איהש יפכ יסוי יבר לש ותשרד אוה םודקה רוקמהש הארנ' :הז ןיינעב קאמ ירבד םג ואר 19 

.(144 ,םש ,קאמ)'המודק רתויה התרוצב א"רפב הבלושו לארשי ץרא יארומא י"ע הדבוע וז השרדו 
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,ןמחנ בר אוה הב לשמנהש ךכב ,תורחאה םייתשה ןמ תיתוהמ הנוש תינעתבש הסריגה 

שיא םתדירפ תעשב ,(ןמחנ בר)וחראמ תא ךרבל קחצי יבר שקבתנשמש הארנ .םהרבא אלו 

ןכ לעו ,ותוא טשפמו ותוא דבעמ אוהש ךות ,ריכה רבכש לשמב ינשמ שומיש השע ,והערמ 

היהש םדאב רבודמ תינעתב םג ,םנמא .ר"דמבבו א"רפב רשאמ רתוי תינוקלו הרצק ונושל 

לבסה רואיתב ןה ,רתוי תוינוגססו תורישע א"רפבו ר"דמבב תונושלהש אלא ,רבדמב ךלהמ 

.('וילע ושפנ הרזחו/תבשו') םדא ותוא לע ותביבסו ןליאה תעפשה לש יבויחה רואיתב ןה 

אצמנ ובש דמעמל ולשמנ תא םיאתה ,ריכהש לשמה תא לטנ קחצי יברש אופא רבתסמ 

תדמלמ ןמחנ בר לש ותקיתש םא .ןמחנ בר לע ותוא בסהו ,(ןמחנ ברמ הדירפה דמעמ) 

קחצי יברש הדותה ןמ ותעד החנש הדיעמ איהש המוד ,תיתורפס הניחבמ תוחפל ,והשמ 

לש ודוביע תא ההיז אל אליממו ,ןכ ינפל לשמה תא ריכה אל יכו ,הפי הכ ןושלב עיבה 
20.וחרוא 

"םירשקהה 

איה 'ןליא ,ןליא' תשרד .תושרד שולש ובו םהרבא לש ויתולעמב ולוכ קסוע א"רפב 'ז קרפ 

:םילימב חתופ קרפה .ןהב היינשה 

?םהרבא [לש ונחבשב םתא םיעדוי ,ינב :וידימלתל רזעילא 'ר םהל רמא 

.ונעידותש ןוצר יהי :ול ורמא 

דוד ידי־לע ק"הורב רמאנש והז .(כ ז הכימ)'םהרבאל דסח ,בקעיל תמא ןתת' :רמאו חתפ דימ 

?הז ארקמ דוד רמא ימ דגנכ — (ג א םילהת)'םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו' לארשי ךלמ 

[...] .וניבא םהרבא דגנכ אלא ורמא אל 

.[...] רמאנש ^או םימש ותוא הנקהו ה"בקה לש ומש עידוה םהרבא דלונש ןויכ לבא 

.ימלועב] ןוילעו ןודא [םדא] ינארק אל ושכע דע :רמאו וידי יתש [תא] ה"בקה קשנ העש התואב 

[...] רמאנש ,[ימלועב ןוילעו ןודא יתארקנ ושכע 

[...] רמאנש ,תוירבה לכ יפב [ה"בקה] ךרבתנ םהרבא דלונש ןויכו 

22.'םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו' רמאנ ךכל 

לע הכשמה ,םילילאה ץפנמ םהרבא לע העודיה היישעמה תא האיבמ תישילשה השרדה 

תא שדקל [דיתע אוהו] [,ןמלועב ימש [תא] שדיק הזו' :התמיתחו ,שאה ןשבכב םהרבא 

.41 הרעה ,146 ,םש ,קאמ 20 
,דלונירג רמתיא :ואר ,רתוי בחרה יתורפסה הרשקהב תיפיצפס השרד לש התועמשמ ןובילל 21 

.(169-143 :1995)ןרטש ;(184-173 :ד"משת) ב תאילמ ,'ל"זח תבשחמ רקח לש היגולודותמה' 
.46-45 ,םש 22 
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תיתורפסה הדיחיה יכ ,ןכ םא ,ררבתמ .'וליצהו [ודובכב] ה"בקה דרי [דימ .ינמלועב ימש 

,תיטסיאתונומה הנומאה ללוחמכ םהרבא לש ותלעמב יתטיש ןפואב תקסוע (ז קרפ)המלשה 

,השעמ לע תחא לכ תויונב תישילשהו הנושארה השרדה .קרפה חתופ ובש ,רחבש' והזו 

הנקהו ה"בקה לש ומש עידוה' :ןלוכב הווש םהרבא לש ותלוגס ךא ,לשמה אב ןהיניבו 

23.'ימלועב ימש תא שדיק' ;'ינתכלמה רבכ [...] ינתעדוה רבכ' ;'חאו םימש ותוא 

ידוקפ לכ ,םתבא תיבל לארשי ינב ידוקפ הלא' קוספב הלוכ הנד ר"דמבב בי הקסיפ 

.(בל ב רבדמב) 'םישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ שש םתיאבצל תנזומה 

םיה לוחכ לארשי ינב רפסמ היהו') רבדמב תשרפ תרטפה שארבש קוספב תחתופ הקסיפה 

תלגלגמו תכלוהו ,ןודינה קוספה אצמנ הבש ,(א ב עשוה — 'רפסי אלו דמי אל רשא 

היילוחה אוה ןליאה לשמ .רופסמ בר היהי וערזש ,םהרבאל 'ה תחטבה לש השומימב 

אלא ,םכותמ קר אל לשמנהו לשמה תמצוע תררבתמ ןאכ ףא .הקסיפה בלבש החירבמה 

וערזו םהרבא םהל וכזש םיאצאצה עפש תא םינוש םינפואב גיצמה ,םרשקהמ תאש רתיב 

,('וכו ,'לארשי ינב ידוקפ הלא')רבדמב רפסב קוספה ןמ רבעב רבכ רכינ רבדהש יפכ ,וירחא 

.('וכו ,'לארשי ינב רפסמ היהו') עשוה אבינש יפכ דיתעב ררבתיו 

.קחצי יברל ןמחנ בר רמאש םידגיה השיש לש ףצר יהלשב לשמה ץבושמ תינעתב 

איה םהינפלש הנשמל םתקית ,םשגה תלעמבו תרוצבה תמיאב םירושק םינושארה םיינשה 

ןמחנ בר — םדוגיה ןפואו םכויש תמחמ קר ןאכ םירשרושמ םידגיהה ראש .תקהבומ 

שולש לעו תפתושמה םתדועס לע רפוסמ םידגיהה תשש רחאל .קחצי יבר ינזואב םעימשה 

לש יוטיבכ לשמה אב ,דרפיהל ודמעשמ ,ףוסבל .וחראמ ינזואב קחצי יבר עימשהש תושרד 

אלו ןמחנ בר אקווד עודמ רורב הז רשקהב .ןמחנ בר יפלכ קחצי יבר דצמ הכרעהו הדות 
.לשמנה אוה םהרבא 

םילשמנה לש םביט לע 

תעדוהש ,ךכ לע רבודמ א"רפב .םפוגל םתוא ןוחבלו םילשמנב ןייעלו בושל רשפא התעמ 

לש ותלודגל .תוכרובמה ויתולוגסו ןליאה לש וילשמנ םה וילע ותכלמהו םלועב 'ה םש 

םלועה ןמ לדביהל ותלוכי אוה ימינפה טביהה :ינוציחו ימינפ — םיטביה ינש שי םהרבא 

:בתכ 194 ימעב .(אטוזו הבר והילא רדס)והילא יבד אנתבש םילשמב ןד (196-192 :1995) ןרטש 23 
יתש [...] .לשמה לש תיארקמה תרגסמה לע עיבצמ וניא והילא יבד אנת לש לשמה רופיסב רבד םוש' 
תבחרהל הייטנהו ,ירוטר ילככ רשאמ רתוי המגדה יעצמאכ לשמב שומישה — הלאה תונוכתה 
םירבעמה תא םינייצמ — דיחי ירוטר רסמב וזוכיר רשאמ רתוי ולש ונויגה תועצמאב רופיסה 

לשמה תא תומלוה ןניא תופרוגה ויתועיבקש המוד .'והילא יבד אנתב לשמה תוחתפתהב םיירקיעה 
.הזב ןודנה 
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אוה ינוציחה טביהה :רחא םלוע ומצעב תולגלו יחו לדג ובש ירמוחהו ירקשה ,ילילאה 

הנבההו הרכהה תא עיקפמ ינשה טביהה .םישעמל ותנבה תאו ותרכה תא םגרתל ותלוכי 

.ללכה תבוטלו רוביצה תלחנל תושענ ןהו ,תימינפהו תיטרפה ותקזחמ 

תועמשמ .קירצ־־םלש אוהש שגדומ ןאכש אלא ,םהרבא אוה לשמנה ר"דמבב םג 

םרטב ,ו" ט תישארב ךותמ קוספב רבודמ ירהש ,השרדה תגראנ וביבסש קוספל שי תדחוימ 

איה םהרבא לש ותלודג .וכרד ךישממ אצאצל לאה תחטבהל הכזש םדוקו םינב םהרבאל ויה 

ןה ותקדצו ותומלש .יואר לומג אלל ףא םייתניבו ,תוינתה אלל קידצ־־םלש ותויהב אופא 

וירושיכב וניא הז רשקהב םהרבא לש ילוגסה וחוכ .םיאבה תורודל הכרבל סיסבה 

24.ותומימתבו ותוקידצב אלא ,םייתוגיהנמהו םיילאוטקלטניאה 

ותרותש םדא ,וז הסריג יפל 25.םינבו רשוע ,הרות :השולש םה םילשמנה תינעתב וליאו 

האניקל רוקמ תויהל לוכי הזכ םדא ,םיבוט םינב ולו ,תובחר ךותמ םייקמו דמולה ,ומיע 

.ךכל תפומה תמגוד אוה ןמחנ בר ;הב ךרבתהל היואר תומדו 

 26

וילשמנל לשמ ןיב 

םירשקהב םיאבה םילשמ םה ל"זח ילשמ לש עירכמה בורהש ,ךכ לע דמע רבכ ןרטש דוד 

ביצהל רשפאש המוד 27.םייתורפס וא םייתואיצמ םירשקהב ואב םטועימ קרו ,םיינשרפ 

ןויפיאל הכ דע רמאנש המ לכל — תילנויצקנופ — תפסונ הדימ תמא וז הנחבה תועצמאב 

םיאב םילשמה ירהש ,ינשרפה רשקהה רורב ר"דמבבו א"רפבש העש :םילשמנה תשולש 

יבר ירהש ,אקווד יתואיצמ אוה רשקהה תינעתב הנה ,םהינפלש םיקוספה תנווכ תא חנעפל 

.ןמחנ בר יפלכ ותכרעה תאו ותדות תא עיבהל ידכ לשמה תא איבה קחצי 

לשמה ;םימגד השולש טטרשו לשמה לש םינושה םישומישה תא ןרטש ןביל דוע 

ריבסהל ידכ וב שיש דיחיה אוה' ישילשה םגדה ,ותטישל .ירוטר רופיסבו ןפוצכ ,השחמהכ 

אב תינעתב לשמה ,הלא םימגד יפ־לע םגש ינמוד 28.'ל"זח תורפסב םילשמה בור תא 

רכינש ,ירוטר רופיס ןכא ונינפל ,ר"דמבבו א"רפב וליאו ,ןמחנ בר לש ויתולעמ תא שיחמהל 

.תושרדה תותתשומ םהילעש םיקוספב םיעבומ םניאש תועמשמו רסמ עיצהל דעונ יכ 

הלובאפה — הז רמאמ שארב ואבוהש לשמה לש תויצקנופה יתשב רזוח ןויע 

ןיא .תולובאראפ רוריבב םה א"רפבו ר"דמבבש םילשמה יכ דמלמ — הלובאראפהו 

.(ו 'ספ)'הקדצ ול הבשחיו 'הב ןמאהו' אבה קוספה חכונל םצעתמ הז םשורו 24 
.ליעל 6 הרעה ואר — דובכו הלודג םג ס"קדב תואסריגה יפלו 25 

.(84-83 :1987) ריאמ :ואר ,תירבעה תורפסבו תירבעה ןושלב לשמה לש תונושה תויצקנופה לע 26 
.(28 : 1995)ןרטש 27 

.57-54 ,םש 28 
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לשמה לש וביט .תחאכ תיכוניחו תירוטר הלובחתכ םתוא טקנ ןשרדהו ,םכותמ םחנעפל 

לאכ וילא סחייתהל בטומש ינמוד ,הלובאראפכ ותוארל רשפאש ףאו ,תינעתב רתוי םומע 
.ירבד תא ריבסא .הלובאפ 

רתויב הבורקה וז וא ,תירוקמה הסריגה תאצמנ א"רפב הארנה לככ יכ ,ליעל ררבתנ רבכ 

יאדווב אוה ,םישעמ ינש ןיב ןודינבש לשמה תא םש ץביש (ךרועה וא)ןשרדהשכ .הילא 

וחקל יעמושמ קלח לע לקה םג אוה םלוא ,תינונגס הניחבמ וירבד תאצרה תא ןווגל עייס 

,הלילע םהב שי — רורב אוה איבהש םישעמה ינש לש םחוכ .ותשרדבש רסמה תא תוצמל 

תדוקנ םג איה םישעמה ינשבש קזוחה תדוקנ ךא .םהרבא לש ותלוגס תנמתסמ הנממו 

תויושע הלש הרואכל תוירוטסיההו הלילעה לש תויטרקנוקה אקווד :םהלש הפרותה 

תוביסנב .טשפומו ללכומ ,ינורקע חקל םישעמהמ קיפהל ןמוימ אלה ןיזאמה לע תושקהל 

אקווד ליעומ אוה ,א"רפב ,יחכונה רשקהב :ןויער טושיפל יעצמא שמשמ לשמה ,תורחא 

םש תלעב תומדב ןד וניאש ןוויכמו ,שממ לש הלילע וב ןיאש רחאמ — ךופהה ןוויכב 

א"רפב ןודינה לשמה .וב יובחה יללכה חקלה לא ןיזאמה תא ברקמ אוה ,םירדגומ תוהזו 
.תחאכ תיכוניחו תירוטר הלובחת אופא שמשמ 

רשאמ רתוי תינויח תיארנ הלובחתה םשש אלא ,ר"דמבב םג םירבדה ינפ םה הלא 

.םישעמ אלו םיקוספ תושרד שי וירחאו וינפלש אלא ,הקסיפה בל םנמא אוה לשמה .א"רפב 

ינשרפה םעטה תפישחב תושקתהל יושע ,םיבותכה תשרד לש הקינכטה לע ןומא וניאש ימ 

ןיינע תריציל ליעומ ילכ אוה לשמה הלא תוביסנב .השרדה לש ינויערה ףצרה תא דבאלו 

ומכ ,ןאכ ףא .השרדה תגראנ וביבסש ןויערה תא טשפמ םג תעב הבו ,השרדה יעמוש ברקב 

.הלובאראפ אוה לשמהש רורב ,א"רפב 

ינא .לשמנב ןומט רקיעה ירהש ,הלובאראפ אוהש לשמב רבודמ תינעתב םג ,הרואכל 

אלו השחמהל אב תינעתב לשמהש ,ליעל יתנייצ רבכ .םירבדה ינפ הלא ןיאש רובס 

:וזמ הריתי .הלובאפה לש התוהמ איה איה המגדהה וא השחמהה ירהו ,ירוטר יעצמאכ 

.יעמשמ דח ןפואב ונממ עמתשמ לשמנה ירה ,רשקהה בצינ ןאכ ןויעה דקומבש רחאמ 

היוטיבו ,קחצי יברל ןמחנ בר ןיב תחתפתמו הבוט תרושקת שי הלוכ הייגוסה ךלהמב 

קקזנ ןמחנ ברשמ רתוי .הכלהמב םירמאנה םירבדהו הדירפה תדועס אוה ללכושמה 

.הייגוסה דמולל ץוחנ לשמנהש רבס הייגוסה ךרועש הארנ ,קחצי יבר ידיב לשמה חונעפל 

יתימא ךרוצ רשאמ רתוי ךרועה לש יטקדידה תעדה לוקיש לש אצוי לעופ אוה חונעפה 

רמאייש אלב םג ירמגל רורב לשמנה ,לשמה ץבושמ ובש ףצרב ירהש ,ןמחנ בר לש 
.תושרופמ 

םהינשו ,יתגוסה ןייפאמה םע דחא הנקב הלוע ילנויצקנופה לוקישה יכ אופא ררבתמ 

לשמל :תחאב .המלשה תיתורפסה הדיחיה לש הרשקהב לשמה לש חותינב םיבלתשמ 

.א"רדמבו א"רפב לשמל רשאמ םינוש ןויבצו היצקנופ שי תינעתב 

םימעפ .וילשמנל לשמה ןיבש המאתהה תדימ תא בטיה ןוחבל שי דוע הלא לכמ דבל ךא 

ףושחלמ לודחלו רוצעל וילע ןכיה עובקל ארוקה לעו ,דבלב תיקלח איה המאתהה תובר 
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ןיבש המאתהה יא בחרמב אקווד ןומט ץקועה םימעפ :וזמ הריתי .לשמה יטרפ תא תוהזלו 
29.לשמנל לשמה 

ףוריצ :וילשמנל לשמה ןיב יתועמשמ לדבה ףוטח ןויעב רבכ רכינ ונינפלש לשמב 

,ןליאה לש ותעד לוקיש לע דיעמ וניא םוקמ לכמו ,יארקא תויהל לוכי ןליאבש תולעמה 

לשמנהש ןוויכמש ,אוה םילשמנה לכב הוושה דצה .תעד לוקיש לוטנ אוה ץע לכ ירהש 

תיטמוטוא האצות ןניא ותביבסל קיפמ אוהש תולעותה ,(ןמחנ בר וא םהרבא) םדא אוה 

לצא דחוימב טלוב הז ןייפאמ .ויתוטלחה לש ינוצר אצוי לעופ אלא ,ומויק םצע לש 

רסאמה)וייח ןוכיס םהבו ,םיטושפ אל םיריחמ םלשל עבתנ ויתוטלחה רובעבש ,םהרבא 

.(!שאה ןשבכו 

יסחיבו ךלהה לש ויוהיזב םולג תינעת תסריגל א"רפו ר"דמב תוסריג ןיב ףסונ שרפה 

יבר :תובכרומ וא םוכחת תרסחו הטושפ תינעתב היצאוטיסה .ןליאה ןיבל וניב ןילמוגה 

ודמעמב ותרכה תא םג עיבמש המוד ךכ ךותבו ,חוריאה לע דבכנה וחראמל הדומ קחצי 

ךא .ותמועל ןמחנ בר לש ותוריכב תאו ,תילבבה םימכחה תליהקב ןמחנ בר לש ריכבה 

,ה"בקה אוה ךלהה לש ולשמנ םהב ירהש ,תילכתב םינוש םירבדה ינפ ר"דמבבו א"רפב 

רשאמ רתוי םהרבאב יולת אוהש אצמנ ,לשמנל לשמה ןיב קיודמ םאתמ לע דיפקנ םאו 

תוחפל ועיבה וזכ הדמע .תירשפא יתלב הניא ףאו תכרפומ הניא וז הנקסמ !וב יולת םהרבא 

יפכ ,ןנחוי 'ר לש אתגולפה רבו וסיג ,שיקל שירו הימחנ 'ר ,לארשי pא יארומאמ םיינש 
.הבר תישארבב ונינשש 

:רמא הימחנ 'ר... — (ט ו תישארב) חנ ךלהתה םיהלאה תא 

[.םיליפא תואובמב עקתשמ היהש ךלמל םהרבא לבא...] 

.ןולחה ךרד ול ריאמ ליחתהו ובהוא ץיצה 

.יינפב יל ריאהו אב ןולחה ךרד יל ריאמ התאש דע :ול רמא 

ינפל ראהו אוב היתורבחמו הימטופסממ יל ריאמ התאש דע :וניבא םהרבאל ה"בקה רמא ךכ 

.לארשי pאב 

היכרב 'ר — (וט חמ םש)רגו 'וינפל יתובא וכלהתה רשא םיהלאה רמאיו ףסוי תא ךרביו' ד"הה 

.שיקל שירו ןנחוי 'ר רמא 

.וינפל םיניקת ךלהמש אישנל :שיקל שיר :ונאצב טיבמו דמוע היהש העורל :רמא ןנחוי 'ר 

30.ונידובכל ךירצ אוה שיקל שירד היתער לע :ומוקמל םיכירצ ונא ןנחוי 'רד היתעד לע 

D. Boyarin, Intertextuality ;(347-345 ,343-342 ,338-334 דחיימבו ,393-323 :1991) לקנרפ :יאר 29 
 (80-92 :1990) and the Reading of Midrash,• (81 :1995)ןרטש טקנש וזמ הקלחב הנוש ןאכ יתדמע.
.(םש תורעהבו ,277-276 ,ל השרפ ףוס :ה"כשת ,םילשורי) קבלאו רודואית תרודהמ ,הבר תישארב 30 
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,םדאה ידיב אצמנ רואה ,םילפאה תואובמב דוכלה אוה ךלמה ,הימחנ 'ר לש ולשמ יפ־לע 

,שיקל שיר עיצהש יומידה יפ־לע םג 31.ךלמה לש ותלצה היולת ונוצרבו םדאה לש וחוכבו 

הזירכמו וינפל תכלוהה םינקזה תיילמפ תמחמ קר רכינ אישנה לש ריכבהו דחוימה ודמעמ 

.ותואישנ לע 

םדאה לש ולעופב היולת םלועב םיהולא לש ותעפשהש הדמעה יכ ,םידמל ונאצמנ 

ךשמב םינווגמ םיידוהי םילהקב הל הכליה ומצע לאה לש ולעופב רשאמ רתוי ןימאמה 

לש םנמז)לארשי ץראב היינשה האמה לש היינשה תיצחמה ןמ :תוחפל הנש תואמ הנומשכ 

םתכירעו (תישישה האמה תישארב) לבבב ילבבה דומלתה תכירע ךרד ,(הימחנ 'רו יסוי 'ר 

הנוברנב ר"דמב לש וימיל דעו 32,(תיעישתה האמה ביבס)לבבב וא לארשי ץראב א"רפ לש 

הדמעב ןיא יכ ורבס םהינימל םיכרועהו םינושה םינרסמה .(הרשע־תחאה האמב) סנבורפבש 

םינוש םייתוברת םירשקהב םג יכ ררבתמ ,אוה ךופהנ !ליבק יתלב וא ריבס יתלב והשמ וז 

וז הדמע הלבקתה (תירצונה הפוריאבו םאלסאה ןוטלש תחת ,ילילאה םלועב) הזמ הז דואמ 

ץבוקמ רתויב התורקיה .ר"דמבבו א"רפב ,הבר תישארבב הצבוש ןכ לעו ,היואר הבשחנו 

.תישרדמה תרוסמה ןמ ילרגטניא קלחכ התושרתשה לע הדיעמ דחא ישרדמ 

:ןרטש בתכ ,שרדמב לשמה לש הקיטמתב ונויד תליחתב 

התותימאב ויניזאמ רוביצ תא ענכשל שקבמה ,יגולואידיא רופיס לש גוס אוה םישרדמב לשמה 

רסמב וז םלוע תפקשה תפקתשמ לשמ לכב .ל"זח תודהי לש וז ,התופקתבו םלוע תפקשה לש 

לש תללוכה ותועמשמל חרכהב ליבקמ הזה רסמה ןיא יכ ףא .ולש הזתב וא אשונב ,ול דחוימה 

".ולש םייתועמשמה םיביכרמה ןמ דחא ,קפס ילב ,אוה ירה ,לשמה 

לע הבוט תרכהב תוארל השק .והשלכ יגולואידיא רסמ שי תינעתב לשמל םא יניעב בר קפס 

יאצאצ .יגולואידיא רסמ עבומ ןכא ר"דמבבו א"רפב םילשמב םלוא .הזכש רסמ םיענ חוריא 

םהרבא לש ויוקיחב רגתא אוצמלו הלא םישרדמל דעי ילהק שמשל םילוכי רוד לכב םהרבא 

.םלועב תיטסיאתונומה הנומאה יציפמכ וא םימימת םינימאמכ ,םילשמנה ינש יפ־לע 

.ףקות ילעב םירגתא הלא ,םינווגמ םייתוברת םירשקהבו תונתשמ תוביסנב 

יפוליחב קר אלו ,לשמה לש העבהה ןפוא לש יולגה דבורב קר אל יכ ,אופא ררבתמ 

םיקינעמ םינושה םהירשקה .הזמ הז ןאכ ונודינש תורוקמה תשולש םילדבנ ,םילשמנה 

לכמ דבל .ול ועצוהש םילשמנה תשולשל — ךכ לע רתיו ,ןליאה לשמל תונוש תויועמשמ 

המ ,יגולואידיא רסמ םינועט ר"דמבבו א"רפב םהילשמנו םילשמה יכ םידמל ונאצמנ ,הלא 

רודואית תרודהמב ,365 ,א ,טל השרפ הבר תישארב) 'הריבה לעב' לע עודיה שרדמב רבדה ןכו 31 
P. Mandel, 'The Call of Abraham: A Midrash Revisited', Prooftexts 14 (1994), pp. :ואר ,(ןלבלאו 

 276-277 .267-284, esp. pp. הז ןיינעב יניע תא ריאהש לע לדנמ סחניפ ידידיל הדומ ינא.
.(58 הרעה ,264 :1995)ןרטש 32 

.101 ,םש 33 
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דחוימה ונח לע דמלמ יסוי יבר לש ולשמל קחצי יבר לש ודוביע .תינעתבש הסריגב ןכ ןיאש 

.רחא דצמ ,קחצי יבר לש ינשרדה רותליאה רשוכ לעו ,דחא דצמ ,הז לשמ לש 

םילשמ לשו ללכב תוישרדמ תורוסמ לש תורמתשההו הצופתה יכרד ןה תולתפנ ,ףוסבלו 
ר"דמב לשמ הלודג תינעת תכסמ לש התצופת יכ רמוא םא תמאל אטחא אלש המוד .טרפב 

לככ הז היה ,היתורודלו היגוסל תירבעה תורפסב דוהדהל ןליאה לשמ הכז םא .א"רפו 

54.יגולואידיאה רסמה הנממ רדענ םא םג ,תינעת תסריג תוכזב הארנה 

היפרגוילביב 

ךונח ,קבלא 

.ביבא לת ,ריבד ,םידומלתל ארבמ :ט"בשת 

ח"י ,יקצינברו ,נ"ח ,קילאיב 

.ביבא לת ,ריבד ,הדגאה רפס :ג"לשת 

בקעי ,ביכח ןב 

.אנליו ,םאר םיחאהו הנמלאה סופד ,בקצי ןיע :ז"לרת 

הבר תישארב 

.םילשורי ,ןמרהאו ,קבלאו רודואית תרודהמ :ה"כשת 

ללה ,לחב 

.ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא תאצוה ,השדחה תונשרפב םיכרד :ן"שת 

רמתיא ,דלונידג 

.ביבא־לת ,החותפה הטיסרבינואה ,ב תאלמ ,'ל"זח תבשחמ רקח לש היגולודותמה' :ד"משת 

ילע ,ףיסי 

,ןוירוגךב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוהו ,םילשורי ,קילאיב דסומ ,ירבצה םצה רופיס :ד"נשת 

.עבש ראב 

.(ליעל 5 הרעה) הדגאה רפסבו בקעי ןיעב ,המגודל ,ואר 34 
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הרפע ריאמ 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,הבר תישארבב ינשרדה רופיסה :1987 

לאננח קאמ 

.ביבא לת ,ל"הצ ילג ,תרדושמ הטיסרבינוא ,הרגאה שרדמ :ט"משת 

רוביח ,הרודהמל המגודו אובמ :אושנו רבדמב תוישרפ ,א קלח הבר רבדמב שרדמ :א"נשת 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבר םשל 

יבצ רעטלמ 

,ג"לשת :צ"ד) קרוי וינ ,תודהיה יעדמל תינקירמאה הימדקאה ,תינעת תכסמ ,(רידהמ) :1930 

.(םילשורי ,םדק 

אטוז והילא רדס 

.(םילשורי ,ןמרהאו ,ט"כשת :צ"ד) הניו ,ףסאיחא ,םולש שיא ריאמ תרודהמ :ר"דסת 

הנוי לקנרפ 

.םייתעבג ,הדסמ ,א שרדמהו הדגאה יכרד :1991 

ן"נר ץיבוניבר 

.(םילשורי ,המכחה רוא ,ב"סשת :צ"ד)ןעכנימ ,תיגצת ,םירפוס יקודקד :ל"רת 

םהרבא ןנאש 

.ביבא לת ,הנבי ,תיללכהו תירבעה השדחה תורפסה ןולמ :ו"כשת 

ןימינב יליבש 

.ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הלילה ןיל הפ :ג"סשת 

דוד ןרטש 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ל"וח תורפסב תונשרפו תרופיס :שרדמב לשמה :1995 

 Saperstein, Marc

 1989: Jewish Preaching, 1200-1800, Yale University Press, New Haven and London.
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 Boyarin, Daniel

 1990: Intertextuality and the Reading of Midrash, Indiana University Press, Bloomington

 and Indianapolis.

 Mandel, Paul

 1994: 'The Call of Abraham: A Midrash Revisited', Prooftexts 14, pp. 267-284.
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השדח תירבע תורפס .ב 

עודי יתלב רשעמ — םישדח םיפסאמ תרושב 

ירבעה תעה־בתכ ,ףסאמה תאצוה שודיחל 
לש השדח הייאר :ט"סקתב ,ןושארה 

'תידוהיה הירוטסיהה 

יאלפ השמ 

העבשב אצי ,הינמרגב תירבעה הלכשהה לש הנואטיבו ןושארה ירבעה תעה־בתכ ,ףסאמה 

־שולש רובעכ .עיפוהל לדח תע ,(1797-1783)ז"נקת דעו ד"מקת תנשמ ,ןיגוריסל ,םיכרכ 

שולש ךשמב רואל אצי אוהו ,ןהכה םולש ררושמה תכירעב ,ותעפוה השדוח הנש הרשע 

רמאמ ספדנ שדוחמה ףסאמה לש ןושארה ןויליגה שארב .(1811-1809) תופסונ םינש 

־בתכ תאצוה שודיח לע םיטרפ שדחה ךרועה רסמ ובו ,'ארוקה לא רבד' תרתוכב החיתפ 

רשא הרושבב !בוהא ארוק ,ךל ונדגה דגה' :םילימב חתופ רמאמה .ונכותו וכרד לעו תעה 

1.'ףסאמה תכאלמ דוע שדחלו ףיסוהל ,ונילא עיגה המו הככ לע וניאר המ ,ונינפל ונחלש 

םיליכשמה ןושלב רוגש יוניכ — 'הרושב' םיברב ץיפה יכ ,אופא עידומ ןהכה םולש 

ףסאמה יכרוע וגהנ םג ךכ .תעה־בתכ תעפוה ינפל רואל םיאצויה ,טקפסורפל וא ,העדוהל 

2.רושבה לחנ התיה ותרתוכש טקפסורפ ומסריפשכ ,(1783)ג"מקת תנשב ןושארה 

'ר קיתווה ליכשמה לא ןהכה םולש חלשש תרגיא שארב תרגסוממ הרעהב אצמנ המוד זמר 

יכ ןהכה ןייצמ הבש ,שדחהףםאמהב ןוושח ןויליגב המסרופש ,(ןלהל ואר דוע)םייהנפאפ המלש 

בתוכ ותרגיא ךשמהבו .ףסאמה תרושב ול ונחלשב ...םלשה ינרותה םכחה ברהל' וז תרגיא בתכ 

3.'תושעל ונממ רשא םעידוהלו לארשיב הרושב חולשלו סיפדהל ,תושעל ונוליחה הח' :ןהכה 

,םייהנפאפ לא החלשנ םגשו יבמופב הצפוהש 'הרושב' לע ןהכה םולש לש ולא ויתורעה 

רעומה חתפמה ,הלכשהל רצש ,ףסאמה טקיורפ םויסל יתברקש לככ .יתוא ודירטה 

.א"סשת ,םילשורי ,תודהיה יעדמל ג"יה ימלועה סרגנוקב האצרה לש בחרומ חסונ * 

ךשמהב ןכו .([רפסוממ אל] 3 :ט"סקת) ח ףסאמה ,'ארוקה לא רבד' ,[ןהכה םולש] םיפסאמה ירבד 1 
.(3) 'ונינפל תכלוהה הרושב'ה לע :םיפסאמה םיבתוכ 

.(ד"מקת) א ףסאמה שארב ךורכ רושבה לחנ 2 

הניזחת רשאכ' :ןכו .(ח"ל-ו"ל :ט"סקת) ח ףסאמה ,'ףסאמה תאצוה ד"ע תרגא ירבד' ,ןהכה םולש 3 
.(ז"ל ,םש)'ךילא האבה הרושבב ךיניע 

(א"עקת-ד"מקת) ןושארה ירבצה תצה־בתכ ,ףסאמהל רצומ חתפמ ,הלכשהל רצש ,יאלפ השמ 4 
.(א"סשת ,םילשורי) 
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יב הרבגתה 4,א"סשת תנשב רואל אציש ,וב הלולכה ףסאמה לע היפרגונומהו ,בשחוממהו 

,הילא התוולנש הרעהבו תרגיאב ,החיתפה רמאמב ןהכה לש םירכזנה וירבדש השוחתה 

רבד תא םידעתמ םה אלא ,יהשלכ תיבמופ העדוה לע אדירג תיצילמ ןושל רדגב םניא 

.ףסאמה תאצוה תא שדחל ויתוינכות לע ךרועה עידוה ובש ,רשנימ לש ותצפהו ומוסריפ 

'הרושב' הספדנ יכ ,הדבועה תא הריכזהב ,תאז הרעשה תקזחמ םייהנפאפל תרגיאה 

.(ףסאמה שודיחל) המזויה לע העידוהש 

ןיעמ רשנימ תעפוה לע קודב יפרגוילביב עדימ וא הרורב העידי לכ ונל ןיאש ,אקע אד 

אל ,תונורחאה םינשה םישולשב ףסאמה יקתוע תא יתקדב ןהבש תוירפס שמחו םירשעב .הז 

ןיינע ול היה עודיכש ,סירטל יולה ריאמ .הלש קתוע רמול אלש ,וז 'הרושב'ל רכז לכ יתאצמ 

היפרגויב םסריפו 5א ךרכ לכ לש השדח הרודהמ ב"כרת תנשב איצוה ףאו ,ףסאמהב דחוימ 

ןהכה לע וירבדב .הז םוסריפל ללכ עדומ וניא ,1845 תנשב ,ועדוימ ,ןהכה םולש לע דפסהו 

שודיחל ןהכה לש ותלועפ ןויצ ךות — ונניינעל זמור ילואש — ןיינעמ יוטיבל סירטל שרדנ 

קדצ [רוקמב דוקינה] רשב ח"סקת תנשב' :ןהכה םולש לע דפסהב בתכ הכו .תעה־בתכ 

תירבע ןושל יבהואל תרבח ,והומכ המכח יבהואו תוקדצ ילעופ םע הרבחל חראו בר להקב 

יוטיבה 6.'ט"סקת תנשל שדחה ףסאמה תא רואל אצויו .ףסאמה יבתכמ ירוענ רשנכ שדחל 

לע דיעמ אוהו ,'בר להקב קדצ יתרשב' :י ,מ םיליהתב קוספה לע ךמסנ 'קדצ רשב' ינושלה 

7.יהשלכ תירוביצ העדוה 

לש םהיבתכב ,ךכ לע עדימ אוצמל תופצל היה ןתינ םהבש ,םירחאה םיכמסומה תורוקמב 

ןיא ,המגודל 8,ןהאפ וא ,ןנאשו גרבניצ ,אריפש ,רבוחל ,רנהלק תירבעה תורפסה ינוירוטסיה 

לא' ,אובמל הרעהב .(ב"כרת ,הניו) סירטל יולה ריאמ ידיב ...רואל תינש אצי ,ד"מקתה תנשל ףסאמה 

םיפסאמ תרושב' תא ריכזהל ילבמ ,ןהכה םולש תכירעב שדחה ףסאמה תא סירטל ריכזמ ,'ארוקה 
.(1)'םישדח 

.(ןהכה םולש תריטפ םע — ד"ע :ו"רת)םישדחה םיתעה ירוכב ,'ריכזהל בתכמ' ,סירטל יולה ריאמ 
,בובל) הצרתו למע תרודהמב ,סירטל יולה ריאמ תאמ ,'ןהכה י"רב םולש 'ר ...תודלות'ב םג ספדנ 

.(םייונישב) רפסה שארב ,ןהכה םולשל (1869 
.'קדצה ןהכ' סירטל ותוא הנכמ דפסהה־היפרגויבה ךשמהב 

ןיא — (104-99 ,ז קרפ :ח"פרת) א ךרכ השדחה תירבצה תורפסה תודלות ,רבוחל 'פ לש ורפסב ואר 

םינושאר ,'ןהכה םולש' ,רבוחל 'פ :ואר :רבד ריכזמ וניא רבוחל ,ןהכה םולש לע ורמאמב :רבד 
ןויס־ןסינ)ז הפוקתהב הליחת ספדנ !38-20 :ד"צרת :הנושאר הרודהמ ,ו"כשת ,ביבא־לת)םינורחאו 
לא ןהכה בתכש תרגיאל ונביל תמושת תא הנפמ רבוחל .(458-443 :ד''צרת ,'ד 'דהמ :ף"רת 
ךותמ טטצמ אוה ,(10 הרעה ואר)רדיינשנייטש תמגודכ ךא ,'"ףסאמה תרושב" ול וחלושב' םייהנפאפ 

34 ימע ,םינורחאו םינושאר) המוד םשב וא הז םשב תרבוח לש המויק לע ןייצל ילבמ ףסאמה 
שביש רנזולק .(279 :ך"שת) א השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי .(הרעהב 
ןושל יבהוא תרבח' םוקמב ,'תירבעה ןושלה ישרוד תדוגא' התוא הניכו הרבחה םש תא ןיטולחל 
תורפסה ,ןנאש םהרבא .(363-362 :ז"כשת)השדחה תירבצה תורפסה תודלות ,אריפש נ" ח .'תירבע 
:ואר .םיארוקל יהשלכ העדוה לע זמור גרבניצ קר .(102-101 :1962) א הימרול השדחה תירבצה 
עידוהל ודי־לאל היהי 1808 תנשב יכ ,בתוכה ,(270 :1959) ה לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ לארשי 

תינכות םושב הגה אל אוה .'ןילרבב בוש עיפוהל ףסאמה ליחתי 1809 תנשב יכ ,םיארוקה להקל 
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59 םישדח סיפסאמ תרושב 

תנשב' :ימתס ןפואב בתכ רנחלק .ומויק לע זמר לכ וא הזכ רשנימ תעפוה לע עדימ לכ 

יאדוובש יוטיב ,'ףסאמה תא שדחל אב אוהש םיברב ןהכה םולש זירכה (1808) ח"סקת 

םייפרגוילביבה תורוקמה םג 9.'רשב' הלימב שומישה לעו סירטל לש רכזנה וחוויד לע ךמסנ 

לש ומויק לע םיעדוי םניא ,םירחאו באווש ,בקעי־ןב ,ןילטייצ ,רדיינשנייטשכ ,םיכמסומה 

תא שדחל ןויסינ השעו הינמרג תוצראב רבע ןהכה םולשש ,בתוכ ןהאפ 10.טקפסורפה 

וקסעש םירקוח לש םהיתומישרב ףא ".ט"סקתב קר אלא חילצה אלו ,ףסאמה תאצוה 

12.רבד רכזוה אל ,םירחאו ןוירמצ חמצ ,עובלג החונמכ ,תירבעה תונותיעה תודלותב 

ףסאמה יכרכ לכ תא רזחשל םיכשמנה יצמאמ ןכו ,תרכזנה השוחתה ,ןכ יפ לע ףאו 

תורשע לש הפוקת ךשמב ,תוהזלו רתאל ,שפחל יתוא וצירמה ,המלשהו תירוקמה םתעפוהב 

טרופמ הדובע קתוע יתמלשה ךכו .םלועה יבחרב רקחמ תוירפסב ףסאמה לש םיקתוע ,םינש 

.םינושה םיקתועה יפ־לע ירבעה תעה־בתכב ספדנש רמוחה לכ לש תונוש תוסריג ובו 
.סופדל הלכשהל רצש לש דיה־בתכ תריסמ רחאל םג ישופיחב יתכשמה 

ימי ירבד ,רלהאמ לאפר .'תומלשה לילכ ןשיה ףסאמהב האר' רשאב ,םישדח םידיקפתב אלו השדח 

ןויצ־ןב םג .(179-175) הז טקפסורפל עדומ וניא אוה ףא ,(1954)ינש רפס ,א םיגורתא תורוד ילארשי 
לע םיכרעב םג .הז טקפסורפ לע רבד ריכזמ וניא ,(152-143 :ט"ישת)ב תילכשה ,תודיסח ,תרנבר ,ץ''כ 

תידוהיה הידפולקיצנאהבו (399-396 :ד"כשת) די ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאהב ןהכה םולש 
 (685-686 :1971 ,Encyclopaedia Judaica V) ןב ,גרובמהמ ןוסלדנמ השמ םג .טקפסורפה רכזומ אל
ילבת ינפ :ואר ;טקפסורפה םויק לע עדוי וניא ,ורפסב תודחא םימעפ ןהכה םולש תא ריכזמה ,הפוקתה 

.(108-107,98,21 :ב"לרת ,םדרטשמא) 
.(ד"ע)'ריכזהל בתכמ' ,סירטל ;(279 :ך"שת) רנזולק :ואר 9 

M. Steinschneider,:ואר .'םישדח םיפסאמ תרושב' לע רבד עדוי וניא ,(576) 1 סוגולמק ,רדיינשנייטש 10 
 :.Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana I (Berlin, 1852-1860. Facsimile ed

 (1964 ,Berlin, 1931; Hildesheim, בקעי ןב םולש ךרעב ,11 ךרכ ;579-575 םירוט ,'ףסאמ' ךרעב
,הבתכנש ,םייהנפאפ המלשל ןהכה םולש לש ותרגיא תא ,ריכזמ אוה םש ,2514-2512 םירוט ,(ןהכה) 

זמור רדיינשנייטש ןיא ,ףסאמה ךותמ ולא םילימ וטטצב ךא ,'ףסאמה תרושב' םע רשקב ,ליעל רומאכ 

רפס תירק ,ןילטייצ ;יפרגוילביב ךרעכ התוא איבמ וניאו הזל בורק םשב וא הז םשב תרבוח םויק לע 

'שדחה ףסאמה' תא הנכמ אוה .'םישדח םיפסאמ תרושב' ןויצ לכ אלב ,םישדחה םיפסאמה לע ,(234) 

ויבתכ תמישרב ףאו ;WilliamZeitlin, BibliothecaHebraica(\S9\: 234):ואר ;'ףסאמה ירחא' םשב 
,אנליו)םירפסה רצוא ,בקעי־ןב קיזייא קחצי .(61-59 :םש) טקפסורפה תא ריכזמ וניא ןהכה םולש לש 

Moi'se Schwab, Repertoire des Articles (Paris,,באווש אל ףאו :רבד ריכזמ וניא ,(286 :ם"רת-ז"לרת 

תצהו טצה ירפמ ,'הלכשהה תפוקתב םינושארה םיירבעה תעה־יבתכ' ,ןמרבה מ"א .1914-1923) 
ףסאמה" שדחה ךרכה תא תונכל ובשח הליחת' יכ ,רובס אוה .רבד ריכזמ וניא ,(52-31 :א''משת) 
אוה יכ ףא ,הזה רשנימה לע רבד עדוי וניא ךא ,רושבה לחג לש חותינ איבמ ןיל ףסוי .(35) "'שדחה 

Josef Lin, Die hebräische Presse (Berlin, 1928: 8) :ואר -,ףסאמה שודיח תא ןייצמ 

ולש שדחה ףסאמה' יכ ףיסומ אוה .(104 :ז"צרת)'הלכשה יקרפ' ,ב ןהאפ ןבואר יבתכ ,ןהאפ ןבואר 11 

.א"עקתב םג ףסאמה אצי עודיכ ךא ,(104 :םש)'קספנו ע"קת תנש יצחלו טי'סקת תנשל קר אצי 
םירוט :ב"נשת) הרשצ־צשתהו הרשצ־הגומשה תואמב תירבצה תונותיעה ןוקיסקל ,עובלג החונמ 12 
Tsemach M. .(ח''משת) תירבצב ןושארה ינרדומה תצה בתכ ,'ףסאמה' ,ןוירמצ חמצ .(56-52 

 (189-204 :1976) Tsamriyon, Die hebräische Presse in Europa I
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,(2000 יאמ)ס"שת רייא שדוחב ,סופדל ףסאמה חתפמ לש יפוסה דיה־בתכ תשגה רחאל דימ 

סקילפ ןויכראב — תודהיב רמוח אוצמל יתיפיצ אלש םוקמב ,ןילרבב הנידמה תיירפסב יתאצמ 

ףסאמה תאצוה שודיח ינפל רואל אציש טקפסורפ לש הכ דע עודי־יתלב קתוע — ןוסלדנמ 

םג וללכבו ,תינמרגה הלכשהה לעו ןוסלדנמ השמ לע רמוח ןסחוא הז קיכראב .(1808/9)ט"סקתב 

תונוש תוירפס שמחו םירשעכב יתגהנש ךרדכ ,ףסאמה יכרכב לועליע ךות .ףסאמה לש םיקתוע 

היה .תעה־בתכ לש ח ךרכ שארב ,ףסאמה לש רפומ־יתלב רעש עתפל יניע תא ךשמ ,םלועה יבחרב 

,ןהכה םולש לש ותכירעב ,שדוחמה ףסאמה לש רדענה טקפסורפה ,סיומדח םיפסאמ תררשב הז 

ויה הלאה ףסאמה יכרכ .ט"סקת תנשל שדחה ףסאמה לש ןושארה ךרכה םע דחי ךרכנ רשא 

לש ופוסבש ,ןייצל ןיינעמ .םרמשל חרט םהילעבש רכינו ,הדיחא הכירבבו בר רודיהב םיכרוכמ 

.רחא םוקמב אבוי וניינעו ,ףסאמהל עגונה ,1818 תנשמ ,רחא רשנימ ךרוכה ףריצ ךרכה 

ךכ ,'חתפמ'ל יפרגוילביבה עדימה תא ףיסוהל יתחלצה ,הספדהה ינפל ,ןורחאה עגרב 

13.טקפסורפה לש ומויק לע חוודמה דיחיה יפרגוילביבה רוקמה התע אוהש 

טקפסורפה לש ותובישח 

התוא לש תיתורפסו תיתוברת ,תירוטסיה הניחבמ םיבושחה םיכמסימה דחא אוה טקפסורפה 

רסומ טקפסורפה .הפוריא תודהיב םישדחה םינמזה לש םתליחת תא תנייצמה םייניב־תפוקת 

ןושארה רושעה לשו — ח"יה האמה יהלש — fin de Siede לש תיתוברת בצמ־תנומת ונל 

תוברתל ןושארה זכרמה לש ומויק יישק לע עדימ ףשוח אוה .הינמרג תודהיב ט"יה האמל 

תייחת תא סנ לע הלעהש ,(1783 ,ג"מקתב) ןכ ינפל הנש םישולשכ םקוה רשא תירבע 

,ז"נקתב) ןכל םדוק הנש הרשע־םיתשכ וקספוה ויתולועפשו ,התורפסו תירבעה הפשה 

ףסאמה לש ורגסיה תוביס לע זמור ,ןהכה םולש לש ומשב םותחה ,הז יתורפס ךמסמ .(1797 

ונל הנקמ ןכ .תחאכ תירוטסיהו תיתורפס הניחבמ ונתוא ןיינעמה אשונ ,ז"נקתב ןושארה 

יליעפו םירפוסה דחא לש ותבשחמ יכרד לעו תיתורפסה ותוליעפ לע הנבות טקפסורפה 

היהש ,ןהכה םולש ,ףסאמה ךרועו ררושמה ,רפוסה — הפוקת התואב םיבושחה תורפסה 

14.(א"פקתב) הנש 12 רובעכ ,םיתצה יררכב לש ןושארה ךרועה םג 

םולש ,[ףסאמה תעפוה שודיח לע רשנימ] 'םישדח םיפסאמ תרושב' :'ףסאמה חתפמ'ב ךרעה חסונ 13 
עודי יתלב רשנמ :הרעה :(ט"סקת)ח ףסאמה שארב ךורכ .רעש ,15-2 ,םישדח םיפסאמ תררשב .ןהכה 

תויתואב ספדנ תינמרגל ומוגרתו תירבעב בותכ אוהו ,ןילרבב הנידמה תיירפס קתועב קר אצמנ הז 

תנומת טטרשמו ,ונכות לע רסומ ,שדחה ףסאמה תא איצוהל תינכתה לע עידומ טקפסורפה .תוירבע 
ירבצה תצה־בתכ ,ףסאמהיל רצומ חתפמ :הלכשהל רצש ,יאלפ ואר .ןמז ותואב תירבעה לש בצמ 

.(95 :א"עקת-ד"מקת)ןושארה 
םולש 'ר ...תודלות' ,המדקהבו 'ריכזהל בתכמ' סירטל לש ורמאמב אצמית ןהכה םולש לע היפרגויב 14 

.(8 הרעהב ליעל) רבוחל לש ורמאמבו (6 הרעה ליעל)ןהכה םולשל הצרתו למצל ,'ןהכה י"רב 
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העפותב הנדה ,תניינעמ היפוסוירוטסיה הירואית ןהכה התפמ הז יליכשמ ביטרנב 

תדיח םע ,ןלהל ררבתיש יפכ ,התוא רשקמ אוהו ,תירבעה ןושלה תודרשיה לש האלפומה 

ןושלה תייחתב טקפסורפה רבחמ האור ,אדירג הירואיתל רבעמ .ידוהיה םעה לש ומויק 

אוה התעש ,יליכשמה לעפמב ותומשגתהב אלפומה ךילהתה תא ףסאמה רודב תירבעה 

הבצמב ןודל רבוע ,היתורודל ןושלה תודלות תא רקוס אוה ,הז ןוידל עקרכ .ושדחל דמוע 

.ףסאמה שודיח תועצמאב ןושלה תא שדחל האירקב אצויו ,ןמז ותואב תירבעה לש דוריה 

ואיצוהל ידכ המקוהש הרבחה לע ,שדוחמה תעה־בתכ לע םירבד םיאבומ רשנימה ףוסב 

,יביטרנ ירוטסיה םוכיסכ םיבותכ (םידומע 8) טסקטה לש םישילש ינש .ונכות לעו ,רואל 

ןדיעל ועיגהב ,םיבר ןושאר ףוגב הביתכל רבוע רבחמה ,םידומע 4 ןב ,ןורחאה קלחבו 

תיתוברתה ותוביוחמ תאו תישיאה המינה תא עבוק אוה ךכבו ,םיפסאמה תפוקתלו שדחה 

.תעה־יבתכ תועצמאב תיתורפסה תוליעפה חופיטו תירבעה הפשה שודיח ךשמהל 

תועדה־יגוה ןיב הירוטסיהה תסיפתב םינוידל םידה הלעמ הז עודי יתלב רשנימב ןויעה 

תעה־בתכב תורושקה תודחא תולאש ררועמ ףאו ,ןכל םדוק ףאו ,האמ התואב םייפוריאה 

.ןמז קרפ ותואב הינמרג תודהיב ולחש תורומתה עקר לע ושודיחו ותריגס ,ףסאמה 

ירבעה תעה ־גתב שודיחל האירק :םישדח םיפסאמ תרושב 

טסקטה ידממ ךא ,ףסאמה לש ליגרה ריינה לדוגב ספדנ טקפסורפה :טקפסורפה רואית 

,םידומע רשע־השיש הקיזחמ תרבוחה 15.רושבה לחוו ףסאמה ידמממ טעמ םילודג ספדומה 

,רעשה 16.ףסאמה ירעש תמגודכ ,רעש ספדנ טקפסורפה שארב .ליגר סופד ןויליג לש לדוגב 

תוירבע תויתואב תינמרגל ףטוש םוגרת עיפומ םדיצלו ,תירבעב םיבותכ ,טקפסורפה ףוג ןכו 

.םיארוקה להקב לחש יונישל המאתה לע הדיעמה ,ךשמהב הב ןודנש ,הבושח העפות — 

:ירבעה וקלחב רעשה טסקט 

תררועב 

םישרח םיפסאמ 

איה 

,היקנו החצ תירבע ןושלב םיבותכ ,הניב ירמא תצובק 

,תוידומלו תומכח יבתכמ ,תוצילמו םיריש תללוכ 

.םישודחו תלעות ירבד רתיו ,לארשי תיב ונמע תודלות 

םידיתעה 

ףסאמה ידמממ טעמ םילודג — ('ץניא x '8/6 16/5 3) מ"ס x 15.5 8.3 — ספדומה טסקטה ידממ 15 
.('ץניא 4/53x 3) מ"ם x 14.5 1.5 ־נ — ־חוטבה לזונו 

.רעש אלל אוה ,ונידיל עיגהש יפכ ,רושבה לחנ 16 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:44:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



יאלפ השמ 62 

תרבחמ םהמ תאצלו ,םיספדנו םיצבקנ תויהל 

ןילרב הפ ,הנשה תופוקת עבראמ הפוקת לכב 

םשב הארקנה ,תחא םירפוס תרבח י"ע 

תירבע ןושל יבהוא תרבח 
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עובקה רודמה תרתוככ תשמשמה ןושל־תינבת לע ךמסנ םישדח םיפסאמ תרושב רתוכה 

הז רתוכ .םישדח םירפס לש רואל םתאצוה לע עידוהש ,'םישדח םירפס תרושב' ,ףסאמהב 

םשב אלו 'םישדח םיפסאמ' םשב תעה־בתכ תא תונכל ונווכתה הליחתבש ,ךכ לע דיעמ 

עודמ ןהכה ריבסה ,שדחה ךרכה שארב ספדנש ,'ארוקה לא רבד'ב ,ןכאו .ףסאמה ,םדוקה 

המכ ןיינעל חילצה ,וירבדל :ףסאמה ,ונייהד ,ירוקמה םשב שמתשהל רזחו ותעד תא הניש 

יכ ןייצל ידכו ,תעה־בתכב ףתתשהל — ףסאמה ירפוס ,ונייהד — 'םינושארה םיפסאמה' ןמ 

ותונכל וטילחה ,תשדוחמה ותאצוה ןיבו הנושארה ותסריגב ןוחריה ןיב רישי ךשמה שי 

,ומצע םש לע ארקייש יואר תעה־בתכ יכ ,בתוכה ריבסה ,ךכ לע ףסונב .םשה ותואב 

17.'םיפסאמ' :רמולכ ,וירבחמ םש לע אלו ,ףסאמה 

טפאשלעזג'ה יכ עידומה ,תוירבע תויתואב תינמרגב בותיכ עיפוה רעשה לש ןותחתה שילשב 

םיפסאמ' םשב תע־בתכ איצות ('תירבעה תורפסה יבהוא תרבח')'עדניירפרוטארעטיל רעשיארבעה 

ירבעה המשש ,םירפוס תרבח דוסיי לע אופא עידומ רעשב בותיכה .('רעלממאז ןעיינ איד')'םישדח 

הדוגא דוסיי .תעה־בתכ תא רואל איצוהל המצע לע הלביק רשא ,'תירבע ןושל יבהוא תרבח' היה 

םיליכשמה ומיקהש ,הנושארה 'רבע ןושל ישרוד תרבח' תובקעב תכלל הדעונ 'ןושלה יבבוח' לש 

תואמגודבכ ,תאזב 18.'הישותהו בוטה ירחוש תרבח'ב ז"מקתב הפלחוהשו ,ג"מקתב םינושארה 

ףסאמהב רצונש םגדה תובקעב תכלל קר אל ךרועה תפיאש תא תוארל רשפא ,תורחא תובר 

,עודיה לככ ךא .ומדוקל ךשמה אוה שדחה ףסאמה ,ןכאש ויארוק להק תא ענכשל אלא ,ןושארה 

.הנושארה םיליכשמה תרבחל האוושהב םצמוצמ היה השדחה הרבחה תולועפ ףקיה 

רעשל ותוא הוושנ םא רקיעבו ,דחוימב ןיינעמ רעשב תעה־בתכ לש ותוהמ רואית 

:םיאבה םיטרפה ואבוה ובש ,ד"מקת תנשל ףסאמה לש ןושארה 

ףסאמה 

תנשל 

דמקתה 

םיבתכמו םיריש ללוכ 

ישנא ידי לע דחי וצבקנו ופסאנ רשא 

רבע ןושל ישרוד תרבח 

19.גרעבסגינעקב 

הרושבב וניבתכמ תא ונינכ וב רשא "םישדח םיפסאמ" םש ונבזע יכ ,ארוקה ךיניע אלפת לאוי 17 
םימכח הזיא ונתא ודחאתה יכ רובעב תאז ונישע ןה ,"ףסאמה" םשב ותוא רימהל ,ונינפל תכלוהה 

םהיבתכמ תפיסאל המה וארק רשא םשב ונקזחה םדובכל ןכל ...םינושארה "םיפסאמ"ה ילעבמ םיעודי 

ילעב לע אלו ,הפסאה וב רשא רפסה לע "ףסאמה" םש ךשמי תאז ירחאו ;תורבחמל םינושארה 
.(ד־ג :ט"סקת ,ח ףסאמה)'יטרפ םצע םש תאירקב ךיראהל הוש ןיאו ,הזב ידו .תופסא 

.(47)'ףסאמהיל רצומ חתפמ — הלכשהל רצש ,יאלפ :ואר 18 
וטמשוה םהבש ,ךליאו ן"קת תנשל ו ךרכמ הנתשנו םינושארה םיכרכב ההז ראשנ םירעשה חסונ 19 

.תרבוחה ןכות לע תורושה 
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תוגה ירמאמלו ('םיריש') הריצי ירבידל רמוחה תא וגוויס ךסאמה לש םינושארה םיכרועה 

תעה־בתכ לש רמוחה יפוא תא ריהבמו טרפמ ןהכה םולש וליאו ,('םיבתכמ') רקחמו 

המכוחה תרגסמב לולכה רמוח — 'הניב ירמא תצובק' :הללכהב הליחת :ותוהמו שדוחמה 

םיריש :ונכות לעו ,הטוהר תירבע ןושלב בותכ :ויפוא לע עדימ ןכמ רחאלו ,ישונאה עדיהו 

ףוסלו ,תידוהי הירוטסיהב ,םיעדמבו םינושה ןויעה תועוצקימב םיאשונב םירמאמ ,תוצילמו 

.םישודיח ןכו תלעות םהב שיש םירבד :הללכהב בוש 

לעו תידוהיה הירוטסיהה לע שגדה תא ךרועה םש השדחה הכירעב ,ךשמהב ררבתיש יפכ 

ןויצ .תאז אטבל ביטימ רעשב בותיכהו ,סרטנוקה ךשמהב הלעויש אשונ ,תיללכה המכוחה 

בתכנ סרטנוקהש ,הדבועה ןמ ונביל תמושת תא הטתש הל לא ,הטוהר תירבעב הביתכה 

.(תוירבע תויתואב) תינמרגב םגו תירבעב םג ולוכ 

םוי ןיב לחש ,ט"סקת ירשתב ג"י ,'ג םוי אוה ,ופוסב ספדנכ ,טקפסורפה תמיתח ךיראת 

,רבתסמ ךכ ךותמ .1808 רבוטקואב 4 אוה (ןיוצ אלש)יזעולה ךיראתה .תוכוסו םירופיכה 

.רוחיאב עיפוה יאדווב ,'ט"סקת ירשת שדוח' ךיראתה ספדנ וילעש ,ןושארה ןויליגהש 
20.הלכשהה רצשל אובמב יתנד תינועברה וא תישדוחה ותעפוה תלאשבו 

תידוטסיהה תויקוחל ץוחמ ידוהיה םעהו תירבעה הפשה 

וא תולוע ותוברתו םואלה ןושלש תעבוקה ,היפוסוירוטסיה הירואית ןהכה חתפמ טסקטב 
םיירבע םיטספינמ לש םכרדכ .ומצע םואלה לש ותליפנ וא ותיילע םע דבב דב תודרוי 

ןמז לכל' :תלהוק רפסמ הז הרקמב ,ארקמה ןמ םיאתמ טוטיצל רבחמה שרדנ 21,הלכשהב 

אתכמסא איבהל תשקבמ יארקימ טסקט לע תוכמסיה .(א ,ג תלהוק) 'ץפח לכל תעו 

העפשהה רוקמ תא תאטבמ איהו ,יתרוסמה ןהו ליכשמה ןה ,ארוקה בל לע לבקתתש 

,הנש עבר לכ הספדנ ויתורבוח עבראמ תחא לכו ,תופוקת עבראל קלחנ שדחה ףסאמה לש א ךרכ 20 
שדוחמ םירבוע םירמאמה יכשמהו ,הנשה ישדוח יפל וקלוח הנשה עבר תורבוח ,ןכ יפ־לע־ףאו 
שילש לש תישדוח הצפהל והשלכ רודיס םייק היה םאה ,הלאשה תא הלעמ וז העפות .שדוחל 
,עידוה ךרועה ?המצע תרבוח התואב 'םייתוכאלמ' םיכשמהב םעטה המ ,ןכ אל םאש ,ןוחריכ תרבוחה 

םאה .(ב"י)'תאזה הנש ןושח שדוחל ףסאמב האצמתו' :ןוושחב ספדיתש תרגיא לע ירשתב ,לשמל 
ןיוצ ירשת ןויליג ףוסב ןכ־ומכ ?הספדנ םרט ץושחל תרבוחהש וא ,םוקמ ןויצ קר אוה הז םושיר 
32 ללכ ךרדב ללוכ שדוח לכל ןויליגה .(ב"ל)'אבה שדוחב ךשמהה' :אבה שדוחל רמאמה ךשמה 

ןוצר לע הדיעמ תישדוחה תינוציחה הרוצה .ומצע ינפב דמועה םלש סופד ןויליג רמולכ ,סופד ידומע 

לש ובתכמ יכיראת :דועו תאז .ותישארב ירוקמה ףסאמה לש תנוכתמה ךישממכ תואריהל ךרועה 

ןויליגב ועיפוה םהינשו ,ןוושחב םה ,ןהכהל םייהנפאפ לש ותבושתו ,םייהנפאפ המלשל ןהכה םולש 

:ט"סקת) ח ףסאמה ,'ףסאמה תאצוה ד"ע תרגא ירבד' :ואר .רוחיאב אצי אוה ףאש ,ומצע ןוושח 
.(ח"ל-ו"ל 

.([ירופסמ יפל] 3 :ב"מקת ,ץלרב) תמאו סוילש ירבד ,לזיו ילתפנ ,לשמל ,ואר 21 
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תינוויה ,תירצמה :תויצזיליוויצ שולש רוכזיאב ונועיט תא םיגדמ ןהכה .בתוכה לע תינחורה 

יכ ףא הלאה םידבואה םיוגה תונושלו' :םירפסב ורתונ ךאו ודבא !היתונושלש ,תימורהו 

.(3-2)'ןה ונל אלה :רמאל םויה הלא הפ ןתא ןיא ,םירפסב דרופמו רזופמ ןתטילפ ראשנ 

ןושלה תקיז לע .(3)'םוק ףיסות אלו [לפנ] הלפנ המע רשא ןושל לכ תירחא תאזו' :ותנקסמו 

.ךשמהב — םואלה בצמל 

,ידוהיה םעהו תירבעה הפשה לע ,ותפקשה יפל ,הלח הניא תאזה תירוטסיהה תויקוחה 

םעה .תורצהו תופידרה ,תולגה לוע תורמלו ץראהו םעה ןברוח תורמל ,וירבדל ,ודחכנ אלש 

ויהלא תרות אלה ,לכיה ןיא שדקמ ןיא ,הכלממו חא ותאמ דדש םא ףא' :ודרש הפשהו 

,תראפת לילכ תירבע ןושלבו ,וילע ארקנ דוע ויתובא םש שודקו ,םדק ימימ השרומ ,ומע 

,םלוע תומימ ונל הוליחנה וניתובא ,איה ונל אלה :רומאל הב ראפתי דוע ,םידמחמ הלכ 

תדיח .תידוהיה תשרומה דוסיכ תירבעה ןושלה תספתנ ,קפס לכ אלל .(4-3)'רוד יפלאמ 

החגשהל תסחוימ ,([3] 'והובבס םיאלפ ,הב עשונ םע לארשיו') לארשי םע לש ומויק 

.([3] 'וילע תפפוח הולא די') הנוילעה 

'ה די תא האורה ,תקהבומ תיתרוסמ השיגב תנייטצמ בתוכה לש הירוטסיהה תסיפת 

שי .ןושל תרגישכ םיליכשמה יבתכב בורל םיחוור הלא ןיעמ םייוטיב .תידוהיה הירוטסיהב 

םיארוקה לש םנזוא תא רבסל ידכ םייתרוסמ ןושל ייוטיב וצמיאש םהיניבמ ויה יכ ,חינהל 

לש הלא םידגיה ירוחאמש יאדוול בורק ,ןכ יפ לע ףאו .םינותמה םיליכשמה וא םייתרוסמה 

םהו ,תירבעה הפשה לש התייחתו המויקל סחיב רקיעב ,תקהבומ םלוע תפקשה תמייק ןהכה 
22.'הצילמה תראפתל' םירמאנ םניא 

אובמב לארשי םע לש ומויק תדיחב ןודל ןהכה רוזחי ךרעל םירושע השולש רובעכ 

...םימעב ועלבנ אל ...םהיצחלו םתורצ לכב יכ' :רמאיו ,תורודה ארוק ירוטסיהה ורפסל 

23.'המה בקעי ערז יכ ועדיו ,הזה םויה םימיקו םייח םדוע 

'ןמזה תוכופהתו ...תובר[ה] תואלת'ה תורמל ,תירבעה לש אלפומה המויק תא עבקשמ 

24,םיירוטסיה םיאשונב םירמאמו הירוטסיה ירפס ,רומאכ ,בתכ ומצעבש ,ןהכה רבוע ,(4) 

לש התומדקתהל ךרד ינויצ איבמ אוה .תירבעה ןושלה תודלות לש יתיצמת םוכיס עיצהל 

הלעמ אוה ,ךשמהב הארנש יפכ ,ולש ןושלה תוחתפתה תיירואית יפ־לעו ,תירבעה הפשה 

םתוישיאב תוהוזמה תופוקתה ויה ולא .'הניבו תעד תורוד' ,ותעדל ,ויהש תורוד םתוא סנ לע 

,יבצ תרטעל התיה' תירבעה תע ,ארזעו המלש ,דוד ,השמ ,לארשי םע ילודג לש םלעופבו 

טסקטב ןלהל ואר .א"פקתב זניתצה ירוכב תעה־בתכב ספדנש רישב הז ןויער לע רזוח ןהכה םולש 22 
.40 הרעה דילש 

חורה .11 ימע ,אובמב ,(ה"צקת ,השראו) בקעי ערז ונמעל םימיה ירבד תררררזג ארוק ,ןהכה םולש 23 
.רפסה לכב תררוש תיתרוסמה 

,ח"מ-מ ,ט"כ-כ :ע''קזו) 3 ט ,ףסאמה ,'דרפסמ םידוהיה שוריג' ,ירוטסיה רמאמ םסריפ ןהכה םולש 24 
.(ט"ל-ה"ל ,ל־ג :ע"קת) 2 ט ףסאמה ,ילבבל םימיה ירבד' ,כ־ש ,לבכ תודלות לע רמאמ ןכו ,(פ-ב"ע 
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,םירחא םיליכשמכ ,הנכמ אוהש ,תירבעה הפשה לש התחירפ .(4)'תראפתו ןואגל חרפתו 

םג םינייצמה ,לארשי תודלותב םייזכרמ םיעוריא םע ותסיפתב תרשקתמ ,'השודקה ןושל'ה 

תוברתה תוחתפתה תא ומדיק הלאה אישה תודוקנ .ןושלה לש התוחתפתהב םיגשיה 

:ןה ולאו ,תירבעה הפשה תועצמאב ושממתהו תירבעה 

;'םיטפשמו םיקח תודע' ודבע השמל לאה רסמ וז הפשב .א 

,הנוהכה ידגיבו וילכו וירזבא ,רצחהו ןכשמה תכאלמ תא באילהאו לאלצב ודמל הב .ב 

:ינושל רשוע לע דיעמ םרואיתש 

:היתולובחתו המחלימה תוכרעמ תא וירוביגו דוד ,םיטפושה ,עשוהי ודמל הב .ג 

ילכבו רוניכב ונגינ םייוולהו תבגשנה שדוקה תריש תא םיליהתה ירבחמו דוד רש הב .ד 

:הרמיזה 

— תוצילמו תודיח ,םילשמ יפלא המלש רביח הב .ה 

;תוינואה טישו רחסימ תיישע ,הביצחה תכאלמ תא ודמל וישנאו — .ו 

.תורימת תוליפת הלודגה תסנכ ישנא ונקית הב .ז 

הסיפת הרקיעב איה ,ןהכה יפ־לע ,לארשי םע לש הירוטסיהה 'רוציק' לש תיוויטקלס הסיפת 

.הז ליכשמ לש ידוחייה הבשחמה חרוא לע הדיעמ םיאשונה תריחבו ,תיתריצי־תיתוברת 

םהש — הרותה ןתמו לאה תולגתה דבלמ ,םישיגדמה ,'חתפמ' יעוריא תנייצמ וז הסיפת 

תא רקיעב — הללכב הרבחה תוישואמ — טפשמבו קוחב היפ םינייפואמה תודהיה ידוסימ 

תא םהילע ףסונבו ,תוליפת ,תודיחו םילשמ ,הניגנו הריש ,ונייהד .תיתונמאה הריציה השעמ 

רחסמ ,המחלמ תכירע המיע דחיו ,(הרוטקטיכראו בוציע :רמולכ) היינבהו תונמואה תמכוח 

היחה תירבעה הפשה תא תרשקמ איהש םושמ דחוימב הבושח וז תיליכשמ הסיפת .טישו 

.הלכלכהו היינבה ןה הריציהו חורה ייח ןה — םיאלמה םיימואלה םייחה םע 

לע דומלל ןתינ .םימלש םיימואל םייח םע הריציו תוברת הבלשב ,תידוחיי איה וז הסיפת 

,לשמל .התדיריו רבעב ןושלה תוברת לע םיליכשמה ןיב םילבוקמה םידגיה ךותמ ךכ 

:רבעב תירבעה לש התלודג תא ריכזמה ,ףסאמה לש א ךרכב וגרופרומ והילא לש ורמאמב 

,םיאיבנה ואבנ הבו ,וניטפושו וניאיבנ ונירשו וניכלמ ידיב הראשנ תאזה הבוט תילגרמ' 

ךלמה וילשמ לשמו ויריש רשו ,לארשי תורימז םיענ רמיז הב ,רודו רוד ימכח לכ ובתכו 

לעמ הדוהי הלכ רשאכ ךא :וניתונוועב ונממ ודבאנ רשא הברה םירפס ובתכנ הבו ,םכחה 

יתוברתה סופרוקל סחייתמ וגרופרומ 25.'הב ודגב היער םגו התמדא לע הלפנ ותמדא 

,םימלשה םואלה ייח לע שגדה תא םש ןהכה םולש וליאו ,יאובנה סותאלו יתורפסה 

.תירבעה הפשל הרישי הקיז ךותמ הנידמה תגהנהו תונמוא ,הריצי םיללוכה 

.(א"ל :ד"מקת) א ףסאמה ,'םישדח םירפס תרושב' ,וגרופרומ והילא 25 
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םואלה לש ובצמל ןושלה תקיז 

,ירבעה ורשקהב ,הז ןויער ,עודיכ .ןהכה לש ושודיח הניא המואה לש הבצמל ןושלה תקיז 

[,] היאשונ אצמש המ [תירבעה ןושלה תא] התוא אצמ' :רבחה יפמ ,ידחכהב עבומ רבכ 
26.'םטועימב הרצו םתולדב הלדלדתנ 

הרשע־סיתש 27.םהיבתכב הנשינו רזוח אוהו ,םיירבעה םיליכשמה וצמיא הזה ןויערה תא 

המדקהב תאז הסיפת באז ןב ביל הדוהי הלעה ,םישדח םיפסאמ תרושב תאצוה ינפל הנש 

לופתו המורהב םורת ,התמוא םויקב ןושלה םויק יכ' :ובתוכב ,ירבצ ןרשל דומלת ורפסל 

םילימב ,םישרשה רצוא ורפסל המדקהב ,ז"סקת תנשב ךכ לע רזח באז ןב 28.'התליפנב 

29.'התוא רבדמה המע תובסמ תוכופהתב תכפהתמ תובסמ תחת ןושלה' :הלא 

תוסחייתה ךות ,לארשי תודלות תוכופהתב תירבעה ןושלה לש הבצמב ןד באז ןב ,ןבומכ 

הקוחר ץראמ יכ ,ובשחנ תוירכנכ אלה' ,םלועה ןמ ודבא אל םא ףאש ,םדק ינב תונושלל 

ןב .'ןהב הקרזנ רשא הבישו הנקז ברמ ןחיל םנו ןניע התהכ םחכ שבי ,תואלכמו תולב ואב 

,ךכו .ידוהיה םעה לש ודמעמו וחוכ םע תירבעה ןושלה לש החוכו הדמעמ תא רשקמ באז 

,תרחא הלשממ די תחת ענכנה םע ךרדו' תורחא תומואל תענכנ המואה התיה ינש תיב ימיב 

תא רשוק ןהכה ,תאז תמועל .(14)'וילע ררתשמה םע ןושלב לדתשהלו הנושלב הפרתהל 

.לארשי םעל אקווד ואלו ,ןללכב תומוא לש ןבצמל יללכ ןפואב ןושלה בצמ 

תורואנב עקר שי םואלה לש ובצמל ןושלה תקיז לע וז האידיאלש ,יאדוול בורק 

לש הרוקמו ןושלה תסיפת ונודינ ןהבש ,(ןכל םדוק דוע יילואו)תינמרגה תורפסבו תיפוריאה 

ןושלכ תירבעה ןושלה תא ובישחהש ,רדרהכו ןאמאהכ ,תורואנה ירפוסמ ויה .ןושלה 

ןיב רשקה הלעוה ןכו 30.םיירצונו םיידוהי תורוקמ לע ךמתסהב ,תונושלה םאכו האירבה 

.(ב"ע ,ל ףד :ה"נקת)ירודכה ,יולה הדוהי 26 
,ףסאמה ירפוס לש םתמורת :הלכשהה רחשב םיפסאמה רוד ירפסב הלכשהה ןושל לע קרפה :ואר 27 

.(195-177 :א''סשת) התישארב תירבעה הלכשה תורפסל ,ןושארה ירבעה תעה־בתכ 
העדוה .א"ע 'ג ףד ,(ו"נקת 'א הרודהמ ! 1827 ,הניו)ירבצ ןושל דומלת ,"המדקה" ,באז ןב ביל הדוהי 28 

,ףסאמה ,'םישדח םירפס תרושב' רודמב ףסאמהב המסרפתנ הז רפס לש הדיתעה ותעפוה לע תמדקומ 

.ד"צש ימע ,(ז"נקת)'ז 
.([ילש רופסמה] 12 :ז"סקת) א םישרשה רצוא ,'העצה' ,באז ןב ביל הדוהי 29 

E.L. Stahl Si W.E. Yuill, German Literature of the Eighteenth and Nineteenth Centuries (1970: :ואר 30 

Eric A. Blackall, The Emergence of German as a :ואר ,ןאמאה לש הפשה תסיפת לע דוע .55) 
 (.JLiterary Language 1700-1775 (1959: 451 on ןכו: J. M. Ritchie, Periods in German Literature

ןאמאה לש הפשה תרות לע דוע ואר .רדרה לש הפשה תייפוסוליפ לע תרוקיב חתמ ןאמאה .(1967:87) 

Maurice Ölender, The Language :ןכו .(79-70 :ז"כשת)תונמא ,סותימ ,הפש ,ץרווש השמ לש ורפסב 

 (1992:4-5) of Paradise. תירבצה הרישה חור לצ ,רדרה לש ורפיסב ואר ןכ,,Joh. Gottfried Herder
 (24 :1890) Vom Geist der Ebräischen Poesie II. םא' תירבעה תא וניכש םיברה הלכשהה ירפוס ןיב
רבע תפש תונושלה םא' :בע ,ו ףד ,ירבצ ןושל דומלת ,'תולעמל ריש' ,באז ןב ,המגודל ,ואר ,'תונושלה 

.'ןושל לכ םא ,שדוקה וננושלו' :(יב :ו"נקת)טפשמ ןיצ ,א"רב ש''רב ןמחנ ןכו .יתראפת ןושל 
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ובצמב תויולת ןושלה לש התדידיו התיילע יכ ןיוצ .הב רבודה םעה תוברת ןיבל ןושלה 

ןד ,תושונאה תודלות לש היפוסוליפה לע ורפסב ,רדרה .הב רבודה םעה לש יתוברתה 

,םייתוברתה ןהיגשיהב ,תורחאו תימורהו תינוויה תויצזיליוויצה לש ןתדיריו ןתיילעב 

יעצמא תשמשמ איה יכו תוברתה תא תפקשמ הפשה יכ ,ןייצ אוה .ןושלל הלא לש ןתקיזבו 
31.םדאה רופישל 

,(Giambattista vico, 1668-1744) וקיו לש ורוביח תא ריכה ןהכה םולש םא תעדל ןיא 

 Scienza nuova ('שדחה עדמה'), תונשב ילופאנב םסרפתהל ולחה תונושה ויתורודהמש

,הז ורוביח .1744 ,ותומ תנשב הספדנ תרחואמה הסריגהו ,ח"יה האמל םישולשהו םירשעה 

רדרה ,התיג ויבתכ תא וריכה ,םינמרגה םירפוסה ןיבו ,םידיחי ברקב קר עודי היה ,תיניטאלב 

,תישונאה הירוטסיהב תילגעמה העונתה לש הירואיתה תא חתיפ וקיו ,ראשה ןיב 32.ןאמאהו 

הדיריב ןכשמהו ,תורגבו תוחתפתה ,החימצב ןתישארש ,תונושה תומואב המצע לע תרתחה 

לע וליאו ,םייוגה ימע לע הלח תילאידיאה תיחצינה הירוטסיהה לש וז תויקוח .תומלעיהו 

תא ןילרב היעשי האור תאזב 33.השודקה הירוטסיהה לש ,תרחא תויקוח הלח ירבעה םעה 

הלעוה תישונאה הירוטסיהב תוירוזחמה לש ןויערה יכ ףא ,וקיו לש ויתומורתמ תחא 

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Herders Werke, IV, ed., Theodor :ואר 31 

 (448 ,244-245 :??18) Matthias. המודב ידוהיה םעה לש ומויק תדיח תא ריבסהל ןכומ רדרה
Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der :ואר .'םינעוצ'לו םינימהרבל 

 (66 :1909) Menschheit, Herders Sämmtliche Werke XIV, hr. v. Bernhard Suphan.

רדרה וליאו ,ויתועדמ דחוימב םשרתה אל התיג יכ ,חוודמ קרב .Peter Burke, Vico (1985: 3-4):ואר 32 

יכ ,רסומ סמדא םג .םהיניב תובורק הפקשה תודוקנל ,ותעדל ,בל ומש אל ךא ,ומשרתה קא ןאמאהו 

H. P. Adams, The Life and Writings of Giambattista Vico (1970: :ואר .וקיו יבתכ תא ריכה ר־חה 
ימור ןושל' םג ,תינמרגו תירבע דבלמ :תורז תונושל עמש ןהכהש רסומ סירטל ,ןהכהל רשאב .220) 

.([76] 'ריכזהל בתכמ') 'ילגנאו תפרצ 

 33 (1984) The New Science of Giambattista Vico, םיכרועה לש אובמב (xx, xxi, xxxii), רוביחה ףוגבו,

54 'סמ ,(המודקה הירוטסיהב תוירקיע תופוקת שולש) 31 'סמ :תומויסקאה וא םיאשונה ירפסמ יפל 
,172 ,168-167 ,(תשדוקמה הירוטסיהה תא הנמאנ םנורכיזב ורמשש םהו ,ןושארה םעה ויה םירבעה) 
םלועב תומואה לכ ןיב הקולחהו ,יתימאה לאה ידי־לע הדסונש תירבעה תדה לע) 396 ,393 ,313 

,תורגבתה ,תומדקתה ,לודיג :תירוטסיהה תוילגעמה) 1096 ,1094 ,(םלועה תומואלו םירבעל םודקה 
הירוטסיהב תוירוזחמה ןויער תא (ילגה תובקעב)למכורק ןמחנ חתפי ט"יה האמב .(תומלעיהו ןובקיר 

,ז םירעש :ד"נרת)ןמדה יכובנ הרומ :ואר .תידוהיה המואה לש ךלוהו ךשמנה השודיח תאו תילארשיה 

.(ךליאו 240 :1971) ב לארשי תבשחמב םינויצ ,ץיבודיבאר ןועמש :ואר ,ק''נר לש ויתורוקמ לע .(ח 
ורוביחב ,ח"פקתב ידוהיה םעה לש ומויק תדיח תא אטבל ביטיה (ר"יש) טרופאפר הדוהי המלש 
ונתמוא םויק יכ יחא םתעדיה' :(173 :ח"פקת) ח םיתצה ירוכבמ קלחכ ספדנש ,'הדוהי תיראש'" 
לע רשא םימעה לכ וילע וממותשיו ואלפתי רשא םירבדה ןמ דחא אוה ,הנש םיפלא המכ הז הרחבנה 

ידמו סרפ לבב רושא ,םייחה pאב םתיתח ונתנ רשא םלכ םינומדק םימואל וארי תע ,המדאה ינפ 
םמש םיקהל םלוע ידסומל ןבא ידומע םהל ונביו ,םהימיב תבשונ pא תוצק לע וטלש םלכ ,ימורו 
ויניע ...ןמאנ וישודק םעו ויהלא םע דר דוע הדוהיו ...ויה אלכ ויהו ומל וכלה ופלח םלכו ,ןורחא רודל 

.(א ,בי עשוה יפ־לע) 'ףוס דעו שארמ הלאה תומואה לכ תורוק וזח 
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תיירואית תא עיצה ,לשמל ,ילוואיקמ 34.תורואנה ןדיעב ףאו ,סנאסנרב ,הקיתעה הפוקתב 

'םיליג'ה תשולשב ןד גניסל ןכו 35.תותיכו םימע לש םהיתודלותב תושדחתההו תוירוזחמה 

היפלש הסיפתב אוה וקיו לש ושודיח 36.תורגבו תורענ ,תודליל םיליבקמה ,םלועה לש 

37.וז תירוטסיה תויקוחל 'תייצל תבייח' ןמזו םוקמ לכב תישונאה הרבחה 

לש םהיבתכמ עפשוהש ןיבו ,ואל וא וקיוומ תורישי ןהכה םולש עפשוהש ןיב ,םוקמ לכמ 

הלא םינויד .טקפסורפב המוד ןויער עיבמ אוה 38,הקיתעה הירוטסיהב ונדש םיינמרג םירפוס 

,ןהכה םולשל םיעודי ויה יכ ,חינהל שיו ,הלכשההו תורואנה לש ןמלוע םורב ודמע םהימודו 

39.הירוטסיהה תסיפתב ןדו הירוטסיה תביתכב קסעש ימכ 

,החימצב התישארש ,םימע לש םהיתודלותב תירוזחמה תוחתפתהב אוה ןויערה רקיע 

הפשהו תודהיה יבגל וליאו .הליפנו הדיריב הפוסו ,תורגבו תומדקתה ,לודיגב הכשמה 

.םימש תחת ץפח לכל תעו ןמז לכל' :יסינ טעמכ ,אלפומו ךשמנ םויק ןהכה האר ,תירבעה 

תא ןהכה םולש חתופ ,'הטמ תדרל וא הלעמ תולעל עיגי רות דחי הכלממו יוגל םג שיאל םג 

ןהישארו ,התוער לא השא תובלושמה תוכפהתמ תובסמ אוהו' .םישרח םיפסאמ תררשב 

םרוה רשאכ ,ותלוגס לכ הרקמ ןכ םע הרקמכ הנהו ...לכ דחי רצויה ,הבס לכ רוקמב תוחחא 

תא ןייצמ ןהכה ,רומאכו .'ותמכחו ונושל לפשתו לעת ןכ םואלו םואל ןרק דרוה וא 

הדבא ,ןתדירי םע ךא ,ןתמכוחב ונייטצהש ,תימורהו תינוויה ,תירצמה תויצזיליוויצה 

רהפמ ןתטילפ ראשנ יכ ףא הלאה םידבואה םיוגה תונושלו' :ודבא ןהיתונושל ףאו ,ןתמכוח 

תירחא תאזו' :ותנקסמו .(3-2)'ןה ונל אלה :רמאל םויה הלא הפ ןתא ןיא ,םירפסב דרופמו 

ידוהיה םעה םה הז ללכמ םיאצוי .(3)'םוק ףיסות אלו [לפנ] הלפנ המע רשא ןושל לכ 

,הכלממו pא ותאמ דדש םא ףא' :תולגל אצי םעהו הברח pאה יכ ףא ודבא אלש ,ותפשו 

 34 (85-87 :2000) Isaiah Berlin, Three Critics of the Enlightenment• ורפסב םג ספדנ Vico and Herder

לצא הירוטסיהב תופוקת שש ןכו ,תוומ ,תורגב ,הדילכ תוירוזחמה תסיפת לע .(1976: 64-66) 
.Lawrence Besserman, ed., The Challenge of Periodization (1996: 7) :ואר ,],טסוגוא 

Niccola Machiavelli, Discourses on Live, Trans. Harvey C. Mansfield and Nathan Tarcov :ואר 35 

Machiavelli: the Chief Works and Others, Trans. Allan Gilbert, vol. I (1965: :ואר ןכו ,(1996: 209) 
 (1232 ,278, 419; vol. III.

;Gotthold Ephraim Lessing, Dir Erziehung des Menschengeschlechts (1785, No. 70, 88) :ואר 36 

םוגרת םג ללוכה ,(ז"כשת)ישונאה ןימה ךוניח ,גניסל םירפא דלוהטוג ךותב ספדנ רוקמה ןמ םוליצ 

.ןיילק קחצי תאמ תירבעל 

.34 הרעהב ,ליעל םירכזנה וירפסב ,ןילרב היעשי :ואר 37 
ןמ םיינמרג םירפוס יכ ,רובס ,וקיוול שדחה עדמה לש תילגנאה הרודהמל המדקהב ,שראמ ינותנא 38 
:ואר .תירוטסיהה תוחתפתהה רבדב םימוד תונויערל םמצעב ועיגה םזיצירוטסיהה לש הלוכסאה 

 Anthony Grafton, 'Introduction,' in Giambattista Vico, New Science, Translated by David Marsh
 .(1999: xii-xiii)

Eric A. Blackall, The Emergence of German as a Literary Language 1700-1775 (Cambridge, :ואר 39 

 (4-5 :1978 ,England, 1959; Ithaca, תימואל החירפ תעב תחרופ הפשה :ץינבייל לש ותנשמב.
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ארקנ דוע ויתובא םש שודקו ,םדק ימימ השרומ ,ומע ויהלא תרות אלה ,לכיה ןיא שדקמ ןיא 

,איה ונל אלה :רומאל הב ראפתי דוע ,םידמחמ הלכ ,תראפת לילכ תירבע ןושלבו ,וילע 

.(4-3)'רוד יפלאמ ,םלוע תומימ ונל הוליחנה וניתובא 

רישב הז ןויער לע רזחש ךותמ םידמל ונא ,ןהכה םולש לש תססובמ הסיפת איה וז ןכאש 

א"פקת תנשב ותכירעב תאצל לחהש ,םיתעה ירוכב ירבעה תעה־בתכ שארב םסריפ רשא 

דע ואיש הלעי תע /עיקרה תחת ץפח לכל םיתע' :'םיתעה ירוכב תרבחמ לע' םשב ,(1820) 

ןובקרל תעו /חרפה למגי חרפי ,ץיצ ץיצי תע /.וגזמ תינרחא תולעמ רשע תעו /עיגי בעל 

/.וער־ז ךב םיעושעש יעטנ !םירבע ןג /.וגיחי וענ תעו ,םידודו החונמ תע /חרק והסכי ,לבוי 

/;ךינפ וסכ םילורח ,תשטנ /.ועדונ אל ךיתובקע ,תע הפלח /:ךימש ופרע רטמכ חקל לע 

40.'ךתע ירוכב לכ ולשבי התע ,ועטנ ךיערז דוע ,שדחתת בושת 

ןהכה לש ןושלה תסיפת 

אשונב ונדש םירחא םירפוסכ .ונניינעל הבושח ןהכה לש ותנשימב ןושלה תודלות תסיפת 

ישאר ונוידב ןהכה בלשמ 41,(םירחאו ןוזיוול־רבאנש ,םייהנפאפ ,לזיו :ןוגכ)תירבעה ןושלה 

־ימיב רקיעב זכרתמו ,ןברוחה זאמ תרכזנה החירפה תפוקת רחאל ןושלה תודלותל םיקרפ 

ודקימו 'תועידי[ה]ו תומכןוןח'ה תא חונזל םידוהיה וצלאנ םישקה תולגה יאנתב .םייניבה 

תוחתפתה תא ,ותעדל ,ענמ הז םוצמיצ .תווצמבו הרותב יתוברתהו ינחורה םקוסיע רקיע תא 

תוגהמ םירבע ןושל תובשתו' :תודהיה טעמל — םירחא תועוצקמל התקיזב תירבעה ןושלה 

תנבהל הבושח וז הדוקנ .(6-5) 'ליח התשע םיהלא רבדב קר :תוכאלמו תומכח ראשב 

הלכשהה יגוה ןיב התמגוד ונאצמ אלש ,וז תידוחיי הסיפת יפל .ןהכה לש ןושלה תסיפת 

רישעה רשא ירקיעה םרוגה איה לוחה תועוצקמו םיעדמהו ןושלה ןיב הירפהה ,התישארב 

הלכשהה לש תיחכונה היגולואידיאה תא ןהכה םשיימ הז ןפואב .רבעב תירבעה ןושלה תא 

הייארל ,תירבעה הפשב שומיש ךות םיעדמבו לוח ידומילב ןויעה תבחרהב הלגדש ,תירבעה 

ךרדה איה וז היירפה ,ךכו .תידוהיה הירוטסיהה לש 'תינרדומ' היצטרפרטניא־הרלו תשדוחמ 

הירוטסיהה ןמ תעבונ תאזל החכוההו ,םנמזב התוברתו תירבעה הפשה שודיחל תעצומה 

:תויולג שולשב ידוהיה םעה לש ובצמב לחש רופישב ןהכה ןיחבה ,וז הסיפת יפל .תידוהיה 

םש ישנא' ומק היתובקיעבו ,'המכחה תבהא'ל תוחיתפ ןהב הרצונ .דרפסבו ברעב ,םירצמב 

תנייצמ וז תינחור תוליעפ .(6)'םידבכנו םילודג םירפס ובתכ םהו ,םיעדונו םילודג עדמו 

.ךרכה שארב ,(א''פקת) א םיתעה ירוכב ,'םיתעה ירוכב תרבחמ לעי ,ןהכה םולש 40 
רוד ירפסב ,הלכשהב תירבעה ןושלה לע ,ו קרפ ואר ,תירבעה הפשה רבדב םיליכשמה ינויד לע 41 

.(195-177)הלכשהה רחשב םיפסאמה 
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,ןיינעמ .תירבעה הפשה לש הנרק םג התלע דבב דבו ,תידוהיה תוברתה לש הבצמב הבטה 

םושמ תאת ,תירבעל תיברעמ ומגרותש םייניבה־ימיב םירוביחב גשיה לכ אצומ וניא ןהכהש 

ישודיח תא רקבמ אוה .םוגרתה יללכ לעו ןושלה תרהוט לע םימגרתמה ודיפקה אל ותעדלש 

שומישה תמשא תא םהב הלותו ,תינוויו תיברע ,תימרא ,תירבע לש לילבמ ורצונש ןושלה 

םזירופל ותונמאנ תא ףקשמ אוה ךכב .םהירחאש תורודב םירפסה ירבחמ ןיב 'הפש יגעל'ב 

.הפשה שודיחב הכרדכו התמסיסכ ותוא הצמיא תירבעה הלכשהה רשא ינושלה 

אוהו ,תונורחאה םינשה האמב זנכשאבו הילטיאב ןהכה אצמ המוד תיתוהמ תוחיתפ 

,ונייהד ,תונושלבו תומכוחב ןהו "ה תרות'ב ןה תחאל םידוהיה לש םתונוכנב התוא ןייפאמ 

םהיתוצילמ' :םיחלצומ ויה ןושלל ןושלמ םהימוגרת :הרפמ היה בולישה .הפוריא תוברתב 

ביצהש םיינושלה םינוירטירקה .(8-7) 'םדק יררושמ תוצילמל תומךל וברקו םעונ וקיפה 

ארקמה ןושלל הרזח :רוריבב התע םיארנ תילאידיאה התומדב תירבעה ןושלה ינפל ןהכה 

תא ןהכה האור תאזב .הללכב הלכשהה לש היתופיאש תא תומאות ולאו ,ך"נתה תרישלו 

אוה ךכבו ,([7] 'תונורחאה האמה תונשב') םישדחה םינמזב תירבעה לש התייחת תישאר 

הנש םירשעכ הה' :וירבדכ ,ףסאמה תפוקתל — ולש־ונמזל תירוטסיהה ותריקס תא איבמ 

תמורת תא ץיפאמ אוה .'תעד ירמאו המכח יבתכמ וצבקו ופסאו ,םיפסאמה ילעב ומק הנהו 

.(8) 'היקנו החצ תירבע ןושלב םיבותכ' — תעדו המכוחב םירמאמ םוסריפב ףסאמה 
:רמואו לילכמ ,םיכרכ העבשב הכ דע עיפוהש ,הז יתורפס לעפמ לע רבחמה לש ומוכיס 

.'חמשו האר רוד ,םהידיב םהישעמ וחלצ םינש [עבש] העבשכ' 

תקספהל ואיבהש םימרוגה לש םיטרפ יטרפל סנכיהל ןיינע לכ ןהכהל ןיא הז בלשב 

,םיארוקה תקשח הדבא םואתפ ךא' ,טוריפ אלב ,ףתחב ןייצמ אוהו ,תעה־בתכ לש ותעפוה 

המ םושמ קיסהל רשפא םכותמש םיזמר איבמ ןהכה ,תאז תורמל ךא .(8)'ופסאנ םיפסאמהו 

.ףסאמה רגסנ 

!ףסאמה רגסנ עודמ 

התניחבמ ןה תיתורפסה התניחבמ ןה ,הז רשקהב ןיינע תוררועמה תולאשה תחא ,ןכאו 

?(1797)ז"נקת תנשב ףסאמה רגסנ עודמ :איה ,תירוטסיההו תיתוברתה 

ןיבש תויכשמהה לע עיבצהל ןהכה לש םיכלוהו םיכשמנה ויצמאמ תורמל יכ ,ןיינעמ 

,תדגונמ המגמב ונא םיחכונ ,ולש־ותכירעב תשדוחמה ותאצוה ןיבו ירוקמה תעה־בתכ תאצוה 

םידיתעו' .וימדוק לש וזמ הנוש היהת הכירעב וכרד יכ שגדומ ןפואב ןייצמ ןהכה היפלש 

רשא םינושארה םיפסאמה [ךרד לע] ד"ע' ,בתוכ אוה ,'םישדח םיפסאמ רואל איצוהל ונחנא 

ךא' :ול ומדקש םיכרועה תואיגש לע רוזחלמ רהזיי יכ ,בתוכ אוה היבו הינמ ךא .'ותבשנ 

היה םאו .(10)'ל"נה םיפסאמה תתיבש ובסה רשא לושכמו העינמ לכ קיחרהל וניכרד הרמשנ 

,תקולחמב יונשה רמוח סיפדהלמ וענמייש ריהצמ ךרועה ,וירבד תועמשמ רבדב קפס הזיא 
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דגנתמ רשא רבד לכו ,הטטקו ביר ירבד לכ הקחרה תילכתב ונתורבחממ קיחרנ' :ורמואב 

.(12)'וניבתכמ ירעש ואובי אל הלאכ ...תורחא תותד געל לכ וא ,[הןשודקה ונתדל הלילח 

תוועמ ונקתי זא יכ ,'תמאה דגנ לושכמו האיגש המא' ספדיי םא יכ ,חיטבמ אוה ,ןכ־ומכ 

ענכשל ויצמאמו תלצנתמה םתמינו וירבד חסונ .(11)'לכ ןיעל תמאה הדונו' םיאבה תונויליגב 

:וירבד הלאו .ףסאמה לש ורבע רואל םינבומ תעה־בתכ לש תוינידמה יוניש רבדב ויארוק תא 

;ונדעב ןגי בוטה לאהו .רתסב ינשלמו ןיטשמ לכ םודיו :הבדו הרס לכ ונמכש לעמ ריסנ הזבו' 

.(11)'לארשי ינב וניחא יניעבו ויניעב ןח אוצמו ,רשיהו בוטה תושעל ליח ונרזאד 

לאוד ןוספלוו קרהא ,םישדחה ויכרוע תדמעב הנצקהה ןמ העבנ ףסאמה תריגס ,ןכאו 

ךרכב .יליכשמה הנחמה ךותב םיכוכיחה ןמ ןכו ,לכייא קחצי תובקעב ואבש ,ל"ירב 

םיכרועה ואצי ,ףסאמה תעפוהב םינש עברא תב הקספה רחאל ד"נקתב אציש ,יעיבשה 

.תיתרוסמה תונברה םע םיתומיעה תא ופירחהו תידוהיה תרוסמה תרוקיבב םישדחה 

ועיבהו 42,םינברה לש םחור תרומל םיתמה תנלה סומלופ תא תובלל וכישמה םה ,המגודל 

43.(ותריטפ רחאל)ןילרב לואש ,תקולחמב יונשה ליכשמה־ברב םתכימת תא 

ומייקתה םמצע םיליכשמה ץבו ,םיעיקב ולגתה ומצע יליכשמה הנחמה ךותב םג ךא 

שתכתה ,ןוספלוו ,ףסאמה ךרוע .םייגולואידיא םקלחו ישיא עp לע םקלח ,םישק םיחוכיו 

44.םינומדק םירבחמל וירפס תא סחייש ךכב ,תיתורפס תוזחתהב ומישאהו בונאטאס םע 

טפשמ ןיצ ורפסבש ,א''רב ש"רב ןמחנ ,םינותמה םיליכשמה דחא םע סמלפתה םג ןוספלוו 

תרוקיב חתמ ש"רב .ףסאמהב םישדחה םיכרועה לש תוינוציקה םהיתויטנמ תוגייתסה עיבה 

לטבל הפיאשב ומישאהו ,'םייחה חאב החיש' הריטאסב תינוציקה ותדמע ללגב ןוספלוו לע 

[ןוספלוו לש ומש] קרהאכ אב ,[קסלדנמ] 'השמ תומ' רחאל ,וירבדל .תוישעמה תווצמה תא 

45.יאנג ייוניכב םיכרועה תא הניכ ףא אוה .'בהזה לגעב םעה תא איטחהו 

םיכרוע לע תבקונ תרוקיב חתמ ,ףסאמה יפתתשממ היהש ,שלטיי ךורב ,רחא ליכשמ םג 

םיכרועה לש תירוקמה הכירעה ךרדמ וטס יכ ,םתוא םישאה אוה .ףסאמה לש הלא 

םיכרועה יכ ,ןעט שלטיי .לקולק רמוחו םישוביש אלמ םתכירעב ףסאמה התע יכו ,םימדוקה 

,ינולפ 'ר ,ינלופה ברה תא ראיתש םושמ ,ןוספלוו ןורהא תא עיקוה דוחייבו ,ביר ורחריח 

יכ ,ןעטו םיטוב םירבד םיכרועב חיטה שלטיי .תגעלנ תומדכ ,'םייחה חאב החיש' הריטאסב 

םוסריפבו ,(ס"ק :ז ףסאמה)ינשה ךרועה ,ל''ירב לאוי תאמ הז אשונב תרבוח םוסריפ לע העדוהב 42 
לש ותריגסל תוביסה לע דוע .(א"סש)לכייא קחצי תאמ אשונ ותואב תוירבע תויתואב תינמרגב רמאמ 

.(55-54)ןושארה ירבצה תצה־בתכ ,ףסאמהל רצומ חתפמ :הלכשהל רצש תפסב ואר ,ףסאמה 
תא תחבשמו ,הנונשה הריטאסה ,(ו"סר :ז ףסאמה) רשוי בתכ תא תללהמה תרוקיב ומסריפ םה 43 

.ליכשמה־ברה ,הרבחמ 

הינמרגב תירבצה הלכשהב םינויצ •.הרומת יקבאמב ירפס ןכו ,(ג"נר־ב"נר :ו"נקת ,ג)ז ףסאמה :ואר 44 
.(87 ,83 :ח"משת) ח"יה האמה יהלשב 

pאב החיש' .(29 'עה ,91 :םש)הרומת יקבאמב ירפסב וארו .(ח ,ד)טפשמ ןיצ ,א"רב ש"רב ןמחנ 45 
.(ז"נקת-ד"נקת)ז ףסאמהב ,ןוספלוו ןורהא ,הרבחמ םש םוליעב הספדנ 'םייחה 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:44:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



יאלפ השמ 74 

םש תושעלו עצב עוצב ןעמל םליעמל םמצע תא ושבלו ףסאמה םש תא ובנג םיריעצ' 

לארשיב ומש ארקי םא יכ ףסאמה דוע ארקי אל' ,שלטיי עבק ,ךכ םושמ .'חאב 

השודקה הצילמ םעונ תיחשמ רבח ורבחו ופסא םברקב רשא ףוספסאה יכ "ףוספסאה" 

46.'םהל ןכומ וניאש תורתומב הואת וואתיו 

(ל"ירב) ל"י תאמ וטומה ןמ םידמל ונא האמה יהלש תארקל הלכשהה לש הבצמ לע 

ץוחב המכחה' :תעה־בתכ רגסנ התאצ רחאלש ,ז"נקת תנשל ףסאמה לש הנורחאה תרבוחל 

ףסאמ שיא ןיא התע דעו .../הל עמוש ןיאו בשק ןיאו הנוע ןיא ןכא /,הלוק ןתת בוחרב ןורת 

ךותב וליפא םיכוסכסה רובג םע .תורושה ןיבמ תצבצבמ שואייה תמינ .'התיבה התוא 

,תירבעב ןיינעה רסוחו ,120 ידכל םימתוחה רפסמב הדיריה ךשמה ,ומצע יליכשמה הנחמה 

47.ותעפוה תא קיספהל ףסאמה ץלאנ 

ףסאמה לש ובצמ לע הנינשב ש"רב ןמחנ ליכשמה אטבתה ,ו"נקתב ,ןכל םדוק הנש 

:ףסאמה תקספהל תפסונ הביס עיצה ךכ ךותבו ,טפשמ ןיע רכזנה יתרוקיבה ורפסל וטומב 

־לאו 48.'ףסוכ םת יכ בתוכ דוע הברי אל /םיתובישה /ףסוי וא ףסאי םא ףסאמה /ינולאש' 

ואיבה םה ףאש ,תיפסכה הכימתה רדעיה לעו ,רומאכ ,םימתוחה טועימ לע זמור אוה ןוכנ 
.תעה־בתכ תריגסל 

ףסאמזו שודיח תעב תירבעה בצמ 

תירבעה הפשה לש הבצמ דועיתל ףסונ רוקמ שמשמ םישדח םיפסאמ תררשב טקפסורפה 

לש דוריה הבצמל םימוגע םיווק טטרשמ ןהכה .ףסאמה תא שדחל ןויסינה ברע התוברתו 

,ףסאמה לש רואל ותאצוה תליחת םע החירפה ןדיע רחאל הנש םירשע ,ןמז ותואב תירבעה 

תרחא חור' :תירבעה יפלכ םידוהיה לש םסחיב התע לחש יונישב ןיחבמ אוה .ליעל ראותש 

תא וחדש הלא .'םוג ירחא הוכילשהו םהיתובא ןושלב וסאמ .ונמע הצקב םעפל הלחה 

רובעב אלה ?תירבע תפשלו ונל המ' םרמואב ,'םימע[ה] ןושל' תא המוקמב וצמיא ,תירבעה 

ןמז ותואב הרבג ,ןהכה לש וז ותנחבה יפל .(9-8)'חאה ימע לכמ ונמטשנו ונלדבנ הז 

,ה ;ב"ע ,ב :ה"נקזו)ברואה רפס ,'הואתה תורבק' ,[שלטיי ךורב] ט"ס אוליס יד יזוגרא היננח סחנפ 46 
.(א"ע ,כ ;א"ע 

הדוהי .(96 :1869)רפסב ןגרבו ורפסב םג ספדנ .(137 :1868)תירבצ יבתכמ רפס ,סירטל יולה ריאמ 47 
וייח ימיב התלע רשא תולעממ תולע רשע הפשה הדרי הנהו' :ז"סקתב םימוד םירבד בתוכ באז ןב ביל 

ראשנ אלו .הנושל ועדי אל הירפסב יארוקהו ,ירפסב ודמלי אל הנושל ועדי רשא יכ ,[ןוסלדנמ לש] 

:ואר .'הירבח ירדע לע היטועכ תירבע תפשו ,תונושלה ראש דומלב 'וצמאתהה םא יכ ןומהה לכמ 
.([ילש רופסימה] 18-17 :ז''סקת) א םישרשה רצוא ,'העצה' 

Sterbetage', Kalendarund' ,L. Zunz :ואר ,1797 תנשב םימתוחה רפסמ לע .רעשב ,טפשמ ץצ 48 
 (93 :1847) Jahrbuch fur Israeliten VI
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תידוהיה תוברתהש ,הלכשהל םיטונה םידוהיה ןיב השוחת הנמתסנו ,תוללובתהה תפיאש 

יתש ןיב רשגל הפאשש ,תירבעה הלכשהה יכ ,רבתסמ .םידוהיה תאנישל םרוגה איה 

אל ,תיפוריאה תורואנה חור תא תנייפאמכ תירבעה תוברתה לע רומשל תאז םעו תויוברתה 

־דח היה תונבל הלמעש ילאיברוורפה רשגה הארנכו ,תוללובתהה לג דעב רוצעל החילצה 

.םיירבעה םיליכשמה לש םביל תניגמל ,הצוח תודהיה ןמ — ירטס 

תירבעה דומיל תא םהידלימ וענמש םירוהב ןהכה אצומ תירבעה תחינזל תפסונ הביס 

וליעויש דומיל תועוצקמ ופידעה םה ,תאז םוקמב .תישעמ תלעות הב ואר אלש םושמ 

אוה ףאו ,ןכל םדוק םייתנש באז ןב יניעב םג תרייטצמ המוד הנומת .םהינב לש םתייחמל 
49.תירבעה הפשה לש הדמעמב הלחש תורדרדיהל וז הביס איבמ 

ףזנאמזו שודיחל עקרה 

תנשב ,ןושארה ףסאמה לש ותעפוה תקספה רחאל םייתנש ?ףסאמה שודיחל עקרה המ 

ןהכה םולש הנפ ט"נקת באב ז"יב .ואיצוהלו רוזחל חילצה אלש ןויסינ השענ ,ז"נקת 

50.ףסאמה תאצוה תא שדחל ול ארקו ,ףסאמה לש ןושארה ךרועה ,לכייא קחצי לא בתכמב 

םירשע םיפסאמה תלועפ לע םיקוספ ירכיזב שודגו ,לבוקמכ ,תצלמנ ןושלב בותכ בתכמה 

ןוצרה לעו הפשה תדירי לע ,ףסאמה תריגס םע ,התעו ,תירבעה ןרק תמרהב ןכל םדוק הנש 

ןיכרמ ןהכה .תעה־בתכ שודיח תועצמאב 'הנשויל הרטע ריזחהל' ('יל טעמ תוקת ךא ינאו') 

,ג"מקתב ,ןכל םדוק הנש הרשע־שש גהנ ומצע לכייאש ךרדב לכייא ינפב דובכ תאריב ושאר 

,'ינודא התע אנ םוק' .תעה־בתכ תאצוהל המכסה שקיב ונממש ,למו קיתווה ררושמה ינפל 

דוע סנש ,ךתרובג שיאכ יכ' ,לכייא קיתווה ךרועה לא ,ו"כה ןב ,ריעצה ןהכה םולש ארוק 

םא ...הירוענ רשנכ שדחתתו ,רפעמ [תירבעה הפשה תא] המיקהל לכות ילוא ,ךינתמ רבגכ 

הפש תרזעלו ,יתרזעל אנ םקה' :ותשקב תא חטוש אוה .'ףסאמה יבתכמ איצוהל בושת 

יכו ,הינמרגל ץוחמ םג ףסאמה שודיחב םיניינועמ םיבר יכ לכייאל חיטבמ ןהכה .'תירבעה 
.לעפמל די תתל םתוא םג ודדועי ותופתתשהו ותמזוי 

תעה־בתכ ךרועכ לכייא תא סייגל שקיב םאה ילכייא לא וז ותיינפב ןהכה ןווכתה המל 

לש ותכירעב תעה־בתכב ךומתיש קר הצר וא ,('ףסאמה יבתכמ איצוהל בושת םא' :וירבדכ) 

רחאל הנש םירשע הפשה תדירי לע ,([ילש רופסמה] ;18-17) א םיימרשה רצוא ,'העצה' ,באז ןב 49 
באז ןב .הפשה תייחת ץויכב יתוהמה הנפמה תא באז ןב האור ויתולועפבש ,קסלרנמ השמ תריטפ 
םיליעומה םידומיל רחא הריהנה תאו םעב ושפש עצבה תפידרו תונרמוחה תא תחא הביסכ הנומ 

תירבע דומלל יאנפ רתונ אלש ךכו ,לוחמו הקיסומ ידומיל םהל ףסונבו לוחה ידומיל ןכו םתסתפל 
.(47 הרעהב ,ליעל וארו) 

.(137-136)תירבצ יבתכמ רפס ,סירטל לש ורפסב םג ספדנ .(96-95 :1820)רשוי בתכ ,ןהכה םולש 50 
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לכייא לא בתכמה תביתכ תעב .תטלחומ הנקסמל עיגהל השק ובתכממ ?ומצע ןהכה םולש 

ט"נקת רייא 'ט ךיראתב םותחה ,ררגא ילשמ ,ןהכה לש ןושארה ורפס עיפוה רבכ 

יחלשב' :לכייאל ובתכמ תא רגיש יכ ,בתוכ ןהכה םולש 51.וינפל ךלה רבכ ומשו ,(המדקהב) 

ןמ אלו 52.'תירבע תוצילמ הילע תובותכ רפס תלגמ' ול שיגה יכו ,'ינממ תחא תרבחמ ול 

לכייאמ שקיב אוה ןכש ,ולש־ומכש לע לופית הכירעהש תורשפאל ןכומ היה ןהכהש ,ענמנה 

,םוקמ לכמ 53.'השעא המ העדאו ,די הפ יל ביצא ןעמל' .ןילרבב ויעדוימ ינפל וילע ץילמיש 

תשיכרלו ףסאמה תצפהל ישיא ןפואב לועפל ןכומ — שודיחה םזוי — ןהכהש רורב 

יכ — לעפמל ףרטצהל וזרזל ידכ — לכייא ,ובתוכמל חיטבמ אוה ירהש ,םיכמותו םימתוח 

יבהואמ םיבר יכ ,לארשיב םציפהלו בקעיב םקלחל יחכ לכב ץמאתאו ,םהמע ןיכת ידי ףא' 

.'םתונקל םשפנ הפסכמ התלכ םיקחרמב יריכמו 

דבלב וז אל ותבושתו ,(ט"נקת [בא] םחנמ יכב) םימי השולש רובעכ ול הנוע לכייא 

וניא אוה ,ריעצה ובתוכמל הכרעהה לכ םע .שואיי האלמ איהש אלא ,תדדועמ הניאש 

ינא ימ יכ' .והשמב רוזעל לכויש בשוח וניאש םושמ ,ףסאמה שודיחב ףתתשהל ןכומ 

ותבזכא תא ףקשמ לכייא לש ובתכמ .'?ךל סונמל ינתמש יכ יליח המו ?ךל רזעל דומעל 

בתכמב שי .היליעפמ דחא היהש ,תירבעה הלכשהה ןמ לודגה ושואיי תאו תישיאה 

הלאו .הז ךרועו רפוס יניעב תירבעה הפשה לשו תירבעה תוברתה לש ןבצמ תכרעה 
:וירבד 

,הבהאה ימי ופלח .ויליכשמ לעו הדוהי םע לע רבע רשא הלערתה סוכ תעב[? תא יתמעט יכנא םג 

הלהתל רבע ןושל חרפתו המכחה ינצנ וארנ תע ;לארשי ינב ןיבו יניב ויה רשא תירבה ימי ורבע 

ףא !ההא — םניאו וסנ .ומויב םוי רבד התנובת ירפמ טוקלל לארשי ינב ירענ ואצי זא ,תראפתלו 

,םהיתובא ןושלב וסאמ ,העד ץראה לכ האלמ :רומאל םבבלב ורמא םוימ :בוש ןופיסוי אל 

54.הברעב רערעכ ינובזעיו וחכש יתוא םג :סויג ירחא הוכילשיו 

אלו םעט האר אל אוה ,ןילרבב 'םידידיה תדוגא' ריכזמכ םינש ןתואב שמיש לכייא יכ־ףא 

בתכנ ובתכמ .רחא םדא לכ םע וא הרובחה ינבמ שיא םע ןהכה תא רשקל תונוכנ הליג 

'ןילרבל ךומס הדשה ירעמ תחאב זא' בשי לכייא ,סירטל יפלו 55,'ןילרבל ךומס גרעבענעש'מ 

התעו' :בתוכ אוה 56.הישותהו בוטה ירחוש תרבחב ותוליעפמ לדחו (?עבק וא יערא תבישי) 

.המדקהה ףוסב ,(ט"נקת) א ח ררגא ילשמ ,שטירזעממ ך"ירב םולש 51 
.(136) תירבצ יבתכמ ;(95)רשוי בתכ 52 
.(137) תירבצ יבתכמ ;(96) רשוי בתכ 53 

םחנמ ך' אוה ,רשוי בתכב ספדנכ ,לכייא לש ובתכמב ךיראתה .(םש)תירבצ יבתכמ ;(םש)רשוי בתכ 54 

.'ט"נקת בא םחנמ כ'־ל תאז ןקית סירטל .'ס"קת 
גרעבנעש'כ םוקמה תא ההזמ ,(םש)תירבצ יבתכמ ,סירטל :בתכמה תמיתחב (םש)רשוי בתכ ,ןהכה 55 

.ךילרעבל ךומס 
.(73) 'ריכזהל בתכמ' ,סירטל 56 
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?הללמואה ךשפנל הפורתו רזע שקבל הנפא ימ לא ?ךדעב בוט רבדל ילוק אשא ימ לא 

החפשמב םינשו ריעב דחא אצמת םא הארו ךיניע חקפ ,תובוחרב אנ בס ,תוצוחב אנ טטוש 

םיתעה וכפהנ הככ — ?ךנושל לע רבע תפש יכ ושוחי םא ,ךל עומש ובאי רשא 

תא' תאשל איה ןהכהל 'תישעמה' ותצע 57'!םהיתועדו םישנא וכפהנ הככ ,םהיתודלותו 

יכ ,םולשל םהל אורקל ,ומיע םילבאתמה תא רתאלו 'רפסהו ןושלה תלפמ לע תאזה הניקה 

.(םש)'הטלפל ונל םיהלא ריאשה רשא אוה םידירשה ןמ' םה 

םוקמב :הלכשהה לש הנולשיכל רבסה ,יליכשמה זכרמה דסיימ ,לכייא עיצמ ובתכמב 

ישרוד והנ ,ברעמה תוברת ןיבו תירבעה תוברתה ןיב בלשל הלכשהה תשירד רחא אלמל 

.תירבעה תא ןיטולחל וחינזהו ברעמה תוברת רחא קר האמה ףוסב הלכשה 

,םינש רשע רובעכו ,ויתונויסינב דימתה ןהכה םולש ,לכייא לש תילילשה ותבוגת ףא־לע 

.ףסאמה תעפוה תא שדיח ,ט"סקתב 

רישגזו ל1ר1ל התאוושהו םישדזג םיפסאמ תרושב לש תינכותה 

תאוושה .שדחה ךרועה לש ותינכותב עצומה םיניינעה ןכות אבוה טקפסורפה ךשמהב 
המכ לע ונדמלת רושבה לחנב םירודמה תינכותל םישדח םיפסאמ תרושבב םירודמה תינכות 

ןורחאה ךרועה ןיבו ןושארה ךרועה ןיב הבשחמה יסופדבו הכירעה יכרדב םיבושח םייוניש 

םיאתהל שדחה ךרועה לש ונויסינב ואטבתהש ,םמרג ןמזהש םייוניש לע ןכו ,ףסאמה לש 

הפיאש לע םג הדיעמ האוושהה ,תאז םע .ורצונש םישדחה םיאנתל תעה־בתכ תא 

.ליעל הרכזוהש המגמ ,תויכשמהל 

ףסאמהב ךא ,הריציה אישכ הבשחנש ,הרישל ןושארה רודמה דעוי םיטקפסורפה ינשב 

היה הבש ,('תירבע ןושל תצילמ') תירבעה הקירוטרב ןויעה םג הז רודמל ףסונ שדוחמה 

רדגוה ןאכ וליאו ,םירמאמה רודמ היה ףסאמהב ינשה רודמה .דחוימ ןיינע ררושמהךרועל 

עדי ,עדמל םחייתמה ,ליעל רכזנכ ,ןהכה לש ותנשמב בושח חנומ ,'תומכח ינינע'כ רודמה 

םישוריפ ובו ארקמל רודמ םהבו ,םילק םייונישב ורזחנ םירודמה ראש .לוח ידומילו יללכ 

ילודגלו תירבעה ןושלה תודלותל רודמ ,ןושלה קודקדב םישודיח םללכבו ,םימוגרתו 

אבוה אל הירוטסיהל רודמה .ןמזה תודלותלו תילארשי הירוטסיהל רודמ ,ןושלב םירבחמה 

תיללכ הירוטסיהב םירמאמ ןשיה ףסאמהב ומסרפתנ יכ ףא ,רושבה ילחנב תירוקמה תינכותב 

ותינכותמ קלחכ םידחא םירמאמ הז אשונל דחיי שדחה ךרועה .'םיתעה תורוק' רודמב 

ףסאמה מ ןיטולחל םלענש דחא אשונ .םיאתמ עקר םהל ןיאש םיארוקה תא ךנחל השדחה 

.(םש) תירבצ יבתכמ ;(םש)רשוי בתכ 57 
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היה אל רבכ ,הז בלשבש ,הארנכו .ירוקמה ףסאמהב עיפוהש אשונ ,דומלתה אוה שדחה 

58.יתרוסמ ךוניח לביק אלש ,שדחה םיליכשמה רודל וב ןיינע 

הרייטצהש הדבוע ,ומדוק לש הזמ הנוש להק םע דדומתהל היה בייח שדחה ףסאמה 

.ונמזב תירבעה הפשה תורדרדיה לע ןהכה לש ויתונלבוקב טקפסורפה לש ןושארה וקלחב 

להק תרשל :הלטמ ומצע לע לביק שדחה תעה־בתכ יכ ,דחוימב ךרועה שיגדה ךכ םושמ 

,ןכבו .דומילב קוסעלמ םתוא תוענומ ןמזה תודרטש םיארוק ןכו ,םידמולמ םניאש םיארוק 

— חור ישנאלו םיכנחמל ,םירפוסל — הטילאל רקיעב דעוימ היה ןושארה ףסאמהש דועב 

ארוקה ךרוצל .רחא גוסמ ארוק םג ךושמל תוסנל ךרועה תא תואיבמ תונתשמה תוביסנה 

םימוגרת ,םיברה ויבתכב ףאו ,הפ ךרועה עיצה ,תלבגומ התיה תירבעב ויתועידי תדימש 

םימכח םג' יכ ,חיטבמ אוה ,םיכנוחמה םיארוקה יבגלו 59.תינמרגל טסקטה לש םיפטוש 

ןרק םירהל' ,איה שארב תאבומה תישארה תילכתה ךא .(11)'חקל ופיסויו םישודח ועמשי 

.(11)'תובר תומכחב תודבכנ הב רבדלו ,תירבע תפש 

רמאמב תודגונמהו תונושה םהיתושירדלו ויארוק לש םינושה םיגוסל יוטיב ןתנ ךרועה 

הפשבו םירישב ןיינע םהל היהש םיארוק ויה .'ארוקה לא רבד' ,שדוחמה ףסאמהל החיתפה 

לכ לש םנוצר אלמל ידכ .עדמ ישודיחבו הירוטסיהב וניינעתה םירחא וליאו ,תירבעה 

ונחנה אל הזמו הזמ םג' ךרועה טילחה ,רשפאה לככ בחר םיארוק להק ךושמלו םיגוחה 

עדי ילעב םיארוק ינפל לצנתהל דעונ ךרועה לש ורבסה .(ד ,ח)'םלוכ ידי ונאצי הזבו','ונידי 

ונמש ןעי' :תעה־בתכ לש תיכוניחה ותרטמ תא םיעטהלו ,שודנו ינטשפ רמוח םוסריפ לע 

רוצק' םוסריפ תא המגודכ איבה אוה .'םידמולמ םניא ןומהל כ"ג תלעותל תויהל הרטמל ונל 

תלעותל רוציקה תא ואיבה ןכ יפ לע ףאו !םיארוקה בורל תרכומה ,(ט"ע) 'תידוהי תלגמ 

.(ד) תוטעומ ויתועידי תדימש ארוקה 

השימחל ,רושבה לחנ יפל ,קלוחי ירבעה ןוחריה :(ג-א :ד"מקת) א ףסאמה םע ךורכ רושבה לחנ 58 
העבראל קלוחמ רודמה :תוסמו םירמאמ :םיבתכמ .ב :םיריש — 'ק"הל יריש'.א :ןמקלדכ ,םירודמ 
.2 :םיפדרנ ,(הקיטאופ) הצילמ ,קודקד ,טרפב תירבעה ןושלהו ,ללכב ךושל יניינע' .1 :םיקלח 
וא תורוקמה תורפסמ ,םוגרתו רוקמ ,רסומו יללכ עדי :'רסומו עדמ' .3 :םוגרתו תונשרפ :'ארקמ' 
םירמאמו ,הכלהה רוקמ תשגדה ךות תרדוסמ הטישב דומלתה תארוה :ידומלת' .4 :ןמזה תורפסמ 
תודלות' .ד :היפרגויבה רודמ :'לארשי ילודג תודלות' .ג :ףוגה ךוניחו ירסומ ךוניח :ךוניחה יאשונב 

תירבעב םישדח םירפס לע תועדוה :'םישדח םירפס תרושב' .ה :הפוריאב שחרתמה לע תושדח :'ןמזה 

(ב ...תירבע ןושל תצילמו ריש ינינע (א' •.'םישדח םיפסאמ תרושב' תינכות .תויזנצר ןכו תיזעולבו 
ןללכבו :ך"נת ירפסב םישקה תומוקמ תוקתעהו םירואיב (ג .המכח ירדח המכמ תועידיו תומכח ינינע 

ונמע תורוקו םישודח (ה ...הישרודו תירבע ןושל תודלות (ד .הישומש יכרדו ןושלה קודקדמ םישורח 

.(12-11)'...תפרצו תיזנכשא ןושלמ תופסות (ו .ןמזה תודלותו ,םימודק תורודב 
ןכו ,תוירבע תויתואב תינמרגל ףטוש םוגרתבו תירבעב ,ליעל רומאכ ,ספדנ םישרח םיפסאמ תרושב 59 
םיינושל־ןיבה םיחתמה' לע קרפה ואר ,הז ןיינעל דוע .וירישו וילשמ ללוכ ,ןהכה לש וירפסמ םיבר 
הלכשהה תורפס -.'ימצ הציקה' ,ססרו לאומש לש ורפסב ,'ויביבסו ףסאמה יליכשמה תעה־בתכב 

.(70-29 :ח"נשת) 11 תורפסב רקחמל םיפדב הליחת ספדנ ,(45-44 :א''סשת) היצ־זינררומה ןריצב 
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ףמאמזו לש השדחה הפירעה 

םיכרועה תובקעב תכללו 60'הנשויל הרטע' ריזחהל ,רומאכ ,ךרועה לדתשה ,השדחה ותכירעב 

ואבש םיכרועה לש תויביסרגאה תודמעה ןמ ענמיהל הפיאשב ,ןוחריה לש תונושארה ויתונשב 

יאדוובו ,ןשיה ףסאמה יסופד תא קיתעהל שקבמ שדחה ךרועה .ל"ירבו ןוספלוו ,םהירחא 

םשב הרבח דסיי ףסאמה שודיח ינפלש ךכו ,םינושארה םיכרועה לש םכרד ךשמה לע עיבצהל 

םינושארה םיפסאמה ד"ע' :שרופמב ןייצמ אוהש יפכ ,הנשיה תנוכתמב 'תירבע ןושל יבהוא' 

םיפסאמה לש הזמ הנושה חוסינ ,'תירבע תפש ןרק םירהל' הרבחה תרטמ .(10)'ותבשנ רשא 

(ב"י רושבה לח1)'השודקה ונינושל תלוגס לארשיב ץיפהל' םתרטמ יכ ובתכש ,םינושארה 

,הרבחה תוליעפ לע .הנרק תמרה תשרדנ ,הפשה תדירי רחאל ,התע .ףסאמה תא רואל איצוהלו 

,קדצב רלהאמ קיסמ ,תירבעה תצפה לע הז שגדה ךמס לע .עדימ ונל ןיא ,ףסאמה תאצוהל ףסונב 

61.הלכשהה תפש לע קר שגדה םשוהו ,ללכב הלכשה תצפהל םיפסאמה לש םתמגמ השלחנ יכ 

,שקיב ונממש ,םייהנפאפ לא ךרועה לש ובתכמ ךותמ םילגתמ הרבחה לע םיפסונ םיטרפ 

ילעב ,םיאפור ,םיינרות' ונמינ הירבח ןיב 62.הביתכב תופתתשהו ףסאמה תאצוהל המכסה ,רומאכ 

הדעונש השגדה ,(ח"ל ,ח ףסאמה)'תיתמאה ותרותו לא יבהוא' םלוכו 'תודרפנ תונושלו תומכח 

גשומה לש תיליכשמ תונשרפל חתפ ריאשהל תאז םעו ,תומדוק תויובירי ךכשל איה ףא 

עגונב םיטרפ רוסמלמ ענמנ ןהכה םולש ?הלא םירבח ויה ימ .'תיתמאה ותרות' יטנלוויבמאה 

,ששח ךרועה .הז רפוס לש תינרמשה ותדמע םושמ ילוא 63,םייהנפאפ לא ובתכמב םתוהזל 

.ףסאמהב ךומתלמ םייהנפאפ תא קיחרהל םילולע ינוציקה ףגאה םע םיהוזמה םיליכשמש 

רזוח ךכב םג .ליעל רמאנה עקר לע תנבומ תויהל היושע םייהנפאפ המלש לא היינפה 

ררושמ לא םנמזב ונפ רשא ,ףסאמה לש םינושארה םיכרועה תובקעב ךלוהו ןהכה םולש 

אל ,ןבומכ ,ט"נקת תנשמ לכייא לא ותיינפ תא .ותכימת תא לבקל ידכ ,לזיו ה"נ ,םתפוקת 

המלש .תעה־בתכ שודיחב הווקת התלת אל ףאש תימיספה ותבושת ללגב םסרפל היה לוכי 

,(ן"קת ,תוסוכ עברא תדגא :ד"מקת ,המלש תועירי) ררושמכו ןשלבכ עדונ רבכ םייהנפאפ 

.(ד"יש ,ו) םדוקה ףסאמהב ףתתשה ףא אוהו 

.וב ףתתשהלו שדוחמה תעה־בתכב ךומתל הרבחה םשב ונממ שקיבו וילא הנפ ןהכה ,ךכו 

לחנב רומאכ המסרפתהש)לזיו לא םינושארה םיפסאמה תיינפ תא םיריכזמה םייוטיבל שרדנ ןהכה 

.([136] תירבצ יבתכמ רפס ,סירטל) לכייאל ןהכה םולש לש רכזנה ובתכמב עיפומה יוטיב 60 
.(177-175)ינש רפס ,א םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד ,רלזואמ לאפר :ואר 61 

.(ח"ל-ו"ל :ט"סקת) ח ףסאמה ,'ףסאמה תאצוה ד"ע תרגא ירבד' 62 
תעו ,בוט לועפל הילעב ושקבי רתסב ךאו ,יאלפ המה יכ ,ונתרבח ישיא תומשל ונינודא אנ שורדי לאו' 63 

תומכח ילעב ,םיאפור ,םיינרות וניניב שי יכ תעדל תאו ךא .וננודא םעדתו דעומ אבי םנמא ,תושחל 

לכל ףרוע םינופה םתוא םע הלחנו קלח ונל ןיאו ,תיתמאה ותרותו לא יבהוא ונלכו תודרפנ תונושלו 
.(ח"ל ,ח)'םייח םיהלא רבד 
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יאלפ השמ 80 

שדחתתו דוע בושת ילוא' 64.(ז"ל)ותצע יפל להנתהלו ותעמשמל רוסל חיטבה םהומכו ,(־חיטבה 

הפשה םודיקל איבי ףסאמה תאצוה שודיחש ותייפיצ לע םייהנפאפל ןהכה בתכ ,'םירוענ רשנכ 

אוה וקוסיע לכ וימי בורעב יכ ,ןעט אוה יכ־ףא ,(ו"ל)בויחב הנענ םייהנפאפ ,ןכאו .(ז"ל)תירבעה 

.(ט"ל)'םדאה לכ הז יכ' ,שיגדה אוה תיתועמשמ הפסוהבו ,'היכרד תעידיו הרותה דומל' 

תושדחתה לע דיעמ ףסאמזו שודיח יכ תוארהל לדתשמ שדחה ךרועה יכ ,רכינ הליחתמ 

,םינושארה םיפסאמה ידיב ובתכנש םירבדה חורב השענ הז ןויסינ םגו ,תירבעה הפשה 

יתפש' :ןושלה שודיח לע שדחה ךרכל וטומה זירכה ךכו .ןכל םדוק הנש שמחו םירשע 

יל ימענ יכ הרמ דוע לא /יתומ םוי בורק יל הנרמאת לא /הנזובת םא תהקיל לא י םימע 

.'הירבע הפש' :םותחה לע .'יתולב ירחא יל התיה הנדע יכ /הנארק 

םיירבעה םירפוסה יבוט תא איבהל וידיב הלעש ,ךכב םג םירכינ ךרועה לש ויגשיה 

,םייהנפאפ המלש ,ןוגכ ,םיקיתווה םיפתתשמה ויה םקלח .תעה־בתכב ופתתשיש תע התואב 

ןהכה םולש :םישדח םירפוס םקלחו ,דלפסכירדירפ דודו אדניל ךורב ,סידנימ וקנארפ דוד 

.םירחאו ,וראק דוד ,ןוסלדנמ־טרופקנארפ השמ ,ומצע 

,זיראפב :הינמרגל ץוחמו הינמרגב ףסאמה תא ץיפהל ,לכייאל ותחטבהכ ,חילצה םג אוה 

הצפה לע הדיעה ךרכל הפרוצש םימתוחה תומישר םג .(ו"פ) ןגאהנפוקבו םדרטסמאב 

,גרובסרטפ ,ןגאהנפוק ,גארפכ םירעב םימותח 360־כ לש ללוכ ךסב ,תעה־בתכ לש המישרמ 

תומישרה םא .גרובמאהו ןילרבכ המצע הינמרגב תובר םירעל ףסונב ,דועו אגיר ,םדרטור 

,םינושארה ויכרכב ירוקמה תעה־בתכ לע ותצופתב הלע שדחה ףסאמהש ירה ,תונוכנ וללה 

.300 דע 250־ל עיגה וימתוח רפסמש 

ושודיח תונויסינו ףסאמה תעפות 

םולש ידיב ושודיח .תובר םינש ךשמנש דה היה ינרדומ ירבע תע־בתככ ףסאמה תעפותל 

ךא .ןותיעה רגסנ בוש ךכ־רחאו ,םינש שולש ךשמל תעה־בתכ תא תויחהל חילצה ןהכה 

65,סיתצה ירוכב ,ינשה ירבעה תעה־בתכ תא דסי ומצע ןהכה םולש .ךשמה היה וז העפותל 

היושע וז הקתעה םא םג .ףסאמה לש םינושארה םיכרכה תשולש ךותמ בר רחבמ אבוה ובו 

קפס לכ ןיא ,זניתצה ירוכב תכרעמ ןחלוש לא עיגהש ירוקמה רמוחה טועימ לע דיעהל 

.ןושארה ףסאמה יפלכ רתויב יבויח סחי לע הדיעמ וז העפותש 

לש ותצעל ועש אל ל"ירבו ןוספלווש ,ברואה רפסב שלטיי לש ותנעט תא בישהל אב אוה ךכב ילואו 64 
.געלו תוריטאסמ ענמיהל רושבה לחנב לזיו 

תרושבב םג עיפומו םיתצה ירוכב תא חתופה רישב המוד ןושל יוטיבל שרדנ ,ןהכה םולש ,ךרועה 65 
בעל דע ואיש הלעי תע /עיקרה תחת ץפח לכל םיתע :םיתעה ירוכב תרבחמ לעי :םישדח םיפסאמ 

.(םיתעה ירוכב לש א ןויליג שארב ריש)'וג*ננ תינרחא תולעמ רשע תעו /עיגי 
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81 םישרח םיפסאמ תרושב 

,ןכאו ,שדחמ תעה־בתכ תא איצוהל ףסונ ןויסינ להטנטשריפ לאפר השע ט" פקת תנשב 

66.ט"פקת תנשל ףסאמה ךרכ תא סיפדהל ודיב הלע 

סיפדהו רזחש ,סירטל לש ולעפמב ,ט"יה האמה עצמאב םג רכינ ףסאמה יפלכ הז דחוימ םחי 

המכ ינפל 67.ותומלשב ד"מקת תנשל ףסאמה לש א ךרכ לש השדח הרודהמ (1862) ב"כרתב 

ןויליג — 1799 תנשב לסאקב ףסאמה תא איצוהל ףסונ ןויסינ לור רטלו רקוחה הליג םינש 

הנאילטנהר תיירפסב ףסונ ףסאמ לש די־בתכ יתיליג הנורחאל 68.רוא האר אלו די־בתכב אצמנש 

69.(1816-1815)ו"עקת-ה"עקת םינשה ןמ ,םסרופ אלש ,ףסאמה [,]הרות רתכ םשב 

ךותמ יתורפס רחבמ איצוהל — עודי וניאש — ןויסינ השענ 1818 תנשב ,ףוסבלו 

תודחא םינש ינפל יתיליגש תינמרגה הפשב זורכב אצמית ךכל תודע .ןושארה ףסאמה 

,הידירי ךרוע ,ןמנייה הימריו לטנשיב השמ ררושמה וציפה רשא ,ןילרבב הנידמה תיירפסב 

ךותמ יתורפס רחבמ רואל איצוהל וסינ הלא םיליכשמ יכ ,רבתסמ ונממו ,1818 תנשב 

ינשהו ,'ףסאמה רחבמ' ארקנ דחאה :םיקלח ינש לולכל רומא היה תינכותה יפלש ,ףסאמה 

תאמ הילידיא םוגרתו ל"ירב לאוי תאמ תירבעב ריש ואיבה המגדה םשל .'ףסאמה תפסות' 

־ב הידירי ינמרגה תעה־בתכב םג וקלחב ספדנ זורכה .רדנלדירפ דוד ידיב רנסג ןומולס 

.רחא רמאמל ןיינע הז לבא .םתינכות תא םישגהל וחילצה אל ,עודיה לככ 70.1818 

אל המדקה ,תינמרגו תירבע ,(1829 ,יולסרב) להטנטשריפ לאפר תכירעב ט"פקת תנשל ףסאמה 66 
יפ־לע םידומע 226 ,(269 'סמ !538 :ב"ישת) ב םירפס דן?צ תיב יפ־לע ,םידומע 234 ,תרפסוממ 
ןושארה ינרדומה תצה בתכ ,ףסאמה ,ןוירמצ לש ותרעה :ואר .(53)תירבצה תונותיצה ןוקיסקל ,עובלג 

.הז ךרכ לש היינש הרודהמ לע ,(68) תירבעב 
לש תפסונ הסריג םג שי .(ב"כרת) ב הרודהמ ,ד''מקתה תנשל ףסאמה ,רידהמ ,סירטל יולה ריאמ 67 
הזמ הנוש המדקהה דומעו ,רחא סופד־תיבב הספדנ איה :ה"כרת ךיראתה ספדנ הרעשבו ,וז הרודהמ 

לש תפסונ הרודהמ קרוי־וינב 'גלוק ןוינוי ורביהה תיירפסב תאצמנ ,ןכ־ומכ .ב"כרת תרודהמבש 
ןכו ,ד"מקת תנשמ הנושארה הפוקתל ףסאמה רעש הבו ,םידומע ב''כק תב ,(1862 תרודהמ)ףסאמה 

.םיקלח םיקלח הארנכ הספדנ סירטל לש ותרודהמ .םלשה ךרכב אצמנ וניאש רמוח 

תימואלה היירפסב אצמנה תע־בתכ לש (1799) די־בתכ ,לסאק הפ ק"פל ,ט"נקת ץיקמ ףסאמה 68 
םידומע 64 .(ןלהל ואר) רמאמ (Walter Roll) לור רטלו םסריפ וילעש ,גרובסרטסב תיאטיסרבינואהו 
The Kassel "Ha' ,Walter Roll- :ואר .תינמרגב תורעה ידומע 6 + תירבעב הרעה דומע + תירבעב 

 Meassef' of 1799 [:] An Unknown Contribution to the Haskalah,' The Jewish Response to German

 .(32-50 :1985) .Culture, Jehuda Reinharz, ed

םיבירעו םינוגה הצילמ ירבד ףסאמה הרות רתכ :םדרטסמאב הנאילטנחרה תיירפסב אצמנ ףסאמה די־בתכ 69 

.(Meier de Wulft) טפלוו הד ריאמ תאמ ,(ה"עקת ,ןדרבוק) דחי ופסאנש םידמחנ [םנירופסו רסומ ילשמו 

 70 (1818 ,Ankündigung für Freunde der hebräichen Litteratur (Berlin, םידומע רשעיהשימח תב תרבוח,

.ןילרבב הנידמה תיירפסב אצמנה ,ןהכה םולש תכירעב ,(1809)שדחה ףסאמה לש א ךרכ ףוסב הכורכ 

:הידידיב (תירבעב תואמגודה אלב) רמאמכ םג ספדנ זורכה .דרפנ רמאמ ךכ לע םסרפל יתינכותב 
 117-122 :1 ,1 ,Ankündigung für Freunde der hebräichen Litteratur,' Jedidja II'. אל תינכותהש ןכתיי
הנש יצחכ ,1818 רבמצדב 27־ב ,חרכה לע םימותחה ינשמ דחא ,לטנשיב לש ותומ ללגב לעופל האצי 

3 ןויליג ,2 קלח ,ה ךרכ ,תימלוש ינמרגה תעה־בתכב ספדנש גולורקנ יפ־לע) זורכה תעפוה רחאל 

ילבמ ,ןמרבה מ" א חוויד ,'ארוק לוק' ותרתוכש ,תירבעב ךא ,המוד זורכ לע .(216-215 :1819-1818) 
.(50-47 :א"משת)תצהו טצה ירפמ :ךותב ,'םוסרפה רוקמל םייפרגוילביב ןיכומיס איבהש 
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היפרגוילביב 

תידוהיה הידפולקיצנאה 

 Encyclopaedia Judaica, 685-686, Jerusalem :1971

תירבעה הידפולקיצנאה 

.ביבא־לת ,םילשורי ,ד"י ךרכ ,'ןהכה םולש' :ד"כשת 

הימרי ,ןמנייהו השמ ,לטנשיכ 

 'Ankündigung für Freunde der hebräichen Litteratur,' Jedidja II, 1, 1, Berlin :1818

ביל הדוהי ,באז ןב 

.ו"נקת 'א הרודהמ ,הניו ,ירבצ ןרשל דומלת ,'המדקה' :1827 

.ב"ע 'ו ףד ,ירבצ ןושל דומלת ,'תולעמל ריש' :1827 

,'םישדח םירפס תרושב' רודמב ,ףסאמה ,ירבצ ןושל דומלת רפסה תעפוה לע העדוה :ז''נקת 

.ד"צש ,ז ףסאמה 

.הניו ,'א ,זבישרשה רצוא ,'העצה' :ז"סקת 

קיזייא קחצי ,בקעי־ןב 

.אנליו ,םירפסה רצוא :ם"רת-ז"לרת 

החונמ ,עובלג 

.םילשורי ,הרשצ־צשתהו הרשצ־הגומשה תואמב תירבצה תונותיצה ןוקיסקל :ב"נשת 

[ןהכה םולש] םיפסאמה ירבד 

.ח ףסאמה ,'ארוקה לא רבד' :ט"סקת 

ריאמ ,טפלוו הד 

םידמחנ םירופסו רסומ ילשמו םיבירצו םינוגה הצילמ ירבד ףסאמה הרות רתכ :ה"עקת 

.ןדרבוק ,דחי ופסאנש 

מ"א ,ןמרבה 

.םילשורי ,תצהו טצה ירפמ ,'הלכשהה תפוקתב םינושארה םירבעה תעה־יבתכ' :א"משת 

.םילשורי ,תצהו טצה ירפמ ,'ארוק לוק' :א"משת 
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םולש ,ןהכה 

.ח ףסאמה ,[ףסאמה תעפוה שודיח לע רשנמ] 'םישדח םיפסאמ תרושב' :ט"סקת 

.ח ףסאמה ,'"ףסאמה" תאצוה ד"ע תרגא ירבד' :ט"סקת 

.ןילרב ,א ררגא ילשמ :ט"נקת 

.ם־ב"ע ,ח"מ-ג"מ ,ט"כ-כ ,3 ט ףסאמה ,'דרפסמ םידוהיה שוריג' :ע"קת 

.ט"ל-ה"ל ,ל-ג"כ ,2 ט ףסאמה ,'לבבל םימיה ירבד' :ע"קת 

.הניו ,רשוי בתכ : 1820 

.[ךרוע] א ,םיתצה ירוכב :א"פקת 

.ךרכה שארב ,א םיתעה ירוכב ,'םיתעה ירוכב תרבחמ לע' :א"פקת 

.השראו ,תורודה ארוק :ה"צקת 

הדוהי ,יולה 

.ןילרב ,בונאטאס תרודהמ ,ירזוכה :ה"נקת 

ץריה ילתפנ ,לזיו 

.ןילרב ,א תמאו םולש ירבד :ב"מקת 

ןורהא ,ןוספלוו 

.ז ףסאמה ,'םייחה ץראב החיש' :ז"נקת-ד"נקת 

לאומש ,ססרו 

תורפסב רקחמל םיפד ,'ויביבסו ףסאמה יליכשמה תעה־בתכב םיינושל־ןיבה םיחתמה' :ח"נשת 

 11, 70-29.

.םילשורי ,היצזינרדומה ןריצב הלכשהה תורפס •.'ימצ הציקה' :א"סשת 

ט"ס ,אוליס יד יזוגרא היננח סחנפ [ךורב ,שלטיי] 

.[?] יקינאלאס ,ברואה רפס ,'הואתה תורבק' :ה"נקת 

ןויצ־ןב ,ץ"כ 

.ביבא־לת ,ב הלכשה ,תודמח ,תונבר :ט"ישת 

'פ ,רבוחל 

.ביבא־לת ,א השדחה תירבצה תורפסה תודלות :ח"םרת 

.38-20 ,(ד"צרת :הנושאר הרודהמ) ביבא־לת ,םינורחאו םינושאר ,'ןהכה םולש' :ו"כשת 

.458-443 ,(ד"צרת ,יד 'דהמ ;ף"רת ןויס-ןסינ)ז הפוקתהב הליחת ספדנ 
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יולה ריאמ ,סירטל 

.[רודהמ] הניו ,ב הרודהמ ,ר"מקתה תנשל ףסאמה :ב"כרת 

.ד"ע ,םישדחה םיתצה ירוכב ,'ריכזהל בתכמ' :ו"רת 

.הניו ,תירבצ יבתכמ רפס : 1868 

.הניו ,רפסב ןודכו :1869 

.בובל ,הצרתו למע ,'ריכזהל בתכמ' :1869 

םיירפא דלוהטוג ,גניסל 

.(ןיילק קחצי תאמ תירבעל םוגרת םג ללוכ) םילשורי ישונאה ןימה ךוניח :ז''כשת 

לאפר ,רלהאמ 

.היבחרמ ,ינש רפס ,א םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד :1954 

והילא ,וגרופרומ 

.א"ל ,א ףסאמה ,'םישדח םירפס תרושב' :ד"מקת 

השמ ,[רטרופקנרפ] ןוסלדנמ 

.םדרטשמא ,לבת ינפ :ב"לרת 

רושבה לחנ 

.א ףסאמה שארב ךורכ :ד"מקת 

א''רב ש"רב ןמחנ 

.ןילרב ,טפשמ ןיצ :ו"נקת 

ןבואר ,ןהאפ 

.בובלסינטס ,'הלכשה יקרפ' ,ב ןהאפ ןבואר יבתכ :ז"צרת 

לאפר ,להטנטשריפ 

.יולסרב ,ט"פקת תנשל ףסאמה :1829 

השמ ,יאלפ 

.ביבא־לת ,ח"יה האמה יהלשב הינמרגב תירבעה הלכשהב םינויע :הרומת יקבאמב :ח"משת 

ירבעה תעה־בתכ ,ףסאמה ירפוס לש םתמורת :הלכשהה רחשב םיפסאמה רוד :א"סשת 

.לארשי ,התישארב תירבעה הלכשהה תורפסל ,ןושארה 
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85 םישדח םיפסאמ תרושב 

,(א"צקת-ד"זנקת■)ןושארה ירבצה תצה־בתכ ,ףסאמהל רצומ חתפמ :הלכשהל רצש :א"סשת 

.םילשורי 

רד םייח ,גרבדירפ 

.ביבא־לת ,ב םירפס רקצ תיב :ב"ישת 

'ו ,ןילטייצ 

.Zeitlin :ואר .רפזנ תירק :1891 

לארשי ,גרבניצ 

.לארשי ,ה לארשי תורפס תודלות :1959 

חמצ ,ןוירמצ 

.ביבא־לת ,תירבצב ןושארה ינרדומה תצה בתכ ,'ףסאמה' :ח"משת 

ףסוי ,רנזולק 

.םילשורי ,א השדחה תירבצה תורפמה לש הירוטסיה :ך"שת 

ןמחנ ,למכורק 

.השרו ,ןמוה יכובנ הרומ :ד"נרת 

ןועמש ,ץיבודיבאר 

.םילשורי ,ב לארשי תבשחמב םינויצ :1971 

(ר"יש) הדוהי המלש ,טרופאפר 

.ח סיתצה ירוכב ,'הדוהי תיראש' :ח"פקת 

םהרבא ,ןנאש 

.ביבא־לת ,א הימרול השדחה תירבצה תורפסה : 1962 

 pw, השמ

.ביבא־לתו םילשורי ,תונמא ,סותימ ,הפש :ז"כשת 

'מ ,רדיינשנייטש 

.Steinschneider :ואר .1 סונולטק 
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נ"ח ,אריפש 

.ביבא־לת ,השדחה תירבצה תורפמה תודלות :ז"כשת 

 Adams, H. P.

 1970: The Life and Writings of Giambattista Vico, New York.

 Bergin, Thomas Goddard and Max Harold Fisch

 1984: The New Science of Giambattista Vico, Ithaca Sc London.

 Berlin, Isaiah

 1976: Vico and Herder, New York.

 2000: Three Critics of the Enlightenment, Princeton.

 Besserman, Lawrence

 1996: The Challenge of Periodization, New York <fe London.

 Blackall, Eric A.

 1959: The Emergence of German as a Literary Language 1700-1775, Cambridge.

 Burke, Peter

 1985: Vico, Oxford <fc New York.

 Grafton, Anthony

 1999: 'Introduction,' in Giambattista Vico, New Science, Translated by David Marsh,

 Penguin Books, London.

 Herder, Johann Gottfried

 1890: Vom Geist der Ebräischen Poesie II, Gotha.

 1909: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Herders Sämmtliche Werke

 XIV, hr. v. Bernhard Suphan, Berlin.

 Lessing, Gotthold Ephraim

 1785: Dir Erziehung des Menschengeschlechts, Berlin.
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 Lin, Josef

 1928: Die hebräische Presse, Berlin.

 Machiavelli, Niccold

 1965: Machiavelli: the Chief Works and Others, Trans, by Allan Gilbert, vol. I, vol. Ill,

 Durham, N.C.

 1996: Discourses on Livy, Trans, by Harvey C. Mansfield and Nathan Tarcov, Chicago <fe
 London.

 Matthias, Theodor

 18??: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Herders Werke IV, ed.,

 Leipzig Sc Wien.

 Ölender, Maurice

 1992: The Language of Paradise, Cambridge.

 Ritchie, J. M.

 1967: Periods in German Literature, Great Britain.

 RöU, Walter

 1985: 'The Kassel "Ha-Meassef' of 1799 [:] An Unknown Contribution to the Haskalah,'

 The Jewish Response to German Culture, Jehuda Reinharz, ed., Hanover 8l London.

 Moi'se, Schwab

 1914-1923: Repertoire des Articles, Paris.

 Stahl, E.L. Ä W.E. Yuill

 1970: German Literature of the Eighteenth and Nineteenth Centuries, New York.

 Steinschneider, M.

 1931: Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana I, Facsimile ed. 1852

 1860, Berlin; Hildesheim, 1964.

 Tsamriyon, Tsemach M.

 1976: Die hebräische Presse in Europa I, Haifa.
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 Zeitlin, William

 1891: Bibliotheca Hebraica, Leipzig.

 Zunz, L.

 1847: 'Sterbetage,' Kalendar und Jahrbuch für Israeliten , VI, S. 93.
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•יתרוקיב טבמב 'ילדנמ חסוני 

ןדירפ ויז 

'םירפס רכומ ילדנמ' היפלש ,קילאיב נ"ח לש ותנעט הלבקתהש זאמ םינש האמ טעמכ ורבע 

ןויער — 'ילדנמ חסונ' יבגל ןשוימה ןויערה תא שדחמ ןחבא הז רמאמב 1.'חסונה רצוי' היה 

.הסדוא לש םירפוסה רודב ורוקמש 

,ץרפ ל"יל לשמל ,רחא רפוסל 'חסונה רצוי' ראותה תא סחייל ילוא ןתינ ,רוחאל טבמב 
לבא 2.םירשעה האמב תירבעה תרופיסל תובר םרתש יטסינרדומה םרזה רצויכ ותוארלו 

תדוקנ תא ץיבומרבא י"ש לש ירבעה ןונגסב וארו קילאיב לש ותנעט תא ולביק םירקבמה 

וירבדבש המזגהה תדיממ ומלעתה םירקבמ םתוא .תינרדומה תירבעה תורפסה לש אצומה 

דע ,תיתונמאה הניחבה ןמ ,תירבעה תורפסה התיה המ' ,לאוש אוהשכ לשמל ,קילאיב לש 

וריתכהש ולא ןיב קילאיב היה לבויה תוגיגחב 3.'םולכ אל' ,הפוצח המזגהב הנועו '?ילדנמ 

םירפוס ויהש יפ לע ףא ,תינרדומה תירבעה תורפסב 'ןושארה' ראותב ץיבומרבא תא 

רשפא ,םישודיח תריתע האמ ירחא ,יתרוקיב טבמב .וילע ועיפשהו ץיבומרבא תא ומידקהש 

הז רמאמ .חילצהל ולכי אל ףאשו — וחילצה אלש 'ילדנמ חסונ'ב םיטנמלא ויהש תוארל 

הפשה ןמ םילימב ץיבומרבא השועש שומישה :הלאה םיטנמלאה ןמ דחאב דקמתמ 
.תימראה 

עבש־תבל ,ךיליא יייל ,ףסוי־רב לטומחל ,ןוארב הלאראל ,גנילרפס דודל ,רבח ןנחל הדומ רבחמה 

תורפסל םירוספורפה דוגיא לש סנכב האצרה לע ססובמה ,הז רמאמב םתרזע לע ןלק תנוילו ,אריפש 

רבמצדב The Modem Language Association לש סנכב שגוה םדוק חסונ .(1999 חמ ,הפיח) תירבע 
 1998,

לכ :ךותב ,'חסונה רצוי'מ טטצמ ינא .(8-6 :1911-1910) 50 ,ד םלוצת ,'"חסונ"ה רצוי' ,קילאיב נ"ח 
ןופ ?רצוו עלא :ךותב ,יחסונ ס'עלעדנעמ' :ואר ,ידייה חסונל .(246-245 :1965)ןמלאיב נ"ח יבתכ 
:1911) םירפס רכומ צלצרנצמ רצבי«. קיטירןן : 17 ךרכ ,(ץיוואמארבא .י.ש) םירפס רכומ עלצרגצמ 

.קילאיב ררושמה לש םיכרצה תא 'ילדנמ חסונ' גשומה תריש ךיא ריבסהל םוקמה ןאכ אל .(155-151 

'דגנכש חסונ'ה תא ריכזמ אוה .(1977)הלוגב ,א ךרכ ,mo-Y880 תירבצה תרופסת ,דקש ןושרג :ואר 

:םג ואר .(ינש קרפ)'חסונה רצוי' אוה ילדנמ ויפלש ןויערה לע רזוח דקש ךא ,(131 ,םש) חפ לצא 
 (32-34 :1995) Ken Frieden, Classic Yiddish Fiction: Abramovitsh, Sholem Aleichem and Peretz

גייח יבתכ לכ ךותבו ,(v :1912) 3 ךרכ ,םירפס רכומ ילדגמ יבתכ לכ :ךותב ,'םיכרכה תשולשו ילדנמ' 

.(243 :1965) קילאיב 
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ומכ :יודב םש קרו ךא וניאש ןכו ,טע־סש וניא 'םירפס רכומ ילדנמ' םשהש ,רוכזל שי 

רכומ ילדנמ' המשו ,יודב םלועב תמייקתמה ,היודב תומד רצי ץיבומרבא ,ןורימ ןד הארהש 

־ה וא) הכסמה תועצמאב יוטיב ידיל אב ץיבומרבא לש רחואמה ירבעה ןונגסה 4.'םירפס 

 persona) םסריפש םירצקה םירופיסב ךכב ןיחבהל רשפא .'םירפס רכומ ילדנמ' תומדה לש

תירבעל םגרתל ולש ןויסינב ,1896 רחאל םגו 5,1896 ןיבל 1886 ןיב הנושארל ץיבומרבא 

.1888 ירחא ביחרהו 1878 ןיבל 1864 ןיב שידייב םסריפש םינמורה תא 

רפס — ץיבומרבא יבתכב יזכרמה ןמורה תרזעב ןלהל קודבא 'ילדנמ חסונ' גשומה תא 

— ידייה רוקמה ןיבל םינצבקה רפס לש ירבעה םוגרתה ןיב הוושא ,ךכ םשל .םינצבקה 

םינצבקב השעמ :רגיחה הקשיפ] טיילצמירא עשירוי ןופ זושצמ א :רצמורק רצד צקשיפ 

הספדנ ,תבחרומה ,היינשה הרודהמהו ,1869־ב האצי שידייב הנושארה הרודהמה .[םידוהי 

יקלח םוגרת יכ ףא ,1907 תנשב ספדנ םינצבקה רפס לש תירבעל םלשה םוגרתה .1888־ב 

6.הפופכ 'נ תרתוכה־תת ףוריצב 1901־ב רבכ ספדנ קילאיב תאמ 

תנשב .ץיבומרבא לש ירבעה ןונגסה לע תועד יקוליח לשו םינויד לש הכורא תרוסמ תמייק 

לש םירופיסה ףסואל הלה בתכש אובמה תודוא לע יקצינבר ח"יל בתכמ ץיבומרבא בתכ 1900 

לש ירבעה ןונגסה לע תוכירא רתיב בותכל יקצינבר לע היה ,ץיבומרבא יפל .ץיבומרבא 

תלעותה ינפמו ותובישח ינפמ ומצע ינפב ינונגסל רודמ ךרמאמב עובקל ךל היה דוע' :םירופיסה 

בתכמב ןיינע ותואב קבומרבא ךישמה ןכמ רחאל םינש שש 7.'ונמע ירפוסלו תורפסהל איבהש 

הליחתמ הילע יתכלמנש ,איה השדח האירב תירבעב ילש םיררפיזנה לש הז ןונגס' :יקצינברל ףסונ 

ינבכ קוידבו רורב רבדמ יח אהיש ,ירבע ןונגס השענ :יתרמאו יחומו יבל תובשחמ לש אילמפב 

לארשיל "םירופס" ודי לע ונתניש יואר אהי אוהו תילארשי אהת ותמשנו ונמוקמבו ונימיב םדא 

,ויתישע ףא ויתרציו ירזעב היהש ,םוקמה ךורבו תושעהל דאמ השק היה הז רבד .תירבעב 

הכרב אלב םירפסמו םיבתוכו הז שדח ןונגסב שמתשהל לארשי ירפוס וליחתה העש התואמו 

ץיבומרבא זמור ,'ןונגס השענ'ו 'השדח האירב' םילימב ושמתשהב 8.'ורצוי לש םשה תרכזהו 

.ושודיחבש תובישחה תא שיגדמ אוה ךכבש ,םדאה תאירב השעמל ינוריא ןפואב 

 Dan Miron, A Traveler Disguised: The Rise of Modern Yiddish Fiction in the Nineteenth Century,

 foreword by Ken Frieden (1996, chapter 5).

לע םירפס רכומ ילדנמ לש םירצקה וירופיס' ,ךוטנש לאיחי :ואר ,ולא םירופיס לש הריקסל 
לש קימעמ רואיתל .(409-391 :1968) 1 תורפסה ,'יגולוטסקטו יפארגוילביב רוריב :םהיתואחסונ 
Robert Alter, The Invention of Hebrew Prose: Modem Fiction :ואר ,םירצקה וירופיסב 'ילדנמ חסוני 

 (1988) 'and the Language of Realism, Chapter One: 'From Pastiche to Nusakh

לא ןושלמ :ךותב ,'ילדנמ תא םגרתמ קילאיב' ,ססרו לאומש :ואר ,םגרתמכ קילאיב לש ותדובע לע 

.(295-277 :1996)ונתורפסב ןהילוגלגו תוריצי :ןושל 
ךרכ ,תומושרב ספדנ ,יקצינבר ח"י לא ץיבומרבא י"ש תאמ 1900 טסוגוא 10 ךיראתב בתכמה תא ואר 

 2 (1927: 429).

י"ש ןיב תורגיא תפילח םג ןייע .(431 ,םש) תומושרב ספדנ ,1906 רבמטפסב 11 ךיראתמ בתכמ 
.(68 :1976 !ךרוע ,קורמש אנח) 190»-1905 םינשב יקציגבר ח"יו קילאיב גייח ןיבו ץיבומרבא 
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רורב רבדכ 'ילדנמ חסונ' גשומה תא קילאיבמ םלש רוד לביק ,םירשעה האמה תישארב 

סלוצה ןועובשב םסרפתה ,'ילדנמ חסונ'ל קילאיב סחייתמ ובש ,ירוקמה רמאמה .וילאמ 

'עבאגסיוא םואעליבוי'ה לש 17־ה ךרכל רמאמה תא דעיי קילאיבש המדנ .1911 תנשב 

םירמאמ ףסוא ,וז הרודהמב ןורחאה ךרכה :שידייב ץיבומרבא יבתכ לכ לש (לבויה תאצוה) 

רוא האר ,(םירפס רכומ ילדנמ לע תרוקיב)םירפס רכומ צלצדנצמ רצביא קיטירק ותרתוכש 

ךרכל המדקהכ םסרפתהש ,'םיכרכה תשולשו ילדנמ' ,קילאיב תאמ ינש רמאמ .1911 תנשב 

.ןיינעב עגונ אוה םג ,1912־ב ,תירבעב םירפס רכומ ילדנמ יבתכ לכ לש ישילשה 

,('חסונ ס'ילעדנעמ' הסמה תארקנ שידייב) 'חסונה רצוי' הסמה לש ןושארה טפשמב 

קילאיב 9.'תידוהיהו תירבעה תורפסב יתונמאה "חסונה" תא רצויה' ,ילדנמ לע קילאיב בתוכ 

תרוסמל ןילאווב םיארוק ךכ' :ותדלוה רוזאב םיגהנמ ריכזמ 'חסוני יוטיבהש ,הרעהב ריבסמ 

ןמ דחאב תלבוקמ אנולבשו השובכ ךרד לכל הלאשהב הזמו ,םעב םילבוקמה תולפתה ינוגנ 

וניא — 'ץיבומרבא' ןאכ ותוא הנכנ — ילדנמ לש חסונהש ,שיגדמ קילאיב 10.'תועוצקמה 

,תינרדומ תידוהי תורפסל סיסבה תא ץיבומרבא רצי ,קילאיב יפל .דבלב ןונגס יניינעל עגונ 

:חסונה גשומ תא ריבסהל ידכ תפסונ הלימב קילאיב שמתשמ ןכל .שידייב םגו תירבעב םג 

אב הליחתמ' ,ול דחוימה ןונגסה תא רצוי רפוסש ינפל .(שידייב 'ןאלבאש' וא) הנולבש 

,םש) 'העובק תיתורפס הנולבש ,םינושארה םיסופדה תוארבהל םיכירצ הליחתמ .חסונה 

תשמשמה תינבת וא הרוצ :התועמשמו ,תינמרגב אוה 'הנולבש' הלימה לש הרוקמ ".(245 

תא הוושמ אוהשכ ,הבושח הרופאטמ ףיסומ קילאיב .םתדובעב הכאלמה ילעב תא 

אוה 12.(םש)'םויק תונבו הרוצ תונב תוכלהמ תועבטמ'ל וא ,תועבטמ תעיבטל הנולבשה 

האמה ףוסב וליאו .תינרדומה תידוהיה תורפסב ןונגס היה אל ץיבומרבא ינפלש ,ןעוט 

'רודה לש ויתושגרהלו ויתובשחמל העובק הרוצ' ללוכה חסונ ץיבומרבא רצי הרשע־עשתה 

.(246 ,םש) 

ןויגיהה תא חתפל ןתינ .הלא תויללכ תורימאל רבעמ תגרוח הניא קילאיב לש הסמה 

ןהב ושמתשה וירחאו ,ןושלה תועבטמ תא עבט ץיבומרבאש ,רמולו קילאיב לש ירופאטמה 

.(246-245 :1965) קילאיב ג"ח יבתכ לכ ךותמ הז רמאמ טטצמ ינא ןלהל .(6 :1911) 50 ,ד םליצה 9 
ס'ילעדנעמ' ,קילאיב נ"ח ;'"חסונ" ןעפאשעג רוטארעטיל רעד ןיא טאה ילעדנעמ' ,תידייה הסריגב 

רכומ צלצרנצמ ןופ קרצוו צלא :ךותב ,םירפס רכומ עלצדנצמ רצביא קיטירק םירמאמה רחבמב ,יחסונ 

.(151 :1911) 17 ךרכ ,^ואמארבא .י.ש) םירפס 
"עוואבראקס" יד יוזא ןעמ טפור ןילהאוו ןיא' :תידייה הסריגב .(245 :1965)קילאיב נ"ח יבתכ לכ 10 

.(151 :1911) 'ךרד םענעמונעגנא ןעדעי ןופ רעד ןוא ןעוויטאמ 
'ןאלבאש רעשירארעטיל רעגיטיונ רעד ןערעוו ןפאשעג זומ רעהירפ .חסונ ןייז זומ רעהירפ' :שידייב 11 

.(152 :םש) 
,םש)"'תועבטמ''ל וכיתמה אוהו םחור ילידבמ בהזה טעמ תא איצומ ...יתורפסה חסונה רצוי' :םג ואר 12 

"תועבטמ" עראבגנאג ןיא ןוא ,ןעמוקעבסיורא דלאג pע ןעהיור ןופ' :תידייה הסריגב .(246 
.(154 :םש)'ןעצלעמשוצ 
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רשועל ומרת ןהש ,רמול היה ןתינ ךכו .'אבסה' דסייש תורפסה תכלממב ורודו קילאיב 

תא לבקל ןכומ היה םירשעה האמב ארוק לכ אלש ,איה היעבה .לארשי םע לש יתוברתה 

,ץרפ ל"יו לרפ ףסוי ןוגכ ,ורוד־ינב םגו ,םימדוק םירפוס המכ ויה .הלאה ןושלה תועבטמ 

ט"שצבה יחבש לש תידיסחה הביתכה לע תוידוראפ ורביחש ךכב ,ירמגל רחא ןוויכב וכלהש 

תירבעה דגנכ אציש ,םהלש ירבעה ןונגסה .ץרהנרטש ןתנ 'ר ורפוסו בלסרבמ ןמחנ 'ר לשו 

קילאיבש ינפל 'דגנכש חסונ' לש ותוחתפתה לע עיפשה ,הרשע־עשתה האמב תיליכשמה 
.'ילדנמ חסונ' חנומה תא עבט 

,רמואו קילאיב ףיסומ ,'םיכרכה תשלשו ילדנמ' ,הז ןיינעב קסועה ינשה רמאמב 

אצמ' ץיבומרבאש ,ןעוט קילאיב ,3.'תדחואמהו הלודגה רבע תפש תא ונל ןתנ' ץיבומרבאש 

תאו "רודיס" ה תאו שרדמה תאו הנשמה תאו ארקמה תא' תללוכה ,'הנוילעה הזיתניסה תא 

הנשמ' תא ריכזהל לוכי היה אוה ;(םש)'"םדא ייח" תאו "םיכובנ הרומ" תאו םיטויפה 

תא ריכזמ וניא קילאיב תע התואב .תיברעב בתכנ רשא ,'םיכובנ הרומ' תא םוקמב 'הרות 

ץיבומרבאש ,קילאיב ןעוט ךשמהב .ןוידל תימראה תא קילאיב סינכמ ךכ רחא ךא ,ארמגה 

המוד' :ךישממו ,'תירבעהו תרבודמה תידוהיה :תונושלה יתש ןיבש ריקה תא סורהל' חילצה 

תירבעהכ וא ,םידומצ םימואתכ ,ןהיתשו ,וזל וזמ עפוש רונצ ידי־לע ןהיתש תא קישה ולאכ 

,ןאכ .(vii, 244 :םש)'דחא רוקממ תוקנויו םיפתושמ םייח התע תויח ,ןתעשב תימראהו 

?יתמ .'ןתעשב' — תירבעה םע דחיב תימראה תא קילאיב ריכזמ ,תירופאטמ האוושהב 

ינושלה בצמה היה ,קילאיב רמוא ,דחי ומייקתה תופשה יתש הב רשא ,הקיתעה הפוקתב 

זא התיה תרבודמה הפשה .'חסונה' תריצי ירחא ,םירשעה האמה תישארב בצמל המוד 

תיתורפסה הפשה ,רובידה תפשל דגנמו ,שידייה ,'תרבודמה תידוהיה' וישכע ומכ — תימרא 

רשפאש וחינה ץיבומרבאו קילאיב ךיא ןיבהל ונל תרזוע תאזה האוושהה .תירבע התיה 

,ילולימ ןפואב תאזה האוושהב ושמתשה םה .תירבעה תייחתמ קלחכ תימראה תא תויחהל 

תוקחל רומא היה ,'חסונה' לש תירבעה ךותב תצבושמה ,תימראב שדוחמה שומישהש ךכ 

הפשה ןיבש ריקה תא וסרה תמאב אל קילאיבו ץיבומרבאש ,רורב .'תרבודמה תידוהיה' תא 

תרזעב שידייה תא ואכיד אלא ,םהלש תירבעה תרופיסב תרבודמה הפשה ןיבל תירבעה 
.תימראה 

בתכמה לע הבוגתב ,חסונה ןיינע תא יקצינבר ח"י קדב ,1906 תנשב ,קילאיב ינפל דוע 

ןונגסה לע' ,ותרתוכש ,העפשה בר רמאמב תאז השע אוה .(ליעל ואר) ץיבומרבא ול בתכש 

רבעמש ,ץיבומרבא לש ירבעה ונונגס תא וב ריבסמ יקצינבר .'םירפס רכומ ילדנמ לש ירבעה 

14.'םימכח ןושל'ב וא ,'םישרדמה רחבמו הנשמה ןושל'ב שומיש השוע אוה ,ארקמה תפשל 

יבתכ לכ :ךותב ,(vi :1912) 3 ךרכ ,םירפס רכומ ילדגמ יבתכ לכ :ךותב ,'םיכרכה תשולשו ילדנמ' האר 13 

.(243 :1965) קילאיב נ"ח 
ז ךרכ ,םירפס רכומ ילרומ יבתכ לכ :ךותב ,'םירפס רכומ ילדנמ לש ירבעה ןונגסה לע' ,יקצינבר ח"י 14 

.(31-23 : 1907) ב קלח ,ןושאר רפס ,רמוצהב הנושארב ספדנ רמאמה .(169 :1922) 
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ירקוח ,ןכ ומכ .הל םדקש ,יקצינבר לש ורמאמ לע ולש הסמה תא ססיב קילאיבש ,קפס ןיא 

אלו ילביב ןונגס אל ילדנמ 'ר לש ונונגס ןיא' :יקצינבר לש ותעדב םיכמות ןיידע תורפס 

הפי הפי וגזמתהו וכותב ולכעתנו וטלקנ דחי ולא לכש ןונגס אלא ,ישרדמ וא יתנשמ ןונגס 

'אבסה' ןמ וז הסיפת הארנכ לביק יקצינבר .(172 ,םש) '"יח ירבע ןונגס" השענש דע 

רמצ ,זנטעש לארשיל םהל הרסא הרותה' :1906־ב וילא בתכ ץיבומרבא .ומצע ץיבומרבא 

...ןונגסו ןושל יאלכ לארשי ירפוסל םהל הרתוה ,םרכ יאלכו דגב יאלכ ,וידחי םיתשפו 

...דוחל םימכח ןושלו דוחל הרות ןושל :ורמאו ןושלה תרהט לע ודיפקה ל"ז ונימכח 

לש שודיחה לש ורוקמ 15.'םימכח ןושלכ רובידהו םיאיבנ ןושלל הצילמ — הצילמה 

ול בתכש בתכמב רבכ אצמנ אוהו ,זנטעשל ןושל ןיב האוושהב ,ןכ םא ,וניה יקצינבר 

,ריבסמ יקצינבר ךא ,תיעמשמ־דח הניא םדוקה ובתכמב 'אבסה' לש ותנווכ .ץיבומרבא 

תירבע ,יקצינבר בתוכ ,'ונימכח' יפל .ינושל 'זנטעש'ב שומישב אקווד חילצה ץיבומרבאש 

דבורל רתוי המיאתמ תינבר תירבע ,תאז תמועל ;ההובגה תיתורפסה הפשל המיאתמ תיכ"נת 

הארנ ךכו ,שדח ירבע ןונגסב םימרזה ינש תא דחיא ץיבומרבא .רובידה תפש לש יממעה 

.תורפסב הייחתה יגיהנמד אבילא ,הסדואב םירשעה האמה תליחתב תירבעה תורפסב בצמה 

רתסב' רופיסה ןמ םיחוקלה םיעטק ינש לע ךמתסהב 'ילדנמ חסונ' תא ראבל הסינ יקצינבר 

הסריגב ץיבומרבא סינכהש םינוקיתב םג חסונה תוחתפתה תא תוארל ןתינ ,ותעדל .'םער 

.1900 תנשמ םירופיסה ףסואב תיפוסה ותסריגב ואבוהש יפכ ,(1887-1886) תירוקמה 

בושחל דאר ,תירבעב ץיבומרבא לש תרופיסה תא ןיבהל ידכש ,בר קדצב םירמוא 

רבעמ ידה לוקה תא עומשל וא ,רוקמל הרזח ותוא םגרתל ךירצ ,תורחא םילימב .שידייב 

ססיב ,אכבה קזנצב ןמורה לש הרקמב ,לשמל ,םירקמ המכבש ,עודי .תירבעה הביתכל 

:שיגדמ יקצינבר 16.שידייב ןכל םדוק בתכש טסקט לע ולש ירבעה טסקטה תא ץיבומרבא 

אוה ךכ־רחאו תידוהי םדוקמ ולש תוישעמה־ירופיסמ המכ ךרוע ילדנמ 'ר תא םיאור ונא' 

.(69-68) 1908-1905 םינשב יקצינבר ח"יר קילאיב n'v ןיבו ץיבומרבא י"ש ןיב תורגיא תפילח :ונייע 15 
־לנ םעד ןופ סעצארפ־סגנופאש םעד ןיא ןאטעגנימא ןעוועג ןראי ענעי ןיא זיא סאהו ,עלעדנעמ' 16 
א ןפארטעג ךד טאה אד ןוא ,טעברא רעד וצ ןעמונעג ןערב א טימ ךד טאה ,ליטס ןשיערבעה 
יד ןופ לאניגירא ןשידיי םעד ןגיוא יד ראפ טאהעג טאה עלעדנעמ ןענאוו זיב .ךאז עקידריווקרעמ 
יד ,רעיונעג רעדא — גנוצעזרעביא עשיערבעה יד טכאמעג רע טאה ,'לרעגניפשניוו' ןלייט עטשרע 

ןביירש וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעבא ,ןטייקירעווש םוש ןא ןוא טפאהרעטסי"ימ — גנוטעברארעביא 

לטיפאק ןרעי ....טאלג ןייג טשינ טעוו םע זא ,טליפרעד רע טאה ,לאניגירא ןשידיי םעד ןא רעטייוו 

,וואנבוד ןועמש .'שיערבעה ףיוא םיא ןצעזרעביא ךאנרעד ןוא שידיי ףיוא ןביירש טשרעוצ רע טגעלפ 

.(46 :1929 ,ןיקצעלק :ענליוו)תומרבו עשירארצטיל :ןצלקיטרא ערערנא ןוא שידיי וצ 'ןאגראשו' ןופ 
תא ליחתה ,השדחה תירבעה לש ןונגסה תריצי לש ךילהתב עוקש ולאה םינשב היהש ,ילדנמ'] 

םיקלחה לש ידייה רוקמה ויניע ינפל ילדנמל היהשכ .ןויצל יואר רבד הרק זאו ,תובהלתהב הדובעה 

ןמוימ ןפואב — בותכישה תא ,קויד רתיל וא — םוגרתה תא השע אוה ,אכבה קמצבמ םינושארה 
ךלי אל הזש אוה שיגרה ,ידייה רוקמה ילב ךשמהה תא בותכל ןמזה עיגהשכ לבא ,ישוק לכ ילבו 

[.'תירבעל ותוא םגרתמ היה ךכ־רחאו ,שידייב לוכ םדוק קרפ לכ בתוכ היה אוה ...הקלח הרוצב 
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והריבעת אמש אוה ארייתמ' :ךכל הביסה תא ריבסמ םג יקצינבר .'תירבע ומצעב םמגרתמ 

רופסב ךכ ןיאש המ .ןווכתמב אלש הטמשהו םוצמצ ידיל והאיבתו ותעד לע הפשה תוינע 

.(171 :1922)'תידוהי בותכ רבכש 

רצד עקשיפ ומכ ןמורב 'ילדנמ חסונ' תא םיוושמשכ םיאצומ המ .הירואיתה ןאכ דע 

צן?שיפב 12 קרפ ךותב םיימוק םיעטק ינש ?םינצבקה רפס ,רחואמה ומוגרת םע רצמורק 

ךרדב ,תרבדמ ילדנמ לש ותומד .הובגה ידייה ןונגסב ינוריא שומיש םישוע רצמורק רצד 

:טושפ ןונגס ףידעמ אוה יכ ,ינרמויה ןונגסה לע גלגלמ אוה ןאכ .רתוי תיממע הפשב ,ללכ 

ןופ ןומזפ םענעש א ןעימירשוצנא ףיוא לאירטאמ גונעג ןעוועג טלאוו ןושל־לעב ןעשידוי א ראפ 

ןעבעג טגעמעג ךאד רע טלאוו וצרעד ןעגראמהירפ םענעש םענעי ןיא לאמטסנעד ,עלא זנוא 

א ,ץכאזי"ימעג ן'פיוא ךיז ןערעטיפ סאוו ,ףאש עדערעשט א :ךא סני_יז ןופ סיפע דסח־תולימג א 

ןיא ךעלעפלפ זנוא ןוא ,'טשראד רעייז ןעכערבוצ ןעוהט ןעדניא' ואוו ,לירעסעוו גידנעניר ראלק 

הלכ רעטבילעג רעד דילביול א ,רעכוטסאפ יד יוו ,ןעלאש ןוא ןעליפש רימ עכלעוו ףיוא ,ליומ 

17(77) .םירישה ריש ןיא 

הניאצ לש ןונגסלו ך"נתל םיזמר ללוכש ,הזכ הובג ןונגס ילדנמ החוד ,ץיבומרבא ומכ 
:42 םיליהתלו םירישה רישל סחייתמ ילדנמ תירבעב .הניארו 

היהו ...הפי ןומזפ בותכל ידכ רקובה ותואב וינפל ןכומ אצומ ידוהי 'ןושל לעכ' היה בר רמוח 

העורה ןאצ רדע ןוגכ ,וילע הבוטה רישה־תונב דיכ ,ולשמ ךפונ םג ותעדמ ףיסוהל יאשר 

וניפב ןתונו ,ןנוח היה ונתוא ףאו .םימ יקיפא לע גורעת ליאו ,וחאב תועור תורפ ,םינשושב 

18.תובוהא תויערל םידוד תריש רישלו ללחל ,ולשמ םילילח 

אוהו ,ולאכ םיהובג םיבינב שומיש לע רפסמה ילדנמ רתוומ תירבעב םגו שידייב םג ךא 

— 'טושפ הז טושפ')'טושפ זיא טושפ' .רתוי טושפ ןונגסב ,שדחמ ולש רואיתה תא ליחתמ 

תרודהמ)'ימצעב דיגא יבל ינופצמבש המ ינאו' ,ילדנמ רמוא ,(78 :1888 ,ידייה רוקמב 

אוה .הובג ןונגסב בתכמ בותכל תונמדזה ילדנמ אצומ קרפ ותואב ךא .(72 :1988 ,ןורימ 

ולש ידייה בתכמה .הצילמ ןושלב בותכה בתכמ תרזעב הקוחר החפשמ תבורק סייפל הסנמ 

הדיגנהל' :הל עידומ ילדנמ .תירבעבו שידייב ,ןיגוריסל ,ךישממו תירבעב ליחתמ 

ךרכ ,(ץיוואמארבא .י.ש) םירפס רכרמ צלצדנצמ ןרפ קרצוו עלא :ךותב ידייה טסקטה ןמ טטצמ ינא 17 

הניש (1888 ,רעיואשראוו ,הסדוא) תבחרומה הרודהמה ןמ .ץיבומרבא לש היפרגותרואה יפל ,11 

תודוקנ שולש ןיבו (...) רוקמב תודוקנ שולש ןיב לידבמ ינא .היפרגותרואה תא רקיעב ץיבומרבא 
.(. ..)ילש תוטמשה תונייצמה 

: 1966)םירפס רכרמ ילרנמ יבתכ לכ :(71 :1988 !ךרוע ,ןורימ ןד)םינצבקה רפס ,םירפס רכומ ילדנמ 18 
ןד לש הרודהמב ירבעה טסקטל (םיירגוסב דומע)םיגצבקה רפסמ הטטיצ לכ תסחייתמ ךשמהב .(111 

.ןורימ 
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הנה .ןמא .ןייז טנוזעג ןוא ןיבעל לאז ,עניירט־היח תרמ העונצה ,ירשב־ראש תמסרופמה 

'םירבא עלא ףיוא טנוזעג ,האירבה וקב ןיב ךיא ,ךרבתי־משה טביולעג ,זא ,ןעסיוו טייז 

תא םישרהל ידכ ינברה ןונגסה ןמ באוש ילדנמ .(73 ,ןורימ תרודהמ ! 80-79 ,ידייה רוקמב) 

.הלכשה ול שיש שיגדמ אוה ךכבו ,תסעוכה השיאה 

תינרמוי הצילממ (ץיבומרבא ורצויל דוגינב)ילדנמ לש ותומד תענמנ ,ללכ ךרדב לבא 

:ךכ ליחתמ רצמורק רצר צקיעיפ ןמורה .תאזכ 

ןעריובעג יינ יוו ןערעוו ןעשנעמ ,דנאל םעד ןיא בעל־רעמוז ןוא ןוז עגיטכיל יד ןיישא טיג םיוק 

ייב טביוה לאמטסנעד — ,רענעש רעד טלע סטאג ףיוא גידנעקוק ,ייז ךיז טהערפ pאה סאד ןוא 

סאד טהעג םע .ןערהערט ןעסיגרעפ ןוא ןעגאלק וצ ,טייצ עגיטעמוא עטכער יד ןא ךיז ןעדוי 

יד ןיא טעה תב הריפס ןופ ץיוועג ןוא רעמאי ,ךיז ןעגינייפ ,סיתינעת :רעיורט לעטעצ עצנאג 

־רכומ לעדנעמ ,רימ ראפ ךיז טלעטש לאמטסנעד .טלעק עגידנעסא עסאנ ןוא סעטאלב עסיורג 

רעדניק עשידוי ןעגראזרעפ וצ ,םורא גידנעטשעב רהאפ ,טייברא ךיא ,דירי רעסיורג רעד ,םירפס 

,תוחילס טימ ,תוניק טימ ןענייוו םוצ ןעלאירעטאמ עגיטיונ עלא יד טימ ךעלטדעטש עלא ןיא 

םעד ןענייוורעפ ,ןעגאלק ןעדוי ,ללכה .םירוזחמ ןוא תורפוש ,ס'ןושל־הנעמ ,תונחת עשרעבייוו 

(9).ןעסיוא ךיא ןיב סאד טשינ .ןעטפעשעג לייוורעד ךאמ ךיא ןוא רעמוז 

:ץיבומרבא תאמ ירבעה ומוגרתב םינצבקה רפס ךותמ ןושארה עטקה הנהו 

ימי — החמשו הרוא אוה־ךורב־שודקה לש ומלועבו ,םיעיגמ המחה תומיו םח חור בשונש ןויכ 

תומי דע רמועה תריפס תליחתמ ,הז רחא הזב םידוהיל םיאבו םישמשממ יכבו םוצו לבא 

קיפסהלו םוחתה ךותבש תורעב רוזחל ,םירפס רכומ ילדנמ ,יל הדובע תעש העשהו .םימשגה 

־הנעמ ,םירוזחמו תורפוש ,תוניחת ינימו תוחילסו תוניק ונייהד ,היכבה־ירישכמ םש לארשי ינבל 

תומי םילבמו םידפוס ונמע לארשי .תועמד תכיפשל םיפיש הלאב אצויכו הכז־הליפתו ןושל 

19.(7)יניינעמ הז ןיא לבא .הרוחס הב השוע ינאו — היכבב המחה 

םוקמב לבא .הקד הינוריאב ברועמ ,בל־יולג ,טושפ :רוקמל םיאתמ עמשנ ירבעה חסונה ןאכ 

ללפתמ ומצעבו ודובכב ילדנמשכ :תניינעמ הטמשה הלח ,ןושארה קרפה ףוסב ,רחא 

.(11) הזה עטקה תא ןיטולחל תירבעה הרודהמה תקחומ ,(15) שידייב הניחתב 

ילדנמ דבאמ ,רתלא 'ר ורבח רחא שופיח ידכ ךותו ,זומתב ז"י םוצ לש ומויסב ,ךכ רחא 

.םהלש םיסוסה רחא שופיח ןמזב םלענ ,רעיב דבל ,ומצע רתלא .(ינימש קרפ)וכרד תא 

החישב ותורכש תא ץיבומרבא אטבמ זאו ,רכתשמו ףורש ןיי תצק ילדנמ התוש ןוזפיחב 

:םילדנמ ינש ןיב תינוימד 

לש יפוסה ומוגרתבו קילאיב לש ומוגרתב ,תואסריגה יתשב ןושארה קרפה לש הספדהה תא וארו 19 

תורבחמ ,'םירפס־רכומ ילדנמ תא םימגרתמ םירפס־רכומ ילדנמו קילאיב נ"חי :ךותב ,ץיבומרבא 
.(91-85:1943) ב תורפסל 
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— אד טכאנ לב ןעמ טהעג סע ןיהואוו — גייבראפ א טימ ךימ ךיא עטיוו — !טנעווא ן'טוג — 

— עלעכיימש םיז ,טוג א טימ ילעדנעמ א קירוצ טרעפטנע — !פעק עשידרעפ ,םישפיט ...טע 

!ילעדנעמ 'ר ,בורג א — !ןעבעל'כ ,רעטכעלעג א .ייז טסולגרעפ ךיז ןעלאפרעפ ןערעוו וצ ייז 

ךעלמייב ,ןעבעל'כ ,רעטכעלעג א .. . !בורג א ,דוי א ןיב ךיא יוו ,אי — ,רענייב יד ךא טיה 

(52+50 ,הספדה תועט ללגב ךא ;51-50).עינאפמוקב טמוק ."!טייהרעטנוזעג !ןעהעג 

:תירבעל ילולימ םוגרתבו 

— ?הלילב הפ םדא ךלוה ןאל — הווחתשמו ימצע תא ךרבמ ינא — !בוט ברע — 

דבאל םיצור םה .קותמו בוט ךויחב ינש ילדנמ יל הנוע — !םיסוס ישאר ,םישפט ...שיוא 

ינאש ומכ ,ןכ — .ךיתומצע לע רומש י ילדנמ ןודא ,רוב — .ייחב ,קוחצ הזיא ,ךרדה תא 

.הרובחב דחיב ךלנ ."!םולשב וכל !םיכלוה םיצע ,ייחב ,קוחצ הזיא ...!רוב ,ידוהי 

:עטקה עיפומ יפוסה ירבעה חסונב 

...? ןכיהל םיכלוה ןאכ הלילב — הדיקב דחא ילדנמ רמוא — י אבט אברע — 

ודמח תויהל םידבוא םה — המיענב ךחיגו ינשה בישמ — ...!םהל םה םיסוס ,המהב !טע — 

!אלולטו־אכוח אלא הז ןיא ...םה םהל 

...!התא ךיתומצעל רמשיה !ילדנמ 'ר ,רוב — 

...רוב שי ,ידוהי ינאש ומכ שי !תמא — 

(48) !וידחי איפונכב ךלנ ...!םולשל וכל ...!םיכלוה םיצע — אלולטו־אכוח אלא וניא הז . . . 

:קילאיב לש ומוגרתמ עבונ ימינפה חיש־ודה לש הזה םוגרתה 

...י ןכיהל םיכלוה ןאכ הלילב — הדיקב ינא רמוא — !אבט אברע — 

םידבוא םה — המיענבו ךוחיגב רחא ילעדנעמ בישמ — ...!םהל םה םיסוס ,המהב !טע — 

...!ךח ,ילולטאו אכוח ...םה םהל ודמח תויהל 

...!התא ךיתומצעל רמשיה !ילעדנעמ 'ר ,רוב — 

...!רוב שי ,ידוהי ינאש ומכ ,שי !תמא — 

20!וידחי איפונכב ךלנ ...!םולשל וכל ...!םיכלוה םיצע — ךייח ,ילולטאו אכוח ... — 

םלוא .'!ןבעל'כ ,רעטכעלעג א' וא '!טנעווא ן'טוג' ,ומכ םיבינב ילדנמ שמתשמ שידייב 

.'אלולטו־אכוח'ו '!אבט הברע' :תימראמ םילימ ץיבומרבאו קילאיב םיבלשמ תירבעב 

םשל ,'ילולטאו אכוח' יוטיבב קילאיב שמתשמ םהב רשא תומוקמב .(15 :1901) 44 ןויליג 1 רודה 20 
שידייב .'...אלא וניא הז' וא ,'...אלא הז ןיא'ב .'אלולטו־אכוח' יוטיבה תא ץיבומרבא םידקמ הרהבה 

.ודבל 'רעטכעלעג א' ראשנ 
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ךא ,'עינאפמוקב טמוק' ,וירחא לוכיבכ םיכלוהש םיצעל ילדנמ רמוא שידייב ,הזל רבעמ 

.'איפונכב ךלנ' ,םהל רמואו תימראב שמתשמ אוה ירבעה טסקטב 

?שידייה לש יממעה ןפה תא ריבעהל לכות תימראהש ,ץיבומרבאו קילאיב ורבס עודמ 

,ןוכנ י'ינוגר'ז'ה וא ידייה םעטה ,'םעט ןשידיי םעדי רוסמל וצר אל םה ,לוכהךסב ,ילוא 

ירפ םחנמש ומכ .ןמזה ותוא לש שידייב תומייק ויה ,'איפונכ' ומכ ,תוימרא םילימ הברהש 

ןמ תצקמ ,ןכ ומכ .שידיי ירבודל תירבע ץיבומרבאו קילאיב ובתכ 21,הנש 35 ינפל ,שיגדה 

טסקטה ךותבש תויהל לוכיו ,שידייה תפשמ תימראב םילימה תא וריכה רבכ םיארוקה 

,'אתוסא' ומכ םיבינו םילימ זא וריכה ,המגודל .םייממעכ ולא םייוטיב םהל ועמשנ ,ירבעה 

וכמס חסונה ירצוי ,תאז תמועל ,םירחא םירקמב .'יתית אכיהמ' ,יאנימ אקפנ יאמל' ,'אישוק' 

האמב תירבע ארוק לכ וליא .תימוי־םויה רובידה ןושל לע רשאמ רתוי ארמגה ןושל לע 

ץיבומרבא ויה יזאו ,תמייק התיה אל היעבה ,הבישי רוחב לש הלכשה לעב היה םירשעה 

תרזעב תגצוימ תרבודמה שידייה תפש הב רשא ,תירשפא תיתורפס תירבע םירצוי קילאיבו 

,אוה ןוכנ .('אבט אתבש' וא 'אבט אברע' ומכ םירקמב ,תימרא לוכיבכ וא) תימראה 

תרצונ ךכ .תיכ"נת תירבעב ורסחש םייוניכו םיצפחל תומש ומכ םילימ ופסונ תימראבש 

אלא ,תיממע הפשכ ,ללכ ךרדב ,תימראה תא ואר אל םירשעה האמב םיארוקהש ,היעב 

לש םשור רוציל הכירצ התיה תירבעה םהבש םיעטקב ,ןכלו .הובג יתורפס ןונגסכ ,ךפהל 

.תינדמל ידמ רתוי תעמשנ איה ,םינומה תפש 

עקשיפ תא ומצעב ץיבומרבא םגרית ךליאו 9 קרפמו ,8 קרפב תרמגנ קילאיב לש הסריגה 

ףוגב לקתנ אוה ,11 קרפב ךושח תוברוח תיב ךותב עקשיפ תא אצומ רתלאשכ .רצמורק רצד 

ךיז רימ ןעלעטש ראה יד' ,רמוא אוה ,ילדנמל ךכ לע רפסמ אוהשכו ,לבחב רושקה ולש 

.('תורמוס יתורעש' — ךרעב תועמשמהו ,'ךפהתמ רעישה' ,ילולימ םוגרתב ;71)'רעיופאק 

.(66) תירבעב ינושל ןורתפ היה אל ץיבומרבאל לבא ,שידייב דואמ רכומ הז יוטיב 

'ןצראה ןפיוא רענייטש רימ טגייל' אוה ,םינחצרה םיבנגה לע רתלא םע רבדמ עקשיפשכ 

עקשיפ :ריווחמ ירויצה יוטיבה ,תירבעב .('יבל לע םינבא םש' ,ילולימ םוגרתב ;71) 

ןעוטו שידייב ךישממ רתלאשכ לבא .(76)'ילע םייאמ ,הנכסב ימצע דימעא אלש ינריהזמ' 

זמר רחוב ץיבומרבא ,(72 ,'טשינ ךיא ןעק דרעפ א ןהא ןעבלב') סוס ילב תויחל לוכי וניאש 

לש המוקמ תא אלממ הז ינוריא יוטיב .(76)'?ינא המ יל יסוס ןיא םא' :תובא יקרפל חדבמ 

רעד ןיא ךיז ןעייפש ןעזאל' :םג רמוא רתלא ,םיבנגה דגנ וסעכב .רתלא לש הטושפה ותפש 

ירבעה חסונה .(72 ,'ילש הסידב קוריל תושרהל לוכי ינניא' ,תילולימ)'טשינ ךיא ןעק עשאק 

ףסונב .(76)'םלועבש הירב לכל חינמ יניא ילישבת חידקהל' :סמונמ רתויו סג תוחפ אוה 

ןעגאמ רעד' :ךוראה םוצה םוי לש ופוסב בערה תא רתלא שיגרמ ,םיבנגה ירחא הצירב ,הזל 

/החרפה לש הקיטאופב םינויע :ס"ומ ילדנמ לש ןאמורה הנבמב המוקמו היגולאנאה' ,ירפ םחנמ 21 
.(95-92 דחוימב : 1968) 1 תורפסה 
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גאט ןעסיורג אזא םיפע טייקגיניילק א .ןעסע טנאמ ןוא ךאז םוש ןייק ןופ ןעסיוו טשינ ליוו 

רמאנ] ןטק רבד .לכוא תשרודו רחא רבד םוש תעדל הצור הניא הביקה' : 72)'ןעטסאפוצבא 

:ימרא יוטיב ינשה טפשמה ללוכ ץיבומרבא לש תירבעב .('הזכ לודג םויב םוצל ,[הינוריאב 

בשיל איה אתרטוז אתלימ וטא .היתונוזמ תעבותו ,ילע האבה ,יתרצל תששוח הניא הביקה' 

רבדל תכפוה שידייב 'טייקגיניילק' הנטקה הלימה .(67)'!זומת תפוקתב ךורא םוי תינעתב 

ןכתיי ךיא ,ללכבו .'אתרטוז אתלימ וטאי :תימראב ,רתוי קיודמ וא ,ירבעה םוגרתב םוצע 

רצוי' ורמאמב ,קילאיב וליפא ?ארמגה תפשל זמר תרזעב ולש בערה תא ריבסי רתלאש 

22.'לק רובד' תירבעב בתוכ ,'טייקגיניילק א' תידייה הסריגב בותכ ובש םוקמב ,'חסונה 

דחוימב ,תירבעה הרודהמב .עקשיפ לש ןחה־רסח ורוביד תא אטבל הסנמ םג ץיבומרבא 

ונל רמוא ךכ רחא .ידייה רוקמה ןמ (ןמורה לש רפסמה)ילדנמ טטצמ ,14 קרפ תליחתב 

לכונש ידכ ,עקשיפ לש רופיסה ךשמה תא ןקית אוהש ,תירבעב םגו ידייה טסקטב םג ,ילדנמ 

ול ןיאש יפ לע ףא ,תימראב םירבד עקשיפ לש ויפב ןתונ ץיבומרבא ,הזל רבעמ .ותוא ןיבהל 

:הל רמוא אוה ,שרגתהל םיכירצ םהש ותשיא תא ענכשל הסנמ עקשיפשכ ,לשמל .הלכשה 

סח ,ךתוא הפוכ ימ ,ךנוצר ןיא ימע תויחל םא .ישניא ירמא ,התוא ןיסנוא ןיא לארשי תב' 

ןדש ומכ ;131)'ישניא ירמא אתותימ וא אתורבח וא .לארשיב טג ונקית ךכל ירה ?םולשו 

דומעל לוכי אלש' ,לגעמה ינוח לש ותומדל הרושק תאזה הטטיצה ,ףד ותואב ריעמ ןורימ 

,םכילע םולש לצא םימעפל הרוקש ומכ .('הנשה םיעבש תב ותנשמ רוענש רחא תודידבב 

עקשיפ וליפא שמתשמ ןאכ ךא .בצמל המיאתמ ירמגל אל הטטיצה ,ןבלחה היבט ירבדב 

דבורהש ,ןועטל רשפא .םיארוקה ןמ םיברל תנבומ הניאו תומדל המיאתמ הניאש ,תימראב 

לש יוטיבה רשוכש ןוויכ ,עקשיפ לש ותפש תא הנשמה ,ילדנמ רפסמה תא ןייפאמ הובגה 

.ינרדומ ןמורל קיפסמ אל עקשיפ 

ארקנה ,ידוהי־אלה רטושב לקתנ ילדנמשכ ,תימראב שומישה לש תפסונ המגוד הנשי 

ףוסב ,הזה עטקב .שידייל הסנכנש תיסופיט תיבאלס הלימ יהוז .'יאוואנאטס' ידייה רוקמב 

ץיבומרבא ףיסומ ,ןקותמה ירבעה טסקטב ,תאז תמועל .הלימה לע קילאיב גלדמ ,8 קרפ 

הרזומ תעמשנ הניארקואב רכיא לש ויפב תימרא ךא .(53)'אכלמד אקתסירפ יאה' :תימראב 

.לבב תולג תפוקתב תידוהי הליהק לע ןמורב רתוי הריבס התיה תאזכ תימרא ןכש ,דואמ 

.םינצבקה רפס לש ירבעה חסונב תימראב םייוטיב לש בר רפסמב שמתשמ ץיבומרבא 

םיתעל ,תירבעה הרודהמה תבלשמ ,שידייב םיחחושמ רתלאו ילדנמ םהבש םיעטקב 

,טשינראג זיא רעבא רימ ייב' :רמואו ולש תורצה תא לשמל ריכזמ רתלא .תימרא ,תובורק 

לבא' :ילולימ םוגרתב ;22)'םינפ סאד רימש ןוא זאנ יד ץיינש בארא רעטופ רעד טימ 

שמתשמ תירבעב .('םינפה תא ךלכללו ףאה תא חנקל ...הטמל האמחה םע ,םולכ הז ילצא 

,(153) 17 ךרכ ,(קוואמארבא .י.ש)םירפס רכומ צלצרגצזנ ןרפ קרצרר צלא :ךותב ידייה טסקטה :ואר 22 
.(245 : 1965) קילאיב נ"ח יבתכ לכ :ךותב ,'חסונה רצוי' ,קילאיב נ"וול האוושהב 
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םייוטיב הברה .(17-16)'...ישניא ירמאדכ ...ילצא אתפ לופתשכ' :תימראב בוש ץיבומרבא 

תימראב שומיש ידי־לע יממעה דבורל ברקתהל הסנמ ץיבומרבא ךא ,םוגרת םישרוד םייממע 

,אישק אל אה ,ןל־אמיק ומכ ,תוימרא תוצילמ הברה דוע איבמ רתלא .'ישניא ירמאדכ' — 

אטבל ידכב תימראב שומיש ושע ץיבומרבאו קילאיב .(25 ,24 ,17) ךתעדא אקלס אמ 
.רתלאו ילדנמ לש םרובידב תויממע 

.םירשעה האמה ךלהמב וררבתה תויעבהו ,תימינפ הריתס הליחתכלמ התיה הז ןורתפב 

23.תינרדומה תירבעל םייתניב סנכנ תיאנשמה תירבעה ןמ לודג קלחש ,הארה דודךב אבא 

.רזו ןשוימ דבורכ תימראב םילימ — םיספות ןיידעו — וספת תירבעה ירבוד בור ךא 

.יממעה דבורה תא גצייל ידכ תאת ,תרחא ןהב שמתשהל הסינ ץיבומרבא 

תורפס לש הצילמה ןושל תבחרה תרזעב חסונה תא ץיבומרבא רצי ,תלבוקמה העדה יפל 

,םייניבה ימי לשו הנשמה לש תירבע תרזעב יכ"נתה דבורה תא םילשה ןכא אוהו .הלכשהה 

עיפומש)'אבט ארפצ' ומכ ,םיימרא םיחנומ ,לשמל ,טקנ אוה .ארמגה ןמ תימרא תרזעב םגו 

ץיבומרבאל הרשפיא תימרא לש םידירש בולישב תירבעה םאה .(םידיסח רפסב ג"יה האמב 

עןקוסיפ ומכ ידיי ןמורב תויומדה תא םינייפאמה םיינושלהו םייתרבחה םילדבהה תא גצייל 

ירצמורק רצד 

ותוא םגרית ץיבומרבא .(1909)אכבזו ן?מצב ןמורב תימראב שומישל םג בל םישל יאדכ 

,תימראב םילימ האמל בורק תואצמנ דבלב ןושארה רפסב .תודחא םינש ךשמב תירבעל 

הביתכ לשו תימרא לש יומיד רצוי רפסמה ,תובורק םיתעל 24.הובג ינושל דבור תורצויה 

,(119) 'אנורג' :לשמל ,תרכומ תירבע הלימ לש המויסב 'א' ףיסומ אוהש ךכב ,תינבר 

'אשיב אניע' ,(142)'ארבתסמ אכפיא' ,(141)'אכמס־רב' ,(129)'אתיגוגז' ,(124)'ארודהמ' 

רצוי 'א'־ה תפסוה תועצמאב :ןיבהל ארוקל היעב ןיא ןאכ .(160)'אחיקפ אניעב' וא ,(143) 

דבור סינכהל ךרוצ רבחמה האר המ םוש לע ךא .ידומלת לוכיבכה םשורה תא ץיבומרבא 

הבישיה םלוע תא ריכזהל ידכ ילוא ?הרייעה לש תיריטאסה התנומת טוטרשב ,הזכ ימרא 

שומישמ הלוע המוד לדבה .הזכ דבור רסח ידייה טסקטב לבא .םוי־מויה ייחל רבעמ 

רעד ןיא ,עקלעמש יבר ימיב' :םילימב ליחתמה ,שידייב ישישה קרפב ,המגודל ,תירבעב 

בלשמ'ב שומישה היה בושח ץיבומרבאל .(36 ,7 ךרכ :1913-1911)'סעקלעמש 'ר טייצ 

בתכשכ תירבעה תרזעבו ,תירבעב בתכשכ תימראה תרזעב :הזה (double register)'לופכה 

.שידייב 

דבורל םוקמ הנפמ אוהש ,איה הובגה ןונגסב ילדנמ השועש שומישה תואצותמ תחא 

וא ,המצע תינבתה תא ךימנהל :(Gestalt) תינבת ךימנהל םיעצמא ינש םנשי .ךומנה ינושלה 

.(1967) םימכח ןוועלו ארקמ ןווטל ,דוד־ןב אבא 23 
:(םירפס רכומ ילדנמ) ץיבומרבא י"וט לוס םיירבצה וירובחב םילמה רצוא ,ןיקרימ ןבואר :םג ואר 24 

.(93-77 : 1978) א ךרכ ,בוטחמה עויסב תינונגסהו תיקודקדה ,תינולימה הניחבה חותינ 
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רישי ןפואב הכומנ הפש גצייל תורשפא התיה אלש רחאמ .ביבסמש תרגסמה תא היבגהל 

תרגסמה תהבגה תועצמאב לוכיבכ ךומנ דבור רצי אוה ,ץיבומרבא לש ותפוקתב תירבעב 

יפ לע ףא ,ירמגל ענכשמ הארנ אל הזה רבסהה לבא .םירפס רכומ ילדנמ לש רפסמה לוק — 

.םירפס רכומ ילדנמ רפסמה לש םיידוראפה םירובידב הובג דבור םימעפל אוצמל ןתינש 

.ךומנ דבורל אקווד אלא ,הובג דבורל תזמרמ הניא ץיבומרבא לש תימראה ,ללכ ךרדב 

לש הפיה תורפסל תובר ץיבומרבא םרת (קילאיב לש הרדגהה יפל) 'ילדנמ חסונ'ב 

םהרבא ומכ םירפוס לש יכ"נת־ואינה ןונגסל רבעמ הברה ףיסוהש ךכב ,הייחתה תפוקת 

םג ץיבומרבאו קילאיב ומרג ,(תבהלנ הלבק לש םינש האמל דוגינב תאזו)יתעדל ךא .ופאמ 

דבורה תא גצייל המיאתמ הניאש ,תידומלת תימראב שומישה ללגב תומיוסמ תויעבל 

.שידייב םייקש ירובידה 

היבט' ירופיסב הלולכה תירבעה ןיבל םי1צבן?ה רפס ןמורב חסונה ןיב ןיחבהל יאדכ 

לשו קבומרבא לש תירבעה .רצקיבלימ רצד היבט ,ידייה םרוקמב םכילע םולש לש 'ןבלחה 

.םירבגה לש תילעל דעוימ םהלש חסונה ךכ םושמו ,תובישיב םהידומיל לע תססובמ קילאיב 

ןמ ,ך"נתה ןמ םיעודי םיקוספ ריכזמ םכילע םולש ,תירבעב םיעטק טטצמ היבטשכ ךא 

,תיפרגויבה הדבועה אוה ךכל םימעטה דחא 25.תובא יקרפמו ,חספ לש הדגהה ןמ ,רודיסה 

הברה .ארמגה תא ריכזהל הטנ אלו ,תיסור היסנמיגב אלא ,הבישיב דמל אל םכילע םולשש 

םיגולונומה יכ ,ןכ םא ,אצוי .היבט לש םיזמרה תא םיניבמו םיריכמ ןיידע םינוליח םילארשי 

םקלח תנמו ,םירחא םימוגרתבו ץיבוקרב לש ירבעה ומוגרתב ןקדזהל וביטיה היבט לש 

.ץיבומרבאו קילאיב לש םמוגרתב ילדנמ ירופיס לש וזמ הרפש 

קילאיב ומיזגה המ־תדימב .הלכשהו יתרבח דמעמ ןיבו הפש ןיבש םירשקל רזוח ינא 

תירבעל םלג רמוח שמשל םלועמ הלוכי התיה אלש ,תימראב שומישב קבומרבאו 

,תוארל אופא לק רוחאל טבמב .תובישיב ארמג הדמל םירבגה תילע קרש םושמ ,תינרדומה 

הברה תללוכ תידייה הפשהש יפ לע ףא .יממעה םעטה תא אטבל התיה הלוכי אל תימראהש 

ונפש הבישי ירוחב רפסמ לש יאכראה שודיחה תא קידצמ רבדה ןיא ,תימראב םילימ 

לש םצמוצמה םרפסמ ללגב תאה ,ןשוימ חרכהב רבכ 'ילדנמ חסונ' וישכע .תינוליח תורפסל 

עייסל הלוכי התיה תידייה תוברתהש ,ןכתיי .ארמגה תפש תא םיניבמש םינוליח םיארוק 

יזכרמ תא םיצאנה ולסיח אלמלא ,השדחה תירבעה תורפסב ימראה ביכרמה רומישב 

.הפוריאב ארמגה ידומיל לשו שידייה לש תידוהיה תוברתה 

עודמ .(reception history)תולבקתהה לש הירוטסיהה ןיינעב םילימ המכ ףיסוהל ינוצרב 

'חסונה' לש ןויערהש ינפמ ?רבעב 'ילדנמ חסונ' גשומה לש ותועמשמב קפס וליטה אל 

חסונ' דגנ ונפ םיטעמ םירפוסשכ וליפא ,הייחתה לש םינושארה תורודה יכרוצ תא תריש 

Tevye the Dairyman and the Railroad Stories, Hillel Halkin, :ךותב ,],קלה ללה תאמ אובמ ואר 25 
 trans., 1987: xxviii, Schocken, New York

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:45:55 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



101 יתרוקיב טבמב 'ילדנמ חסוני 

ףא .'חסונה' לא םירפוסה ונפ ,תידייה ןושלה ןמו תולגה ייחמ קחרתהל םנוצר ללגב .'ילדנמ 

האמה ינב וליאכ ולעפ םה ,תימראב ושמתשה הבש הפוקתל רוזחל ןתינ אלש ועדיש 

ילבו שידיי ילב ,הקיתעה לארשי־חא לש תינושלה תרוסמב שמתשהל וכישמי םירשעה 

ללכ ברקב ומייקתהש ,דומלתה ידומיל אלל חילצהל יוכיס היה אל הזה ךלהמל לבא .הלוג 

וסנכנ תובושתהו תולאשה תורפסמו הנשמה ןמ םילימש ,רורב .תידוהיה הייסולכואה 

וימוגרתב ךילהתה תא חזל הסינ קילאיב םא םגש ,קפס ןיא ךא ,תינרדומה תירבעל 
.לשכ ונויסינ ,הדגאה רפס לע ותדובעבו 

חסונ' תא ןוחבל ידכש ,רורב וישכע .יתורפסו ינושל ןונגסל קר אל רשקתמ 'חסונה' אשונ 

לש רבעמה תפוקתב .יתרבחהו ,ירוטסיהה ,ינושלה רשקהה לכב בשחתהל שי 'ילדנמ 

'חסונה' ,םירשעה האמה ךשמב ךא ,שידיי ורביד תירבעה יארוק ,השדחה תירבעה תורפסה 

־טסופ' ןפואב םיינויצ־טסופ םירפוס םיבתוכ םויה .שלחנו ךלה (וירחא תונויצה ומכ ילוא) 

לע הבורמ הדימב עיפשהל ךישמי אוה יכ הארנו ,חתפתהל ףיסומ ןיידע הזה ןפואה .'יחסונ 
.תחאו םירשעה האמב תירבע תורפס 

היפרגוילביב 

י"ש ,ץיבומרבא 

.רימוטישז ,וואדאש ש"א ,רצמורק רצד עקשיפ :1869 

.הסדוא ,רעוואשראוו ,רצמורק רצד צקשיפ :1888 

.הסדוא ,הירומ ,1 ךרכ םירפס רכומ ילדנמ יבתכ לכ :ךותב ,אבבה קמצב :1909 

(ץיוואמארבא .י.שי) םירפס רכרמ צלצרנצמ ןרפ קרצוו צלא :ךותב ,לרצגניפ-שניוו םאר :1911 

.בוקארק ,'עלעדנעמ' ,7 ךרכ 

.בוקארק ,'עלעדנעמ' ,("ץיוואמארבא .י.ש־) םירפס רכומ צלצדנצמ ןופ קרצוו עלא :1913-1911 

.ןילרב ,הירומ ,תישילש הרודהמ ,םירפס רכומ ילדנמ יבתכ לכ :1922 

.ב תורפסל תורבחמ ,'םירפס-רכומ ילדנמ תא םימגרתמ םירפס-רכומ ילדנמו קילאיב נ"חי : 1943 

.קרוי וינ ,פוקיא ,(ךרוע ,לזמ ןמחנ) ךוב-צלצדנצמ סאד :1959 

1908-1905 םינשב יקצינבר ת''יו קילאיב נ"ת ןיבו ץיבומרבא י''ש ןיב תורגיא תפילח :1976 

.םילשורי ,םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה ,(ךרוע ,קורמש אנח) 

.ביבא-לת ,ריבד ,(ךרוע ,ןורימ ןד) םינצבקה רפס :1988 

נ"ח ,קילאיב 

.הנליו ,50 ,ד םלוצה ,"'חסונ"ה רצוי' :1911-1910 

ךרכ (.ץיוואמארבא .י.ש־)םירפס רכומ צלצדנצמ ןופ קרצוו צלא :ךותב ,'חסונ ס'עלעדנעמ' :1911 

.בוקארק ,'עלעדנעמ' ,1םירפס רכומ צלצדנצמ רצביא קיטירק :17 
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.הסדוא ,הירומ ,ג ךרכ םירפס רכומ ילדגמ יבתכ לכ :ךותב ,'םיכרכה תשולשו ילדנמ' : 1912 

.ביבא-לת ,ריבד ,קילאיב נ" ח יבתכ לכ : 1965 

אבא ,דוד-ןב 

.ביבא-לת ,ריבד ,םימכח ןושלו ארקמ •ןושל :1967 

ןועמש ,וואנבוד 

.הנליו ,ןיקצעלק ,תומרבו צשירארצטיל :ןצלקיטרא צרצדגא ןוא שידיי וצ ךאגראשו' ןופ : 1929 

לאומש ,ססרו 

,סנגאמ ,ונתורפסב ןהילוגלגו תוריצי -.ןושל לא ןושלמ :ךותב ,'ילדנמ תא םגרתמ קילאיב' : 1996 

.םילשורי 

ןד ,ןורימ 

.ןג-תמר ,הדסמ ,הסמ יקרפ :םכילצ םולש :1970 

ןבואר ןיקרימ 

הגיתבה תותיג :(.םירפס רכומ ילדגמ־)ץיבומרבא י"ש לש םיירבצה וירובחב םילמה רצוא : 1978 

,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע ,א ךרכ ,בשחמה עויסב תיגוגגסהו תיקודקדה ,תינולימה 

.םילשורי תירבעה הטיסרבינואה 

ח"י ,יקצינבר 

,ז ךרכ ,םירפס רכומ ילדנמ יבתכ לכ :ךותב ,'םירפס רכומ ילדנמ לש ירבעה ןונגסה לע' : 1922 

.ןילרב ,הירומ 

לאיחי ,ךוטנש 

יפארגוילביב רוריב :םהיתואחסונ לע םירפס רכומ ילדנמ לש םירצקה וירופיס' :1968 

.409-391 :1 תורפסה ,'יגולוטסקטו 

םכילע םולש 

.הסדוא ,רעוואשראוו ,ןאמאר רצשידיי א :וינצפמצטס :1888 

ל"י ,(םיכרוע ,רעגינ 'שו גרעבניצ 'י) ךובלצמאו :םכילצ םולש ןופ קנצדנא םוצ :1917 

.גרובסרטפ ,דנופ-ץרפ 

:15 ךרכ ,םכילצ םולש ןופ קרצוו צלא :ךותב ,(1910) 'םיוב רעד זיא ןעש יוו' :1923-1917 

.קרוי-וינ ,דנופסקלאפ ,רצביי־וש עשידיא 
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.ןילרב ,הירומ ,ז ךרכ ,םירפס רכומ ילדנמ יבתכ ידכ :ךותב '!הז ןליא האנ המ' :1922 

ןושרג ,דקש 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקהו רתכ ,הלוגב :א ךרכ ,mo-mo תירבצה תרופיסה :1977 

 Alter, Robert

 1988: The Invention of Hebrew Prose: Modern Fiction and the Language of Realism,

 University of Washington Press, Seattle.

 1994: Hebrew and Modernity, Indiana University Press, Bloomington.

 Frieden, Ken

 1995: Classic Yiddish Fiction: Abramovitsh, Sholem Aleichem, and Peretz, State University

 of New York Press, Albany.

 Miron, Dan

 1996 [Original edition, New York: Schocken, 1973]: A Traveler Disguised: The Rise of

 Modern Yiddish Fiction in the Nineteenth Century. 2n(* edition, Syracuse University

 .Press, Syracuse
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םיאושינה ייחמ תונומת 

קילאיב נ" ח לש וטע־ירפ עודי אלו עוטק רופיס 

רימש הויז 

תחא 'הפילק' בולעה יל .א 

ןלהל אבויש ,רומג יתלב רופיס לש אוה 'ץ־ה תומושר :קרכיזל תוננובתהו תולכתסה' 

ריה־בתכב םיבלושמה םיברה םיקוחמה םיטפשמה אלבו חסונה יפוליח אלל יכ םא ,ואולמב 

אוה .םלועמ רוא האר אלש קילאיב לש וטע־ירפמ דיחיה רופיסה השעמל והז .תורושה ןיב 

םירפוסה ,וידידי ברקמ קילאיב ירקבממ םתוא לש םהירמאמבו םהירפסב םלועמ רכזנ אל ףא 

ןמלז ,רבוחל לשיפ :סופדל ודנג תא ואיבהו ונויכרא תא בטיה וריכהש ,רפסה ישנאו 

השמו יקסניברגופ ןנחוי ,יקסרפ לאינד ,בולוביר םחנמ ,ןהכ בקעי ,ןמכיפ בקעי ,רואינש 

יעטק לש םיסיסר הלא ויה וליפא ,קילאיב לש םירומג יתלבה וירופיס ,עודיכ .דלפרגנוא 

,(קילאיב רכזל) תסמ ןותנשה יכרכב םאולמב ומסרפתהו וסנוכ ,רסוב אלא םניאש החרפ 

אוה םג ,1971)0ית1ג םיבתכ רפסב ןכו ,'ריבד' תאצוהב םיעבראהו םישולשה תונשב ואציש 

.(םינשה לכ ותשרומ תא חפטל הפיסוה רשאו ,הילעבמ היה ררושמהש ,'ריבד' תאצוהב 

לש ונובזע יכרוע ידי־לע ןווכמ תנווכב הארנכ רתסוה ונינפלש עוטקה רופיסה ,תאז תמועל 

.רעושמב קר םינשה קחרממ ,םויכ תולעהל ןתינ ךכל תוביסה תאו ,ותשרומ ירמושו קילאיב 

,(1900-1899) ס"רת־ט''נרת םינשב בתכנ הרקיעש ,תוטויט תרבחמב לולכ הז רופיס 

,יקסבוחינרשט לואש לש ןושארה ויריש רפס ,תגעגומו תונויוח לש א ךרכ תעפוהל הבוגתב 

ךרוע ,רודגיבא־קש ,קילאיב לש ןושארה ורפס ,םיריש ץבוקה לש סופדל ותנקתה ידכ ךותו 

תמיתח םוימ םינש שולשכ ץקמ קר ומסריפו םויל םוימ ותעפוה תא החד ,'הישות' תאצוה 

ץבוק תא תובעל ודעונש ,וז תוטויט תרבחמב תולולכה תורומג יתלבה תוריציה בור .הזוחה 

ולישבה אל ,ירוקמו ינשדח רפסמכ קילאיב לש ודמעמ תא ססבלו םישדח םירישב הרוכבה 

תוריציב ןנוקית תא םימיל ואצמ ןכותמ םיביטומו תורוש ךא ,וזנגנו שממ לש הריצי ללכל 

תרבחמב םימושר ,'תוננובתהו תולכתסה' רופיס םע דחא ףצרב ,לשמל ,ךכ .תועדונ 'תוינונק' 

אל םיביטומ ךא ,המייתסנ אל ותביתכש רופיס ,ךמלדיא ךורב 'ר' רופיסה ךותמ םיעטק 

תולכתסה' רופיסל .קילאיב לש 'םיינונק'ה וירופיס בטימ ךותל וסנכנ וכותמ םיטעמ 

יפכ ,יכ םא)תיאקילאיבה הזורפה לולכמב שממ לש ךשמה היה אל ,תאז תמועל ,'תוננובתהו 

רופיסה ,ובוטיקו ועוטיק ףרח :תאז ףאו .(ותרישל ולחלח וכותמ םיביכרמ ,ןלהל הארנש 
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תעה התוא לכ ךא ':וירידהמו ןובזיעה יכרוע ידיב ספדנ 'ןמלדיא ךורב 'ר' רומג יתלבה 

וליפא םיבותכב והוריכזה אלו ,ארוקה ןיעמ 'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה תא וללה וריתסה 
.תחא םעפ 

ןכ ושע םאה ?'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה תא קילאיב לש ונובזע ירמוש וריתסה עודמ 

המוד ?הלשבה לש םדקתמ בלשל עיגהו 'סיסע' אלמתנש טע־ירפ אוה ןיאש םושמ קר 

,ומסרופ ןובזיעב ואצמנש םיטנמגרפ וליפא ירהש ,רתוי הבוט הביס התיה תטלחומה ותזינגלש 

הריציה לולכמב תיגולופיט וא תיטמת הניחבמ ןפוד אצוי הז רופיס םאה .ןידבו ,רומאכ 

יטרפבו ,אוה םג ראתמ ,םיתמהו 'םיינונק'ה ,קילאיב ירופיס בורכ .אלו ןכ ?תיאקילאיבה 

לוקש ,'רבדמה רוד' ידוהי םה וירוביגו ,הפוריא חרזמב יתולגה ידוהיה יווהה תא ,םיטרפ 

םחטבמ לכו ,םייח תוודח ילוטנ םהייחש םידוהי ;םהינזואל עיגה אל תימואלה 'הייחת'ה ירפוש 

ייחב הלחש תשגרמה הרומתל םישידאה ,הלאכ םידוהי לע .םהלש םיחפותה ףסכה תורורצב 

;(1897)'םעה ריצח ןכא' וריש תא קילאיב בתכ ,ןושארה ינויצה סרגנוקה תוסנכתה םע םמע 

'םע תכרב' עדונה ינויצה וריש לש דיה־בתכ ךותמ וקחמנש תורושב ,ןכל םדוק דוע ,השעמלו 

TT v r ־־ t -t ו ־ ו ן • י T T - ו V T - • •י י / שרה םכמעל םירודה ורשי / ,וררועתה ,בהזה ילגע אנ וסמה' :עיגפמב םהב הרתה (1894) 

2.'שע תיב ,שיבכע ירוק — םכחטבמ / !ורךופתת הנולמכ ,םיקוצמ ,םרטב 

;םירכומה םירופיסל האוושהב םידקת תרסחו הרז תפסות םג שי ונינפלש רופיסב ,םלואו 

ייחמ רעיש תורמסמו תועזעזמ תונומת לש ןומושרה ךרדב ןתגצהב תאטבתמה תפסות 

החפשמ לש תורידנ תונומת הבו ,תיבה ילתוכ ןיב הלוכ תשחרתמה המרד ונינפל .ןיאושינה 

ןהלש תויטנתואב ארוקה תא תועיתפמ הלא תונומת .הכרד ףוסל העיגהו הנוונתנ ,הלוונתנש 

תרופיסב ערו חא ןהל ןיאש ,ןהמ תולועה תוקיודמהו תוקדה תויטסיגולוכיספה תונכותבו 

ףוסל ועיגהש ןיאושינ ייח לש םירואיתל ללכ תומוד םה ןיא)האמה הנפמ תונש לש תירבעה 

תובצינ זכרמב .(רודגיבא־ןב ירופיסב וא םירפס רכומ ילדנמ תריציב אוצמל ןתינש ,םכרד 

,האונש השיא לשו ,וירניד לע בכושה רבכע לש ,ןגרנו רועכ ,ןקדזמ לעב לש םהיתויומד 

ףאו ,הלעב יפמ התונג תא ףרה אלל תעמושה השיא :שאר דעו לגר ףכמ ,הלוכ הלוונתנש 

.(169-159 :1971) קילאיב :םג וארו :(15-8 :ו"צרת)(קילאיב רכזל) א תסמ :ואר 
,ץיבונסוס ריעב ובשומ םוקממ בתכמב ,םיאבה םישקה םירבדה תא םג קילאיב בתכ הלא ןוגכ לעו הלא לע 

'סוסד אריווא .םולכ בתוכ יניאש םיחרי הזי :ל"נה תוטויטה תרבחמ לש יראה קלחה תא בתכ הבש 

ןוגה רוט המא יטעמ אצי םאש תמא .הניכשה pשמ םניא תודמלמה וא הארוהה תסנרפו [ץיבונסוסד] 

,תשפטמו תמהזמ אנדיאהד 'יתריפס' לבא ,שפנ לש הכודכדו תובצע ךותמ אקווד טלמתה זא יכ םימעפל 

,קילאיב)'םילכשוממ םילבנו םימהוזמ םידיסח ,םימליא םיבלכו םיקקוש םיבאז יביבס .תבלכמו תבאזמ 

ךא ,םירישע םיצע ירחוס לש םהינבל הרומ שמיש הבש) ץיבונסוסמ ויתומוח תארשהב .(וק־הק :ח"צרת 

ירגלווה םיצעה רחוס ,'ףוג לעב' הירא תא קילאיב ראית ,(האלהו םהמ םמע תגאדש ,הלולח שפנ ילעב 

— וירופיסב תויומדה רואיתבש םיבורמה סיילאיטסבה םייומידה םג ןאכמ .ולש ןוממה תורורצ לע עורשה 

קילאיב בתכ 'ףוג לעב הירא' תא) דועו ,'השייבתנ הרצוצחה'ב ,'רדגה ירוחאמ'ב ,'ףוג לעב הירא'ב 
.('תורורצל עיגה'ש ,ירגלווה םיצעה רחוס ,הירא לש ותומד בוציעל םגד ול שמיש היריבגמ דחאו ,ץיבונסוסב 
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איהש 'ישיבכע' הללקהו ,השיאה לש םירוענה הירואית .'הללק הלא אלמ' הלש היפ 

םינפ לעבכ — וסומלוקב ןהילע רבע רבחמהש תורושב — ראותמה הז ,הלעבב תחלשמ 

'םי־חצמו םיקמיצ'ה םינפה לעב ןקזה ירואית תא םיריכזמ ,תרגורגכ תוקומצ ,תוקירומ 

יאלמ / שיבכעה גרא ירוק' םתיבבש םינקז ,'יתבושתב' קילאיב לש ורישב הלבה הנקזהו 

,הבולעה םתב לשו ,רופיסה ירוביג ,גוזה ינב לש םוניהיגה ייח .'םיחופנ םיבובז ירגפ 

םניא רבכ הארנה לככ ךא ,יארקאב ומכ ,םנמא םירכזנ םהידלי ראש) םתיבב תררוגתמה 

תא דעתמה ,[יקילאיב] 'ב םשב הנשמ רייד לש ויניע ךרד םיפקתשמ ,(תיבב םיררוגתמ 

הנומתה ןיב דהיז םיארוקה וכרעי ןפ וששח םירידהמהש רשפא .םיטרפ יטרפל תונומתה 

,ותיב ינבו ויברוקמ לש וא ררושמה לש וייחמ יהשלכ תיפרגויב תואיצמ ןיבל תיתורפסה 
.ולש טרפה תעניצבו ררושמה לש ותימדתב עגפי רופיסה לש ומוסריפו 

ייחב קנחמו תחנ יא לש השוחת קילאיב שח ,הז עטוקמ רופיס לש ורוביח תפוקתב ,ןכא 

תוחרוא לע ותוא םיטינקמ םיררושמה וירבח דועב ,ולש םימימשמהו םיירירעה םיאושינה 
רבד יצחו רבד ויאושינ ייח לע רפיס אל םלועמ ותריציב 3.'םייתיב לעב'הו 'םינשוימ'ה וייח 

וסחי לעו ותשיא לע רפיס אל אוה רתויב םיבורקה וירבחל וליפא .שרופמו יולג ןפואב 

אל .יבמופב לטרעתהלו וביל רוגס תא חותפל בהואה םדאכ גהנ אל םלועמ ןכש ,היפלכ 

זמור אוהש ךות ,ויארוקו וירבח ינפל ףשחיהל ותונוכנ יאב שרופמב הדוה ףא תחא 

.םתראפת אהת תירילה ותרישל וייח ןיב םיקדקודמה םירושיקה תכירע לע אלש ,וירקבמל 

ירה ,קושב תינרגתל ךופהל תצלאנה םאו םימותי העבש ובו ,לד תיב 'יתריש'ב ראית םא 

.םיימואל ילמסב יוור ,דחאכ יביטקלוקו ישיא סותימ תונבל ידכ ורחבנ םיטרפהש 

קילאיב ול חלש ,ויתודלות תא בתכה לע הלעיש ,רנזולק ףסוי ר"ד תשקבל הבוגתב ,ךכ 

ורופיס תאו ,ןאכלו ןאכל שרפתמה קנגסב תאז ףאו ,תודליה תפוקת ףוסל דע וייח רופיס תא 

יתעדל ןהש ולא ,"תורתסנ"הו ,־"תודלותבש "תולגנ"ה ןאכ דע' :םילימב םכיס קמקמחה 

,ומוי בורעב קר 4.'ןהב ןיחיסמ ןיאו בלה לש ונושביכמ ןה ירה — םדא לש ויתודלות רקיע 

םירבד רמול ומצעל ריתה ,םיחטבמ ףוחל לוכיבכ ועיגה ,םירבשמה יפוצר ויאושינ ייחשמ 

:גרבסקילג םייח רייצה לש ותנדסב תססונתמ התנומת תא הארשמ ,הינמ לש החבשב םיפר 

תורעשו דואמ ןידע ףוג תלעב זא התייה איה .הנש םישולש ינפל התוא ורייצ אלש יל רצ' 

.תורוסמ תויהלו תמאב בוהאל תועדויה ,הומכ םישנ הברה ןיאש ,יל ןמאה .אילפהל תופי 

ןמ הב ןיא ,העונצו תיתמא איה ,רקיעהו ,טקט תלעבו קדה ןמ קד שוח תלעב םג איה 
5.'םש ישנא לש םישנה תא בורל תנייצמה תוחפנתהה 

.(דועו ,27-24 :2000) רימש :ואר ,ותייערל קילאיב ןיב רעפנש רעפה לע 3 
'תולגנה' .(234 :1971) קילאיב :ךותב ,רנזולקל קילאיב לש היפרגויבוטואה ותרגיא לש 'ג חסונב ואר 4 

.חכ .טכ םירבד יפ־לע 'תורתסנה' תמועל 

.(28 :1945)גרבסקילג 5 
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םיעגר לע תודמלמה ,ןיאושינה ייחמ תורחא תונומת םג תויוצמ הינמ לש הנויכראב םלוא 

םיעיקבל דעבמ הבהבה תפות ייח לש הרז שאש םיעגר לע :רקיע לכ םיילידיא םניאש 

,םסרופמה הלעבל בלה יערוק היבתכממ דחאב .גוזה ינב ןיב הרעפנש םוהתה לע הדיעהו 

אוהש אלא ;אחינ ,התוא הכיה וליאש ,הבל רמב הינמ וינפל הקעז ,ומע ינב לכ לע בוהאה 

,רוכזכ ,הנכמ ךכ) 'המהב' ןוגכ יאנג תומשב התוא הנכמו תינחור תוללעתה הב ללעתמ 

,(םעטה תרסו תינומהה ותשיא ,הנח תא — ףוג לעב הירא — קילאיב לש ירגלווה ורוביג 

החיתפ ינוניג אלב ,וילא הרגישש בל ערוק בתכמ ותואב .ול לוחמל הלוכי איה ןיא ךכ לעו 

ללוהתמ אוה יכ לע ול הריעה איה הנותחה רחאל רצק ןמז יכ ,הלעבל הינמ הריכזה ,המיתחו 

הילע בתכ אל םלועמש ,אוה םגו .םלש םוי התיא רביד אל אוה וז התרעג תובקעבו ,רוכישכ 

ןמ חפט ,ותנותח רחאל רצק ןמז ,1893 תנשב רביחש רסובה ירישמ דחאב הליג ,ןירשימב 

ןיאמ הרישה' ורישב — ידוהיכו ררושמכ — ומצע תא ראית רשאכ ,ובילב שחרתמה 

ןי '__T.,.TTT., י ןיא' ,ל"זח רמאמ לע ססובמה רואית ,'תחא הפיפכב רד שחנ םע בורכ' םילימב ,'אצמית 

השיא םע אדח אתווצב םירוגמל זמורה ,(ב"ע ,ביק תומבי)'תחא הפיפכב שחנ םע רד םדא 
.הער 

,ויהש ,ויאושינ רחאל ךכ לכ רצק ןמז ותעדותב התלע וז תינגוזימ הרמימ אקוודש ןיינעמ 

חבש 'ר ,םיצעה יקסעל םפתושו ררושמה לש וידודו ובס תמכסהבש ךודיש יאושינ ,עודיכ 

רזעילא ודידיל בתכ ,ויסוריא תפוקתב ,ותנותח ינפל דוע ,השעמלו .הלכה יבא ,ךוברווא 

יכ ,םנמא תעדה תוחידבב ,זירכה ובו ,ויזנג ןיב ראשנש ,'ףסכ ריש' םשב הנותח ריש ךרבא 

םגש המוד ,הז רשקהבו .'א#ידק הרבח לא ואוב דע / םדאל טלפמ ןיא תלשומ השאמ' 

בולעה יל / ,המלשל שי םישנ ףלא') 'ול שי ינולפ' םעה רישב 'לזמילש'ה לש ותנולת 

י ־ I ־»T " VI ו •• V T I ־ : - * - - - T • h ־ףכ אלמ עבשאו / טא הרובד תיב־לא הליל / ,אטח יל לא בשחי אנ־לא / — תחא 'הפלק' 

הלגמהו תימוק־יגארט המינב רסמנה ,ימיטניא ישיא יודיו לש ץמשמ רתוי הב שי ,('תחנ 

תוזוחמ לא התודע תא הקיחרמה וז ,תילנוסרפמיאה הריציה תוסחבו תירוטקירק ךרדב 

היפרגויבוטואה ,תישיאה ותריציב תולגל ררושמה ןיהה אל רשא תא ,םימתה רולקלופה 

דומלל החילצה אל םלועמ קילאיב הינמ יכ ,ריכזהלו רוכזל יואר ,תרחא וא ךכ .הארמל 

הבותכה הפשה תא הדמליש ,יטרפ הרומ הילע דקפוה הסדואבש תורמל ,הכלהכ תירבע 

םיריש םתוא טעמל ,הלעב לש םינפה תבר ותריציב הארק אל םלועמ איה .תרבודמהו 

אופא הכלה ותייערו ררושמה ןיב הרעפנש םוהתה .שידייב םרביח ררושמהש םירופס 

.ול רבעמ ףאו ,ידוהיה םלועה יבחרב ותליהת העדונש לככ הקימעהו 

,'המהב' יאנגה יוניכב התונכל גהנ הלעב יכ ,הלוע קילאיב הינמ לש הזונגה תרגיאה ןמ 

ותוא הנכמ איהו ,'תינקיר' ,'ךות ילב הפילק' ,'הלבנ' ,'תפוניט' ותשא תא לעבה הנכמ ןאכו 

,קילאיב ןאכ ראית ,היציזופסנרטה ךרדבש רשפא .'!רוטיזיווקניא'ו '!שיבכע' הלודג האנשב 

הנומתה תא גזימ ילואו ,םינבה יכושחו םיבזכאמה ויאושינ ייחמ חפט ,תמקועמ הירלקפסאב 

,היינשה ותשאו ונקז תיבב טלקש ,הדימעה ליגב גוז ינב לש ןיאושינה ייחמ תונומת םע 

היפרגויבוטואה תרגיאב ,ותשיאו בסה תיב לא ובוש רואית)תודחא םינש ררוגתה םתציחמבש 
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ורישב םילבה הנקזהו ןקזה לש רועכה םרואיתל עיתפמ ןוימד המוד ,רנזולקל 1903 תנשמ 

ןיעמ רופיסה תא וריתסה ררושמה לש ונובזע ירמוש יכ ,חינהל המודמכ רתומ .('יתבושתב' 

תעניצב העיגפ ששחמ ןה ,'ימואלה ררושמה' לש ירוביצה ודמעמב העיגפ ששחמ ןה ,רוביצה 

.וירחא םינש תורשע ,הבוט הבישב הרטפנו םימי הכיראהש ,ותנמלא לש היתושגרבו טרפה 

ןכש ,רקיע לכ תקדצומ התיה אל םימי ךרואל ותרתסה יכ ,דמלמ הז רופיסב יוהש ןויע 

החינמ הביס לכ אללו ,ררושמה תייער לש התריטפ רחאל תובר םינש םגש ךכל המרג איה 

ךרעש םינושאר םישושיגל תיאדיחי תודע וירקבממו קילאיב ירקוחמ המלענ ,תעדה תא 

תירבעה תרופיסל האוושהב ןפוד תאצוי ,תילטנמירפסקא תרופיס לש הבוציע תארקל רפוסה 

םיחנומב הוולמ ,יגולוכיספ םזילאיר לש םיססוהמ םינמיס הנושארל םילגתמ ןאכ .ןמזה תב 

לצא עיפוהש גוסה ןמ ,םיקדקודמ םייטסילרוטנ םירואית תפסותב ,'םייעוצקמ' םייאופר 

חסונ .1931-1903 םינשה ןיב ומסרופש 6,'די רחאלכ תומישר' ןתואב הנושארל קילאיב 

םשרגו ןיסנג נ"א ,רתב ח"י — םיריעצה םירפוסה לש םחסונ תא תצקמב ריכזמ םירבדה 

,(1898)'ףוג לעב הירא' לש וחסונמ ןיטולחל הרואכל הנוש אוה חטשה ינפ לעו — ןמפוש 

ותביתכ ןמזב םיברה תושרל אצי ,ריעצה קילאיב לש הזורפה תונויסינ לכמ ,ודבל אוה קרש 
.'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה לש 

יתלב ,םזילאיר לש םינינפ ןה ,(1903) 'רחוס' איה ןהבש הנושארהש ,הלא 'תומישר' 

תושדחתהל קילאיב לש ןויסינ ,ןורחאה טרפה דע ןנכותמ השעמלו ,הרואכל יעצמא 

'חסונה' תותובעמ ררחתשהל הפיאשה ןהב תרכינ .ינברואה ,ינרדומה םלועה לא תוברקתהלו 

,ברקתהלו ,םיקוספ ירבשו םיקוספ לש ףופצ םקרימ היושעה הזורפה ןמ — יאלדנמה 

רתב ח"י לש םחסונ םע םימיל ההוזיש הביתכה חסונל ,םירחאו יקסבייוטסוד תארשהב 

ןמו 'קוספה' תקעמ לוכיבכ תררחושמה ,הארמל תיטסילרוטנה הזורפה לא — וירבחו 

,ןיעל הלגנה דבורב תוחפל ,איה הלא 'תומישר'ב תפקתשמה תואיצמה .ימואלה סותימה 

,תוקקור היתויומד :היקודקדו היגת לכ לעו םינטקה היכפ לע ,הטושפ תיטסילאיר תואיצמ 

.תולעפתה לש וא זוב לש תועטוקמ תורבה תוטלופ ,ןפוצרפ תא תוועמ ,ףתכ תוכשומ 

יכילהת לע העד הווחמ ףא ,ןרובידו ןתוגהנתה ,ןשובלו ןנקויד יטרפ לע בכעתמ רבחמה 

םידחיימה ,םיילאודיווידניא םינמיס הלגמו ,המצעל תדמוע תומד לכ .ןהילע םירבועה שפנה 

הניאו ,םינעטממו םיעקשממ לוכיבכ תלרטונמ ,הטושפו תישיא ןושלה .התלוזמ התוא 

,ךכל העיתפמ תודע אוה ,'תוננובתהו תולכתסה' ,רומג יתלבה רופיסה .'רפסה' ןושלל הלובכ 
וא רושעב ררושמהמ םיריעצה םירפסמל ינייפואה — הז הביתכ חסונ לש םינושאר םינצינש 

,1900-1899 םינשה ןמ קילאיב לש תירופיסה הביתכה תונויסינ ךותב ולגתה — םיינשב 

.רעושמהמ םדקומ בלשב 

:1999) רימש :(ט"משזו) ףסוי־רב לטומח :(179-161 :1987) רימש :ואר ,הלא 'תומישר' לע 6 
 287-171).
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םיטוחב לובכ קילאיב רתונ ,ותביתכ לש היצזינרדומלו תושדחתהל ןויסינה ףרח ,םלוא 

'תוילאודיווידניא'ה ויתויומד :חונזל אוושל הסינ אוהש ,ילדנמ 'חסונ' לא םג םייומס 

־דח'ה ןהישעמ :תויסופיט־יכרא וליפאו תויסופיט תויומדכ ,לוכה תולככ ירחא ,תוררבתמ 

םהו ,יתכרעמ בר ירוגלא יפוא ילעב םישעמכ םיררבתמ 'םייארקא'הו 'םיטושפ'ה ,'םיימעפ 

תמרוזה הלילעה ;ארוק לכל רכומה ימואלה רטנווניאה ןמ םירוביגו םיעוריא בואב םילעמ 

רבד לש ותמאל היונב ,לכלוכמהו ןנכותמה ןמ רבד הב ןיא וליאכ ,תויעבטב הרואכל 

תישיא הניא איה ףא ןושלהו ;ימואלה סותימל םיאתתש ידכ ,הבורמ תונקדקדב 

יווה יטרפ לש עפש ירוחאמ .ןושאר טבממ תואריהל היושע איהש יפכ תיטרקניסוידיאו 

םירופיס םתואמ ,תודבכנ תוימואל תוכלשה ול שיש ,יביטקלוק םייח רופיס הלגתמ ,םילפט 

תוטוזה יוביר לשב .שדוחמו שדח בוציעל םיכוז םה ןאכ ךא ,םירפוס סרדמל ויה רבכש 

תואיצמה תא תרזחשמה ,תיטסילאיר הזורפ וינפלש חינהל ארוקל חונ ,רופיסב תוצבושמה 

התווסוהש ,תיללכה תיאידיאה תינבתה ארוקה יניעל תמקרתמ היוהש האירקב קר .הרושאל 

־דחה ןייפוא תא הלילעהו תויומדה תודבאמ ,הנווכה הלגתמשמ .םיטרפ עפש ירוחאמ בטיה 

םייח אלמ ,יטמימ בוציעל טק עגרל הכז רשא ,יפיטיכרא ןויערל םישמ אלב תוכפוהו ימעפ 

תא ,הוולמ ןיידעו ,התווילש השוחתל תודע םא יכ ,ונינפל תונרמש לש םייוליג אל .תויחו 

תושרב הל יד ןיא הנושארה הרושה ןמ תירבע תרופיסש ,וניתומוקמב םייזכרמה םירפסמה 

'ד לעמ האירממה הרימא םג תשקבתמו — אל ותו ,'טושפ' יגולוכיספ םזילאירב — דיחיה 

םיילסרבינואה ,םיימואלה — םיבחרה הילגעמב תואיצמב תננובתמו טרפה לש ויתומא 

.םייטנדנצסנרטהו 

ימוחתל תזמור — 'תוננובתהו תולכתסה' — ותרתוכש ,ונינפלש עטוקמה רופיסב םג ךכ 

תאש ,תימיטניאו תימעפ־דח הנומת אלא וינפל ןיאש ,םשור ארוקב תררועמו ,היגולוכיספה 

רופיס ונינפל .וילפוטמל ןיזאמה גולוכיספ היה וליאכ ,וסקנפב םשור רפסמה היטרפ יטרפ 

לש םירוכיב ירפ ןיעכ וא ,'שדחה ךלהמה' ירופיס לש רחואמ רוחיי ןיעכ ,יטסילרוטנ 

ייח לש תונומת וירופיסב רייצל הברהש ,לשמל ,גרבנייטש בקעי חסונ יגולוכיספה םזילאירה 

,תיאפוריא חרזמ הסריגב ,ירבוע חסונ ןיעכ רפוסמב תוארל ףא ןתינ 7.םילשוכ םיאושינ 

ייח ורפסב לגופ דוד םימיל חתיפש ,תוינאידיורפ תונחבא תייוור ,'תיאניו' תרופיס התואל 

לש תבורעת אוה השיאה יפבש ,'.ב' ויוניכש) רפסמה ,קילאיב לש זונגה ורופיסב .ןיאוועיג 

תוקדה ןמ תוקד תויטסיגולוכיספ תונחבאל עיגמו ,םיצנה גוזה ינבב ןנובתמ (יוסיכו יוליג 

העיתפמ תונקיידב ראתל לגוסמ הז ןיע דח רפסמ .םהיניב םיסחיה גראמלו םהיעינמל רשאב 

תיתמא תוצרפתה ןיב ןוכנ לא ןיחבהל וליפאו ,ןותנ עגרב תויומדה לש ישפנה ןבצמ תא 

לע דמלמ ,השיאה לש הרואיתל שמתשמ אוה ובש ,לשמל ,'הירטסיה' חנומה .תפיוזמל 

א"כ י־חהי רולקלופב םילשורי ירן?חמ ,'?ךייח עדי ימ היירבע השיא' ירמאמב יתבחרה ךכ לע 7 
.(89-63 :א"סשת) 
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Studien ורפס תא 1895 תנשב רואל איצוהש ,דיזרפ דנומגיז לש ויתויפצת לע טלקש תועידי 

 über Hysteria (הירטסיה לצ יםירן?חמ), יכ ,דוע רכזיי .הזילנאוכיספה לש התליחתל בשחנה

ורפס תא דיורפ םסריפ — ונינפלש רופיסה לש תרעושמה ותביתכ תנש — 1900 תנשב 

לע המודמכ עיפשהו ,םלוע תליהת ול הנקהש ,(תומולחה רשפ) Die Traumdeutung עדונה 

8.קילאיב תריציב םיבושח םיכלהמ 

ודיצ קר ,רומאכ ,אוה ,דועיתבו תוננובתהב הוולמה ,קדה יגולוכיספה םזילאירה ,םרב 

םיקדה ןמ םיקד שפנ יטוטיר לש םינמיהמהו םינימאה םיטרפה יוביר .רופיסה לש דחאה 

לש ויתומא 'דמ תגרוחה ,תינויערה המגמה תא ונממ םיריתסמו ללוש ארוקה תא םיכילומ 

איה תינשנו תרזוח האירקבש דע ,ההשומ וז המגמ לש הפושיח .ללכה ימוחת לא דיחיה 

יכ בושקה ארוקל רווחתמ ,תיאידיאה המגמה תפשחנשמ .טסקטה יטיש ןיבמ תעקובו הלוע 

םירתתסמ וירוחאמ יכו ,'תוננובתהו תולכתסה' לש הלגנה ודיצ קר אוה 'טושפה רופיסה' 

םיגשומל םדו רשב תויומדמ 'תולעופה תושפנה' תא םיכפוהה ,םייומס םירופיס המכו המכ 

תסנכל ה"בקה ןיב םיסחיה רופיס' הזכרמבש החסונה יכ ,הז בלשב שיגדהל יואר .םיטשפומ 

הניא ,ןונגע י"ש דעו םירפס רכומ ילדנממ ,םיטעמ אל םיירבע םירופיס תנייפאמה ,'לארשי 

אשנש םלועה ירפ ,ידיסחה רופיסה םלתב הכילה לע וא ,תויביאנ לע ,תונרמש לע העיבצמ 

ףקשמ 'לארשי תסנכל ה"בקה ןיב םיסחיה רופיס' ,םיינרדומ םיחנומב .םימש תוכלמ לועב 

םתעפשהלו ,הכוליה ךרדב תושונאה תא םיגיהנמה ,הירוטסיהה לש םילודגה היתוחוכ תא 

תא םילפכשמ הלא םירופיס ןיא ,ךכיפל .ןותנ ירוטסיה עגרב המואה לע הלא תוחוכ לש 

ךותל םיכסונ אלא ,ץק ילבל דע ,בושו בוש ,'לארשי תסנכל ה"בקה ןיב םיסחיה רופיס' 

.םיתעה תופילחו תוביסנה יפל ,םינווגתמו םינוש םינכת הז תיתשת רופיס 

ג"לי חסונ תיבה ןברוח .ב 

םזילאירה ינצינ תא קילאיב ריכה רבכ 'תוננובתהו תולכתסה' ורופיס רוביח ןמזבש רשפא 

ותריצי לע םג טעמב אל עיפשהש ,ידוהיה יאזחמהו רפסמה ,רלצינש רותרא לש יגולוכיספה 

תונשב תובר קילאיב תא וקיסעה לצרה לש ולעופו ותומד)לצרה רודואית לש תיטסירטלבה 

םינשב ותונגב רביחש תוברה תוריטאסה ןמ רכינכ ,םינושארה םיינויצה םיסרגנוקה תוסנכתה 

תרופיסב ,םלוא .(תינויצה הגהנהה תושאר לע קבאמב חצנל םעה־רחאל עייסל ידכ הלא 

םאו ,םולחה לא קילאיב לש וסחיב הרומת הלח ,דיורפ לש תומולחה רשפ תובקעב ,1900 תנשמ 
,תומולחב ןימאה התעמ ,ךורבדי אווש תומולחה' יכ ,ל"זח תובקעב ,ןימאה ותריציל ןושארה רושעב 

:הלאשב ('רהוז'ל היהו 'יתריש'מ הז קרפ דרפוה םימיל) 'יתריש'ב ישילשה קרפה תא חתפ ףאו 
.'?ינואב הככיא עדתה יתודלי תומולחו' 
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קוחר היהש ,'שדחה ךלהמה' חסונ םזילרוטנה לש ולוק המרב ןיידע עמשנ ןמזה תב תירבעה 

ןיידע יובש םיארוקה להק היה העש התוא .םלועה תורפס לש םישדחה היכלהממ הסרפ ק"ת 

,יביאנ ומכו יממע ומכ סודומ וגיצהש ,םכילע םולש לשו םירפס רכומ ילדנמ לש םמסקב 

תויומדה לש תילאיצניבורפה ןתומימת ןובשח לע ןיע תוצירק ארוקהו רבחמה םיפילחמ ובש 

לש ופוסבו ,(םכילע םולש לש ורוביג ,היבוט ומכ ,דלישטור תויהל הוואתמ 'ונרוביג' ,ןאכו) 

חרזמ לש ,העיתפמ הגיזמ גיצמ רופיסה .ימואל למס תגרדמל הלא תויומד תולעתמ רבד 

:שדחל ןשי ןיבש רפתה וקב ,1900 ביבס בתכנש רופיסל האיכ ,'תוריעצ'ו הנקיז לש ,ברעמו 

לשו םירפס רכומ ילדנמ לש םמלוע לא ןרובטב ןיידע תורושק תויומדה ,דחאה דצה ןמ 

ויגשוממ םיעפשומה ,םיינרדומ םיחנומב תוראותמ ןה ,רחאה דצה ןמ !םכילע םולש 

.ןט טילופיא לש תיתרבחה ותסיפתמו דיורפ לש םייגולוכיספה 

וחוכ תוסנל קילאיב טילחהשכ ,הרשע־עשתה האמה לש םיעשתה תונשב :רוכזל יואר 

בלשל ליכשהש ,ירבע רפוס לש דיחי יוקיח םגד תניחבב ןודרוג ל"י היה ,החרפ תביתכב 

תישארב .דחי םג םימוחתה ינשב םיגילפמ םישודיח שדחל ףא ,תרופיסו הריש ותריציב 

עדויה ,רפסמ וטועימו ררושמ ובורש רפוס 9:ג"לי חסונב רפוס תויהל קילאיב ףאש ,וכרד 

םירופיס בתכש ,ג"ליל דוגינב ,םלוא .התרפל הריש ןיב ,רנא'זל רנא'ז ןיב ןחבומ ץיח תתל 

הלילעה ךלהמ תא הכירדמו לוכ ןיעל םהב תרקדזמ תיליכשמה היגולואידיאהש םייתמגמ 

הרואכלו ,תויולג תוירוטמרופ־ו תונווכ אלב ובתכנ קילאיב לש וירופיס ,תויומדה בוציע תאו 

ןמ םידוהי לש םהייח םהב םיראותמ ,חטשה ינפ לע .ןהשלכ תויטילופ דוסי תוחנה אלל ףא 

,םיה תונידמב וידודנ ביתנמו הניארקואבש ותודלי תוהחממ קילאיב ריכה םתומכש ,הרושה 

םיצבצבמ קילאיב לצא םג ,םלואו .תרדגומ תינויער תילכתל ףיטהלו ךנחל הסניש ילבמ 

'תינחורה תונויצה' ידיסח ,הסדוא ינויצל םיינייפואה הבישחה יסופד ןיטישה ןיבמו ןיפיקעב 

רומא ,ונינפלש תיבה תמגודכ ,סורה תיב לש ורואית .הריהזהו תיטיאה 'תובבלה תרשכה'ו 

,םיזופח תונורתפב ול יד ןיאו ,ידוסי תיב קדב שרוד ימואלה תיבה םג יכ ,םיארוקל תתואל 

ךירצ היפ־לעו ,םעה־דחא חסונ 'תובבל תרשכה' השורדש ;המוגפה תואיצמה תא םיחייטמה 

ילתוכ ךותב ויגהנימ תאו ויכרע תא תונשל — 'להואב םדא' תויהל לוכ םדוק דומלל ידוהיה 

.םלועה ימעב ברעתיו ותיב חתפמ אצי םרטב ,ותיב 

רוביג ,חינ לש וירוה ,האל־אפיצו אפיל־אנינח לש םתיב רואיתמ הווש הרזג רוזגל רשפא 

,יונ רסחו ןיחצמ ,בבוגמו רתלואמ תיב לש רואית והז .'רדגה ירוחאמ' קילאיב לש ורופיס 

יונב וניאש גג וא תפר ,ריד לש הנבמ ,היילע :העשה יכרוצ יפל ףגא ול םיפיסומ םעפ ידמש 

ןוזפיחה לע דמלמ ,ןשיה ןבתה גג לעמ שובחה ,שדחה גגה .בוקרה גגל לעמ בצומה ,הכלהכ 

ינויצולווא ךילהתב קרש ,ךכל זמר ןאכ לולכ .תידוהיה תואיצמב םיטלושה םירדסה יא לעו 

אלו ,התמדוקמ הבוטו הפי ,השדח תואיצמ ןנוכל ןתינ ,םעה־דחא תרות חורבש ,ךשוממ 

.(39-29 : 1988) טיבש :ואר ,קילאיב לש תמדקומה ותריציב 'יג"ליה סנסנרה' לע 9 
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תוריקב השפש ןובקירה לע שדח חיטב םיפחמו הליל ןב םינבנה ,םירתלואמ תונורתפב 

לש םמוקמ תא ןוזפיחב השריש ,השדח הגהנה לע ,ילמסה רושימב ,דמלמ ףא הז גג .תיבה 

םוקמ תא השריש ,השדח היגולואידיא לע םג דמלמ אוה ;םינוונמה הליהקה תודסומ 

םגו ידוהיה שאר לעש 'הקלומרי'ל םג לושמ קילאיב תריציב גגה .םימשבש לאב הנומאה 

לש החטהה ירבדכו) הינבל תגאודה תוהולאמ ונקורתהש םימש ,לעממ םיערתשמה םימשל 

,רשב לב ץק האר ןיע' :'םי תולוצמב' עדונה וריש לש המיתחה תורושב ,םימש יפלכ ג"לי 

•('ףלד ףא העמד הדירוה אל םלועמו / ףלא יפלא ףוס 

,תינרדומ תינברוא הסריג ןיעכ ונינפלש רופיסב הסורהה החפשמה רואיתב תוארל ןתינ 

ןמ")'קפסירד אקשא' ג"לי לש ורישבש 'תיבה ןברוח' רואית לש ,יטסיגולוכיספ ךפונ תלעב 
/ תומולהמו תוכמ / המחלמ תואושתו םירורמו תוצמ / המש ולדח אל אוהה חספה 

• T I " t V ־ T T ־J ־! ־ • - • T TT : י t I / תותירב רפס הל ןתנ הנורחאבו / תיש רימש היה / תיבה םולשו / ,תומוהמו תוכממו 

תא ראתל םאובב ,שגדו םעט ילדבה ףא לע ,קילאיבו ג''לי .('תותימצל ותיבמ החלשיו 

לש 'הטמ הטמ התדירי' תא ראתל 10;'אתכירא הסיסג' לש בצמ ראתל ורחב ,ימואלה בצמה 

תשעתי והשימש יוכיס ןיאבו הווקתו חוכ ספאב תומלועה ןיב תטטושמה ,הבולע שפנ 

לש וצוקיו 'קפסירד אקשא' תמגודכ ,ג"לי לש וטע־ירפמ תומאופ .הלוצמה ןווימ הנשמיו 

תשגדהל ,ברח התיבו השטנ הלעבש ,השיא תראותמ ןהיתשב :תואבל םגדה תא ועבק ,'דוי 

ןברוח לע תננוקמה — הנוגע וא הנמלא ,השורג — הבוזע המוא לש הינוא רסוחו התובילע 

יטרפה ,תיבה ילתוכ ןיב תררושה םניח תאנשש ,ןוכנ לא וארה םהינש .םדקמש התיב 

ירוטסיה ןברוח ותואל האיבהש םשכ ,ונברוחל ,רבד לש ופוסב ,איבהל הלולע ,ימואלהו 
.וצראמ םעה הלג ויטעבש 

ןכש ,'תררחושמ' השיאל תכפוה ,ג"לי לש 'קפסירד אקשא' תרוביג ,הרש ,ינוריא ןפואב 

.ונאצמת רשאב הלרוג תא שפחל ,ישפוחל התוא חלושו התיבמ התוא ךילשמ הלעב 

ןיבל ,םידבע תיבמ האיציהו 'תוריחה גח' אוה ,חספה גח ןיב תללוחתמ הלש הידגרטה 

.אכבה קמע לש שפרה תוילולש לא הדיריהו תיבה ןברוח תא למסמה ךיראת ,באב העשת 

,רומאכ ,אוה הלרוגו ,'הלוג' ןיבל 'הלואג' ןיב אופא לטלטימ המואה לשו השיאה לש ןבצמ 

רומג יתלבה ורופיס תרוביג ,השיאה םג .אצומ אללו הווקת אלל ,'אתכירא הסיסג' לש לרוג 

בלוע ףא הלעבו ,םימחרל היוארו הנכסמ איה)עמשמ יתרת ,הבולע השיא איה ,קילאיב לש 

,הינב תאו התוא לכלכל ןכומ ,הסנרפה תודרטב עוקשה ,לעבה יכ ררבתמ .(ףרה אלל הב 

םג ,'םידוהיה בוחר'ב ,עמשמ .עירפמ ןיאב ולש תונובשחה ירפס לע ןוכרל ול חינתש יאנתב 

ןולגע וא ,'העד וב ןיאש' םכח דימלת קר אלו ,הזה םלועה תויווהב יקבה םדא אוה לעבהשכ 

םלועה ןמ תרדומ ,היוחדו הרזב ,תיבה תרקע ,ותשיא ,ג"לי לש תומאופבכ ,תוכילהו חור סג 

ילוימ םעה־דחאל ובתכמ וארו ,ףוס ונניאש ףוס רואיתל ררושמה שמתשה 'אתכירא הסיסג' חנומב 10 
.(אק-ק :ח"צרת) קילאיב ,1897 
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ןיא םא םג ,תורחא םילימב .הידלי יבאו הלעב לש םינגרנה עלבה ירבדל ןברוק ,ןוציחה 

תויגוס ןיבהל ןויסינב לילה תוצח דעו המחה תחירזמ וחומ תא שביימה ,םכח דימלת לעבה 

םג ,שפנו ףוג תשיתמ ךרפ תדובעב ויתוחוכ לכ תא עיקשמה ,ןולגע ןיפולחלו ,תונשונ ארמג 

,'בהזה לגע' יכרעל םישדקומ ודואמו ונמז לכ .ונמזמ עגר ותשיאל שידקמ אוה ןיא זא 

.ויסכנ לכמ דריש לאל ףילחת ,המודמ ןוחטיב ול םיקינעמה 

תיב לש יטסילאיר ןונגסב תבצועמה הנומת ויארוקל קינעמ 'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה 

תובשחתהו הבהא אל ותשיאל לעבה ןיב תוררוש ובש תיב ,הפוריא חרזמב 'םדקתמ' ידוהי 

,ותריציל ןושארה רושעב קילאיב בתכש תוריציל דוגינב .לואשכ השק האנשו הניט אלא ,תידדה 

הווחאהו הוולשה תפקתשמ ןהבש ,('ינע תווקת') 'דמלמה ירוהרה' וא 'טייחה הנוי' ןוגכ 

לש תכפוהמ יאר תנומת םיפקשמ ונינפלש הנגה רופיסבש גוזה ינב ,םילד תונכשמב תוררושה 

.המואה לש הנסוח רבדב ינויער ןויד לכב תורכזנה תודימ ,לארשי וכרבתנ ןהבש ,תובוטה תודימה 

החמשה ,תדכולמו המח החפשמ לש םגד לע ורמש הפוריא חרזמ ידוהיש ,איה תחוור העד 

לע התחוור תא בירקהל הנכומ ףא ,םינבה לש םדומלתל תגאוד ,תווצמו תבש תרמוש ,הקלחב 

,ושדוחב שדוח ידמ כ"ור םישימח םנמא איבמ לעבה ,ונינפלש חנגה רופיסב .הלא םיכרע חבזמ 

תיב יכו ,רשואל הבורע וניא ןוממה יכ ,ררבתמ הרהמ דע ךא ,תועדה לכל דבוכמו האנ םוכס 

ייחמ תונומתה ,עקר ילדבה ףרח .תימוהת האנשו תוידדה תומשאה ,המוהמ אלמ החפשמה 

לעבה םהינשב :ךרעל תע התואב םסרפתנש ,'ףוג לעב הירא'בש הלאל תומוד ונינפלש ןיאושינה 

.ותיב ינב תא רשאמ רתוי ףא ונוממ תא בבחמ אוהש רכינ םהינשבו ,ותשיא תא ףרחמ 

הגיצהו ידוהיה תיבה לש תילאידיאה הנומתה תא יטסקרס רואב ראית ג"לי רבכ 

ותיב תוונמ תחנ הוורש ימכ 'ה ארי קידצה לש יארקמה ורואית לע תססובמה האשילקכ 

ךרלי ןכ־יכ הנה ,ךנחלשל ביבס םיתיז ילתשכ ךינב ךתיב יתכריב הירופ ןפגכ ךתשא')וינבמו 

תילידיאה הנומתה ,ג"לי רמוא ,המוגפה תיתולגה תואיצמב .(ד-ג ,חכק םילהת !'ה ארי רבג 

תא םיפקשמ םניא רבכ םילהת רפס יקוספו ,רכה ילבל הפלתסנו הסרתסנ תאזה תילאידיאהו 

םייחיר םשה רבגהו ,םילהת רפסמ קוספה סרוס 'דוי לש וצוק'ב .םתייווהכ םיידוהיה םייחה 

,השיאה תא תוכרוכ הלא םילימ .'תיזה יליתש וילע גרתשהבו' םילימב ראותמ וראווצ לע 
 I T ▼ "T I • I • •• ־"-•

לע תדמלמה ,תחא תושייל םתוא תוכפוהו ,םיתיזה יליתש ,םינבה תאו ,תגרתשמה ןפגה 

המחה החפשמה ודיד יבגלש ,תע אלב הפוחל סנכנה ידוהיה ריעצה לע לטומה דבכה לועה 

,וירופיסמ םידחאבו 'קפסירד אקשא'ב םג ג"לי גהנ ךכ ".ץעורלו הללקל איה תדכולמהו 

תראומה וז ,תדכולמה תידוהיה החפשמה רבדב תחוורה האשילקה תא ץפנל ידכ תאזו 

יגהנימ תא םישקה וירואית תועצמאב עיקוהלו ,תורקי רואב תורפסבו הקיטסיצילבופב 

.הרשע־עשתה האמה ףוס דע לארשיב וחוורש םיניטקה יאושינו ןיכודישה 

,'תירבעה תורפסב ןושארה (mock heroic)ידורפה סופאה — ג"לי לש "דוי לש וצוק"' ירמאמ ואר 11 
.(78-45:1998)ג ןדס 
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הזכרמבש ,תיסיסבה היצאוטיסה ןמ קר אל תרבינ ונינפלש רופיסה לש תיג"ליה תיתשתה 

המאופבכ ,שמשמ ברחה תיבה ,ןלהל הארנש יפכ) ברחש ידוהי תיבו הללמוא החפשמ 

וז תיתשת .(ברחה ימואלה תיבה לש ץפנא ריעזב האובב ,ןמזה ותואב הבתכנש ,'יתריש' 

ךרדבכ ,רופיסב תבלושמה ,ג"לי לש עדונה וריש תרתוככ ,'ילמע ינא ימל' תלאשמ םג הלוע 

המל תלאש ,םיפיעשה יתש לע החיספ')ןגרנה לעבה לש םינתשמה וחור יבצמ רואיתב ,בגא 

תדמלנ 'דוי לש וצוק' המאופל הקיזה .('הבורק הדיריו הלפמל דיעמ הז לכ — ?למע ינא 

אוה ןיידע') תואכרעל השקב יבתכ ןיכהל הביתכה ןחלוש לא לעבה לש ותבישי רואיתמ 

לא השקבה יבתכו תונובשחה תא ןיכהלו ותדובע ןחלוש לא תבשל ,דמעמ קיזחהל קזחתמ 

/ ונאצמי רחשה בתכמה ןחלש לא' :רמאנ וילעש ,ליכשמה יבאפל המודב ,('תואכרעה 

םיכזנגב ריעב טושי יכ / ,ונניא ונועמב םירהצה דע זאמ / .תועש רשע דע אצמי וישרודלו 
 | T • T I •• ־ T V V " T - ־ I • • -TI T " T T • V * ־ויו,

,ילאידיאה ליכשמה לש רמולכ ,יבאפ לש תנוונמו הרועכ הרוטקירק ,לעב ותואו .'תואכרעבו 

הז ליכשמ לש רומגה ודוגינל םג המוד ,'םידוהיה בוחרב' םישדחה חורה יכלה תא למסמה 

ראותמ ןאכו)'קודצ יבר תרגורג ינפכ םינפ ול'ש ,וירפס לע ןוכרה ,רועכה ןדמלה לליהל — 

.(םירפסה לע וימי לכ ןכורה ,לעבה לש 'תרגורגכ םיקומצה' וינפ וקחמנש םילימב 

ץקמ םיארנ ויה דציכ דמלמה רואית והז ,תבייחמ יתלבה הרעשהה ךרד לעו ,רגסומ רמאמב 

י TM' T * י הנוגע הרתונ אלמלא ,'הירבע השא לכ ייח' ,רוכזכ ,םה הייחש ,עוש־תב לש םיאושינה ייח םינש 

ולא וא ,שדוקה ירפס לע קכרה ,ןדמלה הלעב תציחמב הרתונ וליא םג .הייח תוסירה לע הממושו 

וא ךכ ,תואכרעל םיבתכמ בתוכו ותבתכמ לע ןוכרה ,ליכשמה יבאפל האשינו לחוימה טגב התכז 

'םידוהיה בוחר' ,תנגה םדקומה ורישב םג .ינחורו יזיפ ןווינ ייח ,הלוכ המואה ייחכ הייח ויה ,ךכ 

,םינש ץקמ תע אלב הלבנש הללמואה המואל ףדרנ־םש ,עוש־תב תא קילאיב ראית ,(1894) 

ץב')הווהב בולעה הבצמ לעו ףלחש היפוי לע ןנוקמ אוהו ,םייחה קושב הלוונתנו הלבנש רחאל 

י- ▼ •• •ו" •»ו• י — T—J • f I • TT-— — ■ י T •It II- • " ־ • / ,עוגנ בל רוקממ יתעמד ךורא [...] םינפלמ הפיה עוש תב יתיאר / םינק תולצחמ לע ליחה תושא 

תעקובו הלוע דבלב עוש־תב לש התומד אל ,השעמלו .('? עוש תב איה תאזה ,עוש תב איה תאזה 

לש תילאידיאה הבהאה תא תולמסמה — ארקמה ןמ תודמד םג אלא ,טסקטה יטיש ץבמ ןאכ 

גהונש ימכ ןאכ ראותמ לעבה .ןווינה אישלו הגרדמה לפשל ןה ףא ועיגהש — המואה תובא 

םשה לש היגולומיטאל זמר ,'הבקעב' הקוחמה הלימה העיפומ דיה־בתכב)'היידצב' ותשיאב 

,'םירורמת' יכב הכובש ימכ תראותמ ,תאז תמועל ,השיאה 12.(םילכנו המרמ הניינעש ,'בקעי' 

ילכראירטפה דצה — לארשי םע לש וינפ ינש ןאכ םיראותמ ,עמשמ .הינב תא הכבמה לחר למס 

.יד ילב דע םירועכו םיבולע םהינשו — ילכראירטמה דצהו 

ןורחאה הזש רשאל ,בקעימ וישע שרוד ,(1891) רישעו בקעי' ,ולש תנגה םימולעה רישב ,לשמל ,ךכ 

יכ ומישאמו ,ומש לש היגולומיטאל זמור אוהש ךות ,'בן?עת אנ לא ךא' :ותיב תותלד תא וינפל חתפ 

> v v • • ז ד־ • • • י »t י • • • ••ו* • • t « •»ו• t ו •■ז • v*r »1•! / :ןטבמ יתלחנ / תחתמ pאב / םייחב יקלח םע / יתרוכב ,יתכרב / תחקל ללה הל / לכנו המרמב' 

הז יוטיב ףאו ,והכ ויניעש ימכ ראותמ לעבה תוקוחמה תורושב ,בגאו .ידר ףנה ללב/ ףתמרמ ללב 
.תישארב רפסבש המואה תובא ירואיתל חלוש 
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םייקמ והירה תואכרעה לא הריעה ותאצב :ידמל ליכשמ םדא אוה רופיסבש לעבה 

תועירי ןיב וא ,ותיב ילתוכ ךותב ךא ;'ותאצב םדא' לש יליכשמה לאידיאה תא לוכיבכ 

ויאושינ ייח .יוקלה וכוניח תדלות ,רתויב םירועכהו םידוריה וינפב הלגתמ אוה ,'םש להוא' 

ונדמלל ,'הרז השיא' םע אדח אתווצב םירוגמל ,תומדא ילע םוניהיגל וכפהו הטמ־הטמ ודרי 

תוצראב יהשלכ תורעתהבו תיללכ הלכשהב ול יד ןיא ,שממ לש יוניש ידוהיה הנתשיש ידכש 

תרשכה' תשקבמה ,'להואב םדא' ,םעה־דחא לש ותסמ חורב םה םירואיתה לכ .ובשומ 

יכלהמ ץמש הטלק איה ףא ותשיא .הליל ןב לש םיינכפהמ תונורתפ אלו תכשוממ 'תובבל 

יקיזחמ' ברקב לבוקמכ העונכו העונצ השיא הניאו ,םלועה ללחב םיבשנמה םישדחה חורה 

הילע םג ,םלוא .הללק דגנכ הללקב הלעבל הנועו ,םינפ הזעמ איה ,ךפהל .רקיע לכ 'תונשונ 

םיעצמאה ףרח — הרתונ איה ףאו ,םיקפסמ יתלבו םיריהמ תונתשה יכילהת ורבע 
.הללמואו הלוח ,תחנזומו הרועכ — התושרל םידמועה םירכינה םיילכלכה 

תומוא לצא ךנחתהש ,ליכשמה ץכ בקעי תא ג"לי ראתמ 'תושביה תומצעה' ורופיסב 

לפשה גוסה ןמ בקעי תעלות ,רוסרסה בקעי םע ושיגפמו ,'בונוצק'ל ומש הנישו םלועה 

אלש ידוהיה לש םירועכה וינפ תא גיצהל ידכ תאזו ,וטגה תומוח ךותב ראשנש ,הלקנהו 

,קילאיב .ויגהנימ תאו ותוינוציח תא תונשל — הלכשהה לש רואה ינרק תא טולקל ליכשה 

תא ךופהלו ,הגרדמה לפשל רדרדיהל לוכי רואנהו ליכשמה 'בקעי' םגש הארמ ,תאז תמועל 

םירכונ לש תואכרעב ותחלצה .לואשכ השק האנשל ,היעמשמ לכב /לחרו בקעי תבהא' 

ןיב התואנ תוגהנתה גהנתהל ותלוכי לע הדיעמ הניא ,ויתומא 'דל ץוחמ ,הלודגה ריעב 

האנשה ינמיסו געלה יציחמ האצותכ ,תישפנו תיזיפ ,תקחשנ וז .ותשיא תציחמב ,ותיב ילתוכ 

קילאיב .ותושי ימ ופוסש ,יגארט םימסק לגעמ ונינפל רבכו ,ברעהו םכשה היפלכ םינפומה 

וכרדמ תוטסל עדי םג ךא ,היגולואידיאו הלילע יסופד ,ןושל יפוריצ ג"לימ לואשל אופא עדי 

.שדחה ןמזה חורל םמיאתהלו וירבד תא ךפהל ,ג"לי לש תיגולואידיאה 

יעיבשה עיקרה לא םלוחה תא הלעמה ,הלודגה םולח תא םג בצעל קילאיב דמל ג"לימ 

לצא עיפומ הלודגה םולח לש הז סופד .שואייהו ןולקה תומוהת לא םימורממ ותוא דירומו 

ותישארש ,'ךיגחב תחמשו' המאופב ןמלק בר לש הלודגה םולחב ןוגכ ,תודחא םימעפ ג"לי 

תא ובזוע ירחא ,ףסוי לש הלודגה םולחב וא 13,בולע סותבב ופוסו םיקחש עיקרמ סותפב 

לע םימת םזילאידיא ךותמ םלוח ןורחאה הז .'ןועמש ןב ףסוי ינש' המאופב ,האודפ 

םייתעבש השק תואיצמל ררועתמו ,םיידוהיה םייחה ימוחת לכב תוידוסי תומרופר 

תוריציב ,קילאיב תריציב בורל יוצמ םיסיסרל ץפנתמה הלודגה םולח ביטומ .הנושארבמ 

,'ינע תווקת' ,'טייחה הנוי' ,'רחשה תלייא לעי ,'םולח ךותב םולח' ןוגכ ,תוזונגו 'תוינונק' 

דועב ,ינוריא וא ימוק ,עיתפמו ריהמ הנפמ טסקטב רצויה ,anticlimax^ יגוסמ דחא אוה 'םותב' 13 
,סותבה תומוהתל החינצהו סותפה ימורמל הקיסנה לע .הבגשנו המר תואיצמל הפצמ ארוקה 

.(דועו 263 ,141 ,133-130 ,88 : 1980 ,רימש)ירוביחב יתדמע ,קילאיב תריצי תא תונייפאמה 
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ולוכש דיתע רבדב םיאלפנ תומולחב הגוש רוביגה ןלוכבש ,'ףוג לעב הירא' ,'הליל יח' 

לש ולוגלג אוה דחוימ ןויצל יואר .קיר ילככ ותוא הגיצמו וינפ לע תחפוט תואיצמה ךא ,בוט 

םייתסמ תונבר סכו הכימס בתכ תודוא לע רענה לש ומולח ובש ,'דימתמה'ב הזה ביטומה 

ואשי אל הרות דומלתב עיקשמ הז רענש םייאליעה םיצמאמהש זמרנ ךא ,חותפ םויסב םנמא 

ןפש ,אווש ןברוק היהי דימתמה לש ישונא־לעה ונברוק .הלטבל ואצי — ואשי םאו ,ירפ 

ראותמ ונינפלש רופיסב םג .ויתותואו שדחה תא טולקל ןכומ וניאו וישוח תא םטוא אוה 

:החולדה תואיצמה עקרק לא םורמה ןמ לפונו ןוימדה יפנכ לע אשינה רוביג 

,ותשא רמאמכ ,רתרהט ימיב' ,ןיחומה תולדג תניחב ,'היילעה' בצמב והניה רשא רפסמ םימי הז 

םילדגמו בהז יררה .ושפנ תליהת אלמ ויפו ןומירכ תוריהזמ תווקת אלמו ויתוריינב דבוע והניהו 

והניהו טעמ דוע ,הלודגל הלעיו טעמ דוע .םויב עבש ויפ לבהב םיברחנו םיארבנ םיחרופ 

תופכ תחת רפע ויה — ונוימדב כ"ג ול םיריוצמה ,םיפיקתה םימודמה ויביוא לכו ,דלישטור 

ולחה בורק רבשמ ירשבמ ,םיער םינמיס .ךיראי אל הז הפי בצמ יכ תואבנל רשפא לבא .וילגר 

הקלתסנ הוודחה ,תכלוהו תתחופ היגרנאה .ןאכלו ןאכל דנדנתמ םיינזאמה ןושל .וב תואריהל 

תובנגתמ ויתונובשחבו ותביתכב ,תודבכב תלהנתמו טעמ תבברועמ ותכאלמ ,םירוחשה וינפמ 

וכשומ תולצעהו הנשה רציו ,שלחתמ ןוצרה ,רמוג וניאו ליחתמ .םהב היוצמ הכרבה ןיאו תואיגש 

.הטימה לא 

ןחלוש לא בשויה ,םיינוציק חור יבצממ לבוסה ידוהיה תא וראתב יכ ,חינהל ,המודמכ ,רתומ 

ףקשמה ,ירוטקירק ימצע ןקויד ןיעכ םג הארנכ קילאיב ביצה ,הטימה לא ךשמנ ךא הדובעה 

תוכורא תועש בכשל גהנש ימכ ,ולש וילדחמ תא גולגל לש קוחש־תבבו םוקע יארב 

ליגרכ 14.ימע־ןב יכדרמ והערל ותרגיאב ראותמכ ,םירדוק םירוהרהב עוקש ,ותטימב 

תחא אלו ,דרפה ילבל דע הזב הז םיבלושמו םיכותפ ימואלה 'ינא'הו ישיאה 'ינא'ה ,ותריציב 

הירופוא ןיבש 'בהזה ליבש' תא םיעדוי םניאש ימכ ויתויומד תאו ומצע תא ררושמה ראית 

.רפע ךחול ןואכיד ןיבל םיקחש תעיקרמ 

,םימש ימשל רשנכ עיקרהל הסנמש ימכ רבודה 'ינא'ה ראותמ ,לשמל ,'הליל יזר' רישב 

תא קילאיב ראית ויערל הנושארה ותרגיאב םגו ,תמשנתכ וא ולשכ סוט ךימנמ ופועמ ךא 

ףפועתי ףועכ םימעפש ,תמשנתה יפנככ םייפנכ ול השע [...] ינוימד הנהו' :םילימב ומצע 

םעפב םעפכ םהינשל ךא ,תמשנתלו ןוימדל תחא ךרדו ^אה לע ץרשכ pw אלה םימעפו 

לולצי — והנשמו ,בע ישרפמ ןיב םייפנכ שורפי ,ונק םישי םיבכוכ ןיב עגר ,םהל תופילח 

לארשי ינב לש יביטקלוקה םרואית לע םיססובמ וללה םירואיתה לכ 15.'הבר םוהתל תרפועכ 

הינאמ יבצמל ,שואייו די תלתא לש ,םייביסרפד םיבצממ הבר תוריהמב םירבועש ימכ 

.(אכ-כ ,ב :ח"צרזו) קילאיב 14 
.(בי ,א :ח"צרת) םש 15 
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ג"לי תריציב תיתשת רופיס תופוכת שמשמה רואית ,הלילח רזוחו ,םיינתחדקו םיצרמנ 

,רפע דע םידרוי — םידרוי םהשכ :םיבכוכל הלושמו רפעל הלושמ וז המוא' :היגוסל 

.(א"ע זט 'גמ ילבב)'םיבכוכל דע םילוע — םילוע םהשכו 

םגש ,'ץ־מה תומושר' — תיתדיחה תרתוכה־תת יפלכ רוקרז תונפהל יוארה ןמ הז בלשב 

תיאידיאה תיתשתה חונעפב בושח דיקפת הל ףאו ,ונמזו שיאה ,ג"ליב ןיפיקעב הרושק איה 

ןמז ותואב יכ רכזיי .'ץ־מה' הלימבש יוסיכהו יוליגה יבגל ,לוכ םדוקו .ונינפלש רופיסה לש 

,'ינע תוקת' ךוראה וריש תא םג רביח אוה ,'תוננובתהו תולכתסה' תא קילאיב רביח ובש 

ןושארה רושעב בתכש ,'ףסכ ריש' ילושב ,[דמלמה] 'ד־מה ירוהרה' תרתוכב ריתכה ותואש 

םשב ויתומישרב רכזיא ובשומ ריע תאו ,[קילאיב] 'ק־ב' םתח ,ורבח תנותח לגרל ותריציל 

.'ץילמה תומושר'ל ,הארנה לככ ,ותנווכו ,ןאכ םג גהנ וז תרצוקמ ךרדב .[בושיטסורוק] 'ב־ק' 

םהו' :גכ ,במ תישארב י"פע)'ןמגרות' התארוה ארקמב :הל תונוש תוארוה 'ץילמה' הלימה 

וילע שי־םא' :גכ גל בויא יפ־לע)'ךוותמ' וא ,('םתניב ץילמה יכ ,ףסוי עמש יכ ועדי אל 

בתוכה ררושמ' וז הלימ לש התארוה הלכשהה תפוקתב ;('ףלא־ינמ דחא ץילמ ךאלמ 

וז הלימ הרשקתנ הייחתה רודל הלכשהה רודמ רבעמה תפוקתב .'שדוקה ןושל תוצילמב 

תרושקתה ילכ ,ימוי ןותיעל היהש ,יזכרמה תעה־בתכ לש ומש םע תירוביצה העדותב 

חרזמב היצפיצנמאה תישארו 'םימעה ביבא' תונשמ לחה ,היסור ידוהי לש רתויב בושחה 

16.תימואלה 'הייחתה' תונשל דעו הפוריא 

הנומאה ןיב ,הלשממהו ןורשי םע ןיב ץילמה' :םשרנ (1904-1860)ץילמה תונויליג לע 

,הריפצה ןותיע ,והרחתמל דוגינב .'לארשי תסנכל עגונה רבד לכל הפל היהי אוה .הלכשההו 

'לארשי תסנכ' ומכ ןשוימ ימואל גשומל םוקמ היה אל הבש ,תיטסילסרבינוא תוינידמ טקנש 

ץילמה טקנ ,('רינה עבצו הריפצה ,ץילמה' קילאיב לש ותמישרב ינניח רומוהב ראותמכ) 

יסקנפמ תומושר םסרפל הברה (זרא) םיוברדצ רדנסכלא וכרועו ,רתוי 'תירטנצונתא' תוינידמ 

םיכעודה םיידוהיה םייחה תא תודעתמה תומושר הלאב אצויכו ,תובצממ תובותכ ,תוליהק 

דועיתב קסעש ,בונאיורד לשו ולש תעה בתכ תא קילאיב ריתכה םימיל) הפוריא חרזמב 

תויפיצ רוציל אופא ודעונ 'ץילמה תומושר' םילימה .(תומרשר םשב ,רולקלופבו יפרגונתא 

.קילאיב לש ורוד ןב ארוקה לצא תומיוסמ 

תא וליחתהש ,םולבנייליל ל"מו ןודרוג ל"י ונמנ ץילמה לש םיבושחה ויפתתשמ ןיב 

ךות ,השולח תונע לוקב הומייסו ,הרובג תונע לוקבו תוילקידר תויליכשמ תודמעב םתמחלמ 

ורודמ ץילמה ב עיפוהל לחה ,1880 תנשב .תופטוקמ םיינזואבו תוקיר םיידיב םמע לא הביש 

.הכירעב ומוקמ תא תשרל ויה םידיתעש םיריעצ םתוא וחפוט ובש ,'םירפסב הניב' ג"לי לש 

ולש םינוטיליפה תא םסריפו ,םיוברדצ רדנסכלאל ישאר רזוע שמשמ ג"לי לחה תע התואב 

תכירעב ףתתשה אוה .('ןוטיליפ לש תיחולצ')ויבתכ לכב םימיל רוא וארש ,אמויד יניינעמ 

.(157-138 :ב''נשזו) עובלג ;(92-73 :1979)ןלוג ואר ,ץילמה תכירעב ג"לי לש וקלח לע 16 
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ץילמה ךרוע םע וסומלופ תא להנל לחהו ,שרפ זרא םע הבירמ תובקעבו ,1888 דע ץילמה 

היה אל רבכ ,ןיניירב ןבוארו רוטנק ל''י לש םהימיב ,ותשירפ רחאל .הריפצה יפד לעמ 

רוד ירפוס לש ןהיתוריצי עיפוהל ולחה ויפד ןיב .הלכשהה תעונת לש הרפוש ץילמה 

אוב תא ורשיבש ,תונושאר תוינונס .םישדח םיגשומו השדח חור םמיע ואיבהש ,הייחתה 

תרדיסב ולש ןושארה רמאמהו (1889)'םיכרד תשרפ לע' םעה־דחא לש ורמאמ ויה ,ביבאה 

'םירפוס תרובק' הרדיסה ינוטיליפ םג עיפוהל ולחה .(1891)'לארשי חאמ תמא' ירמאמ 

םשב ינומלא הבישי ןב םג .('דדימו דדלא' טעה־םש תחת)יקצינבר ח"יו םכילע םולש תאמ 

ןושלב בתכנ רמאמה .'בושייה ןויער' םשב רמאמ 1891 תנשב וב םסריפ קילאיב ןמחנ םייח 

17.הבישיל ויער לשו קילאיב לש יביטקלוק ץמאמב הארנכ ,תיצילמ ,תינבר 

םע ןיבל תונוטלשה ןיב ךוותל הליחתב שקיבש ,רשג שמיש ,אוה ןכ ומשכ ,ץילמה 

הנימאהש ,הרשע־עשתה האמה לש םלועה תנומת ןיב — רבד לש ופוסבו ,לארשי 

לש המלוע ,השדחה םלועה תנומת ןיבל ,הפוריאבש םבשומ תוצראב םידוהיה תובלתשהב 

לש םתיבב ררוגתמה הנשמה רייד לש ותומדב ,[קילאיב] .ב םג .'בושייה ןויער' לשו תונויצה 

םמלועל ץיצמ ,'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה ירוביג ,םירמרוממהו םישישקה גוזה ינב 

לגוסמ אוהו ,ותסריג תא ול רפסמו ,ודיצל ותוא ךשומ םהמ דחא לכ .םהיניב 'ץילמיו ךושחה 

תולכתסה' תמגודכ ,רומג יתלב רופיס .דצ לכבש םיללצה תאו תורואה תא תוארל 

תויטנלוויבמאה לש התווהתה תא ןיבהל וירקוחלו קילאיב יארוקל רשפאמ ,'תוננובתהו 

יקיזחמ' לש םמלועב תחאה םלגר םע ובצינ ןה ותריציו שיאה .תמסרופמה תיאקילאיבה 

ינש ןיב וערקנו ,םירשעה האמה לש המלוע ,ינרדומה םלועב היינשה םלגרבו 'תונשונ 

לכ יפלכ םייביטקניטסניא העיתרו הכישמ ינמיס קילאיב הליג ותריציבו ותוישיאב .תומלועה 

לכ לע וירקוחל םויכ הלגתמה ,ולש רתויב קהבומה רכיהה ןמיסל הכפה וז הנוכתו ,העפות 
.לעשו דעצ 

ושרדש ,םייתוהמ םייטילופ םיאשונב הקצומ הדמע קילאיבל התיה אלש ,ךכמ ןיבהל ןיא 

תוהדזהלו ויבירי לש םרועל סנכיהל תלוכי הליג הלא םימוחתב םג םלוא .הערכהו הריחב 

תימואל תוירחא קילאיב דמל ףא םעה־דחא וברו ורוממ .םיגציימ םהש תודמעה תצקמ םע 

אלש ידכ ,לצרה לש ותונגב םירבד הלומהב םסרפל ול ריתמ וניא םעה־דחאש ותוארב ,יהמ 

אופא העבנ אל קילאיב לש תויטנלוויבמאה .תקולחמו דוריפ לש םיערז םעב עורזל 

םיגלפה לכ יניעב ןח תאשלו תופיטה ןיב ךלהל שקבמה ,ןרשפ חור שיא לש םזינוטרופואמ 

ויתועדב קיזחהל שקבמה ,ינחור גיהנמ לש תימואל תוירחאמ העבנ ותדמע .תוגלפמהו 

ימואל לרוגו ,ורשבמ רשב אלא םניאש ,םיבירי לש םתמח תא ןדגנ ררועל ילבמ ויתופקשהבו 

לע ןנובתה האמה הנפמ תונשב .תועד יקוליחו תודמע ילדבה ףרח ,םדחאמ ףתושמ 

רבוחל :ואר .ןי'זולוו .ב.נ.ח תמיתחב ,'םירפוס תרזע' רודמב ,א"נרת ןסינב 'ט םוימ ,ץילמהב ספדנ 17 
.(84-80 :ד"שת) 
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האמה תדילי ,לארשיב הלכשהה תעונת לש המלועש :לפנ רופהש בטיה עדיו ,ויתוביבס 

לטבו הנמז רבע ,הלוג תונש םייפלאב לארשיב הטלשש ,הרות לש הכרד ומכ ,הרשע־עשתה 

יררושמבש יראה לע בתכ ,1892 תנשב ,ג"לי תריטפ תובקעב בתכש גולורקנב .הנברוק 
:הלכשהה 

ךמע הכז אל !הדוהי תיכז אל 

,השדח הריש ךיפמ עמשי יפ 

,ךיתוילכ ולכ הל רורדו שפיח תריש 

:השןקהו ךרה ךבלמ אציי ריש 

ךמוי אלבו ,ךשפנ ,התע אלב 

.השח הל טלפמ הרישה ןועמל 

— ונתונע תוכבל תייה םינת 

?וניתוריש רישל רונכה היהי ימ 

תזמורמ תרוקיב םג קילאיב ןאכ ללכ ,הלכשהה יררושמ לודג יפלכ ולש הברה הצרעהה דצב 

תושונאה ייחב וללוחתנש תוגילפמה תורומתל לגתסהל וליכשה אלש ,ותרישו ג"לי יפלכ 

רישה לש ופוס .הייחתה תריש לש םינושארה הילילצ תא עימשה אלו ,לארשי םע ייחבו 

לש םתורכנתה תא הכבמה ,'?למע ינא ימל' ,ג"לי לש עדונה ורישל המלשהו דוגינ שמשמ 

/ ינעידוי הז ימ ,תודיתע שוחי ימ יוה' :הלאשב םייסמו ,התוברתלו תירבעה הפשל םיריעצה 

םייסמ קילאיב .'!?םינורחאה םיארוקה םתא םג אל םא / יננה ןויצ יררושמ? ןורחאה איל םא 

•• V« , י T • T • - • ונתונע תוכבל תייה םינת' :ג"לי לש תעדונה ותלאשל הל דוגינו ןוימד לש םידדצש הלאשב 

תריש תא רישל הכמ ימ :ורוד ןנוקמ היה ג"לי .'?וניתוריש רישל רונכה היהי ימ / — 

םיעגר הארנכ ויה' קילאיבל יכ ,הרעשהה ךרדב רבוחל ריעה וז הלאש לע ?רורדהו הייחתה 

דרחו דוע ןימאה אלו ץמאה אוהש אלא ,וניתוריש רישל רוניכה היהי ימ ול אבינ ובלש 
18.'לאשו 

הידגנתמו ימואלה ןויערה יססבמ ,וגוח ינבלו םעה־דחאל ג"לי עודיכ ברקתה וימי ףוסב 

ונימי די אקווד הז היהו ,ןוצל הדמח ,הירוטסיהה תזומ ,ואלק .תיליכשמה היגולואידיאה לש 

ויבתכ תרודהמ תא רואל איצוהל גאדש ,יקצינבר ח"י רקבמהו ךרועה ,םעה־דחא לש 

האמה הנפמ תונש ףוס לש ג"ליב ואר הסדוא ירפוס .הלכשהה יררושמ לודג לש הנורחאה 

תונויערה תא שטנש רחאל ,לדה ומע להוא לא השולח תונע לוקב בשה ,'הבושתב רזוח' 

תעונתש ,רחואמב ןיבהש ךותמ ,ובשומ תוצראב ידוהיה תובלתשה רבדב ולש םיילקידרה 

הפוקתב .תוימשיטנא ייוליג הענמ אלו תוללובתהל היריחב תא הליבוה לארשיב הלכשהה 

תועיבקב זא דע עיפוהש ,ץילמה םג דמע ,'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה בתכנ הבש 

.(80-70 :ח"משת) רימש :םג וארו .135-132 ,םש 18 
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םינותיעלו תעה־יבתכל ךרד ותונפב ,תיפוסה ותריגסו ותוטטומתה ברע ,הנש םיעבראכ 
הז רופיס לש תיג"ליה תיתשתה תועצמאב .הלש םירפוסה גוחו הסדוא ינויצ לש םישדחה 

ביצה ,ולש רהוזה תפוקתב וכרע ג"ליש ,ץילמה לש זמורמהו ףיקעה ורוכזיא תועצמאבו 

ינש ךשמב ידוהיה חורה םלוע תא הבציעש ,תססותו הלודג תידוהי הדוהל הבצמ קילאיב 

.התלחות הספאו הייוכיס ולטב התע וליאו ,תורוד 

יתלבה ףוסה תאו ,הלכשהה חור לשו הלכשהה תפוקת לש הפוס םג היה ןילמה לש ופוס 

םשר ובש ,ורופיסב ףקשל קילאיב שקיב ,ימואלה תיבה ילתוכ תא דיערהש ,הזה יאורה 

הז רופיסל ויה אלמלא ,לוכה תולככ ירחא .רופיסה לש תרתוכה־תת ןושלכ ,ןורכיזל תומושר 

תוללקה םאה ?'ץ־מה תומושר' תרתוכה־תתב היה םעט המ ,תויביטקלוק תוכלשה 

ובצמש ,אלא תאז ןיא ?החצנהלו דועיתל תויואר ,החפשמה תיבב תועמשנה ,תופרחהו 

ג"לי תריציב םיראותמה החפשמ יתב לש םבצמכ ,ונינפלש החפשמה תיב לש םוגעה 

ינונקה וריש תא ודילוהש ,'תעקוב בלמ דה'ו 'ריעל ץוחמ') קילאיב לש רסובה תוריציבו 

.'הניכש קוליס'ו תורואמ יוקיל לש ןמזב ימואלה תיבה לש ובצמ לע דמלמ ,('יתריש' 

לוכה עדוי'ה ,םהלש הנשמה רייד יפמ תואבומ ןהש יפכ ,ותשיא לשו לעבה לש םהיתואסריג 

תוגלפמה ,תודגונמ םלוע תוסיפת יתש ןיעה ןמ םייומסה םירושימב תופקשמ ,'לוכה האורו 

,רפס שיא ,הז רייד .ימואלה תיבה ילתוכ ךותב םרהו דוריפ תוערוזו הפוריא חרזמ ידוהי תא 

לכל דעתמו דע לש דיקפתב םג ןאכ שמשמ ,'לוכה האורו לוכה עדוי' לעבה ירבדכש 

.םירדח ירדחב ,'תיבב' תושחרתמה תודירחמה תוניצסה 

'יתריש' המאופה לש המידקת .ג 

ינב ןיב הרעפנש םוהתה ינפ לע רשגמ אוה :'ךוותמ' תארוהב 'ץילמ' אופא אוה רפסמה 

ינב תא עמוש אוה .וינועיט תקדיצב ותוא ענכשלו ודיצל ותוטהל הסנמ םהמ דחא לכו ,גוזה 

וירבדש ידכ ,לתוכב תוללק חיטמ םהמ דחא לכו ,הז םע הז םירבדמ םניאש ,םיצנה גוזה 

רשפא .'ץילמה' ינתאל ןהו ,רחאה דצה ינהאל ןה ועיגיו ,תיבה ללחב ודהדהי ,ועמשיי 

,רתוי וא תוחפ ,ןמזה ותואב הבתכנש ,'יתריש' תיפרגויבוטוא ומכה המאופבכ — הז ריידש 

,'םילכ לא אבחנה ,רתתסמ ,עונצ ,ךירע ררושמ'כ :ררושמ לש ןבומב 'ץילמ' ףא אוה 

רופיסה 19.'תיבה לעב' לש ונבל 'ורוניכ' תא ליחנהו הלדה החפשמה לש התיבב 'עקתשה'ש 

ארוקה לצא תררועתמש דע ,תמכוחמ הכ היגטרטסאב רסמנ ,'יתריש' המאופב יתחפשמה 

הז ומכ ,םסובמ ילכלכ עקרל םיכייתשמ הירוביגש ,החונינו הרישע תואיצמ תנומתל הייפיצ 

:ח"משזו) ירוביחבו ;(74-72 :ו"משת) ירוביחב ;(307-303 :1980) ירוביחב יתבחרה ךכ לע 19 
.(111-75 ,ס"שת)ןרס ,'םילכ ירבש ןיבמ תוצוצינ טקלל' ירמאמ םג וארו .(143-107 
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אוה גוזה ינב לש םתיב יכ ,הלוע טסקטה יטיש ןיבמ .וננויד זכרמבש זונגה רופיסב ראותמה 

הבולע 'הברוח' התואל ללכ המוד וניאש תיב ;לכוא רדחו ןילקרט םע ,ידמל דימא תיב 

,תאז תמועל ,'יתריש'ב .השדחה ותרידל רבעש ינפל 'ףוג לעב הירא' ררוגתה הבש ,הלדו 

,חוורמו דימא תיב לש הנומתל תויפיצה תוצפנתמ ,טסקטה ףצרב ארוקה םדקתמש לככ 

.הטנאופ הדיצבש תימוק־יגארט הלתהמבכ 

אלא וניא ,'תיבה לעבי לש ונבל וריש תא ליחנמה ,'ריידה' יכ ,ררבתמ עתפומה ארוקל 

התוא אלא הניא הז ןב ידיל תרבועה 'השוריה' יכו ,ויקדסו תיבה ילכ ןיב ררוגתמה רצרצה 

?םידוהי םישרוי המ')'תורצ ?ןדיי ןנעשרי סאוו' :יממעה םגתפה רמוא הילעש ,םיינע תשורי 

,םירובש םילכ)ןבה שרויש 'םיסכנ'ה ןיבש ירה ,השורי איה השרומ םגש רחאמ 20.('תורצ 

,בצעהו תומתיה תשוחת תא םג תונמל ןתינ (המודכו םיקודס תוריק ,םינכשוממ םיצפח 

ונבל רפסל הווצמ ,ררושמה יבא קר אלו ,ידוהי בא לכ .ונבל באמ ינועפצ סראכ תלחלחמה 

לש הינב לכל םיליחנמו רודל רודמ םירבוע הלאו ,ןימויה קיתע ימואלה לבסה ירופיס תא 

דש' :[1892] 'הליל ירוהרה' םדקומה ורישב קילאיב ירבדכו) הלערתה תעבוק תא המואה 

י T " | ־ ~ V * T V י T —I T | •• T I T • I •• .('הלערתה סוכ־תא יתיצמ ונממ / ,הלבא ,היטע םא הצלח יל קמצ 

'תוננובתהו תולכתסה' רופיסבש תיבה לעבל :תוריציה יתשבש 'הנשמה רייד' אשונב דועו 

— ותשיא ,םירכינה םיילכלכה ויעצמא תורמל ךא ,לכוא רדחו ןילקרט הבו ,תחוורמ הריד 

.היוקלה התואירב בקע הילע תוסואמה ,תוברה ןויקינה תודובע לע תיארחא — עמתשמכ 

שמתשמ הז ריידו ,ויתוסנכה תא לידגהל ידכ הנשמ רייד ותיב ילתוכ ןיב קיזחמ ףא אוה 

ותשיא םע ולש תוימיטניאה תובירמל דע שמשמו וחבטמב הצחרה ןמ גפתסמ ,ותיב יתורישב 

םתואירבמו ותיב ינבמ רתוי ףא וילע ביבח ונוממ ,ונינפלש הז ידוהי ,עמשמ .ותב םעו 

דוע וחפתי ויתורורצש יאנתב ,הצחמל רז םדא ינפב םנולק תא ףושחל ןכומ ףא אוה .תישפנה 

ןיגב לזואו ךלוה ונוממ השעמלו ,רישע ינפ דימעמה םדא ונינפלש רשפא ,ןיפולחל .דועו 

קפס איה הנומתה 'יתריש'ב םג .סנואמ וא ןוצרמ ברועמ אוה םהבש םיבורמ םיטפשמ םתוא 

רוזחמה תא חתופה 'יבא' רישבכ)היסכנמ הדריש החפשמ תנומת קפס ,הלד החפשמ תנומת 

ןושארה תיבה ףוסב ררבתמשמ ,תחאב ףשחנ החפשמה לש בולעה ילכלכה הבצמ .('תומתי' 

דחא רתימ לע ןגנמו םיקודסה תיבה תוריק ןיב רתתסמה קרח ותוא אלא וניא 'הנשמה רייד'ש 

.(2ירחא םוקמב יתבחרה הז 'הנשמ רייד' לש םיילמסה ויטביה לע)םמושהו לפתה ונוגינ תא 

ךרדב םיגצומה ,םייפרגויבוטואה ,םיישיאה תודוסיב ןיחבהל ןתינ קילאיב לש הריצי לכב 

,םיימיטניא תודוסי םתוא אקווד .תמקועמו ההכ הירלקפסאב ,היציזופסנרטה ךרדב ללכ 

,קילאיב לש זונגה םדקומה ורופיס ,לשמל ,ססובמ הז םגתפ לע .(235 ןמיס : 1950)וואקשטאטס :ואר 20 
דה .('ריעל ץוחמ' זונגה רישה המידקהו)'יתריש' המאופה ןכו ,(225-223 :1970) קילאיב :'השוריה' 
.('יבאמ השוריב יל אב אל ףא / רקפהה ןמ רואב יתיכז אל' םילימב םג אוצמל ןתינ הז םגתפל 

.(74-72 :ו"משת) רימש :ואר 21 
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123 םיאושינה ייחמ תונומת 

תויומדה תועצמאב בור יפ־לע םיפקתשמ ,תישיאה ותריציב רפסלמ קילאיב עתרנ םהילעש 

ףוגב הבותכה וז ,תאז תמועל ,'תיפרגויבוטוא'ה הריציה 22.תוילנוסרפמיאה ,תוינוידיבה 

,םיסומכה םייחה יעוריא תא בורל תפקשמ הניא ,ררושמה לש ויפמ תעמשומו דיחי ןושאר 

הסריגב ימואלה רופיסה ןמ םיביטומ לש םהילוגליג אלא ןניא הב 'תופשחנה' תודבועהו 

הנבנ קילאיב תריציב לארשי םע לש יביטקלוקה ורופיס ,ךפהלו .תישיא ומכו תנטקומ 

ימואלה סותימה תא תותרשמ ןניאש תודבוע תעירג ךות ,םייטנתוא םייפרגויבוטוא תודוסימ 

.בטיה ותוא תותרשמה תודבוע תפסותו 

ןיערג שי האמה הנפמ תונשב ובתכנש רישבו רופיסב 'הנשמה ירייד' לש םהירואיתל םג 

ריעב ררוגתה אוה ,1891 תנשב הסדואל הבישיה ןמ קילאיב חרבשכ :ישממ יפרגויבוטוא 

,1900 תנשב הסדואל ובושבו ,םיבוחט םיפתרמב םג םימעפלו ,םירוכש םירדחב הלודגה 

אוהו ,רוסחמה דחפ ופדר ןיידע ,ןוילע דסחב ררושמכ םירעשב עדונו השיא אשנש רחאל 

לע דקפוהש אוה רואינש)ןבכ ול היהש ,רואינש ןמלז ררושמה — הנשמ רייד ותיבב קיזחה 

הלודגה ריעב גוהנל עדויה ,'תיבה לעב' רואיתב .(וחלצ אלש ,הינמ לש תירבעה ידומיל 

תבב לעכ הטורפה לע רמושה ,ןחרטו ןגאד ידוהיכ הלגתמ אוה ותיבב ךא ,'ותאצב םדא'כ 

־רחוסה לש ותומד בוציעב םימיל קילאיב גהנ ךכ .תימצע הינוריא לש דוסי םג היה ,וניע 

האירקב .םוקע יארב םייפרגויבוטוא תודוסי הפוצר הלוכש ,'רחוס' המישרב געלנה ררושמה 

ררושמה ,יתולגה ידוהיה לש תילפיטיכראה ותומד לש המוליגכ וז תומד םג הלגתמ הדהש 

.ןוגיה תומד ןב 

,ונריכזמ הז יוניכ .םיימעפ הלעב תא רופיסה תרוביג השיאה הנכמ ךכ ,'לקולקה לוענמ' 

תובילע תא םימיגדמה ,בורל םילקלוקמו םירובש םילכ םיעיפומ 'יתריש' המאופב םג יכ 
םיליגרה תיבה ילכל טרפ .וירחא וינבל תמה באה ריתומש 'השוריה' תובילע תאו תיבה 

ןוגכ)תועמשמ תולופכ םילימ םג טסקטב תורתפמ ,(המודכו ןיגולרוא ,הטימ ,ןחלוש ,רונת) 

יטנמסה הדשל תכייש ןהיתוארוהמ תחאש ,(דועו ברקע ,הבלכ ,הברע ,הסירע ,רוצרצ־רצרצ 

םניא םיקודסה םילכה ובש ,השעמל ילמסו הרואכל יטמימ רואית רצונ ךכ .םילכ וניינעש 

לכיה' ןיעכ אוהש ,רדוקו בולע תיב לש וללח תא םיאלממ םה :דבלב םייטסילאר םירזבא 

תנומת התוא .םמושו באוסמ וחבזמ־ונחלושש ,הטמ לש םוגפ שדקמ ,'םירובשה םילכה 

שמשמה ,ברח ידוהי תיב ארוקה יניע דגנל הדימעמה וז ,ג"לי תריצי זכרמב ונאצמש ,דוסי 

'יתריש'ב תיבה בוציע לע המודמכ העיפשה ,ימואלה תיבה ןברוחל ןיפנא ריעזב האובב 

— החוראה םותבו ,םלכנ דמוע לודגה ונהוכש ,ללוחמו לולח שדקמ — הטמ לש שדקמכ 
.ונניאו םלענ 

ותומדש) באה קרפ אוה ןושארה קרפה :םיקרפ ינש םיללוכ המאופה םגו רופיסה םג 

,(הנוילעה החגשהה יחנומב ןאכ תגצומה ,תימואלה הגהנהל ירוגלאה רושימב הליבקמ 

.(139-119 :1991)ירפסב יתבחרה ךכ לע 22 
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תכלשומה לארשי תסנכל ,המואה תומדל הליבקמ התומדש) םאה קרפ אב ויתובקעבו 

רכנתמ ,קפואמו טקש רבגה ,התנגהו 'תינונק'ה ,תוריציה יתשב .(וב ץפח ןיא ילככ הלרוגל 

םירבד החיטמו תינלוק ,תינחתר השיאה וליאו ,םהינפל ויתושגר תא ןיגפמ וניאו ותיב ינבל 

,(החפשמה תיבב ררוגתמה ,רפסמה תרעשה יפל)רופיסה תרוביג ,השיאה .חאו םימש דגנכ 

החור' ירפ םה הירבד יכו ,ךברןלו הבולע תויהל' הוואתמ איהש הילע הדיעמ התוגהנתה 

תשקבמ דובכ םגו תונובלע םג ,עמשמ .'הבש דובכה תבהאו ללחה הבלו זגורמהו רעוסה 

ןיב בצינ תוריציה יתשב .הילע תולטומה תוברה תיבה תודובעב דומעל השקתמה ,וז השיא 

.בלה תוערוק תונומתל דע שמשמה ,םהיצלח אצוי — יכבב ררממה דלי השיאל רבגה 

תידוהי 'השורי' וירוהמ לחונ ,ךוותמו 'ץילמ' ןיעכ םג שמשמה ,גוזה ינב לש םאצאצ 

,תולגהו תולדה תריש ,ינוטונומהו םימשמה וריש תא לחונ אוה 'ורייד'מו באה ןמ :תיסופיט 

תובילע לע 'םיריעצה' םיליכשמה לש םהיתונולת תא .העמדה תאו החנאה תא םאה ןמו 

לש א קרפב קילאיב הוושה ,םלועה תומואבש תונקותמה לצא יוצמה תמועל ימואלה תיבה 

ולגנש םיבוטהו םיפיה םייחה לא תכשמנה ,םיינע תב לש התנולתל 'הריעצה ונתריש' ותסמ 

עבצא ףוקנל הנכומ הניא איה הלש התיבב ךא ,החפשכ התריש ובש 'ריבג'ה תיבב היניעל 

:תיבה תודובע לועב תאשלו 

םינש המכ 'ריבגי תיבב השמישש ,'החפש' לש הנוגמ הדימ ןיעמ םג ולא ןוגכ תומוערתב שי 

והמ אבא .ןומירכ תונעט תאלמתמ איהו בולעו םוגפ הל הארנ לוכהו — לדה היבא להואל הרזחו 

.'תיבה תא ידבכו אטאטמ ילט — ךמטוח תמקעמ תאש דע ,יתב' :רמוא 

םירסנמ וללחבש םלועה ומכ ,הקירו השבי ,תבאוסמו המוגפ היווה ונינפל ,זונגה רופיסב 

ןוממישה תדלות ,םייוואממו תושגרמ תוקיר 'תולעופה תושפנה' .הצאנה ירבדו תוללקה 

רומאה לעבה ובש ,ךופה םלוע ונינפל ,לוכה לעמו .תיבה יורש םהבש םיאכנה תשוחתו 

לע ןגהל הכירצ תבה ובש םלוע ;וינבמ וילע ביבח ונוממו ותניפב דדובתמ ,ותחפשמל גואדל 

הררש הבש ,'תיסלק'ה החפשמה םוקמב .הנעלו שורו סרא הלוכ ונושלש ,היבא ינפמ המא 

תילולימה תומילאה תוררוש ובש םלוע ונינפל ,םהידליל םירוה תגאדו תידדה תוברע 

ןמזה תב תידוהיה תואיצמה לש םיאכדמה הינמיסמ םה הלא לכ .בהזה לגע יכרעל הדיגסהו 

םילימ אלב .רתוי הפיו בוט דיתעל הווקת לשו תוינחור לש ץמש אלל ,הרקע תואיצמ — 

םימיה תוברב ךא ,התעשל תקדצומ ילוא התיה םיליכשמה וחיטהש תרוקיבה יכ ,ןאכ רמאנ 

.ךפהל .רתוי הפיו בוט םלוע המוקמב תונבל וליכשה אל םה יכ ררבתה 

םגה ,המלש החפשמ ונינפל המאופה חתפב :תודורפל החפשמה תררופתמ 'יתריש'ב םג 

טא .הלהקמב תבשה תורימז תא םירשה ,םהידלי תעבשו םאו בא הבו ,המוגעו היינע איהש 

ותשא תא ריאשמו ,'הנורחאה הדועסה' רחאל םלענ באה :תגגופתמו החפשמה תכלוה טא 

,התיב תא תבחע ,הייפאבו לושיבב ,הריפתב הקסע זא דעש ,םאה .םימותי וינב תאו הנמלא 

ותחפשמ תודלות תא רפסמה ,םתוימה דליה .המוי תסנרפ תא םש אוצמל קושה לא תאצויו 

- • ו - - v v ו י ,'רהוז' רישה חתפב בותככ ,'יתגצה ידיחי יתודלי םצעב') םלועב ידיחי רתונ ,תררופתמה 
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אמא־אבא לש םמוקמ תאו ,הדשה שרוי תיבה םוקמ תא .('יתריש'ב בלושמ הז בלשב היהש 

םג .םירוסיאה לכ תא קורפל דליה תא םידדועמה ,םיינוימד 'םיער' יפלא םישרוי םיחאה לשו 

חיסת אלש ותשיאמ שקבמ לעבה :תואיצמה לש היצזימוטא ונינפל 'תוננובתהו תולכתסה'ב 

הניא ותב םג .היניינעב ותוא דירטת אלשו םייטפשמהו םייסנניפה ויקוסיעמ ותעד תא 

החפשמ לש התנומת איה הנומתה .ובבלל תוליסמ םיאצומ םניא הינועיטו ,ותוא תניינעמ 

,רחא םוקמב קילאיב רמאמכ ,'ובבל תולבסל שיא / ,ומלוע ןובשחל שיא' הבו ,הררופתהש 

תינרדומה הפוקתב ורבעש רוכינ לשו תוררופתה לש םיילגופירטנצ םיכילהת ראתל אבשכ 

.דחוימ ןפואב לארשי םע לעו ,הלוכ תישונאה הרבחה לע 

ךא םיפקשמ םניאו ,למס תגרדמל םילעתמ 'יתריש' המאופב םאהו באהש ,רמול ךירצ ןיא 

,סנרפמהו גיהנמה לאה לש ותומדב הלגתמ באה .הטושפכ תיפרגויבוטוא תואיצמ קרו 

גואדל תצלאנה ,הנמלאה המואה לש התומדב הלגתמ םאהו ,םלכנו שיובמ ןאכ דמועה 

םיחנומב התומד העיפומ 'תומתי' יפרגויבוטוא ומכה רוזחמב םג .םימש תרזע אלל ,המצעל 

• - - VV- TJT י TTS. J T T\ י T-: T• -J תיבה תליא התיה' ,'המחר אלו המחנ אל ,הרעינ הינעי :ימואלה סותימה לש םילמסה רצואמ 

הארמ קילאיב .תימואל תוילמס ינועט םירואית הלאב אצויכו ,'המומה הנויכ' ,'רבדמ תנתל 

םייחהש ךכל םרג (השטינ יחנומב ,'םיהולאה תומ' וא) באה תומ יכ ,המודמכ ,ןאכ 

ולרוגל ןודא דחא לכו ,תוררופתמ החפשמהו הליהקה .םיללוחמו םילולח ושעיי םיינרדומה 

ץרופו ,ויחאו וירוה ןיב חמצ הבש תנווגמהו המוגעה הריוואה תא דליה שטונ 'יתריש' ףוסב) 

םג אוה הז הנהמ םי יכ זמרנ ךא ,הדשב ול הכחמה תוהוגנה םי לא םילתכה ןיבמ הצוחה 

.(ומויקל ןכוסמו ינעבוט 

תא לכלכמהו ןזה ,באה תומד תא קילאיב רימה ,'יתריש'ל 'תוננובתהו תולכתסה'מ רבעמב 

לע' תבשה תא תושעל ץלאנו ומוי תסנרפ תא איצומ וניאש ,בולע בא לש ותומדב ,ותיב ינב 

I - T T -| T V V ־ היתפמא וררועי תולדה לש םייסופיטה םירואיתה יכ ןיבה אוה .'חולמ גד בנזו רוחש םחל־תפ 

קינעמה ,רופיסבש החוד בא ותוא לש תכסכוסמהו תבכרומה ותומד רואיתמ רתוי הבר 

תיפרגויבה תמאה ןמ גרח ,ךכ םשל .הבהאו תובשחתה הנממ ענומ ךא הסנרפ ותחפשמל 

הקיזחהש ,ידמל הדימא םירחוס תחפשמל ררושמה ךייתשה ,רבד לש ותימאל :התייווהכ 

ףסוי קחצי ,ררושמה לש יגולויבה ויבא תא ודקפש םיילכלכה םיישקה .תודימ תיב רימוטי'זב 

המאופבש תיסופיטה תיתולגה תולדה ירואית תא םיפפוח םניא ,הנורחאה וייח תנשב ,קילאיב 

23.'אכבה קמעב'ב ילדנמ לש וירואיתמ םתניתנכ טעמכ םיחוקלה ,'יתריש' 

לש ימונוקא־ויצוסה עקרה יוניש בגא — 'יתריש' המאופב ותרמהו רופיסה תזינג םע 

ימואלה רופיסה לש תנטקומ האובב המאופב תונבל קילאיבל רשפאתה — החפשמה 

רדא) חל תרבוח ,ז תלומהב םסרפתה קרפה .םירפס רכומ ילדנמ תאמ אכבה ן?מצב לש יעיבשה רפסב 23 

תריצימ קפס ילב עפשוהש ,'יתריש' קילאיב לש וריש רוא האר ,ךרכה ותוא לש רייא תרבוחב .(א"סרת 
.ילדנמ 
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דירפה רפסב םמוסריפ ינפל קרו ,רחא ריש 'רהוזר 'יתריש' ןיידע ויה הז בלשב)ויתורודל 

ךא הלד החפשמ ראית אוה ,'יתריש'כ םימיל ועדונש םיקרפב :(םיקבדה ןיב קילאיב 

ןברוח תא םילמסמ םימוגפה וילכו התיבש החפשמ :תודורפל התוררופתה ברע ,תדכולמ 

תעב ,רחבנה דיחיה תא ראית 'רהוז'כ םימיל ועדונש םיקרפב .תולגה תפוקת תאו תיבה 

,רדחה ןמ קחרה ,הדשב םיינחורה ורשועו ורשוא תא אצומ אוהו ,ויהולאמו ויבאמ םתייתהש 

.הז ןועט גשומ לש ויעמשמ לכב 

ותזינגל תוביסהו רופיסה ןמ הלועה תוגהה .ד 

רואיתל םגרתימה — 'הניכש שוריג' לש בצמ ונינפל 'תוננובתהו תולכתסה' זונגה רופיסב 

לש תומאופבכ ,תותירכ טג ןתמב םמויס תארקל םינמיסה לכ יפל םידמועה ןיאושינ ייח לש 

,ןונגע י"ש ירופיסב םג הז סופד ססבתנ םימיל .תפומו םגד קילאיבל ושמישש ,ג"לי 

לש ורופיסב וא ,'תורחא םינפיב ןמטרה לאכימו ינוט לש םרופיסב ןוגכ 24,ג"לימ ועפשוהש 

,הניכשה יעבצכ ,לוכת־רוחש היניע עבצש תוחאה ,הניד תא השיאל אשנש יאנקה אפורה 

השיאו רבג לש םהירופיס ןיב הלבקה יווק םיחתומ ןומע לש וירופיס .'ותשורגו אפורה'ב 

ידיל םיעיגמו הזמ הז םישרופ םהש ןמזב ,לארשי תסנכו ה"בקה לש םרופיסל ינרדומה ןדיעב 

,וסרהנו ומגפנ םהיאושינ ייחש ,ןונגע ירופיסבש גוזה ינב ,םיינרדומ םיחנומב .'הניכש שוריג' 

(ה"בקה) הירוטסיהה לש םילודגה היתוחוכ ןיב תללוחתמה המרדה תא ןטקומב םיפקשמ 

.(בואכמהו לבסה יפוצרו םייגארטה הייח לע ,לארשי תסנכ) המואה ןיבל 

ןאכ תראותמה ,הגהנהה תא גציימ ,ותיב ימ תושפנב ללעתמ ךא ,הסנרפל גאודה לעבה 
םמעמ ושרפ הלעמ לש וז םגו הטמ לש הגהנהה םג .הנוילעה החגשהה ירואיתל םיאתמה חונימב 

יכ ,יתכרעהל ,םירבדה םיבסנ םיטטוממה תדהו הליהקה תודסומ לע אל ךא .תוחנאל והודיקפהו 

ישנאו הלכשהה ירפוס לע :הלרוגל המואה תא השטנש ,'תמדקתמה' תינחורה הגהנהה לע םא 

וירמאמ חורב .היסומלרדנאו ןברוח 'תיבב' וריאשהו ותניפל שיא שיא זא ושרפש ,םירואנה ןוזחה 

וטשפ הלכשהה תואמסיס יכ קילאיב הארה ,טרפב 'להואב םדאה' ורמאמו ,ללכב םעה־דחא לש 

םולח איה ,'ולהואב ידוהמ ותאצב םדא' ידוהיה אהיש ,תירוטפיצנמאה הפיאשה יכו ,לגרה תא 

תוכלמ לוע ויפתכ לעמ קרפש רחאל ותיבב ידוהיה שבול הרוצ ומא הארמ רופיסה .דבלב הילשאו 

.'!ךרדה הז אל' :םעה־דחא לש תעדונה ותרתוכ תפחרמ םירבדה לכל לעמו ,םימש 

הנוילעה החגשהכ םהומכ ,ולרוגל והובזעו רפע דע והוליפשהש ,וירומו םעה יעור 

גיהנמה־באה תקיז לע םידמלמה ,םילימ יפוריצבו םילימב רופיסה סומע ןכ לע .הביזכהש 

: 1993 ,רדנלדירפ)'"רושימל בוקעה היהו"ב ג"ליל paw לש ותבושת :השעמל הכלהה' ירמאמ :ואר 24 
 209-189).
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לבהב םיברחנו םיארבנ [...] בהז יררה'ש ימכ רוביגה ראותמ ,לשמל ,ךכ .הנוילעה החגשהל 

ארובל תזמורמה ותאוושה לע דמלמ רואיתהו ,('ויפ רמאמב' םדוק חסונבו)'םויב עבש ויפ 

ארוב היהש דמלמ ברע יהיו' :תיטסונג העפשה לע דיעמה ,ל"זח רמאמ תובקעב ,םלוע 

וריש לש החיתפה תורושב שומיש קילאיב השע הז ןויערב .(ג ר"רב)'ןבירחמו תומלוע 

תשקבמו היהולאל בלוחה היבוט חסונב תומד הנופ ובש ,(ד"נרת)'הליפתב הצע' םדקומה 

I ... -ן . .. T ן ~ ־ I I T | T T I •• T T V T " ־־ י V T T / והתל םבישה :ינעמש ול ;ידמל ונשונ רבכ ;ולב רבכ / ולאה הימש ,וזלה ץראה' :ונממ 

וירבד ךא ,ןשיה חסונה ןמ ידוהי אוה הז חנג רישב רבודה .'!ידש לא ,םישךח םארבו 

האירק תיללכה תוגהב ועמשנ תע התואב :תילכתב שדח ןויער ,סקודרפה הברמל ,םיפקשמ 

האצמ וז האירק .השטינ לשו ה'צורק לש תויטנמורה םהיתוחנה חסונב ,'ןיאמ שי' האירבל 

,הלועה העיבתה ןאכמו ,'םיכרעה לכ דניש'ב ולגדש ,'םיריעצה' םירפוסה בלל תוליסמ 

השדח הפוקת חתפש רמאמ ,ג"לי תריש תונגב ןיניירב ןבואר לש עדונה ורמאממ ,לשמל 
ונל ארביש ררושמל ?הכדכודמה ונשפנ וישכע תפאוש המל' :רודה תב תירבעה תורפסב 

25.'וילע םיפחרמ ונאש והובו והותמ אלמ םלוע ונל ארבי רשא ,השדח pאו םישדח םימש 

םימעפ עבראו השיאה יפב םימעפ שולש ,'שיבכע' יוניכב לעבה ןאכ הנוכמ םימעפ עבש 

םה ,'תיממשה ירוק' וא ,שיבכעה ירוק .השיאה ירבד לע דהכ געלב םירזוחה ,ולש וירבדב 

26.הכרד ףוסל העיגהו הלוונתנש ,תבאוסמו המוגפ היווה לש הלמס ,ןשויהו הבוזעה למס 

:בתכ ,הנוילע החגשהמ םיקירה םימשה תא ראתל קילאיב שקיבשכ ,(1903)'הגרהה ריעב'ב 

V T ן - T ו I I I V T •1 . • ־1• • •־ו ־ T T T " TT« •• • I T- - I V | יפ תא תלאשו ,םיקתושו ךילע םיליפאמ / ,םישירחמ ויפער הנהו — הגגה ךיניע תאשנו' 

* t ־ T I | . . ן י t . ן «אי « .- ... * . . T - T וטע־ירפ ,ידייה םוגרתבו .'תואצומה־לכ ךל ודיגהו ,היאר ידע ,םה םייח םידע / ;םישיבכעה 

א / !למיה ץיק אטינ — פאק םעד טסיירדראפ וד ןוא' :בתכ ,(1906 ,'טאטש־הטיחש ץא') 

םעד גערפ ייג — ןיפש א טגנעה טא / ;ןעלדניש עצראווש טימ ,ךאד רעמוטש א ,ךאד 

םעד ףיוא תודע רעקידעבעל ןייא / ,תודע ןא תא רע ,גנידצלא ןעזעג טאה רע / ץפש םנירג 
.'םעדיוב 

,תיבה לש ץורפה וגג ,ןכ םאו ,הנוילעה החגשהלו םימשל םיליבקמ ויפערו גגה ,עמשמ 

םימשל ליבקמ ,תוגגוזמ םייניע העווזה תוארמב םינתונו הלעמלמ םינתבתמה םישיבכעה ובו 

תונברוקב הלעמלמ תננובתמה וז ,הלוונתנו הנוונתנש הניכשה .הנוילע החגשהמ ונקורתהש 

תורוק לע םמוד דלתה (27תיממשב וא)שיבכעב — ידמל םיחוד םיחנומב תמלגתמ ,םניחה 

.(68-62 :ז"נרת רדא-ןוושזו)ו-א 'בוח ,א חלשה ,'(תובשחמו תונתכו)ןאדראג .ל.י' 25 
תיב ףס לעי)'דעור ךנופס לע שיבכעה גרא' ,('ויתס םויב')'ךבבלב שיבכעה גרא דחא ער םולחו' 26 
,('דימתמה')'לפת ריק חיטו תיממש ירוק דבלמ' ,('יתבושתב')'שיבכעה גרא ירוק םיחותמ' ,(ישרדמה 
,('םיהולא רסומ הז םג ןכא') 'תוממושה ת1ףז3 םישיבכעלו' .('רבד')'שיבכעה ירוק תא ..גייחמו' 

.דועו ('הגרהה ריעבי)'םישיבכעה יפ תא תלאשו' 

גרא' ןאכמו ,חכ ,ל ילשמל י''שר שוריפ תובקעב ,שיבכעל ףדרנ םש איה קילאיב תריציב תיממשה 27 
.םימדקומה םירישב 'תיממשה ירוק'ו 'תיממשה 
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םה םימליאה םישיבכעה .םישירחמהו םישרחה לזרבה ימש למס ,םישירחמה ויפערו גגה 

תיב ףס לע' ורישב רבכ ,השעמלו .גרהה תריווא ללחב עריאש לכל םידיחיה םייחה םידעה 

,וירוענ 'לא שדקמ' םעפ היהש ,הלבו בולע םוקמ לא ורזוחב ,רבודה 'ינא'ה הנופ ,'שרדמה 

החגשהה םוקמ תא ושרי קירהו הבוזעה יכ ונדמלל ,'דעור ךנופס לע תיממשה גרא' :םילימב 

.םימורמבש התבש ןוכממ היאורבב םעפ הטיבהש ,הנוילעה 

הנוילעה החגשהה לש תוועמה הלמס אוה הרקתה ןמ הארמב ןנובתמה שיבכעה םאו 

רתתסמה לאה לש תוועמה ולמס אוה 'יתריש'ב ריקה תרקינב רתתסמה רצרצהש םשכ) 

הנומאה רדעיהו תונקפסה לשב רעפנש ,בלבש ללחה תא יכ ריכזהל יואר יזא ,(רוצה תרקנב 

קפש יוה' :ויתונברוק תא ךשונה ,בושכע וא ,שיבכע תומדב ל"כימ ראית ,םיינרדומה םייחב 

ףע ץחכו / רעתכ היזחוה בושכע ךנושלו / :רבקכ חותפ ליפב ךיפ ךיא / רעי ותיחמ ךמא 

הב םיקיזחמהו ,בושכע תמחכ הומכ הווקתו הנומא אלל המכוח .'רבג בל ץחמת תשקמ 

יכבסב וכרד תא אוצמל עדויה ,ידמל ליכשמ רבג ונינפל ,ןאכו .םתלוזב סרא םיחלוש 

לער ףטונ ולוכ םלוא ,ויתונובשח תא ומצעב בשחל עדוי ףא ,טפשמה יתב לש היטרקורויבה 

שיבכעה תא לאש ,ךל] 'ןיפש םנירג םעד גערפ ייג' יוטיבה .םימחרו דסחו ןח אלל ,סרא 

לש קוריה ועבצ תא ריבסהל ידכ וב שי 28,'הגרהה ריעב'ל קילאיב לש ומוגרתבש ,[קוריה 

וינפ תאו ('םיבגח ינרקכ ןיקדה ןמ ןיקד ןיטוטמק טמוקמהו קוריה וראווצ') לעבה 

הרכזנש ,רנזולקל היפרגויבוטואה תרגיאב .(תורושה ןיבש חסונה יפוליחב ךכ)'תוקירומ'ה 

הנהו ,הסרואמ ובוש םע תלדה תא ול החתפש ,ררושמה לש תגרוחה ותנקז תראותמ ,ליעל 

הקעצ — !לקלוקמ לוענמ !טוטרמס ?ךב עגונ ימ' .'הלוכ הקירוהו השמכתנ' איה יכ האר 

איה ףא הדיעמ 'הכושנ' הלימהו ,הלעב לע השיאה תקעוצ ,'!שיבכעמ ער ךדוע — הכושנכ 

.םירבכעו םיבושכע ,םישחנו םיברקע חשמ ונינפלש ,ךכ לע 

לש ורופיס תא ריכזמ הז םוכסו ,ושדוחב שדוח ידמ ותיבל לעבה איבמ כ''ור םישימח 

.לעמו הדיגב השעמל רבד םשל היה השעש הלבנה רבדו ,וילכב םשו םרחה ןמ חקלש ,ןכע 

,ולהואב ותוא ןמטו ותוא דמח ,'ולקשמ םילקש םישימח' בהז ןושל ללשה ךותב הארש ,ןכע 

םויב 'ה ךרכעי ונתרכע המ' ,םילימה תא עשוהי יפמ עמשש ינפל אל ,רוכעה קמעב םגרנ 

םירוזגה תומש — שחנה לש ויתומשמ םה 'ןכע'ו 'אנכע' ,'יאנכע' .(הכ ,ז עשוהי) 'הזה 

,היתולגעמל הגהנהה תא גציימה ,לעבה יכ ןאכ זמרנ .'ןכע' םשה רזגנ ונממש שרוש ותואמ 

ימכ םמצע תא וגיצהש ,םיליכשמה .והותל ומע תאו ותחפשמ תא ריקפהו ודועייב דגב 

םיראותמ םה ןכ לעו ,םמעב קילאיב תעדל ודגב ,תעדו תורואנ 'ךשוח יבשוי'ל ואיבהש 

לש זונגה וריש וארו ,תישארב רופיסמ שחנה תא םיריכזמה ,םיליחבמ םייליטפר םיחנומב 

.'שחנהו הוח' קילאיב 

ריפסקש לש והזחמבש ,'ןיעה תקורי תצלפמ'ה ,האנקה לש שנאומה הרואיתל 'תידוהי' הליבקמ ןיעכ 28 
.(167-165 תורוש ,Hi הנומת ,1 הכרעמ)רלתוא 
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תומדה ,ןי'הלוובש הבישיב וידומיל תפוקתב ובתכ קילאיבש ,הז זונג ןוכרעמ־רישב 

,םירגוסמ וטג ייח לש תומא 'דב הרוגסה המואל הלושמ ,התיבב הרוגסה ,הליבסהו השלחה 

תיברעמה הלכשהה לש הדיקפת תא םלגמ ,רודיהו סומינ ולוכ ,החתפל רחשמה רבגהו 

הניא תסמונמהו הרודהה ותוזחש ,הז 'רבג' .(שחנה תומדב ןאכ תגצוימה) תירוטפיצנמאה 

םיכרעב דוגבל המימתה המואה תא התפמ ,ותועיבצ לעו ותמרוע לע ןושאר טבממ הדיעמ 

שחנל תרסמתמו התפתמ הוח .תעדה ץעמ לוכאל השיא תא תותפלו ,תיבמש םינשונ םינשיה 

.וסרא תא הב חלשמו הב דגוב שחנה יכ ,ןכותמ קיר ילככ תראשנו תדגבנ ךא ,הדואמ לכב 

םלועה ייוליגב ומחלנ הרשע־עשתה האמבש ,םילכשמתמהו םיליכשמה יכ ,חכוויהל ןיינעמ 

היגולואידיאב הז בלשב השפ רבכש שבועה לע דיעמ ונינפלש רופיסב קוריה םעבצ ,ןשיה 

.שדחה תא הלמיס םושלש לומת דעש ,םהלש 

אל רכיה יווק עמתשמב שי ,'שיבכע' בעותמה דניכב בושו בוש הנוכמה ,לעבה תומדב 

.רבע לכל וצופנ ויבשויו ,שרדמה תיב בזענ הבש הפוקתב ,ביזכהש לאה לש ותומדמ םיטעמ 

ןושל'ו ,תואכרעהו טפשמה יתבב בבוס ,ויתונובשח ירפס לע ןוכר בשוי ,סנרפמהו ןזה ,אוה 

תעב םעוזה לאה ירואיתל םימיאתמ םהיגשומו םירואיתה .'ןאכלו ןאכל דנדנתמ םיינזאמה 

,תויטנדנצסנרט תויועמשמב הנועט 'ןילקרט'ב ותבישי םג .םלועב תרבגתמ ןידה תדימש 

ןימאמ ןיידע אוהש תורמל ,תטעמתמו תכלוה 'הלוכי לוכה' ותומד ךא .ןידה אמלעמ אלש 

לעב לש ותנחבא רשוכ לעו 'ותמוק רועיש' לע .ויתועבצא רשעב םלועה תא ךפהל ותלוכיב 

המ' :ונאצמ (ב"ע ,זע) תבש תכסמב .ורואיתב בלושמה 'םיבגח ינרק' יוטיבה דיעי ףא הז 

רמאש !אמתסיו רקעית השק התייה וליאו ,םיפלחב רדש םושמ — ?הכר בגחה ןרק םעט 

ןיב) לעבה לש יוקלה הייארה רשוכ ,ןאכו .'ונרק תא ףולשי בגח תומסל הצורה :לאומש 

הכומנ הסריג ותויהל קר אל זמרמ ,('תוהכ ולחה ויניע' :םושר םיקוחמה םיטפשמה 

ןיאו האור ןיע ןיא' תניחב ,ןואמיסב הקול אוהש אלא ,המואה יבא ,קחצי לש תירוטקירקו 

לש וז םגו הלעמ לש הגהנהה םג .הנוילעה החגשהה לע ג"לי ירישב בותככ ,'תעמוש ןתא 

י . - T * TT •1• • •• י הנוי' הזונגה המאופה ירבדכ ,'תויפוצה ויניע ,וינפ ריתסה םיהלאו') םעל תרכנתמ הטמ 

איהו ,םעה ינב לבס תא תוארמ וחט היניע ,םיליכשמה ברקמ ,תינחורה הגהנהה םג .('טייחה 

תכמות דיל וקקזנ םהש העשב םג םהיעצפ לע חלמ תורזלו סרא םהב חולשל הפיסוה 
.תמחנמו 

רישב ,'םיחופנ םיבובז ירגפ יאלמ' שיבכעה ירוק םיחותמ ותדוזבש ,תיבה רואית 

םדשל תא ןקורמו םקנוח ,ויתונברוק תא םמסמה רוצי אוה שיבכעהש ךכל זמרמ ,'יתבושתב' 

ומכ ,תיבירב הוולמ םג םא יכ ,רחוס קר וניא ויתונובשח ירפס לע ןכורה ,לעבהש רשפא) 

אוהש עמתשמב ותוא המישאמ השיאה ,'שיבכע' הלעב תא התונכב .('ףוג לעב' הירא 

אלממ וניא אוהש ,ךכל תזמרמ ףא איה .םתיבב תררושה תינחורהו תיזיפה הבוזעל יארחא 

התוסכ תא הל קפסמ אוה ןיא ,הנוזמ תא הל קפסמ אוהש תורמל .לעבכ וידיקפת תא 

איהש תוללקה ןאכמ) התנוע תא קפסמ אוה ןיאו ,(דגב השוע וניא ךא ,גרוא שיבכע) 

תרדסב התוא הנכמה — אוה וליאו ,('!לקולקה לוענמ' ,'!לקלוקמ לוענמ' :וב תחלשמ 
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,ושפנל ול חינתש הנממ שקבמ — ('תינקיר ,ךות ילב הפילק ,הלבנ ,תפוניט')יאנג ייוניכ 

תעונת לש הקזנ יכ ןימאה ,םעה־דחא וברו ורומכ ,קילאיב .ויתונובשח ירפסב עקתשהל 

םעב וז העונת הסינכהש האנשבו דוריפב אטבתה קזנהו ,התלעותמ בר היה הלכשהה 

,םישישק גוז ונינפל ,ןאכ .הזמ ,םהינב לשו םיליכשמה לש םתוללובתהבו ,הזמ ,לארשי 

םיצנה םיגלפה ינש ומכ םמצע ןיבל םניב םיטטוקתמ םהו ,בוזעו םמוד ,סורה םתיבש 

םישק םירבד החיטמו היתועמד תא תעלעלמה ,הבולעה םתב תמלשמ ןובשחה תא .םמעבש 

.המא לע ןגהל ידכ היבא יפלכ 

המאופב לצנל ףידעה אוה ותינבת תא יכ וניאר ?ונינפלש רופיסה תא קילאיב זנג עודמ 

ראית ןיידע אוה 1900-1898 םינשב יכ ,רכזיי .זכרמב דליה תא דימעה הבו ,'יתריש' 

ןושלה לעב ,שבעה ןדמלה :ול רבעמו הדימעה ליגב םישנא לש תויומד ויתוריציב 

;יחדינ בכוכ' וריש רוביג ,'םידודנה ןקז'ו לדה ךלהה !'הליל יזר' וריש רוביג ,תשבושמה 

,ותיבמ הלגש ,בולעה דמלמה ;'ףוג לעב הירא' ורופיס רוביג ,'תורורצל' עיגהש 'ריפצ' הירא 

וא ;'ויתס םויב' וריש תרוביג ,םירוחשה תשובל ,הנמלאה םאה ;'ינע תווקת' וריש רוביג 

ויהש ,'רהוז'ל 'יתריש'מ רבעמב .'יתריש' וריש ירוביג ,רעצהו לבסה יעודי םאהו באה 

תיפצת תדוקנ התעמ ץמאת ותרישש ,הטלחהה קילאיבב הלמג ,דחא ריש ,רומאכ ,הליחתב 

אלו ,ותודלי ימי לש םלועה תייאר תא רזחשמה םלע וא ,רגבתמ רענ ,דלי — ריעצ םדא לש 

שושתה רבודה םהבש ,םימדקומה םיימואלה םירישככ ,םירוסייו תורצ עבש ,ןקז םדא לש 

,םידוהי םתואב האר קילאיב .לבסה תעודיו השישיה המואה לש תירוגלא האובב אוה 

,('תעדל ךשפנ תא שי םא')'הלב ארמג־לש ףדב םלמע־תא'ו םלבס תא חיכשהל םיכישממה 

רישב ראותמכ) בהזה לגע לע םבהי תא םיכילשמו םהלש ןוממה תורורצ לע םיבכושה וא 

השחרש הלודג תואיצמ ךותמ הטלפל רתונש דירש ,(םירחא תומוקמבו 'ףסכ רישי זונגה 

ותיב תותלד תא חותפל טילחה קילאיב .הרובש תקוש לומ וז היווה הבצינ התע .םייח רבעב 
.אנדיאהד חורה םלוע לש וללחב םיבשנמה הרואה ירירפצמ תונהילו ונולח יסירת תאו 

רושעב קילאיב בתכש תונורחאה תוריציה ןמ אופא אוה 'תוננובתהו תולכתסה' רופיסה 

םדא לש ובוציע לא .םינקז רמול אלש ,םירגובמ 'םירוביג' ביצה ןזכרמבשו ותריציל ןושארה 

תובקעב רביחש ,'ןוקתל לכוי אל תוועמ' ותמישרב בושל קילאיב היה דיתע לבס עודיו ןקז 

אוה ותרישב .םירוסייהו םימיה עבש ,דדונה ידוהיה תומדב םייח חיפהל שקיבשמ ,הכפהמה 

תונשב רבוחש ,'תומתי' רוזחמב ,ומוי בורעב קר םיטמקה שורחו רגובה 'ינא'ה לא בש 

הלובחת תניחבב דוע התיה אלו ,תיתורפס ץוחה ותומד תא המאת וז תומד רשאכ ,םישולשה 

,םיצרמנ םימעפל ,הדימעה ליגב םישנא םה ונינפלש רופיסה לש וירוביג .אדירג תיתורפס 

רדעיהו םוי םויה תודרט תמחמש םידוהי ;'םינקז םעטב' םיגהונו היגרנא ירסח םימעפל 

הפוקתש רשפא .הגרדמה לפש לאו ןולקה תומוהת לא ,הטמ הטמ ודרי םייח תוודחו הבהא 

הז תא הז םיאנושה גוז ינב ובו ,סורה תיב לש םיחנומב ןאכ תראותמ 'הניכש שוריג' לש 

,לעבה שארב ולעש תובשחמ לע זמרמ (ד ,ד ןיטיג) 'ןידה תרוש' יוטיבה .האנש תילכת 

.האונשה ותשיאמ דרפיהל ,תואכרעבו טפשמה יתבב בבוסה 
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תאש םושמ רקיעב ,'תוננובתהו תולכתסה' ורופיס תביתכב ךישמה אל קילאיב יכ וניאר 

תלעב םאה תומד לע קרפ ,סנרפמה באה תומד לע קרפ)ולש תיגולופיטהו תינבמה המכסה 

תא ת/עלובו יכבב ת/ררממה םהיצלח ת/אצוי םהיניבו ,הצוצרה שפנהו ץוצרה ףוגה 

לא חפסנה ,ירופאטמ וא ישממ ,הנשמ רייד לש ותומד תבצינ עקרבש דועב תועמדה 

שדח קרפ חתפש ,'יתריש' בושחה ורישב ,רצק ןמז ךותב ,לצנל היה דיתע (החפשמה 

יכ ןיבהו רגובמה רוביגה תא שוטנל טילחה םג אוה העש התוא .תירבעה הרישה תודלותב 

ןנמז רבע רבכ ותריציל ןושארה רושעה ןמ ןקזה וא רגובמה רוביגה תא וקיסעהש תויעבה 

ןיאושינה ייח חסונב)'תיבה ןברוח'ו 'םינבהו תובאה תמחלמ' ןוגכ םיאשונ — ןנברוק לטבו 

(וז הנועט הלימ לש היעמשמ לכב ,'הברוח'ב םייחה ,תינומהה ותשאו 'ףוג לעב' הירא לש 

תא .רתוי בוט דיתעל םייוכיסו תימואל תוררועתה לש הפוקתב ותוא וקיסעה אל רבכ 

יריטאסה וריש תא זנג ןללגבש תוביסה ןתואמ קילאיב אופא זנג 'תוננובתהו תולכתסה' 

תא ןכדעל םא ול ץעייש ךרועה ןמ שקבמה ,וימעב לעב אוה ורוביגש ,'תרגיא' ךוראה 

29.'הריפצה' תועצמאב וא 'ץילמה' תועצמאב ויתועידי 

ירוחאמ' רוביג ,חנ תמגודכ) םיריעצ םירוביגב וירופיס תא סלכאל לחה בר אל ןמז ךותב 

תושפנה' .('חיפס' רוביג ,קי'לאומש וא ,'השייבתנ הרצוצחה' רוביג ,רפסמה 'ינא'ה ,'רדגה 

'םידיסח' םקלחו םיליכשמ םקלח ,םירגובמ םישנא םה ג"לי ירופיס לכ זכרמבש 'תולעופה 

ולש תושדחתהה תמגממ קלחכ ,קילאיב .ידלי רוביג םהב ןיא ךא ,תוצרא ימעו םירוב 

םירוביגב וא ,םימי ילוע םירוביגב וירופיס תא סלכאל רחב ,המואה תושדחתה תא תפפוחה 

תויומד קר אל קילאיב תריציב ועיפוה האמה הנפמל דע .תודלי תונומת םירזחשמה 

.לבסו םימי עבש ,ןקז 'ינא' לש םיבר םייוליג אלא ,םישישיו םישישק לש תוילנוסרפמיא 

הייוליגב ןיב ,ןקזה רוביגה לש ותומד תא תובר םינשל קילאיב זנג האמה הנפמ תונשב 

הכילשהו ,םייטמימ־אהו םיילמסה הייוליגב ןיבו ,'םדו רשב' תיתורפס הנוסרפכ םייטמימה 

ןשיה םלועה ייוליג םוקמב .תונשי תוצלחמ ךילשמש ימכ ולש תויומדה תיירלג ךותמ 

ןכל .תימואלה הייחתה תפוקת ,השדחה הפוקתל ומיאתיש ,םישדח םידגב הטע אוה ,וינוניגו 
ותריציב בצעל הארנכ טילחה אוה האמה הנפמ תונשב .ומצע ינפב רישכ 'רהוז' תא דימעה 

תחיתפ םע' ,'רהוז' ,'םירירפצ') שדח םוי לש ורקובב ןולחה תא חתופה ,דלי 'ינא' לש תומד 

.ורדחל תורדוחה תולקה תוחורה םעו רואה ינרק םע סלעתמו (דועו 'ףרוחה ירישמ' ,'ןולחה 

ללוחתהש ,הז בושח ךלהמ לע םידיעמ 'תוננובתהו תולכתסה' ורופיס לש םיזונגה םיפדה 

ירע תא בוזעל ,ןשיה ומלוע תא שוטנל רמוא רמגש העש ,קילאיב לש תמדקומה ותביתכב 

תאצלו םיצעה רחסלו תודמלמל תותירכ טג תתל ,ררוגתה ןהבש תוילאיצניבורפה רפסה 

.ועוצקמ יפל רפוס תויהלו הירפוס ןיב ףפותסהל ידכ הסדואל 

.(13-2 :ז"משת רדא־טבש) 9-8 ,ס םיינואמ ,'יקילאיב לשמ אוה "תרגיא" רישה םאה' ,ירמאמ ואר 29 
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חפסנ 

1900-1899 םינשה ןמ קילאיב נ"ח לש הנגה ורופיס 

ץ־ה תומושר ,ןורכיזל תוננוגתהו תולכתסה 

:אוה 

,"ותרהט ימיב" ,ןיחומה תולדג תניחב ,"היילעה" בצמב והניה רשא רפסמ םימי הז :'א 

.ושפנ תליהת אלמ ויפו ןומירכ תוריהזמ תווקת אלמו ויתוריינב דבוע והניהו ,ותשא רמאמכ 

,הלודגל הלעיו טעמ דוע .םויב עבש ויפ לבהב םיברחנו םיארבנ םיחרופ םילדגמו בהז יררה 

[ןכ םג] כ"ג ול םיריוצמה ,םיפיקתה םימודמה ויביוא לכו ,דלישטור והניהו טעמ דוע 

.ךיראי אל הז הפי בצמ יכ תואבנל רשפא לבא .וילגר תופכ תחת רפע ויה — ונוימדב 

.ןאכלו ןאכל דנדנתמ םיינזאמה ןושל .וב תואריהל ולחה ,בורק רבשמ ירשבמ ,םיער םינמיס 

טעמ תבברועמ ותכאלמ ,םירוחשה וינפמ הקלתסנ הוודחה ,תכלוהו תתחופ היגרנאה 

,[ם]הב הדצמ הכרבה ןיאו תואיגש תובנגתמ ויתונובשחבו ותביתכב ,תודבכב תלהנתמו 

שקבמ אוהו ,הטימה לא וכשומ תולצעהו הנשה רציו ,שלחתמ ןוצרה ,רמוג וניאו ליחתמ 

הלודג הניאש י"פעא רדחבש הניצה לע ןנולתמ אוה ,רטפנ וניאו הדובעה ןמ רטפיהל הנאות 

דיעמ הז לכ — ?למע ינא המל תלאש ,םיפיעשה יתש לע החיספ ,הכאלממ ולטבל ידכ 

אוה ןיידע [התע תעל] ע"על לבא .ףכה דרת םייתרחמ וא רחמ .הבורק הדיריו הלפמל 

לא השקבה יבתכו תונובשחה תא ןיכהלו ותדובע ןחלוש לא תבשל ,דמעמ קיזחהל קזחתמ 

תוריבסמ םינפ םש ול םיארמ יכ רמוא אוה .טפשמה תיבו [ןידה תרוש] ד" הש לש תואכרעה 

.ותוכזל תערכמ ףכהו 

תוניתמב ,הטקוש חורב םה םירמאנ לבא .ולדח אל יכ םא םויה וטעימ ותשא לע ויתונעט 

ותדובע בגא ויפמ םיקרזנכ ,הרתי הנווכ ילב קסעתמכ די רחאלכ םיקרפלו םימד תניצבו 

העשה דע ומע יתבשב ,הלילב םושלש .ויתונעטב וחור החנו ותעד הררקתנ .לגרה ךותמ 

(ותשא ייוניכ)תינקיר ,ךות ילב הפילק ,הלבנ ,תפוניט םילימהו וחוכ לכ איצוה זא .תישילשה 

הטימב םש תבכושה ,איה עמשת ןעמל הנווכב םר שחלבו שגרב זא ןעט אוה .ויפמ וקספ אל 

תוחנאב ויתונעט לכ לע ןעתו ןבור תא םנמא העמש איהו .לוכיבכ הנשיו ,ינשה רדחב 

,בלמ תואצויו ויה תונמאנ יכ ףא ,הלאה תוחנאה םגו ,ינשה רדחבש הטימה ךותמ תוישירח 

המ ,האר :רמאל ,ומצע יפלכ רתויבו לעבה יפלכ תונווכמ [ןכ םג] כ"ג ויה [תאז לכב] ז"כב 

הלודג הקיקר קקור ,הייוניכמ תחאב החנא לכ לע הנע אוהו — י ילעב אוהש !ינא הללמוא 

וחור תא חינה הז לכ .ןה תופיוזמ — היתוחנאב ןימאא אלש יל זמרמכ ,ינשה רדחה רבע לא 

.זיגרהל ידכ — ןבומו .רזכ הילא ויסוחיי רתי .םויה דע 
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:איה 

הללמוא ,תזגרומ היתיאר אל דוע םנמא .החונמל ,הרואכל ,בשתו ךכש לומתאמ הזגור (א 

ולזג הלילב םיעטוקמל העמשש ויפוריחו הלעב תונעט .רקובב לומתא םויכ היינע הרעוסו 
לכ ולאש "?ימעמ לאוש אוה המ ?יננעי המל" .וחתור היעמ לכו הלילה לכ התנש תא 

התוואתמו ,החורל הרזה תיב תדובע בורמו הליכא טועיממ ףגוסמהו לשוכה הפוג .היברק 

ולכי אל — הבש דובכה תבהאו ללחה הבלו זגורמהו רעוסה החור ,ןברקו הבולע תויהל 

התפרח תעמוש איהש העשב ,רחא יניעב הילע אישה רשא הפרחה תא החונמב דוע אושנ 

הנממ רצביי ןעמל י וזכ העשב רחב היידצב !הא .הטימב התויהב קדטצהל תלוכי תללושמו 

לישכהלו התולחהל השפנל וללוע םישקה הלילה ירוהרהו םידודנה .התקדצ תא חיכוהל 

םירבדו תונעט ינשה רדחה ןמ יתעמש ,יתנשמ ייניע תא יחקפב ,רקוב תונפל דוע .דוע החוכ 

לש רוצעו ץוצר יכבכ דעור לוק םגו ,היולג המחבו ךומנ לוקב םירמאנ םידדצה ינשמ םיטוב 

רקובב ימוקבו ."ונמא תמה התא" "םויה לש וריש" לחה יכ ןיבאו םכותב הדליה םתב 

םע תדמוע היאראו ,הצחרל ,דחי בכשמהו לכואה רדח ,ינשה רדחה ךרד י"ע רובעאו יתנשמ 

ץוצר הפוג .םינלוחה היניעו הינפ הארמל להבאו .תוממחתמו ףרוחה רונת לצא הדליה התב 

םסרכ תזוחא התייה איה) תוטורטכ הנייהתו ,הרוכעו הבוהצ שא ןימכ הרעב היניעב .אכדו 

,םירוכעו םיחולדכ הינפ הארמ לכו ,םיהכ םימודא םימתכ ינש ולגנ הייחל לע .(םויב וב 

לכ יכ יתשגרה .ארונ םעזו שפנ ירמ ,םלוע תביא ,הער היח הציצה היניעמ .ץומח חופתכ 

הלצא .תברצ שא תווכמ — היברק לכו םיחתרומ היעמ לכ ,תצומ המד לכ ,םיחותמ היבצע 

...תועמד תעלוב םיעגרו תלעתשמ .דעור הרטנסו העמד תואלמה םייניעב הרענה הדמע 

היהו — םירוצעה םירורמתה לכ םואתפ וצרפתי ןפ וז הווכמב תעגמ דואמ יתרהזנ יכונא 

םג לואשמו הילא טיבהמ יבלו יניע תא בסאו ,ןטשל הפ חותפ ילבל לדתשאו ,הדרחל תיבה 

לא תאצל זפחאו ,הקיתשב הילע רובעאו .יוניש לכ שיגרמ אלכו עדוי אלכ יהאו ,המולשל 

.ץחרתהל לושיבה רדח 

תא תלדה .גפתסהל לכואה רדח לא הצחרה ןמ יבוש עגרב — עקפתה רתיה לבא 

לדתשה ומכ ושארו ץווכמו קמוצמ ,לעבה דמע םינפלו ףסה לצאו החותפ התיה ןילקרטה 

ףא הבסה רדחה לא יתסנכנש עגרבו .רבדל הפצמו הכחמכ לכואה רדח לא לכתסמו ףקדזהל 

תילכת !שיבכע :בלמ אצוי קזח לוקב ארקתו היניע ול השטל ,הלעב יפלכ השאר תא איה 

!שיבכע י תוומ תאנש .ךאנשא האנש 

וילא הבש שיח לבא .ויתונעט ומתתסנו קתתשנ ומכו האירקה לוקמ םואתפ קמטצנ אוה 

ןיקד ןיטוטמק טמוקמהו קוריה וראווצ תואריה דע ,יתמועל הלעמל ורטנס תא םירה ,וחור 

לוקב רמאיו .סנב ריוואב דלת טעמ דדוחמהו רוחשה ונקז תויה דעו םיבגח ינרקכ ןיקדה ןמ 

.תחא תבב הילאו ילא וטיבהב ,ןותמו ךומנ 

ינאו .תחשמ הקומעו לואשכ השק האנש יתוא תאנוש תאו יננה שיבכע י ךירבדכ יהי אול 

הזה סמנהו הזבמנה שיבכעה ןמ לבא .יניבהאת יכ ךילע רוזגא אלו תאז לכ ילע לבקמ 

תאו ךתוא לכלכמ ,ךיניעב שאבנהו אונשה ,הזה שיבכעה .שדוח ידמ כ"ור םישימח יאיצות 
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הבהא אל ךמעמ לאוש ינניא .ותדובעמ והיעירפת לא !הזה שיבכעל ול יחינהו — ךינב לכ 
.החונמ — םא יכ דובכ אלו 

!שיבכעמ ער ךדוע — הכושנכ הקעצ — !לקלוקמ לוענמ !טוטרמס ?ךב עגונ ימ — 

ירשבמ ערוק התא .םויב ףלא לזרב תוקרסמב ירשב תא קרוש התא !רוטיזיווקניא ךניה 

ןאכ ירה !לקולקה לוענמ !רטוטרמס ...ינממ החונמ ךל תשקיבו ןידיג ןידיג ,תועוצר תועוצר 

.טופשיו םוקי .לוכה האורו לוכה עדוי אוה .ב 

,ידימ .סנרפמהו ןזה אוה יכונא ,יכונא אלה לבא !טוטרמס יננה !רבדה ןוכנ ,תמא — 

.החונמ טעמ הז רכשב לאוש ינאו — םכירוסחמ לכל וחקית ידימ 

?ימעמ לאוש התא המ ?ךב עגונ ימ — 

הלוח ימא .דעור רטנסבו רוצע יכבב — םואתפ הרענה הברעתה — ךב עגונ ימ — 

התנש הדדנ הלילה לכ ,השונא 

היפרגוילביב 

ןמחנ םייח ,קילאיב 

.ביבא־לת ,ריבד ,א קילאיב 1"ח תורגיא :ח"צרת 

.ביבא־לת ,ריבד ,(דלפרגנוא 'מ ד"היבלמה) םי־חנג םיבתכ :1971 

לטומח ,ףסוי־רב 

,ץכ ןוכמ ,תירבצה תורפסב ם־זילובמיסל םדילאירמ רבעמ לש רנארב המישרה :ט"משת 

.ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

הנרא ,ןלוג 

.92-73 ,(ינוי) 14-13 תונשרפו תרוקיב ,'ץילמה ךרועכ ג"לי' :1979 

החונמ ,עובלג 

.ביבא־לתו םילשורי :קילאיב דסומ ,תירבצה תונותיעה ןוקיסקל :ב"נשת 

םייח ,גרבסקילג 

.ביבא־לת ,ריבד ,םוי םוי קילאיב : 1945 

לשיפ ,רבוחל 

.ביבא־לת ,ריבד ,ותריציו וייח קילאיב :ד"שת 
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םוחנ ,וואקשטאטס 

.קרוי־וינ ,אוויי ,ךארפש רצשיריי רצר ןרפ רצוא רצר : 1950 

(ךרוע) הדוהי ,ר־זנלדירפ 

יקפוא תרדס ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,ןרמצ י"של הלבונ לצ תוסמ : 1993 

.ןג־תמר ,רקחמ 

יזוע ,טיבש 

.ביבא־לת ,רחואמה ץוביקה ,יןוגינ ילבח : 1988 

הויז ,רימש 

.ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,(היצטרסיד) םינושארה ןקילאיב יריש : 1980 

.ביבא־לת ,סוריפפ ,ןמלאיב תריציב יממצה דוסיה רקחל -.תולגה ררושמ רצרצה :ו"משת 

.ביבא־לת ,סוריפפ ,קילאיב תריציב הקיטאופ םרא :אצמית ןיאמ הרישה :1987 

.ביבא־לת ,ריבד ,קילאיבלש ישיאה תוצרה םלוצל רהוצ :הבהא תאו :1991 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,םהיתולגצמב קילאיב ירופיס — הלילצ ןיאב :1999 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,קילאיב תריציב ןאי הריא תשרפ תובקצ :םלצנה הביתנל :2000 
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םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס־מיינונגס םיטביה 
־םהוש והיתתמל 

ןיפלוו לייא 

תוזחמ העברא ןיבמ ישילשה אוה ,(1933) ג"צרת תנשב בתכנש ,םילשוריו ררצ הזחמה 

.יקסנולש םהרבא ידיב דבוע אוה 1958־בו ,םהוש והיתתמ בתכש 'םייארקמ' 

םישמשמה ארקמה ןושלמ םייתורפס־םיינונגם םיעצמא רחא תוקחתה איה רמאמה תרטמ 

,ונייהד — וללה םייתורפס־םיינונגםה םיעצמאב שומישה ןפוא קדביי ןכ .ותריציב םהוש תא 

תוריח ומצעל לטונ אוה אמש וא ,ארקמה ןושל דבורב שומישה לע דיפקמ םהוש םאה 

־םיינונגסה םיעצמאב שומישל םאה ןוחבל ןויסינ השעיי ,ףסונב .תושדח םיכרד 

.ותנבה לעו יתורפסה טסקטה הנבמ לע תוכלשה שי םינושה םייתורפס 

ןכ .הפיקמ הקידב הכרענ ויבגלש ,םהושל םילשוריו דוצ הזחמה אוה קדבנה סופרוקה 

,זנצלב ,וחירי :םהוש והיתתמ תאמ םירחאה תוזחמה תשולש יבגל תיארקא הקידב הכרענ 

.ךל השצת אל לורב יהולאו 

הניינעש ,ירדק לש ותטיש איה ,הז רמאמ לש וסיסבב שמשל הרחבנש רקחמה תטיש 

תינושאר תיתומשרתה הקידבב רשא םיינונגס םיעצמא :רמולכ ,'הרואכל םיינונגס םילגוס' 

,העיריה רצוק לשב ,לבגומ סופרוקהו ליאוה .םיינונגס םילגוס שמשל םייושע םהש הארנ 

םיעצמאה םאה ,תיעמשמ־דח הרוצב עובקל ןתינ אל ,םהוש לש ויתוזחמ ןיבמ דחא הזחמל 

הקידבב קפתסהל שי ,ךכיפל .ואל וא םיינונגס םילגוס םיווהמ םייתורפס־םיינונגסה 

תרשפאמה ,הרחבנש תיביטקייבוסה רקחמה תטיש לש הנורתי ךכבו ,תינושאר תיתומשרתה 

הקידבב ךרוצ שי ,םיינונגס םילגוס ןכא םה הלאש תואדווב עובקל תנמ לע .תאז תושעל 

ךורעל ןתינ ,ףסונב .הז רמאמ תרגסמב השעית אל רשא ,םהוש לש ויתוזחמ ללכ לש תפקמ 
.םירחא םירפוס לש םהיתוריציל האוושה 

גוחב (pn 2000)ךמסומ ראותה תלבק םשל רוביחה ךותמ ודבועש םירחבנ םיקרפ לע ססובמ רמאמה * 

.(2000 ,ןיפלוו)ול הנותנ יתדותו ,רושיבא קחצי 'פורפ תכרדהב ,הפיח תטיסרבינואב תירבעה ןושלל 
:לורב יהולא ;םילשוריו רוצל יקסנולש לש ודוביע :יולש :םילשוריו רוצ הזחמה :י"וצ :םירוציק 

.ךל השעת אל לורב יהולא 
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ןונגסו ןושל ןיב הנחבהה הנודנ ובש ,ינויע אובמ ללוכ רמאמה לש ןושארה וקלח 

תריקס אבות וכשמהב .ןהמ תועבונה רקחמה תוטישו 'ןונגס' חנומל תונוש תורדגה תונחבנו 

לש ונונגסו ונושל רקחמו ,ללכב םיירבע םירפוס לש םנונגסו םנושל תודוא לע רקחמה 

רוצ הזחמב םייתורפס־םיינונגס םיטביהב קסוע רמאמה לש ינשה וקלח .טרפב ,םהוש 

:ארקמה ןושלל םינייפואה םייתורפס־סיינונגס םיעצמא השולש וב םינודנו ,וביידשוריר 

.םילימ ידמצו תלובקת ,םיקוספ יקלחב שומיש 

אובמ .א 

םיירבע םירפוס תודוא לע וקחמל הקיזב סירפוס לש זכנונגסל טנושל ץג 

(Riffater) רטפיר לקיימ תמגודכ ,ונונגסל רפוס לש ונושל ןיב הרורב הנחבה םיניחבמה שי 

הטושפ המישמ תדמוע ןושלה רקוח ינפבש דועב ,וירבדל .וזכ הנחבהב ךרוצה לע דמועה 

לש הייחד אלל ,(רפוסה :ונייהד) עדימה רסומ לש 'רובידה ינייפאמ' ללכ ףוסיא לש תיסחי 

םיאשונה םינייפאמה תא קרו ךא רוחבל ןונגסה רקוח לע הבוחש ירה ,םהמ דחא אל ףא 

ץיל ירפ'ג לש םתרדגה יפ־לע ,תאז תמועל '.רפוסה לש רתויב תועדומה ויתונווכ תא םמיע 

 (Leech) טרוש לקיימו (Short), ןיא 2.םייתורפס םיטסקט לש םנושל ןויפיאכ ןונגסה ראותמ

.ונונגס רואיתל רפוס לש ונושל רואית ןיב תשרופמ הנחבה וז הרדגהב 

לש ונושל רואית ןיב ןיחבהל שי ,םיירבע םירפוס לש םנושל רקחב םיקסועה םירקוח תעדל 

יגוס השולשב ןיחבמ ןהכ לארשי .הזל הז םיהז םיינשה ןיאו ליאוה ,ונונגס רואית ןיבל רפוס 

ןוזינו ןושלב יקבה רפוס והז .יוצמה רפוסה אוה דחאה :םתביתכ ןונגס תניחבמ םירפוס 

.ונושלב דיפקמו תינושל הזעהב ןכתסמ וניא הז רפוס .וינפל םינכומו םיחנומה ןושלה ירמוחמ 

,םיינחור םינכתו הארשה לוטנ רפוס והז .ישיא יתלב ןונגס לעב רפוס אוה ינשה רפוסה 

הז גוסמ םירפוס לש םהיתונונגס .לד ןכות לע הפחמה הפיטעכ םיינושל םיעצמאב שמתשמה 

גוסהמ רפוסה לע עיבצמ ןהכ ,םתמועל .הזל הז םימוד םה ךכיפלו ,רכיה ינמיס םילוטנ 

אוהו ,בחרנ ינושל עדי לעב אוה הז גוסמ רפוסה .ישיאה ןונגסה לעב רפוסה אוהו ,ישילשה 

קנגס לש וביט תא קודבל יואר ,ךכיפל .וביל ישחרו ותפקשה יפ־לע ןושלה ירמוח תא בצעמ 

םירפוסה לש םתביתכ ןפוא תקידב)רפוס לש ונושל ןיב הנחבהה תעלבומ הלא וירבדב 3.הז 

םיינושלה םינייפאמה תקידב) רפוס לש ונונגס ןיבל (םינושארה םיגוסה ינשל םיכייתשמה 

Riffater, 1959 :ואר 1 
 2 1981:12 ,Leech Sc Short

.321-319 :ם"שת ,ןהכ 3 
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,ףיסומ ןהכ .(ישיא ןונגס לעב רפוס :ישילשה גוסל ךייתשמה רפוסה לש ותביתכ תא םידחיימה 

לש ונושל רואית ,ירדק יבצ םחנמ ירבדל 4.קהבומ ישיא ןונגסב תוכזל איה רפוסה תילכתש 

לש ונונגס רואיתב ,תאז תמועל .בותכה טסקטה יביכרמ ללכב ,ותוללכב טסקטב קסוע רפוס 

5.ותוא םינייפאמה םיינונגסה םילגוסה :רמוא הווה ,ןותנה טסקטבש דחוימל היינפ הנשי רפוס 

לש ןונגסה רקח לע ןמושייו ןהמ תועבוצה רקחמה תוטיש /ןונגס' חנומל תורדגה 
םיירגע םירפוס 

ולגתה ןונגסה רקחב 6.'יאקיטסיליטס' — ןונגסה רקוחו ,'הקיטסיליטס' יורק ןונגסה רקח 

תאז .'ןונגס' חנומל עגונב תונוש תורדגה הרצקב וגצוי ןלהל .הז חנומ תרדגהב םיישק 

7.וללה תורדגהה ןמ תועבונה רקחמה תוטיש תגצה ךות השעיי 

ןונגס רידגה (Hockett) טקוה זיסנרפ סלר'צ :תופולח ךותמ הריחבכ יתורפסה ןונגסה 

המודב 8.ינושלה םנבמב םילדבנ םלוא ,עדימה ותוא ךרעב םירסומה םיעבמ ןיב הריחבכ 

המכ ךותמ הריחב אוה ןונגס ,םירקוח המכל תפתושמה הרדגה יפ־לע ,טקוה לש ותרדגהל 

םצעש ,עמתשמ וז הרדגהמ 9.הפשה לש יאלמב תומייק רשא ,תופולח המכ ךותמ ,תויורשפא 

.תינונגס הריחב איה ,ול ליבקמ יעצמא ינפ־לע םיוסמ ינושל יעצמאב שומישה תפדעה 

הלעמ תויורשפא ךותמ הריחבכ יתורפסה ןונגסה תרדגהש ,ךכ לע ועיבצה םינוש םירקוח 

ןוסינב יפ־לע .רקחמב תאז םשייל ןתינ םא קפס ןכ לעו ,תונוש תויעב תררועמו תובר תולאש 

תונוש םילימ ץב הריחבב רבודמ םאש םושמ ,וז הרדגהב תויתייעב הנשי ,(Gray) יירג 

,הלאה םילימה ןיב שממ לש ינוש ןיא יזא ,רשקה ותואב תועיפומה ,תועמשמה התוא תולעב 

לש תויועמשמב ינוש םייק םא — ינש דצמו .ןונגסב םייתוהמ םילדבה לע רבדל השקו 

רהב הניד 10.ןונגסב אלו תועמשמב ינוש אוה הריחבה בקע רצונה ינושהש ירה ,םילימה 

לש ותלוכיב שיש ןוויכמ ?רפוסה רחב תופולח וליא ךותמ עדנ דציכ ,הלאשה תא הלעמ 

תוריציב הנוש היהת תונושה תופולחה ןיבמ ולש הריחבהש ירה ,םינוש תונונגס חפטל רפוס 

תעלבומ 'הריחב' חנומה תטיקנבש ,ךכב אוה םיישקה דחא ,רחש ןב הניר תעדל ".תונוש 

.327-326 :םש 4 

.ךכל שדקוהש ףיעסב ,ךשמהב ואר םיינונגסה םילגוסה לע .1 :ג''משת ,ירדק 5 
 Leech <fc Short, 1981: 13 ; Crystal, 1985: 292 6

.ה"משת ,רהב :תונושה רקחמה תוטישבו 'ןונגס' חנומה תרדגהב םיישקב הבחרהב הנד הרמאמב רהב 7 

רקחל םושייה רבחמ ןכמ רחאלו ,'ןונגס' חנומב יללכ ןפואב תונדה תונוש תושיג תוגצומ הז ירקחמב 

.םיירבע םירפוס לש ןונגסה 
 8 556-557 :1958 ,Hockett

Enkvist, 1964: 12 ; Gray, 1969: 102-103; Leech 8c Short, 1981: 38; Crystal, 1985: 292. :ואר 9 
 10 103-107 :1969 Gray

.47 :ה"משת ,רהב 11 
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הזכש שומיש לכ אלש חינהל שי םלוא ,םיינושלה םיעצמאב עדומ שומיש לש תועמשמ 

יתלב הריחבל תעדומ הריחב ןיב ןיחבהל ןתינ אלו ,עדומ שומיש אוה רבודה השועש 
12.תעדומ 

םוחתב הבחרהב ורמאמב ןד סוינבאת ןאי :יתורפסה ןונגסה רקחב תויתומכ רקחמ תוטיש 

םשל חונ תויתומכ רקחמ תוטישב שומישה ,ותעדל 13/תיתומכ הקיטסיליטס' הנוכמה ,הז 

לופיטל החונל הכפוהש אוה ןושלה הנבמש ,ןייצמ סוינבאת .רפוס לש ונונגס רואית 

תועיפומהו תולקב יוהיזלו בושיחל תונתינה תודיחימ הדנב ןושלהו ליאוה תאז ,יטסיטטס 

םירבדה ןכותב יוטיב ידיל אב וניאש ,ןוימד םייק תינושל תכרעמ ךותב .תוביצי תויוחיכשב 

14.םתוחיכש תדימב ףא אלא ,דבלב 

יתומכה רקחמה תוחתפתהל םרת םיבשחמב םדקתמה שומישהש ,הירבדב תנייצמ רהב 

הקיטסיליטס'ה םהבש םירקחמ תריקס 15.'יבושחמ ןונגס' התנוכ וז השיגו ,ןונגס לש 

לצא העיפומ ,תונוש תופשב םירפוס לש םנונגס ןויפיא תרטמל השמיש 'תיטסיטטסה 

16.ירדק 

ןמור ןד 17,יקסבו'זראקומו רליב תובקעב :תיטאופה היצקנופה יפ־לע יתורפסה ןונגסה 

היצקנופה ,תישישה היצקנופה .רובידה תלועפל תורושקה תויצקנופ ששב ןוסבוקאי 

בל תמושת דוקימל האיבמ וז היצקנופ .המצעל תילכתכ רדשב תודקמתה הניינע ,תיטאופה 

18.תויצקנופה שש ןיבמ תיטננימודה היצקנופה איהו ,ומצע ינושלה עבמב תיברמ 

עבמב בלה תמושת דוקימב אוה תיטאופה היצקנופה לש הניינעו ליאוה ,רחש ןב ירבדל 

תרדגהל ונליבומ רבדהש ירה ,םייטמוטואה ןושלה ישומישמ הטוס איה ךכ םשלו ,ינושלה 

המרונמ הייטסכ רדגומ יתורפסה ןונגסה ,וז הפקשה יפ־לע .תילנויצקנופ הניחבמ ןונגסה 

םישגינשכ ןובשחב ןתחקל שיש תויעב תררועמ וז הרדגהש ,תנייצמ רחש ןב 19.תינושל 

שומיש ,רבד לש ותימאל ,הניה המרונהמ הייטסהש ,איה תחא היעב .ינונגס חותינל 

ןמזה ךשמב םישענ הלאכ םיעצמאש אלא ,שודיח לש טקפא םירצויה םיינושל םיעצמאב 

הייטס לע רבודמ רשאכש ,איה תפסונ היעב .םהמ םג תוטסל ךרוצ ררועתמ זאו ,םייתרגש 

.13 :אן"שת ,רחש ןב 12 
.ט"כשת ,סוינבאת 13 

.467 ,םש 14 

.49 :ה"משת ,רהב :ואר 15 

.15-14 :א"משת ,ירדק 16 
,6-5 :1977 ,הקייטאמ באלסידאל ירבדב ואר ,גארפ לש תינשלבה הלוכסאה לע םינמנ וללה םירקוחה 17 

הדבועה לשבש ,איה יסורה םזילמרופה םרז לש אצומה תדוקנ ,רהב ירבדל .םרקחמ תא םכסמה 
ידיל האב וז השיג .הכותמ אובל תוכירצ היתודוא לע תוכרעהה ,ומצע ינפב םוחת איה תורפסהש 

.46 :ה"משת ,רהב :ואר .רדשב תולולכה תונושה תויצקנופה יבגל ןוסבוקאי לש הירואיתב יוטיב 
.144 :ו"משת ,ןוסבוקאי 18 

.42 :אן"שת ,רחש ןב 19 
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אלא ,תיתורפסה ןושלה ידי לע תורפומה תועובק תומרונ תכרעמל םינווכתמ ןיא המרונמ 

הנשי םהמ דחא לכב .תוברתב םינוש םירשקה ךותב ןושלה תלועפ תא תוארל ףידע 

20.יונישל ןה םג תונתינה תומיוסמ תומרונ לש תורסמתה 

רבעומה עדימל תפסונה השגדה אוה ןונגס ,רטפיר יפ־לע :רפוס לש ונונגס עבוקכ ארוקה 

שומיש השוע רפוסה רשאכ .תירוקמה תועמשמה יוניש ילב ,ינושלה הנבמה תועצמאב 

דועב .ולש ןונגסה תודיחי םישענ םה ,רדגומ טקפא תריצי םשל הבותכה הפשהמ תודוסיב 

ןונגסה רקוח ,רפוסה לש ותביתכב תועיפומה תוינושלה תורוגיפה ללכ תא ףסוא ןשלבה 

,רפוסה לש רתויב תועדומה תונווכה תא תועיבמה תוינושלה תורוגיפה תא קרו ךא ףסוא 

לש תרחבנה הרטמה אוה ארוקהש םושמ .ונונגס תכרעה םשל שמשי ינושל־אטמ טופישו 

רכתמה ינושל־אטמה טופישה תא ארוקה תועצמאב גישהל רטפיר עיצמ ,עדומב ,רפוסה 

הל שי ךא ,הנתשמו תיביטקייבוס תויהל היושע (ארוקה :רמולכ)ןעמנה תוגהנתה .ליעל 

עייתסהל ןתינ ןונגסה רקחב ,ןכ םא .טסקטב תאצמנה ,הנתשמ יתלב ,תיביטקייבוא הביס 

ויתובוגת חותינ תועצמאב תאזו ,ארוקב שומיש השעיי וז הרטמל .(informants) םיעידומב 

21.טסקטל 

רטפיר לש ויתונויסינ ףא־לע ,התעדל .וזה השיגה לש יתוהמ ןורסיח לע העיבצה רהב 

תרשפאמ איה ןיא רבד לש ותימאלש ירה ,ןונגסה רקחל תיביטקייבוא רקחמ ךרד עיצהל 

רקוחש ,רטפיר לש ותעצהמ עמתשמ ,השעמל .הדוסיב תיביטקייבוס איהו ,תויביטקייבוא 

,םיארוקה לש תויביטקייבוס תובוגת לע ססבתי רשא ,ןוילע ארוקכ שמשי ןונגסה 
22.וזמ וז תונוש הנייהת םהיתובוגתש 

םיינונגס םילגוס 

תעיבקב ךרוצה תא ודילוה ,הז אשונל תוברה תושיגהו ,ןונגסה אשונב רקחמה תוחתפתה 

'םיינונגס םילגוס' חנומה לש ותריציל איבה רבדה .רפוס לש ונונגס ןויפיאל שמשיש יעצמא 

 (Stylistic Markers). טסיווקנא קירא סליינ ירבדב העיפומ 'םיינונגס םילגוס' חנומה תרדגה

 (Enkvist), םירשקה תצובקב םיעיפומה ,םיינושל םיטירפ םה 'םיינונגס םילגוס' היפלו

רשא םיטירפש דועב ,טסקט ילובכ םיינושל םיטירפ םה הלא :רמוא הווה ,דבלב תמדסמ 

איה תינונגס הריחבש ,ףיסומ אוה ךכ לע 23.תינונגס הניחבמ םיילרטיינ םה ,ןונגס ילגוס םניא 

תא תרקוח ןונגסה תרות ,טרושו ץיל ירבדל 24.םיינונגס םילגוס לש רשקהה לובכ שומישה 

.44 ,םש 20 

 Riffater, 1959: 155-163 21
.46-45 :ה"משת ,רהב :'םיטנמרופניאה תשיג' רהב לש הרמאמב התנוכ וז השיג 22 

 Enkvist, 1964: 34 23
.35 ,םש 24 
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:רמולכ .הפשה תועצמאב גשומ אוהש ןפואה ןיבל רפוסה לש ,תונמאה גשיהה ןיבש רשקה 

לשב .תולגתמ ןה םהבש םיינושלה םינייפאמה ןיבו טסקטה תויועמשמ ןיב רשקה רקחנ 

םימיוסמה ןונגסה ינייפאמל םירע תויהל שי ,ינושלה טביההו יתורפסה טביהה ףוריצ 

םילגוס ארקיהל םייושע הלאכ םיטקש ןונגס ינייפאמ .רתוי הריהז הריקחל םיארוקה 
25.םיינונגס 

,ינושל טירפכ ינונגסה לגוסה תא רידגמ ,טסיווקנא לש ותרדגהב ועייתסהב 26,ירדק 

הנוכת ,ןמטכורפ היאמ ירבדל וליאו ,(בורל וא) דבלב תמיוסמ םירשקה תצובקב עיפומה 

27.ינונגס לגוס תארקנ ,ונונגס תניחבמ םיוסמ טסקט תנייצמה 

שומיש תללוכה ,תוינונגס תועפות יוהיזל םיבלש המכ תלעב רקחמ תטיש עיצמ ירדק 

ידיב הבתכנש תיתורפס הריצי לש הנונגס ןחביי ,וז הטיש יפ־לע .'םיינונגס םילגוס' חנומב 

תיביטקייבוס המרונל (תיביטיאוטניא האוושה) הרואכל האוושה תועצמאב םיוסמ רפוס 

רקוח עיצי וז תיביטקייבוס הקידב תועצמאב .ןונגסה רקוח לש ינושלה ושוחב תמייקה 

וז :רמוא הווה .'הרואכל םיינונגס םילגוס' םתוא הנכמ ירדק רשא ,םיינונגס םילגוס ןונגסה 

28.םיינונגס םילגוס םהש רשפאש םיינונגס םיעצמא ,דבלב םיינושאר ןונגס ילגוסל העצה 

תועצמאב האוושה ךרעית ,תמיוסמה הריציב 'הרואכל' םיינונגסה םילגוסה יוהיז רחאל 

םילגוסה םאה ,עובקל רשפאת וז האוושה 29.רפוסה תוריצי ראש לש תפקמ הקידב 

לש ונונגס ללכ תא םינייפאמה םיינונגס םילגוס ,לעופב ,םיווהמ ןכא 'הרואכל' םיינונגסה 

.הפוקת התוא ינב םידחא םירפוס ןיב האוושה איה תפסונ תירשפא האוושה 30.רפוסה 

םיירבע םירפוס לש םנונגסו םנושל יבגל םירקחמה תריקס 

םינשב יכ םא ,ותישארב אצמנ השדחה תעב םיירבע םירפוס לש םנונגסו םנושל רקח 

תויבקע ןיאש הדבועל תעדה תא תתל שי .הז םוחתב רקחמב תוחתפתה תרכינ תונורחאה 

,םיירבע םירפוס לש םנושלב קסוע םירקחמהמ קלח .םיירבע םירפוסל עגונה רקחמב 

לע םיססבתמ םניא ךא ,רפוס לש ונונגסב םינד םיבר םירקחמ .םנונגסב קסוע םקלחו 

יבגל רקחמה בצמ תא איבהל ןתינ ךכל היארכ .ןונגסה תרות העיצמש רקחמה תוטיש 

םירקחמה םלוא ,ונונגסו ונושל יבגל םיבר םירמאמ ובתכנ :קילאיב לש ונונגסו ונושל 

 Leech Sc Short, 1981: 69 25

.19 :א"משת ,ירדק 26 
.47 :ן''שת ,ןמטכורפ 27 

.20-19 :א"משת ,ירדק 28 
:טסיווקנא ירבדב ועייתסהב ,19 ,םש ,הוושמ רואית תויהל בייח רפוס לש ונונגס רואיתש ,ןייצמ ירדק 29 

 28 :1964 ,Enkvist, 49 :ה"משת ,רהב :ואר ןכו.
.תחא תיתורפס הריצי תקידבמ תועבונה תוירקמ תואצות תויהל תויושע הלאש תורשפאה ללשית ךכ 30 
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רקחמה תוטיש יפ־לע קילאיב לש ונונגס תקידב םהב ןיאו ,םינש תורשע ינפל ובתכנ וללה 

31.ןונגסה תרות העיצמש 

בקעי תא ןייצא םהיניב .ןונגע י"ש לש ונונגסו ונושל רקחל ושדקוה םיטעמ אל םירקחמ 

,ןונגע לש ונונגסב ןדש ירדק תאו 32,תיריבחת הניחבמ ןונגע לש ונושל תא קדבש ,רוצנמ 

לש הרמאמ רכזוי םהיניב .הז אשונב םירמאמ ובתכנ ןכ ומכ 33.תיתומכה הטישב שומיש ךות 

םנושל רקחמ 34.'הימי ימדב' הריציב ארקמה ןושלב שומישה יכרדב קסוע רשא ,ואדנל לחר 

ומסריפש םירמאמ רקיעב ללוכו ,ופקיהב רתוי םצמוצמ םירחא םיירבע םירפוס לש םנונגסו 

,םיררושמו םירפוס המכ לש םנונגסב םינדה םירמאמ רפסמ המסרפ ןמטכורפ .םינוש םירקוח 

תרדגה לע הכמתסה איה םהבש םירמאמ המסרפ רחש ןב 37.ךז ןתנו 36ןוראב 35,ןיסנג :ןוגכ 

םרויו יאתבש בקעי לש םהיתוריצי ורקחנ .תוינושל תומרונמ הייטסכ יתורפסה ןונגסה 

ינושל וקב הנד ץיברוה ירימ וליאו 39,ןיסנגו לגופ םירפוסה תונושלב הנד רומ הלילג 38.קוינק 

תייגוסב הנדו 4',שוטר לש וישידחתב הירמאמב תקסוע תרפא לכימ 40.זזה לש וירופיסב 

קסועה םירמאמ ץבוק הנורחאל רואל אצי ןכ ומכ 42.הלימל (authorship) תורבחמ סוחיי 
43.התכירעב ונושלו שוטר תרישב 

לע ,הירבדל 44.לגופ דוד לש הזורפה ןושל רואיתב תקסוע תרצמוטמו הרוצת הרפסב רומ 

.'תועמשמ־הרוצת לדומ' הנוכמה לדומב שמתשמ לגופ ,תושדחה ויתורוצת תא רוציל תנמ 

אוה הז לדומב הרוצת תוללכיהל יאנתה .רדגומה הדעי יפ־לע תנחבנ השדח הרוצת לכ 

ןהיתשלו ,ןושלב הל הליבקמו תמייק הרוצל ףרטצהל השדחה הרוצתה לע (א :ןלהלכ 

:אשונב םירמאמ המכ ובתכש ,אריפש אשוז תאו ןייטשנרוב ףסוי דוד תא ריכזא םירקוחה ןיב 31 
.םירחא םיבר םירקוח דועו ,ז''ישת ,ד"ישת :אריפש :דועו ,ח"צרת ,ו"צרת ,ןייטשנרוב 

הדותמ יפל תינונגס הקידב וז ןיאו ,ריבחתה םוחתל תמצמטצמ הקידבהש ןייצל שי .1968 ,רוצנמ 32 
.ןונגסה תרותל םאתהב תמיוסמ 

.א''משת ,ירדק 33 
.1980 ,ואדנל 34 

.ו"משת ,ןמטכורפ 35 
.אב"נשת ,ן"שת ,ןמטכורפ 36 

.בב"נשת ,ןמטכורפ 37 
.גן"שת ,בן"שת ,רחש ןב 38 

.בד"נשת ,רומ 39 

,'ינונגס לגוס' הרמאמב הנודנש העפותה תא הנכמ איה ןיאש ,ךכ לע הריעמ ץיברוה .ט"נשת ,ץיברוה 40 

,דבלב ומצע רפוסה לש םיינושל םינייפאמ ןויצל ךושל וק' חנומה תא תטקונ איה .'ינושל וק' אלא 

הלודג הכאלמ איה התעדלש הנחבה ,םירחא לש םתביתכ ןיבל ותביתכ ןיב הנחבהל הנווכ אלל 
.35-34 ,םש !תיתייעבו 

.ג''סשת ,בא"סשת ,אא"סשת ,תרפא 41 

.סופדב ,אא''סשת ,תרפא 42 

.ג"סשת ,תרפא 43 

.אד"נשת ,רומ 44 
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תריצי איה השדחה הרוצתב שומישה תרטמ (ב !תפתושמ תיללכ תועמשמ תויהל הכירצ 

45.תורוצה יתשל תפתושמה תועמשמל רבעמש תועמשמ 

סנונגס תא הקדב ,הלש רוטקודה תדובעב ,רהב .םירקחמ ובתכנ םידליה תורפס יבגל ףא 

תוריציל האוושה ךות ,(ןוזניסומ לאגיו זומת ןימינב ,םחש ןתנ) םידלי ירפוס השולש לש 

איה שומיש הב השענש רקחמה תטיש .רגובמ להקל ודעויש ,וללה םירפוסה לש תורחא 

לש ונונגסלו ונושלל עגונב לשמל ,אשונב םירמאמ ובתכנ ןכ ומכ 46.תיטסיטטס־תיתומכ 
47.אלרוב 

לש ונונגס ןניינעש ןליא רב תטיסרבינואב רמג תודובע שולש ובתכנ ןורחאה רושעב 

לש ונונגסב הנד ואלב הפי 48.ינולא םיסנ לש ונונגסב תקסוע ןמגרא הילט לש התדובע .רפוס 

50.ןוראב הרובד לש הנונגס קדבנ םרמע הימ לש התדובעבו 49,דגמ קרהא 

ותריציו שיאה — םהוש והיתתמ 

ןהכ .1893 תנשב השרווב דלונ (ץיבקאילופ השמ והיתתמ םדוקה ומשב) םהוש והיתתמ 

ו םילשוריו רוצ :ויתוזחממ םיינשש ףא־לע ,םולע רפוס םהוש לש ותויה רבד תא ןייצ 

םלועה תמחלמל ךומס רטפנ םהוש 51.םיארוקל םינימז ,ךל השעת אל לורב יהולא 

ימושיר ןדבואל האיבה ףא ,וירכמו ויבורק בור לש םתומל האיבהש ,האושהו ,היינשה 
.ויתודלות 

'םייארקמ' תוזחמ םתונכל ןתינש ,תוזחמ העברא בתכ םהוש .תנווגמ םהוש לש ותריצי 

םעלב ;(ד"פרת) וחירי ":(ארקמהמ םיאשונ לע םתוססבתהו תיארקמה םנושל לשב) 

בתכ ןכ ומכ .(ז"צרת)ךל השעת אל לורב יהולא ;(ג"צרת)םילשוריו רוצ :(ט"פרת-ח"פרת) 

,הלאל ףסונב .'שידג'ו 'לארשי pא' ,'םידשכ רואי ,'םדק' :תולודג תומאופ עברא םהוש 

.תוסמ ןכו םייריל םיריש םהוש בתכ 

.15 ,םש 45 

.ב"משת ,רהב 46 

.א"נשת ,יליזרב :ג"נשת ,ן"שת ,דלוצרוש 47 
.ב"נשת ,ןמגרא 48 
.ד"נשת ,ואלב 49 

.ט"נשת ,םרמע 50 

ואר ,ותריציו שיאה לע .ויתודוא עדימ טוקילב הבר הדובע תעקשה ךות םהוש לש ויבתכ תא סניכ ןהכ 51 

.33-5 ימע רקיעב ,ה''כשת ,ןהכ 
איהש יפכ הלילעל דמצנ םהוש ןיאו ליאוה ,םייארקמ םיאשונ לע םיססבתמ תוזחמהש ,ליעל רמאנ 52 

.ותפקשה יפ־לע הזחמה תא רצויו הנממ באוש אלא ,ארקמב 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:50:49 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



145 םהוש והיתתמל םיילזס־חיו רוצ הזחמב םייתורפס־סיינונגס םיטביה 

םהוש לש ונונגסו ונושל 

,ףסונב .הפנעה ונושל רואיתל יד וב ןיאו ,רתויב לד םהוש לש ונונגסו ונושל יבגל רקחמה 

לע תורפס ירקוח לש םרקחמ תרגסמב הצבוש םהוש לש ונושלל תוסחייתההש ,ןייצל יואר 

.תירבעה ןושלה םוחתמ רקוח ידיב השענש ,ףיקמ רקחמ אצמנב ןיאו ,ויתוריצי תודוא 

לש ךרוצה לע וירבדב דמע ןהכ ".ויבתכ ףסואב םהוש לש ונושלל םלש קרפ שידקה ןהכ 

תוקחתהל ליבות רשא ,תקדקודמ הקידב רשפאיש ןונגנמב עייתסהל םהוש לש ונושל רקוח 

םא יכ ,דבלב ויתוזחממ בכרומ וניא וירבדב ראותש סופרוקה 54.םיינושלה וישומיש רחא 

לש וירבדב ןיא ,םלוא .םיירילה וירישו תולודגה תומאופה ללוכ ,םהוש לש ויתוריצי ללכמ 

תייוולב תוינושל תועפות לש דבלב רוכמא אלא ,םהוש לש ונושל תייגוסב קימעמ ןויד ןהכ 

םירבדהש יפ לע ףאו' :הז קרפ םימתוחה ,ומצע ןהכ לש וירבד םיווהמ ךכל היאר .תואמגוד 

אנת" תניחב אוה ןאכ בתכנש המ לכש ,השגרהה ןמ ןירוח ןב הלאה םירוטה בתוכ ןיא ,וכרא 

55."'אנת"ה ןמ הבורמ "רייש"הש רשפאו ,"ריישו 

ררצ םהוש לש והזחמ ןיב שומש ןונמא רפוסה לש ורמאמב הכרענש האוושהה ןמ 

םוחתה .םהוש לש ונושל לע דומלל ןתינ ,הז הזחמל יקסנולש לש ודוביע ןיבל םילשוריו 

,םהוש תא םישמשמה םייאכרא םייוטיבו םילימ :םילימה רצוא אוה ןודנש ןושארה ינושלה 

םירכומו םישדח םייוטיבבו םילימב (םירקמה לכב אלו)ודוביעב םתוא ףילחה יקסנולשש 

קרו ךא הנווכה ןיאו ,בכרומ אוה הזחמב םיטפשמה ריבחת .ריבחתה אוה ףסונ םוחת .רתוי 

ןאכ םג .תולבוקמ אל תויריבחת תורוצב שומישל םג אלא ,םיבכרומ םיטפשמב שומישל 

,דוביעב םלרוגו הזחמב םייתורפסה םיעצמאה םינודנ ףוסבל .םיבר םינוקית יקסנולש ןקית 

תמגודכ ,םהוש לש ותביתכל תוינייפואה תוינונגס םיכרד ןכו ,תורופאטמו םידמיד קגכ 

56.לבוקמ אל ןיינבב םילעפב שומיש 

וחירי הזחמה אוה ,תודחמ השולש לצ דקש ןושרג לש ורפסב ונודנש תוזחמה ןמ דחא 

תויעב :ןוגכ ,הז הזחמב םילועה םינוש םיאשומב ףקיה בחר ןויד תרגסמב .םהוש תאמ 

'המרונה' ןמ הייטס' ףיעסה קסוע ,דועו תויומדה ןויפיא ,הזחמה הנבמ ,יארקמה רמוחה 

57.ץדנה הזחמה תא םינייפאמה םינוש םיינונגס םיעצמאב 'ינורטאית־אה ןונגסהו תינושלה 

.178-167 :ה"כשת ,ןהכ 53 
.178 ,םש 54 

.םש ,םש 55 

.ג"לשת ,שומש 56 

.טלק-טפ : 1968 ,דקש 57 
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58םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס ־םיינונגס םיטביה ב 

ןושלל םיינייפואהו הזחמב םיעיפומה םייתורפם־םיינונגס םיעצמא השולש ונודיי ןלהל 

תוליבקמה ואבוי ,ךרוצה תדימב .םילימ ידמצו תלובקת ,םיקוספ יקלחב שומיש :ארקמה 

ןתינ וללה םיינונגסה םיעצמאב שומישה תקידב תועצמאב 59.יקסנולש םהרבא לש ודוביעמ 

ןכו ,םייוניש הב ולחש וא ,איהש יפכ תיארקמה ןושלב שמתשה םהוש םאה ,ןוחבל היהי 

.ותנבהו יתורפסה טסקטה הנבמ לע תוכלשה ךכל שי םאה תוארל 

40םיקוספ יקלחג שומיש .1 

וא 6,'יצובישה ןונגסה :ך"נתל הקיז םהלש הביתכ תונונגס יגוס ינש ןיב ןיחבמ ןורימ ןד 

יפוריצב שומישה אוה יצובישה ןונגסה תא ןייפאמה .'ישפוח'ה ןונגסה תמועל 'יספיספ'ה 

תוצבושמ הלא תודיחי .תועובקו תורמגומ תוינושל תודיחי תרוצב ,ץ'גתה ןמ רקיעב ,םילימ 

ןמ באוש ,תאז תמועל ,ישפוחה ןונגסה .ןתואמצע תא ודבאיו וכתויש אלב וז דצל וז 

רוביח השענ וז הרוצב .םתנוכתמכ רצויו םהל םינייפואה ףוריצה ינפוא תא וללה םיפוריצה 

הנשי םהוש לש ונונגסלו ונושלל םיעגונה םירקחמב ".ך"נתה ןושל לא וננמז ןושל לש 

לש ונושלש ,ןייצמ ילאונפ והיעשי לאומש .םיקוספ יקלחב ושומיש ןפואל תיללכ תוסחייתה 

,ןדס בד יפ־לע וליאו ".ך"נתה ירפסב היפוריצ תמגוד םיאצומ ןיאש ןושל איה םהוש 

,ןהכ ירבדל 64.תיתונמא המרעה םילשוריו רוצ הזחמב םהוש לש ןושלה ישומישב תעלבומ 

,ארקמה ןמ תוצילמ אל :קודו .תיארקמ ןושל םשיבלהו הווהה לש םייח יפוג לטנ םהוש 

ףא בתכש ,ןמשירפ לש ותביתכ ןויפיאב הבחרהב הנד ןגכ הרופצ 65.'תיארקמ ןושל אלא 

המוקמ וא ,התועמשמ ,הנורזג ,הלימה לש התרוצ :תונוש תוניחבמ תדדובה הלימב ק ינושלה רקחמה 58 

רקחמה .(ג"סשת-ב"סשת ןיפלוו :ירמאמ ואר ,םהוש לש ויתוזחמב םילימ ישודיח יבגל) טפשמב 
,םיפוריצ ,םילימ ידמצ :ןוגכ ,תחא הלימל רבעמש המב קיד וניינע (םיינונגס םיעצמא) ינונגסה 
הביתכ ךרד רואיתל 'ןונגס' חנומב שומישה ץבל ,'ןונגס' חנומל וז הרדגה קב ץחבהל שי .תוזארפ 

.הקיטסיליטסה תרות יפ־לע תאזו ,םיוסמ רפוס תדחיימה 

.1958 ,יקסנולש 59 
םג רבודמ םיתעל ךא ,םיוסמ ןפואב תורשוקמה םילימ יתש :רמולכ ,םילימ יפוריצב רבודמ בורל 60 
הנווכב 'םיקוספ יקלח ץוביש' יורק וניא הז ףיעס .תוזארפ ןה הלאו ,םילימ רפסמ ילעב םיקוספ יקלחב 

.םיקוספ יקלחב שומיש השענ ןהבש םיכרדה תחא קר איה ,ןלהל טרופמכ ,חבישו ליאוה ,הליחת 
.77-70 :1976 ,סיגפ האר ,ץובישב בר שומיש השענ םייניבה ימיב דוע 61 

,םש ,'הצילמ' ךרעב ןכו ,537-535 :ה''כשת ,ירניבא םג האר ץובישה לע .30-29 :ט''לשת ,ןורימ 62 
 349-343.

.168 :1963 ,ילאונפ 63 

.89 :ג''כשת ,קס 64 
.169-168 :ה''כשת ,קכ 65 
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ירה 66,בגשנ יצוביש־יארקמ ןונגס אוה ופאמ לש ונונגסש דועב .'תיארקמ' ןושלב אוה 

ןושל םע ארקמה ןושל לש היח הזתניס איהש ןושל ,תישפוח תיארקמ ןושל חתיפ ןמשירפש 

ןמשירפ לש ותריצי ,הירבדל 67.םיקוספ יקלח ץובישמ תררחושמו ,השדחה תורפסה 

םרזל םיפרטצמ וירופיס ,דחא דצמ :לופכ שרוש ול שיש ,יארקמ־ואינה רנא'זל תכייתשמ 

ןתינו ,תירבעה תורפסה ךותמ עבונ הזה רנא'זה ,ינש דצמו ,יפוריא־ללכ יארקמ־ואינ 

העפשה ןמשירפל רבדמב ירופיסל 68.ופאמ לש ינרדומה וכישממ לאכ ןמשירפל סחייתהל 

.לארשי חאב דחוימב ,תירבעה תורפסה לש התוחתפתה לע הלודג תיטמתו תינונגס 

,ןהכ בקעי לש םייארקמה ויתוזחמ :םינוש םינוויכל םיכילומ וז העפשה לש היתובקע 

השעמ'ו 'לחר' תמגודכ םירופיס ,זזה םייחל םימד ןתח ,םהוש לש םייארקמה ויתוזחמ 

69.דועו ,ןויצ ןב 'ש תאמ 'הריזנה 

המכ ואבוה ליבקמב .תוזארפו םילימ יפוריצ :םיירקיע םיגוס ינשל םיקלחתמ םיאצממה 

יגוס ינשל וקלוח םילימה יפוריצ .יקסנולש לש ודוביעב ועיפוהש יפכ וללה תואמגודה ןמ 

(ב ,ארקמב םהש יפכ םילימ יפוריצב שומיש :רמולכ ,םילימ יפוריצ לש םיצוביש (א :הנשמ 

ףוריצה תמועל יוניש ןהב לחש םילימ יפוריצ :רמולכ — 'םישדוחמ' םילימ יפוריצ 

תריחב .ךשמהב רבסומכ ,תימינפ הקולח אלל ,תחא הצובקב וללכנ תוזארפה .ארקמבש 

שומישהש הארנ רשא תוזארפ וא םיפוריצ וללכנ — תיביטקייבוס הריחב התיה םיאצממה 

הזחמהמ םיאצממה תגצה תובקעב .השדחה תירבעב ץופנ וניאו ,ארקמה ןושלל ינייפוא םהב 

יארקמ־ואינה םרזל םהוש לש ונונגס תא ךיישל ןתינ םאה ןוחבל ןויסינ השעיי ,םילשרדיו ררצ 

.תינונגס תינושל הניחבמ 

'םישדוחמ' םילימ יפוריצו םילימ יפוריצ לש םיצוגיש 

םיצובישה הליחת םיאבומ ,גוס לכב .ןלהל טרופמכ םינוש םיגוסל םיקלחתמ םילימה יפוריצ 

'םישדוחמה' םילימה יפוריצ האוושה םשל םיאבומ ןכמ רחאל דימו ,םילימה יפוריצ לש 
.גוס ותואל םיכייתשמה 

ףרטצמה םילשממו לעופמ םיבכרומה םיפוריצ לש םצוביש אוה םיצובישה יגוסמ דחא 

.(רישי אשומ) סחי תלימ אלל וילא 

.ארקמב יאדיחי ףוריצ אוה הז ףוריצ .הכולמ םייק :'הכולמ השע' .1 

י י ' t ו v -ו- .(7 ,אכ א''מ)'לארשי לע הכולמ השעמ התע' 

.30-29 :ט''לשת ,ןורימ :ןורימ לש ותרדגהכ 66 
תא תמאות ,ןמשירפ לש ותביתכ קמס לש וז הרדגה .99-98 :א''נשת ,ןגכ ;195-194 :1990 ,ןגכ 67 

.30-29 :ט"לשת ,ןתימ ;'ישפוח'ה ןונגסה יבגל ןורימ לש ותרדגה 
.198-197 :1990 ןגכ 68 

.23 הרעה .108 :א''נשת ,ןגכ ןכו ,224-223 ,םש 69 
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.(טנ ,י"וצ)'הכולמ השעא התע' 

:'הכולמ השעי ףוריצה םוקמב 'ךלמ' לעופה ונשי דוביעב 

.(34 ,'ולש)'."יכלמב ינארי םעה לכו' 

.עבק :'טפשמ ןתנ' .2 

.(6 ,ול בויא)'ןתי םיינע טפשמו' 

.(טצ ,י"וצ)'איבנה ,טפשמ ןת' 

חתופ ףוריצה הזחמב וליאו ,לעופל םדוק םילשמה ארקמב :םילימה רדס לש ףוליח ונשי 
.לעופב 

,ארקמב רשאמ הנוש םילימה רדס ,יוויצכ עיפומ ףוריצה טסקטבש הדבועה לשבש ןכתיי 

.רתוי חמנ רוביד תריצי םשל 

־לע ףלחוה יארקמה ףוריצב עיפומה םילשמה 'םישדוחמה' םילימה יפוריצב ,תאז תמועל 

.רחא םילשמב םהוש ידי 

.'המחלמב חתפי :םתועמשמב םיהז ,יברק רסא'־ו 'בךק ךרע' :ןלהל תואמגודב םיפוריצה 

,םהל םימוד םיפוריצ ארקמב םנשי ,תאז תמועל ךא ,ארקמב םיאצמנ םניא םיפוריצה ינש 

.ןלהלדכ ,לעופל ףרטצמה םילשמב םהמ םילדבנה 

־'ברק ךרע' .3 

ךרעיו 70'המחלמ ךרע' :וז תועמשמ תעבהל םימוד םיפוריצ ינש םיעיפומ ארקמב 

:א לאומש רפסב זי קרפב ההז רשקהב םיעיפומ ףא וללה םיפוריצה .'הכרעמ 

.םימעפ הרשע־םיתש ארקמב עיפומ הז ףוריצ :'המחלמ ךרעי 

.(2 ,זי א"ש)'םיתשלפ תארקל המחלמ וכרעמ' 

.ארקמב יאדיחי ףוריצ אוה הז ףוריצ :'הכרעמ ךרע' 

.(21 ,זי א"ש)'הכרעמ םיתשלפו לארשי ךרעתו' 

:םילשמכ 'ברקי הלימב שומיש השענ הזחמב 

.(ח ,י"וצ)'ברק ךרע? רובג ךלמכ דצה ינפב דוע' 

עיפומ הזחמבו ,'המחלמ רסא' ףוריצב שומיש םיימעפ ונשי ארקמב :יברק רסא' .4 

:םיימעפ יברק רסא' ףוריצה 

\ * י T T I • - IV .(14 ,כ א"מ) המחלמה ר0אי ימ 

.(די ,י"וצ)'יר^את בךק ימל' (א 

:רחא ףוריצב שומיש השענ ליבקמה טפשמב דוביעב 

.(4 ,'ולש)'?תומחלמב ך־ח ןתת ימ םע' 

.(זק ,י"וצ)'ינא יתלחהש ברקה ר^אל הנורחא תחא םעפ דוע הללפ' (ב 

שרושכ ראשה ןיב ןד ,יארקמה םילימה רצואל תויברע תוליבקמב ןויד וניינעש ורמאמב ואלב עשוהי 70 

.197-181 :1996 ,ואלב :ך.ר.ע 
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:האבה המגודה הנשירחזירו הזחמב ,ןכ ומכ 

.(430 ,וחירי)'דלא ברק התא םהלא םע ךא' 

ינש תלעב איהש השגדה ,יתורפסה טסקטב תמדסמ השגדה ןאכ רצוי םהושש ,ינרובס 

תואמגודה לכב ףוריצה לש ומוקימ תועצמאב תגשומ היולגה השגדהה .יומסו דלג :םידבר 

םילוכי היומסה השגדהה תא .טפשמה ףוסב (ןחירי הזחמהמ המגודב ןכו קדנה הזחמב) 

אוהש ףוריצ םהינפלש םתעתפהל םילגמה ,ארקמה ןושלב םיאיקבה םיארוק קר תוהזל 

.ול םימוד םיפוריצ אלא ,ארקמב םייק אוה ןיא ךא ,יארקמ הרואכל 

םילימ םהש ,םירחא םימילשמכ םימילשמה ופלחוה התע דע ומגדוהש םילימה יפוריצב 

ףוריצה תועמשמ הרמשנ ,רבד לש ותימאל ,ךכ .(ןתועמשמב דואמ תובורק וא) תופדרנ 

הלימב ףלחוה םילשמה ןהבש תואמגוד רפסמ ואבוי ןלהל ,תאז תמועל .האולמב טעמכ 

ךכ .ארקמה עיפומה םילשמל תרכינ הדימב הבורק וא ההז תועמשמ תלעב הניאש ,תרחא 

יטנמס ןוויג גשוה ךא ,(ההז לעופב שומישה לשב) ףוריצה לש תיסיסבה תועמשמה הרמשנ 

ויכרצ תא שמשמ הז יטנמס ץויג .הגוש תועמשמ לעב ,רחא םילשמ רבוח לעופלש ךכב 

,השדחה תירבעה קשלב תמייקה תמדסמ תועמשמ עיבהל שקבמה ,םהוש לש םייתורפסה 

.אסיג ךדיאמ ,ארקמה ןושלל הבריקה לע רומשל ץיסינ ךות ,אסיג דחמ 

עיפומ םהבש םיפוריצ המכ ואצמנ ארקמב .טלקמה תא הדימב עבק :יטלקמ ןפמ' .5 

.'טלקמ ןפמ' ףוריצה שמשמ הזחמב .'םידומע ןכתי :לשמל ,'ןכתי לעופה 

.(4 ,הע םילהת)'הידומע יתנפת יכנא' 

.(נק ,י"וצ)'יל יתנפת טעמ טלקמ קר אלהו' 

,ךכ .'קיפה' לעופה םהבש םיפוריצ המכ םנשי ארקמב .ןורתפ גישה :'ןורתפ קיפה' .6 

.'ןורתפ קיפה' ףוריצה ונשי הזחמב .'ןונח קיפה' וא ,'הנובת קיפה' ,לשמל 

.(13 ,ג ילשמ)'הנובת קיפי םדאו' 

.(2 ,בי ילשמ) "המ ץצר קיפ; בוט' 

.(מק ,י"וצ)'טק ןורתפ קיפהלו תודיחב תוגהל ךרצי חלצי םא' 

העובק סחי תלימ לעב לעופמ םיבכרומה םיפוריצ לש םצוביש אוה םיצוביש לש רחא גוס 

.ןכמ רחאל םילשמ ךירצמה 
:יתירבב דמעי .7 

 T ־ ־־ I •

.(3 ,גכ ב"מ)'תמבב םעה לכ דמעמ' 

.(י ,י"וצ)'ודמעי ונמע תירבב םכאיבנ יכ ,ןימאת םנמאה' 

םדקוה םילשמהו םילימה רדס ףלחוה הזחמבש דועב ,ףוריצה תא חתופ לעופה ארקמב 

.ףוריצה תליחתל 

:םילימה רדס ףוליחב ,וחירי הזחמב םג םייק הז ףוריצ 

.(434 ,וחירי)'דימע? ונמע תי־טב — אוה ונל םא' 

.יטפשמ לע בזכי .8 

.(6 ,דל בויא)'בזכא יטפשמ לע' 
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.(אע ,י"וצ)'םילא טפשמ לע דוע בזכא אל ךא' 

ירה ,םילשמב חתופ ףוריצה ארקמבש דועב ,הז הרקמבש אלא ,הנוש םילימה רדס 

.ותליחתל לעופה םדקוה הזחמבש 

םשל םישמשמו ,םיירקמ םניא ףוריצה יביכרמ רדסב םהוש ךרעש םיפוליחהש הארנ 

,'תירבב' הלימה תא שיגדהל הצר םהושש הארנ 7 המגודב .ףוריצה יביכרממ דחא תשגדה 

תמועל .תפסונ סחי תלימ העיפומ לעופה ןיבל הניבו ,ףוריצה תליחתב תמקוממ איה ןכלו 
תעבומה המצע הלועפה תא שיגדהל םהושל היה בושחש הארנ 8 רפסמ המגודב תאז 

לע') ךשמהב אבה לעופה לש םילשמל שי וזמ התוחפ תובישחו ,'בזכא' לעופה תועצמאב 

.('טפשמ 

ףוריצב םילשמה םהבש ,'םישדוחמ' םילימ יפוריצ םנשי ,וללה םיפוריצה תמועל 

.רחא םילשמב הזחמב ףלחוה ,סחיה תלימל דומצב אבה ,יארקמה 

.הכר ןושלב שרד ,לאש :' לע שקבי .10 

.(7 ,ז רתסא)'ושפנ לע שקבל דמע ןמהו ' 

(המ ,י"וצ) ך"ח לע ינממ שקבל ...י 

.הוויק ,הפיצ :' ל רבש' .11 

.(166 ,טיק םילהת)' 'ה ךתעושיל יתךבש' 

.(כק ,י"וצ)'יתאב ללהל יל ךיקורמת יכ ,םילתלתל יתלגלג דוע רבשתה' 

:לעופב םוקמב םצע םשב שומיש תועצמאב תוכימס תריצי הנשי דוביעב 

.(73 ,'ולש)' ...יתלגלגל םילתלתה תוקת דועה' 

םהוש לש שומישה םכחותמ המכ דע ,ונדמלל היושע וללה תואמגודה יתש ןיב האוושה 

טפשמה לש רשקהה 9 'סמ המגודב .יתורפסה טסקטה תיינב םשל םישדוחמה םיפוריצב 

םילימ לש ףוליח אוה 'םייח'ל 'שפנ' םילימה ןיב ףוליחהו ,ההז ארקמבו הזחמב טסקטב 

םדא לע רבודמ ארקמב .הנוש רשקהה 10 'סמ המגודב ,תאז תמועל .ןתועמשמב תובורקה 

רחא רשקהב 'רבשת' לעופב שומיש ונשי הזחמב תאז תמועל .םיהולאמ העושיל לחיימה 

םאה תויניצב רקיחא לאוש ,םיקורמת ול האיבה ענמת עודמ תעדל תנמ לע רשאכ ,ןיטולחל 

לשב וללה םירבדה לע הרוש 'תיארקמה חור'ה ,םלוא .םילתלתל רבשית ולש תלוגלוגה 

.ףוריצה לש תיסיסבה תועמשמה תא עיבמה לעופב שומישה 

יבגל ארקמב תועיפומה הלאמ תונוש סחי תולימב שמתשמ םהוש םהבש םירקמ םנשי 
.םיוסמ לעופ 

.דרמ :' ב רשןלתה' .11 

הזחמב .'רשקתה' לעופה רחאל 'לא' וא 'לע' סחיה תולימב שומיש השענ ארקמב 
.יב' סחיה תלימב אוה שומישה 

.(25 ,דכ ב"הד)'והגרהיו ...וידבע וילע ירשןלתה' 

.(14 ,ט ב" מ)'םרוי לא ... אוהי רשקתה' 

.(זט ,י"וצ)'םראב שיא רשקתה אל' 
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ארקמה ןושל ןיב טסקטב בותכה לש םיוסמ ןוזיאל איבמ סחיה תלימ לש הז ףוליח 

,ארקמב םהש יפכ ףוריצה יביכרמב שמתשמ םהוש ,דחאה דצה ןמ .השדחה תירבעה ןושלל 

דצה ןמ ,םלוא .חיכש וניא וז תועמשמב השדחה תירבעב וב שומישהש ,'רשקתה' לעופבו 

םיארוקה תא ברקמ 'ב' סחיה תילימב ארקמב תועיפומה סחיה תולימ לש ףוליחה ,רחאה 

תועמשמב השדחה תירבעב שמשמה חיכשה לעופל זומיר ךכב שיש ינפמ ,השדחה תירבעל 

םצע םש לבקמ אוה ףאש ,'דרמ' לעופל איה הנווכה .םיארוקה לש םתעדותב םייקה ,וז 
.'ב' סחיה תילימב שומיש תועצמאב םילשמכ 

יריבחת דיקפתב שמשמה ,םש םהבש םיפוריצ לש םצוביש אוה םיצוביש לש ףסונ גוס 

.אושנ שמשמה לעופו ,אשונ לש 

.'ראת לובג' .12 

.(11 ,וט עשוהי)'התרכש לובגה ראתו' 

.(חע ,י"וצ)'הבר ןודיצ ינפ לא םכלובג ראתל םש' 

תמגפנ ךכב .קרופ ףוריצהו ,ךמוס תשמשמ 'לובג' הלימה הבש ,תוכימס הרצונ דוביעב 

.יקסנולש לש ודוביעב ארקמה ןושלל הזחמה לש הקיזה 

.(45 ,'ולש)'הבר ןודיצ ינפ לא לובגה הצקב' 
.יבל דבא' .13 

.(9 ,ד הימרי)'םירשה בלו ךלמה בל דבאיי' 

.(ח ,י"וצ)'דבא ובל ...' 

םהוש ףילחה םהבש ,'םישדוחמ' םילימ יפוריצ םנשי ,ליעל ואבוהש םיפוריצה תמועל 

.רחא םשב יארקמה ףוריצב אשונ דיקפתב עיפומה םשה תא 

:לשמל ךכ ,רחא ףוג קלחב ופילחה םהושו ,ףוג קלח אוה אשונהש שי 
.'סידי ולפש' .14 

 t ־ז ן •

.'םי־מ ולפש' ףוריצה עיפומ הזחמבו ,'םיניע ולפש' ףוריצה ונשי ארקמב 

.(15 ,ה היעשי)'הנלפשת םיהבג יניעו' 

.(חפ ,י"וצ)'וידל ולפש אל זא םג ,הה' 

:רחא ףוריצב שומיש השענ דוביעב 

.(52 ,'ולש)' ...ושפנ העתךנ אל זא םג לבא' 
.'שמש התפר' .15 

 V V ▼IT

.ישמש התפר' ףוריצה ונשי הזחמבו ,'םויה הפר' ףוריצה עיפומ ארקמב 

.(9 ,טי םיטפוש)'בורעל םויה הפר אנ הנה' 

.(כ ,י"וצ)'שילל םימודק ידירש ינפ לע שמשת תופךב' 

.םויה הפרשכ הרוקש יפכ ,ברעה דרוי שמשה תעיקש תעב ירהש ,בר וניא םיפוריצה ןיב לדבהה 

םילימה יפוריצבו ,אסיג דחמ ,םילימה יפוריצ לש םיצובישב םהוש לש שומישה ןפוא 

ותריצי תא ךיישל שיש ,ךכ לע ,יתעדל ,עיבצמ ,אסיג ךדיאמ ,םינושה םהיגוסל ,'םישדוחמה' 

.יארקמ־ואינה םרזל םהוש לש 
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תוזארפ 

יקלח — תוזארפב קוסעי הז ףיעס .םילימ יתשמ םיבכרומה םילימ יפוריצ ונודנ הכ דע 

ינשל םילימה יפוריצ וקלוח התע דע .רתויו םילימ שולשמ םיבכרומה ,ארקמהמ םיקוספ 

הקולח אלל הנמגדות ןה — תוזארפה יבגל .'םישדוחמ' םיפוריצו םיפוריצ יצוביש :םיגוס 

עבוקה וק חותמל היה השקו ,םייוניש ולח תוזארפהמ לודג קלחב .וללה םיגוסה ינשל תדרפנ 

,םהוש ידיב התנושש הזארפכ בשחית םירקמ וליאבו ,חביש בשחית הזארפה םירקמ וליאב 

.ליעל רכחהש 'ישפוחה ןונגסה' ךרד לע שומיש הב השענש הזארפ :רמולכ 

תמועל םילימה רדס הב ףלחוה :ילמינימ יונישב הזארפ ץוביש עיפומ האבה המגודב 

.ארקמב הזארפה 

:'הפל הפ לענה תיב אלמנ' .1 
V ▼ V " ־ " •• ▼ו• 

.(21 ,י ב" מ)'הפל הפ לעבה תיב אלמףי 

.(טנק ,י"וצ)'ךמע יטבשמ אלמל הפל הפ לעבה תיבו' 
.הזארפה לש הפוסל רבעוה הזחמב לעופה 

תא שיגדהל דעונ רדסה ףוליחש רעשל ןתינ ,יתורפסה טסקטה לש רשקהה תקידב יפ־לע 

ללפתי אלש ימ תא טוחשל לבזיא תמייאמ ןודינה עטקב .אלמייש אוה לעבה תיבש הדבועה 

תיב'ו רוצ תקוח ןוכית רשא דע תאז .םינוש םידטיבב וללה םישנאה תא תראתמו ,לעבל 
.'אלמיי הפל הפ לעבה 

.תונוש תוגרדב ,םייתוהמ םייוניש תוזארפב ולח ןלהלש תואמגודב 
:'־ח3 ביואה תא רגס' .2 

וליאו ,ינולפ ידיל רגסומ ביואה ארקמב .רגסומה םדאהו ריגסמה םדאה ןיב ףילחמ םהוש 

םייתורפסה ויכרצ ,םיפוריצל עגונב ,ליעל רבכ וניארש יפכ .ביואה ידיל רגסומ ינולפ הזחמב 

.ארקמב העיפומ איהש יפכ ,הזארפה לש תקיודמה התועמשמב יוניש םיביתכמ םהוש לש 

.(8 ,וכ א"ש)'ך־חב ךבייא תא ... רגס' 

.(הפ ,י"וצ)'יותבלוא ידיב דוע ורגסל סנתה' 

'ריגסה' לעופב ףלחוה לעיפ ןיינבב 'רגיס' לעופה .םיניינב ףוליחב שומיש שי דוביעב 

:הזארפה ףוס ץצוק ןכ ומכ .תועמשמ התוא לעב ליעפה ןיינבב 

.(50 ,'ולש)'?וריגסהל ינב ,דוע הסנתה' 

:רגסומה םדאהו ריגסמה םדאה תפלחהב ןכ םג ,וז הזארפ העיפומ וחירי הזחמב 

.(482 ,רחירי)' ... ךתוא ךיביוא דיב יתךגס אל יכ ...' 

:'םיצךפתמ ובר םויה' .3 
.(10 ,הכ א"ש)'וינדא ינפמ שיא םיצךפתמה םידבע ובר םויה' 

עורז התפר יכ (לבזיא) ...םויכ הב ובר (עשילא) תומ ןב (לבזיא)?טפשנה ימ (עשילא)' 

גרה םיצךפתמ שיא ףלא םישלש ...תודגוב הפ רגדלו תעמשמ קרפל םימכחתמה ובה ןוטלש 

.(ט-ח ,י"וצ)'יבא לעבתא רוצ יפוח יעלס לע 
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טסקטה הנבמ לע הכלשה שי ךכלו ,םידרפנ םיטפשמ ינשל הזחמב הלצופ תאזה הזארפה 

יקלחו ,הזחמה תליחתב שממ עיפומה ,תויומד ןיב גולאיד ונינפלש ינפמ תאז .יתורפסה 

.תרחאה ירבדל תחא תומד ירבד ןיב ,ויקלח ןיב רשקמ טוח םישמשמ הזארפה 

:ןוגכ ,הזחמב םימעפ רפסמ שומיש ןהב השענש תוזארפ ןנשי 
:'םא + לאה םש + יח / יחי .4 

תואמגוד איבמ רזא השמ .ארקמב העובשל החסונ איה 'םא + לאה םש + יחי הזארפה 

רחאל האבה ,'םא' הלימה .ןהינימל העובש תואחסונב בחר ןויד תרגסמב וז החסונל תובר 

71.תילילש התוכ תעבהל תשמשמ ,העובשה תחסונ 

.(6 ,טי א"מש)'תמוי םא 'ה יח לואש עבשיו' 

.(15 ,במ תישארב)' הזמ ואצת םא ה!ףפ יח ונחבת תאזב' 
:הזחמב םימעפ שולש העיפומ וז החסונ 

.(גנ ,י"וצ)' ...והושפתי ידודג םא ןענכ יהולא לכ יח :יתעבשז (א 

.(חמק ,י''וצ)'ךל ונחקא יאורק ןחלשמ ,בשי ונמע םא ,למה יח ,יכ' (ב 

.(ע ,י''וצ)'לאערזיב ונכתשה רשא םיהלאה לכו םילגעה יח' (ג 

.'םא' יאנתה תלימ אלל ,תרצוקמ החסונב שומיש שי הנורחאה המגודב 

:לק יונישב וז הזארפב שומיש השענ דוביעב 

.(41 ,'ולש)'םילאהו םילגעה לע יח' 

,ךל השצת אל לתב יהולא הזחמב ,לשמל ךכ .םירחא תוזחמב םג העיפומ וז הזארפ 
:הלאה תואמגודה יתש ואצמנ 

.(דע ,לדוב יהולא)'...ץדב אל םא ,העךפ יח יכ' (ד 

.(טפ ,לתב יהולא)'ינודא םע יתבש ימי ויה שפנ ךראל אל יפ ,יהלא יח' (ה 

72.'יכ' תילימב 'םא' יאנתה תלימ הרמוה הז הרקמב 

:'ינ תאז ץא' .5 
.תיבויח התארוה ךא ,הלילש ןושלב תחתופ איה .םימעפ עברא הזחמב העיפומ וז הזארפ 

.(ח ,י"וצ)' ... דבא ובל יפ תאז ץא' (א 

:'םא' הלימה תפסוה ידי לע הזארפב ןוויג רצונו ,דוביעב הנוש תינבתה הנבמ 

.(1 ,'ולש)'ובל וילע דבא םא יפ תאז ןיא' 

.(מ ,י"וצ)' ...והילא וכפ אלמ יפ תאז ןיא' (ב 

.(ו"ס ,י"וצ)'לתהת יב יפ תאז ץא' (ג 

.(וס ,י"וצ)'רתס רבד םש רגדי יפ תאז ןיא' (ד 

:ארקמב תויוצמה תוזארפ יתש בריע םהושש הארנ .תמייק הניא וז תינבת ארקמב 

.35-30 :א"משת ,רזא :ואר 71 

.םש ,םש .תיבויח הנווכ רואיתל תשמשמ ,העובשה תחסונ רחאל האבה ,ייכ' תילימה 72 
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:יםא יתלפ תאז ןיא' (א 

:ארקמב תחא םעפ העיפומ וז הזארפ 

.(14 ז םיטפוש)'ןועדג ברח םא יתלב תאז ןיא' 

:'םא יפ הז ןיא' (ב 

:ארקמב םיימעפ העיפומ וז הזארפ 

.(17 חכ תישארב)'טיהלא תיב םא יפ הז ןיא' 

.(2 ב הימחנ)'בל ער םא יפ הז ןיא' 

תלובקת .2 

החיכש תינונגס העפות איהש ,'תועלצה תלובקת' חנומה לש רוציק הווהמ 'תלובקת' חנומה 

(זורח) תיריש הדיחי לכ' :ךכ תרדגומ תלובקתה ,רושיבא קחצי יפ־לע .תיארקמה הרישב 

־תינרוצ הניחבמ םג בור יפ לעו ,תינכות הניחבמ הזל הז םיליבקמ היתועלצ וא הירביאש 
73.'תיריבחת 

דוביעב םיליבקמה םיטפשמהו הזחמב ואצמנש תולובקת לש תואמגוד ואבוי ןלהל 

,םימיוסמ םינוויג םנשי םלוא ,תופדרנ תולובקת ןה ואצמנש תולובקתה לכ .יקסנולש 

.םימאות םירפסמב םינמוסמ םיליבקמה םירביאה .ןלהל טרופמכ 

תססובמה תלובקת איה תפדרנ תלובקת .'האלמ תפדרנ תלובקת' הנוכמה תלובקת הנשי 

קר אל יוטיב ידיל האב הקיזה .תועלצ יתש ןיב בורל ,זורח תועלצ ןיב תפדרנ הלבקה לע 

רדגות 'האלמ תפדרנ תלובקת' 74.תיריבחת־תינרוצ הניחבמ םג אלא ,תופדרנה תנוכתב 

עלצב ליבקמ רביא ,ישממ ןפואב ,עיפומ תמיוסמ עלצב רביא לכ דגנכ הבש תלובקתכ 
.תרחאה 

 1 2 3

// ןךןק ואיבנ תובהלמ ילא' .1 

 1 2 3

(גכ ,י"וצ)'ם0ןק ךיפמ לעבהו 

.22 :ן"שת-ט"משת ,רושיבא :ואר 73 
,בל םירבדב 2 קוספ איה תפדרנ תלובקתל םש האבוהש המגוד .55-52 :ן"שת-ט"משת ,רושיבא ואר 74 
.יב עלצב תפדרנ הליבקמ 'א עלצב םילימהמ תחא לכלו ,םילימ שולש תועלצה יתשמ תחא לכב הבש 

.תיריבחת — תינרוצ הניחבמ המאתה סג הנשי 

 1 2 3 1 2 3

.(2 בל םירבד)יתרמא לטכ לזת // יחקל רטמכ ףרעי 
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םילימ יתש הנושארה עלצב 2 רביאב .םיליבקמ םירביא השולש תלעב תפדרנ תלובקת וז 

םירקמב אצמנ ךכו ,היינשה עלצב 2 רביאב תחא הלימ דגנכ ,תוכימס לש הנבמב תואבה 

.ארקמב םיבר 

('לעבה שא') היינשה עלצב אשונה יוניש לשב תאז .הנוש טפשמה הנבמ דוביעב 

םילשמה הנושארה עלצב .לעופ לכל יאשומ םילשמ ףסונ ,ןכ ומכ .םאתהב אושנה תמאתהו 

רובח אשומ יוניככ היינשה עלצב וליאו ,('יילא' סחיה תלימ) תדרפנ הלימכ עיפומ ףסונה 

.('ינתמסק') לעופל 

 1 2 3 4

,ילא ןרק ואיבנ בהלמ ילא' 

 1 2 4+3

.(10 ,'ולש)'ינתמסק ךיפיב לעבה שאו 

:יתורפסה טסקטה תיינבל תעייסמ תלובקתה דציכ דומלל ןתינש ינרובס ,רשקהה יפ־לע 

לעבהו ןרק ואיבנ תובהלמ ילא :יתחספ זא והילאו לבזיא ןיב — הכלמ ,םילאה ןיב אל' 

לבזיא ןיב חספש ,רמוא םיאיבנה ןב והיכימ .(םש ,םש)'ורחב ךב ירוענ — םסק ךיפמ 

הנושארה עלצב .תפדרנה תלובקתב שומישה תועצמאב עבומ םהינש ןיב האוושההו ,והילאו 

לבזיאש ןייצמ רבודה ןכמ רחאל .לעב לע רבודמ היינשה עלצב תאז דגנכו ,םיהולא רכזומ 
.ותריחב איה 

 1 2 3

// םתובאמ םינב בל ריסה' .2 

 2 3 1

(אק ,י"וצ)'אינןקה םכלמב םידבעו 

עלצב םילימה רדס הנוש ןאכש אלא ,םיליבקמ םירביא השולש תלעב תפדרנ תלובקת וז ףא 

.הנושארה עלצה תמועל ,היינשה 

ףוגה יוניש (א :םייוניש השולש ועצוב ךא ,תלובקתה הנבמ לש רומיש ונשי דוביעב 

לעופל ותועמשמב בורקה ,'הסש' לעופב ףלחוה היינשה עלצב לעופה (ב ינש ףוגל םילעפב 

תא םידקמ לעופהו ,היינשה עלצב הנוש םילימה רדס (ג .תופדרנה תרמשנ ךכו ,'אינקה' 
.יאשומה םילשמה 

 1 2 3

// םתובאמ םינב בל תרסה' 
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 2 1 3

.(61 ,דלש)'םכלמב תיס(ק םי־זבעו 

םילימה לכל ןיא םהבש םיבצמ םנשי 75.תימדק הכשמה תלעב איה תפדרנה תלובקתהש שי 

הנושארה עלצב םימיוסמ םירביא .היינשה עלצב תוליבקמ הנושארה עלצב תועיפומה 

הב םיעיפומ אל ךא ,ןכותה תניחבמ הב םימייק :רמולכ ,היינשה עלצה לא המידק 'םיכשמנ' 

וז תלובקתב תוארל שי תאז לכב ךכ לשבו ,'תימדק הכשמה' תארקנ וז העפות .ישממ חרואב 

76.(םיליבקמ םירביאה ראש) תפדרנ תלובקת 

 1 2 3 4

// לכני אוה וניניע תא ליצהל' .3 

 3 2+1

 77,
.(וע ,י"וצ) ,המך 77(אוה)ונליבההלו 

(טפשמה אשונ) ןהב תישילשהש ,תולבקה עברא ,תפדרנ תלובקת איהש ,וז תלובקתב 

.היינשה עלצל המידק תכשמנ 

הרקיעש ,תלובקתה הנבמ תא לצנמ םהושש ,ונדמלל היושע טסקטב תוננובתהש ,ינרובס 

,בש לכונ ,ךתלוז' :תרבודה תומדה ירבד תשגדה םשל ,תועלצה יתשב ןויערה ותוא לע הרזח 

,םש)'המד ונליבההלו ,לכני אוה וניניע תא ליצהל יכ ,יער ,וארת םרטה ...םש זא תייה אל יכ 

תלובקתה תרצויש הרזחב שמתשמ םהושו ,לכונ רקיחא תא הנכמ ,םישימחה רש ,יזע .(םש 

.רקיחא לש תולכונה תדימ תא שיגדהל ידכ 

:תלובקתה הלטוב ךכבו ,תלובקתה לש היינשה עלצה הטמשוה ,דוביעב 

.(44 ,'ולש)' ...ונכילוהל ללוש לכנתה יכ ...' 

 1 2 3

// דפצ 1ר1ע םירהצ ברחב' .4 
 I T V I▼־ • T ־

 1 2 3

.(זטק ,י"וצ)'לצפתה (ורוע) לילה רקבו 

.םילימה ידמצב קסועה ףיעסב ךשמהב ןודית תישילש המגוד .הז גוסמ תלובקתל תואמגוד יתש ואבוי ןלהל 75 

:וזכ תלובקתל המגוד .53 :ן"שת-ט"משת ,דושיבא ואר 76 

 1 2 3 1 2 3

.(4 ד תישארב)יתרבחל (יתגרה) דליו // יעצפל יתגרה שיא יכ 

.םיירגוסב םשוהו םלשוה רסחה רביאה ,הכשמה הנשי הבש ,הז ףיעסב תלובקת לכב 77 
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:םיידוגינ םיביכרמ תווהמה תויוכימס הב שיש ,התוללכב תפדרנ תלובקת יהוז 

הנשמ תולבקה יתשל קלחל ןתינ וללה תויוכימסה תא .'לילה ריקב' // 'םירהצ ברחב' 

• ־TI T י I .'ליל' // 'םירהצ' ;'ריק' // ברח' :תוידוגינ 

:תלובקתה לוטיבל איבה רבדהו ,היינשה עלצב אשונה ףלחוה ,דוביעב 

\ י ' ••-»•-TIT •• It • —TI T VI T — T .(71 ,'ולש)'לצפתתו הנפכ תאיל רוקבו םירהצ ברחב הריע דפצ' 

.תידדה הכשמה תלעב תפדרנ תלובקת איה תלובקתהש שי 

היינשה עלצל תוכשמנה ,הנושארה עלצב םילימ ןנשי ,םיפדרנ םיליבקמ םירביאל ףסונב 

הכשמה) הנושארל תוכשמנה היינשה עלצה ןמ םילימ שי ןתמועלו ,(תימדק הכשמה) 

.,תידדה הכשמה' התונכל ןתינש הכשמה תרצונ ךכ 78.(תירוחא 
:האבה המגודה האצמנ םילועוריר רוצ הזחמב 

 1 2 3 4 5 6

!תמ67 ךינפ הז עלסל (םולה)(ךאובב) תמאב םא' .5 

 1 2 3 4 5 6

.(זס ,י"וצ)'תניכ תאז הרעמל םאה ךאובב (תמאב) םא 

,(4 ,3 םירביא) תוירוחא תוכשמה יתש הבש ,תידדה הכשמה תלעב תפדרנ תלובקת וז 

.(2 רביא) תחא תימדק הכשמהו 

םניאש תומשב ורמוה םיליבקמה םילעפהש םושמ רקיעב ,תלובקתה הנבמ רבשנ ,דוביעב 

:הזל הז םיליבקמ 

י י י - T T I - ז I I V I י • -I * I V T V -vi TIT .(39 ,'ולש) '... תאזה הרעמב ףצפחו ,ינודא ,ךינפ הז עלסל םנמא םא' 

םילימ ידמצ .3 

רשא ,תוללכתמ וא תוידוגינ ,תופדרנ םילימ תוגוז :ךכ רדגומ 'םילימ ידמצ' חנומה 

תחא לכב תוחפל תחא םעפ וא ,תחא הפשב םיימעפ תוחפל תידדה הקיזב םיאב םהיביכרמ 

דומיצה יכרדמ תחאב םירשוקמ תויהל וללה םילימה תוגוז לע .תוימש תופש יתשמ 

79.ליעל ראותמה יפאע תונשיהלו רוזחל םהילעו ,תועובקה 

:ךכל המגוד .55 :ן"שת-ט"משת ,ר־ושיבא :ואר 78 

 1 2 3 1 2 3

(7 י היעשי)(ובבלב) טעמ אל סיוג תירכהלו // ובבלב (טעמ אל םייוג) דימשהל יכ 

חרזמב תוימשה תופשבו ארקמב םילימה ידמצ אשומ הבחרהב ןדה ,רושיבא לש ורקחמ :ואר 79 
.1984 ,רושיבא :קמדקה 
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דומיצ יכרד שולש ואצמנ הזחמב 80.םילימה ידמצ לש דומיצ יכרד רשע ןייצמ רושיבא 

:םידמצ לש 

.רוביחה 'ו בורל ,רוביח תילימ ידי־לע רשוקמ םילימ דמצ :רשוקמ יוחיא (א 

.םהיניב תיגולופרומ הציצח אלל ,הז דיל הז םיאצמנ דמצה יביכרמ :רשוקמ אל רחיא (ב 

העיפומ תחא הלימ .תלובקתה לש ןיינבה ינבא תא םיווהמ םילימה ידמצ :תלובקת (ג 

.תפסונ עלצב העיפומ דמצב היינשה הלימהו ,תחא עלצב 

םילימ ידמצ :רמולכ ,הזחמב ואצמנש 'םינשנו םירזוח' םילימ ידמצל תואמגוד ןלהל 

.תורחא תוימש תופשלו ארקמל םיפתושמ םקלח .ארקמב םיימעפ תוחפל םיעיפומה 

:רוביחה 'ו תרזעב רשוקמ דחיאב םידמוצמה םידמצ םנשי 

:יברא / ( ררוצ וא ) רצ' .1 

.(חנ ,י"וצ) '...ינא בראו רצי 

האב תאזה השגדהה .יתורפסה טסקטב רמאנה לש הלופכ השגדה םהוש רצי ןאכש הארנ 

דיקפתב ףוגה יוניכו ,טפשמה תא חתופ ינמשה אושנה ויפלש םילימה רדסב יוטיב ידיל 

דמצב םהוש שמתשמ ,דחא םצע םשב שומיש םוקמב ,תאזמ הרתי .טפשמה ףוסב אב אשונ 

.השגדהה תמצעומ ךכו ,תופדרנ םילימ 

:םילימה דמצ לטוב ךכבו ,'רצ' הלימה הטמשוה ,דוביעב 

.(33 ,'ולש)'ינא ביוא' 

.תובר םימעפ דמצה עיפומ ארקמב .תיתירגואלו תירבעל ףתושמ הז דמצ 

:תלובקת אוה דחא דומיצ יעצמא 

.(10 ,דע םילהת)'חצנל ךמש ביוא ץאני ,רצ ףרחי םיהלא יתמ דע' 

:רשוקמ יוחיאב דמצה דצמ ןכ ומכ 

.(12 ,ד הכיא)'םילשורי ירעשב בדאו רצ אגי יכ' 

:תלובקתב דמצה עיפומ תיתירגואב 

8'.'?תוברע בכורל ררוצ המא ,לעבל עיפוה ביוא המא' 

:'תפומ / תואי .2 

.(דסק ,י"וצ)'הוצ תפומכו תואנ' 

:ןוגכ ,רשוקמ יוחיאב ארקמב םימעפ עברא עיפומ דמצה 

.(3 ,כ היעשי)'םירצמ לע תפומו תוא' 

.10-9 ,1976 .רישיבא 80 

תופשב םיעיפומה םידמצ ונדצ ישאכ ,346-344 :1984 ,רושיבא ;3 :ג''שת ,וטוסאק דוד השמ :ואר 81 
.האבומה לש םוגרתה אבוה ,תורחא תעמש 
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:רשוקמ אל דחיאב םידמוצמה םידמצ םנשי 
:יחא / ער' .3 

.(וכק ,י"וצ)'ולובג גיסהש חא־ע־ו ,אולס רובגה תעומש ותאב' 

:םילימה דמצ לטוב ךכבו ,דוביעב הטמשוה 'ערי הלימה 

.(77 ,'ולש)' ... םירוביגב ויחא ,אולס תעומש ותעיגה ...' 

82.תידכאו תיתירגוא ,תירבע :תוימש תופש שולשל ףתושמ הז דמצ 

:תונוש דומיצ יכרד שולשב ארקמב עיפומ דמצה 

:תלובקתב איה תחא דומיצ ךרד 

.(29 ,ל בויא)'הנעי תונבל ערו םינתל יתייה חא' 

:רשוקמ רחיא איה תפסונ ךרד 

.(8 ,בכק םילהת)'אנ הרבדא יערו יחא ןעמל' 

:רשוקמ אל יוחיא ןכו 

.(14 ,הל םילהת)'יל חאב ערפי 

.'יערל יחאל' :רשוקמ אל יוחיאב דחא בתכמב םיימעפ עיפומ תיתירגואב 

.'םולהי קשנב והער (תא) ער ויחא (תא) חאי :רשוקמ אל ףוריצכ עיפומ תידכאב 

:רשוקמ יוחיאב ךא ,'םעלב' הזחמב םג אצמנ הז דמצ 

.(538 ,םעלב)'אוה היה ךירוענ ימיב ערו חא' 
:'בגוי / םרונ' .4 

.(דכ ,י"וצ)'קזח ךפשי ויבגוי ,וימךונ לכ לע אלו' 

:רשוקמ דחיא תרוצב עיפומ הז דמצ דוביעב 

T I T ' X | ▼ | .(11 ,'ולש) ריבגוי לכו וימרוב לכ לע אלו' 

:רשוקמ יוחיאב םיימעפ עיפומ דמצה ארקמב תאז תמועל 

.(16 ,בנ הימרי)'םיבגייליו םימךלל ... ריאשה' 

.(12 ,הכ ב" מ)'םיבגוילו םימךבל ... ריאשה' 

ץבמ ,חא / ער דמצה יבגל רשוקמ אל דחיא לש דומיצה ךרדב םהוש לש ותריחב ,יתעדל 

ףאש בגוי / םרוכ דמצה יבגל םג ךכ .תירקמ הניא ,ארקמב תודצמה דומיצה יכרד שולש 

דחיאב ארקמב ודומיצ תמועל ,רשוקמ אלה דחיאה לש דומיצה ךרד לע ךרד לע אב אוה 

םיאב דמצה יביכרמ רשאכו ,חלוקו ריהמ רסמ טסקטב עיבהל שקיב םהושש הארנ .רשוקמ 

.רתוי הריהמ ןכא טסקטה לש העבהה ,םהיניב הציצח אלל הז דצל הז 

:תלובקת לש הנבמב םיעיפומ םידמצהש שי 

.558-557 :1984 ,רישיבא :ואר 82 
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 1 2 3 4 5 6 7

11 ףרט תויחל םעה םע בחסי םירוחב יבשמ' .5 

 1 2 3 4 5 6 7

.(המק ,י"וצ)'(ףרט)ויגמ ישישייל (םעה)(םש) םתח: תולותב וחיקלמ בוטמו 

ו K• • • t t 1 ד ו t ן v !",ו — ־־ I v v — TT -ז• • ־־ — •ו• 'ןקיזמ םילב וישוגמאל הדמח — תולותבהו ,תויחל ףרטה םעה בחסי םירוחבה יבשמ' 

.(88 ,'ולש) 

תא ןייצל שי ןכ ומכ .(7 ,5,4 םירביא)תוימדק תונשמה שולש תלעב תפדרנ תלובקת וז 

דוקינ .'תויחל' :6 רביא דוקינל בל םישל שי .הליכמ וז תלובקתש (7) ברה םירביאה רפסמ 

םירביא םה 7־ו 6 םירביא ,ךכיפל .תעדוימ וז הלימש ,ךכ לע דמלמ חתפב 'ל רוציעה 

,תוכימס וז התיה םא) תלובקתב דבלב דחא רביא איהש תוכימסב רבודמ ץאו ,םייאמצע 

:אוושב דקניהל ךירצ היה 'ל רוציעהו ,תעדוימ יתלב תויהל הכירצ התיה 'תויחל' הלימה 

.('ףרט תויחל' 

הז םיליבקמ םהש קר אל םינושארה םירביאה ינשש ,אוה תאזה תלובקתה תא דחיימה 

:ארקמב םינשנו םירזוח םילימ ידמצ םיווהמ םהש אלא ,הזל 

T X V ~ I ! - •ן .'הלותב' / 'רוחב' .2 'חוקלמ' / 'יבזע' .1 

84:דומיצ יכרד שולשב ארקמב עיפומ 'חוקלמ' / 'יבזע' םילימה דמצ 

.(12 ,אל רבדמב)'חוקלמה תאו יבשה תא' :רשוקמ יוחיא 

:(םיימעפ) תלובקתב 

'ה רמא הכ יכ טלמי קידצ יבע םאו חוקלמ רובגמ חקיה' 

.(26-25 ,טמ היעשי)'טלמי ץירע חוקלמו חקי רובג יבזע םג 

:םיפדרנ לש תוכימסכ ןכו 

.(26 ,אל רבדמב)'יבשה חוקלמ שאר תא אש' 

85.ארקמב דומיצ יכרד יתשב עיפומ 'הלותב' / 'רוחב' םילימה דמצ 

:רשוקמ דחיא 

.(22 ,אנ הימרי)'הלותבו רוחב ךב יתצפנו' 

:תלובקתב ןכו 

.(4 ,גכ היעשי)'תולותב יתממור םירוחב יתלדג אלו' 

.293 ,257 ,187 ,185 :1984 ,רישיבא ;30 :1977 ,רישיבא :יאר 83 

.122 :1984 ,רושיבא :ואר 84 

תוקלממ'* :לשמל ,תוכימסב יונב היהי םג היינשה עלצב ליבקמה רביאהש םיפצמ ונייה הזכ הרקמב 85 
.'תולותב 
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וללה םייתורפס־םיינונגסה םיעצמאב שומישל שי דציכ ,יתעדל ,בטיה השיחממ וז המגוד 

.יתורפסה טסקטה תנבהל עגונב תערכמ העפשה — תלובקתהו םילימה ידמצ — 

.טפשמה תא הרושכ ץבהל םיארוקל עייסל ידכ וב שי םילימה ידמצב שומישה יוהיז 

,בושחל םייושע ,וללה םידמצה תא םיהזמ םניאו ,ארקמה ןושלב םיאיקב םניאש םיארוק 
הנבמ לש וז הנבה יפל :רמוא הווה 85.תוכימס לש הנבמב תואב 'םירוחב יבשמ' םילימהש 

ידמצב שומישה תנבה ,םלוא .ףרט בחסי םעה םירוחב לש יבשמש ,איה תועמשמה ,טפשמה 

הליבומ ,ינש דצמ ,(תוימדק תוכשמה תלעב תפדרנ) תלובקתה הנבמו ,דחא דצמ םילימה 

.תולותב םירחי חוקלממו ,ףרט רותב םירוחב תויחל בחסי םעה יבשמ :האבה תועמשמל 

.ףרטכ םישמשמ םמצע תולותבהו םירוחבה :ונייהד 

לאכ הנושארה עלצב 2־ו 1 רביאל תוסחייתהה לשב ,תלובקתה הנבמ לטוב ,דוביעב 

'חוקלמ' הלימה וליאו ,דוע תמייק הניא 'הלותב' // 'רוחב' הלבקהה הז ןפואב .תוכימס 

הגש ךכבו ,וללה םילימה ידמצ לש םמויקל ותעד תא ןתנ אל יקסנולשש הארנ .הטמשוה 

.תלובקתה הנבמ תא רבש ףאו ,יתורפסה טסקטה תא ותנבהב 

םמיס .ג 

םהוש תא ושמישש ,ארקמה ןושלמ םייתורפס־םיינונגס םיעצמא השולש ונודנ הז רמאמב 

םילגוס' םהב תוארל ןתינש ינרובס ,ליעל וגצוהש םיאצממה יפ־לעו ,ובילש־חיו ררצ הזחמב 

86.'הרואכל םיינונגס 

שומישה .םיקוספ יקלחב שומיש אוה וללה םייתורפס־מיינונגסה םיעצמאהמ דחא 

קומח שמשמ ,ארקמה תמועל םידניש ןהב ולחש תוזארפבו םישדוחמה םיפוריצב השענש 

תמועל ,םלוא .'יארקמ־ואינ'ה רנא'זל םהוש לש יתורפסה טסקטה תא ךיישל ןתינש ךכל 

ושומיש חיכומש יפכ ,ארקמה ןמ םיקוספ יקלח ץבשמ וניא םהושש עובקל ןיא ,תאז 

תוארל ,ןכ םא ,ןתינ .םייתוהמ םייוניש ןהב ולח אלש תוזארפב ןכו םיפוריצה יצובישב 

שומישב הברמ אוה :יכרע־וד ,ברועמ שומיש םיקוספה יקלחב םהוש לש הז ושומישב 

לע רשא .ותביתכב םיצוביש בולישמ ענמנ וניא תאז םע דחי ךא ,'תישפוח' תיארקמ ןושלב 

לש הפיקמ הקידב ךורעל שי ,השעמל הכלה ,םיינונגס םילגוס ןכא םה הלא םאה עובקל תנמ לע 86 
תושעיהל רבדה לע .תיארקמ ןושלב םיבתוכה םירחא םירפוס ןושלל תוושהל ןכו ,םהוש תוריצי 

.תרחא תרגסמב 

לשמל ,םירחא םירפוס לצא וללה םיינונגסה םיעצמאב המוד שומיש ךרדל תואמגוד ןנשי ,םנמא 
שומישה לע בתכנ ןכ ומכ .36-34 :1980 ,ואדנל :ןומעל הימי ימדב הריציב םישדוחמ םיפוריצ 
הזחמ :ליבקמ ונניאש סופרוקל בל םישל שיש אלא ,ט"צרת ,רצלמ :קילאיב לש וירישב תלובקתב 

.םיריש דגנכ 
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לע רתוי דוע ינטרפ ןפואב ונתוא דמלמ םיקוספה יקלחב יכרע־ודה שומישהש ינרובס ,ןכ 

ךותב םינוש םינווגב תימינפ הנחבהל םוקמ שיש יל הארנ .םהוש לש יתורפסה טסקטה גוויס 

ארקמה ןושל :םיביכרמ ינש הליכמ םהוש לשו ןמשירפ לש םנושל .יארקמ־ואינה רנא'זה 

תורפסה ןושלל לטובמ אל לקשמ שי ןמשירפ לש ותביתכב ,םלוא .השדחה תורפסה ןושלו 

.השדחה תירבעה ןושל םע הזתניס תרצויה ,תישפוח תיארקמ ןושל איה ונושלו ,השדחה 

,תאז תמועל .םיקוספ יקלח לש םיצובישמ תררחושמ ותביתכש ,ךכב רטיב ידיל אב רבדה 

,רתוי יטננימוד יארקמה ביכרמה ,'הרוהט' תיארקמ ןושל הניא איה ףאש ,םהוש לש ונושלב 

לע רתוומ אוה ןיאש ךכב ,ליעל רכחהש ,םיקוספה יקלחב יכרע־ודה שומישב רכינ רבדהו 

.םישדוחמ תוזארפו םיפוריצ תריצי דצל םיקוספ יקלח לש ץוביש 

,תופדרנ תולובקת ןה ואצמנש תולובקתה לכ .תלובקתה אוה ףסונ יתורפס־ינונגס יעצמא 

יעצמא ,תלובקתב שומישה םצעל תובישח שי .ליעל טרופש יפכ ,םינוויג ואצמנ יכ םא 

שומישלש וניארו ,השדחה תירבעה תפוקתמ הזחמב ,תיארקמה הרישה תא ןייפאמה ינונגס 

.ותנבהב עויסב ףאו יתורפסה טסקטה תיינבב דיקפת שי הז יעצמאב 

שיגדמ םילימ ידמצב שומישה .םילימ ידמצ :ןודנש ישילשה יתורפס־ינונגסה יעצמאה 

ךרד יפ־לע ודמוצ םילימה ידמצ בורל .ארקמה יזרב םהוש לש ותטילש תא תאש רתיב 

וזמ הנושה דומיצ ךרדב ודמוצ םה הבש ,תחא המגוד םג האצמנ ךא ,ארקמב םדומיצ 

תשגדה ןוגכ ,יתורפסה טסקטה הנבמ לע תוכלשה שי הז יעצמאב שומישל ףא .ארקמבש 

ידמצ לש םדהד םימדסמ םירקמבש וניאר ,ןכ ומכ .םילימה ידמצ תועצמאב תודמדה ירבד 

.יתורפסה טסקטה לש הנוכנ הנבה םשל רתויב יחרכה אוה םילימה 

קשל תא 'טשפל' תנמ לע תאח ,ודוביעב םידעש ךרע ,םיטעמ אל םירקמב ,יקסנולש 
םילימה יפוריצ תפלחהב דטיב ידיל ואב וללה םייונישה .רתוי הריהב התושעלו הזחמה 

,טעמב אלו ,המגפנ ךכב .םילימ ידמצ לוטיבב ןכו תלובקתה הנבמ לוטיבב ,םירחא םיפוריצב 

,ןכ לע רתי .הפפורתה ארקמה ןושלל הזחמה לש ותקית ,םהוש לש הרישעה תיטויפה ותפש 

לש היוגש הנבהל איבה םילימה ידמצ תעפותלו תלובקתה הנבמל בל תמושת רסוחש שי 

.םהוש לש הזמ ןיטולחל הנוש שוריפלו יתורפסה טסקטה 

תורוקמ 

והיתתמ ,םהוש 

.523-429 :ה"כשת ןהכ ךותב ,רחירי :ד"פרת 

.664-527 :ה"כשת ןהכ ךותב ,םעלב :ט"פרת־ח"פרת 

.ביבא לת ,ריבד ,םילשוריו רוצ :ג"צרת 

.השרו ,לביטש ףסוי םהרבא תאצוה ,ךל השעת אל ליחב יהלא :ז"צרת 
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םהרבא ,יקסנולש 

.ביבא לת ,המיבה ,(יקסנולש 'א ידי־לע לגוס טסקטה) םהש 'מ תאמ םילשוריו רוצ : 1958 

היפרגוילביב 

קחצי ,ירניבא 

.ביבא לת ,לאערזי ,ןושלה t :ה"כשת 

קחצי ,רושיבא 

,הטיסרבינואה ,'ןומדקה חרזמה לש תוימשה תופשב םהיליבקמו ארקמב םילמה ידמצ' : 1976 

 17-8 :22.

.םילשורי ,רפס תיירק ,תיארקמה הצילמב םיפדרנה תויוכימס : 1977 

־לת ,החותפה הטיסרבינואה ,3 הדיחי ,ב ,ארקמל אובמ ,'תיארקמה הרישה' :ן"שת-ט"משת 

.63-49, 81-77 :ביבא 

השמ ,רזא 

.הפיח ,רפסה תניפ ,הגשמבו ארקמב תובייחתה תונושל :א"משת 

לכימ ,תרפא 

(גירדור) הרוא ךותב ,'שוטר ןתנוי ישידחתו יאנולימה ינענכ — ינענכ דגנ ינענכ' :אא"סשת 

,התארוהבו תירבצה ןושלב םירקחמ •.רלשיפ ןויצ ןב רפס ,(םיכרוע) רינ לאפרו דלוצרוש 

. הדוהי ןבא ,סכר 

.54-45 :א ,היתויחאו תירבצה ,'יאבצ חונימו שוטר ןתנוי ישירחת' :בא"סשת 

תרפא ךותב ,'שוטר ישידחתב ןתמגדהו תויחומה םילמה תלאש לע — שדח ינפכ ןשיי :ג"סשת 

:הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,תירבעה ןושלל גוחה ,ונושלו שוטר תריש ,(תכרוע) לכימ 
 132-97.

יצרמל רשצ־מינשה ימלוצה סרגמקה ירבד ,'םיינולימ םישודיח תורבחמל הדימ ינק' :סופדב 

.ד הביטח ,תודהיה 

הילט ,ןמגרא 

,ךמסומ ראותה תלבק םשל רוביח ,ינולא םיסנל ךושניה ירופיסב םירתא ןונגס ינייפאמ :ב"נשת 

.ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא 
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הניד ,רהב 

,רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח ,ונרודב םידליה תורפס לש הנוגגסל םיווק :ב"משת 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה 

תירבצ תונשלב ,'(הרדגהה תובישחו ןונגס תרדגהב תויעב) רקוחה אוה ןונגסה' :ה"משת 

.54-44 :23 ,תיש"פח 

ףסוי דוד ,ןייטשנרוב 

.102־81 :א ,תסנכ ,'רופצה לא' תורוקמל' :ו"צרת 

.61-55 :ב ,םיסרטנוק ,'יתבושתב' קילאיב יריש תורוקמל' :ח"צרת 

עשוהי ,ואלב 

,(ךרוע) ואלב עשוהי ךותב ,'יארקמה םילימה רצואל תויברע תוליבקמ לש ןרוריבל' : 1996 

.197-182 :םילשורי ,סנגאמ ל"י ש"ע םירפס תאצוה ,תירבצ תונשלבב זנינויצ 

הפי ,ואלב 

םשל רוביח ,'הצרה חורהו ונבו ןנייה' דגמ ןורהא לש ותריצי יפ לצ םידחא ןונגס ילגרמ :ד"נשת 

.ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,ךמסומ ראותה תלבק 

הניר ,רחש ןב 

,10-9 תודיחי ,תרופיסה לש הקיטאופה ,תורפמה ןושלו ןונגסה ,ןושלה :תרופיסה ןונגמ :אן"שת 

.ביבא לת ,החותפה הטיסרבינואה 

לש םנונגס לע ותעפשה ינמיסו רבד ףוסו םירבד ןורבו םינמורה ןונגס — יאתבש בקעי' :בן"שת 

.90-83 :30-28 ,תירבצ תונשלב ,'םירחא םירפוס 

תונש לש תילארשיה תרופיסב תוינונגס תומגמ לעו ,קוינק םרויל ותב ןאמורה ןושל לע' :גן"שת 

.43-36 :4 ,תירבצו ןושל ,'םינומשה 

הדימא ,יליזרב 

,ןויצל ףסאמ :!יתמאב ,'םידליל אלרוב דדוע לש ותריציב םיינושל םינייפאמ המכ לע' :א"נשת 

.93-79 :5-4 ,םידלי תורפסב רקחמו הארוה 

ירימ ,קבדוה 

.35-22 :28 ,ןושל תקלח ,'"ב קפס א קפס" :זזה םייח ירופיסב קפס תונושל' :ט"נשת 
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לייא ,ןיפלוד 

ראותה תלבק םשל רוביח ,'םהוש והיתתמל םילשוריו רוצ הזחמב ארקמה ןושל דבור' : 2000 

.הפיח תטיסרבינוא ,ךמסומ 

:ג-ב ,היתויחאו תירבצה ,'םהוש והיתתמ לש ויתוזחמב םילימ ישודיח' :ג"סשת־ב"סשת 

 204-191.

ןמור ,ןוסבוקאי 

,תונשלב ,הקיטוימס ,(םיכרוע) 'ג ירוטו 'א רהז־ןבא ךותב ,'הקיטאופו תונשלב' :ו"משת 

.166-138 :ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,הקיטאופ 

הרופצ ,ןגכ 

.ביבא לת ,ריבד ,רבדמב :ןמשירפ דוד :1990 

.110-95:7 ,תורפסב רקחמל םיפד ,'ןמשירפ דודל רבדמב ירופיס — רופיסה השעמ' :א"נשת 

לארשי ,ןהכ 

.םילשורי ,תורפסל תורבחמ ,םיבתכ •.םהוש והיתתמ :ה"כשת 

לארשי ,ןהכ 

.327-319 :(4-3) אנ ,םינואמ ,'הביתכ תנפואו הביתכ ינפוא' :ם"שת 

בד ,ואדנל 

.ביבא לת ,דקע ,ןונגצ י"ש ירופיסב תועמשמל ןונגסמ :ח"משת 

לחר ,ואדנל 

.50-26 :16 ,תיש"פח תירבצ תונשלב ,ךונגע י"של הימי ימדב לש יארקמה ןונגסה לע' : 1980 

באלסידאל ,הקייטאמ 

.12-1 :25 ,תורפסה ,'גארפ תלוכסא לש הקיטוימסה' :1977 

הלילג ,רומ 

ראב ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,לנופ רודלש הוורפה ןושלב ןויצ :תוצמשמו הרוצת :אד"נשת 

.עבש 

:(1'ד)11 ,תודהיה יצדמל ימלוצה סרגנוקה ירבד ,'ןיסנגו לגופ :םירפוס תונושל' :בד"נשת 
 147-139.
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ןד ,ןורימ 

.םילשורי ,קילאיב דסומ ,תמאל ןרוח ןיב :ט"לשת 

בקעי ,רוצנמ 

.ביבא לת ,ריבד ,ןונגצ י"וע לש ונושלב םינויצ :1968 

בד ,ןדס 

.ביבא לת ,ריבד ,ןובשחל ןיד ןיב :ג"בשת 

.ביבא לת ,דבוע םע ,א ךרכ ,םינשי םג םישדח :ז"משת 

הימ ,םרמע 

תלבק םשל רוביח ,ךוראב הרובדל ,"תונטק" ,"ןושארה םויה" םירופיסב ןונגס ילגוס' :ט"נשת 

.ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,ךמסומ ראותה 

ןד ,סיגפ 

.םילשורי ,רתכ ,הילטיאו דרפס :תירבצה לוחה תרישב תרוסמו שודיח : 1976 

והיעשי לאומש ,ילאונפ 

.ביבא לת ,םירפוסה תדוגא ,הטושפכ תורפס :1963 

היאמ ,ןמטכורפ 

ןורימ ךותב ,ךיסנג תוריציב םוקמו ןמז לש םיינונגס םינגראמכ םיילאיברודא םיפוריצ' :ו"משת 

.110-91 :ביבא לת ,תורוצתו םירקחמ :ןיסנג ןסינ ירוא ,(םיכרוע)'ד רואלו 'ד 

.הדוהי ןבא ,סכר ,תורפס לש הנושל :ן"שת 

אקסולג ךותב ,'ןוראב הרובד לש הירופיסב היציזופארסקא ינבמו טפשמב רדס ייוניש' :אב"נשת 

.168-160 :ןג תמר ,תוברתו הרבח חופיטל הדוגאה ,לאיטבש רפס ,(םיכרוע)'צ רסיקו 'י 

,תירבצ תונשלב ,ךז ןתנ לש ותרישב ןונגס ינויע :'עדוי ינניא קויד רתיל .עדוי ינניא' :בב"נשת 

 35-33: 216-211.

דוד השמ ,וטוסאק 

.10-1 :די ,212-197 :גי ץיברת ,'תינענכ תורפסו תיארקמ תורפס' :ג"שת-ב''שת 

יבצ םחנמ ,ירדק 

.ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,ןונגס בר ןונגצ י"ש :א"משת 

.7-1 :ג תוהו ,'וננמז ןב רפוס לש ונושל רואית תארקל תונושאר תוחנה' :ג"משת 
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הרוא ,דליצרוש 

.179-171 :30-28 ,תירבצ תונשלב ,'אלרוב דדוע לש ונונגסב םינויע' :ן"שת 

,ןויצל ףסאמ :1.יתמאב ,'תורפסו ןושל ינויע :אלרוב דדוע תריציב םילודגו םינטק' :ג"נשת 

.26-11 :7-6 םידלי תורפסב רקחמו הארוה 

ןונמא ,שומש 

:(2)ד תורפסה ,'יקסנולש םהרבא לש ודוביעב םהוש והיתתמל םילשוריו רוצ' :ג"לשת 
 273-258.

אשוז ,אריפש 

35-33 :י-ו תורבוח ,גי תיוג ,'קילאיב תרישב תיכ"נתה היצאיצוסאה' :ד"ישת 

.97-95 :ו-ג תורבוח ,וט תיוג ,'"ידבל"בש תיכ"נתה היצאיצוסאה תורוקמל' :ז"ישת 

ןושרג ,דקש 

.םילשורי ,לארשי חאל תידוהיה תונכוסה ,תויזחמ השולש לצ :ח"כשת 

ןאי ,םוינבאת 

.476-466 :(4-3) א תורפסה ,'הקיטסיליטסב תויתומכ תודותמ' :ט"כשת 

 Avishur, Yitshak

 1984: Stylistic Studies of Word-Pairs in Biblical and Ancient Semitic Literatures, Butzon 8l

 bercher, Kevelaer.

 Crystal, David

 1985: A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell, Oxford.

 Enkvist, Nils Erik

 1964: 'On Defining Style5, in Spencer J. (ed.), Linguistics and Style, Oxford University

 Press, London: 3-56.

 Gray, Bennison

 1969: Style: The Problem and Its Solution, Mouton, The Hague.

 Hockett, Charles Francis.

 1958: A Course in Modem Linguistics, Macmillan, New York.
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 Leech Geoffrey N. ä Short Michael H.

 1981: Style in Fiction, Longman, London.

 Riffater, Michael

 1959: 'Criteria for Style Analysis', Word, 15: 154-174.
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יטסינויסרפסקא־יטסינויסרפמיא בחרמב 'שולת' 

ילגופ דודל םיאושינ ייח לע 

טייש ידה 

.תרחא אלו אקווד ינומלא רמוח םע אלא גוודזמ ינולפ רמוח ןיאש ךרדכ 

([49] םיאושינ ייח ,לגופ דוד) 

לע תוגייתסהב לבקתה \ 1930-1929 םינשב הנושארל רוא הארש ,לגופ דודל םיאושינ ייח ןמורה 

ותלילע דוסיבש ,ונמזל־תיטוראה המתה לשב רקיעב ,הינמרג ידוהי ברקבו pאב םיארוקה ידי 

לש יטוראה םדיצו ,לייודרוגו האית םירוביגה ץב רשקה סיסבבש היגולותפה .תיביטקובורפה 

תורפסב תויתוברת־תויתורפס תומכסומ רבושה ,חיכש יתלב ןפואב ןמורב םיראותמ ,םהייח 

םיירוטסיה םיאנת עקר לע ,הדארה הדימב זא אופא הרשפאתה אל ותולבקתה .התעשב תירבעה 

־ב תפסונ םעפ רואל ותאצוה םע דחוימבו ,םישימחה תונשמ רבכ ,םימיל 3.םינבומ םייתורפסו 

4,לגופ לש ונובזעב ןמורה ןמ םיקרפ לש םייוליג תובקעב ,ירפ םחנמ ךרעש ,הנוש חסונב 1986 

5.תינושלו ,תיטאופ ,תיטמת — תירקחמו תיתרוקיב ,תשדוחמ תוניינעתהל סיאוועינ ייח הכז 

השגוהש ,ןגכ הרופצ 'םורפ תכרדהב ,ךמסומ ראות תלבקל רמג תדובע לע ססבתמ הז רמאמ 
.הל הנותנ יתדות .2000 רבמטפסב ,הפיח תטיסרבינואב 

.שרב רשא לש ותכירעב ,םילשורי ,הפצמ תאצוהב ,םיקלח השולשב םסרפתה ןמורה 

־תלשומ היירצונ ובש ,ןמורהמ תושרופמ הגייתסה הינמרג תודהי ,(201 :1954) םחנמ ןב השמ יפל 
תא םיל"ומ וחד ,רתיה ןיב ,ןכלו ,תינאידיורפ הקיטילנאוכיספו תינימ היגולותפ יפל ידוהיב תללעתמ 

,(1985 ,הנרס לאגי ךותב) ביצי 'י יפל ,ץראב םג .ינמרג םוגרתב ןמורה תא איצוהל לגופ לש ותשקב 

דוע .'הריתי תורבג לעב וניאש' 'רוביג' לשבו 'היולגה הקיטוראה' לשב תננוצ תרוקיבב ןמורה לקתנ 
לע תטרופמ הריקס ךותב ןכו ,(336 :1986) דקש ןושרג האר ,ומוסרפ םע ןמורה לש ותולבקתה לע 

.(77 ,52-51 : 1999)ןורימ ןד לצא ,הללכב לגופ תריצי לש התולבקתה 
קלח ,לגופ לש ודי־בתכב ואצמנש ןמורה ןמ םיקרפ רפסמ לע ,ירפ םחנמ יפל ,ססובמ שדחה חסונה 

רשקותמ יתורפס ןוידמ קלח הוויה ,שדוחמ חסונב ןמורה לש רואל ותאצוה .עיתפמב הלגתנ ונובזעמ 

.רפוסכו ררושמכ שדחמ 'ויוליג' לע ףאו ,לגופ לש דיה־יבתכ לש תורתסההו םייוליגה תכסמ ביבס בסנש 

,לשמל ואר) הכירעה השעמו דיה־בתכ תשרפל עגונב תורוקיבו םידה ררוע שדחמ ןמורה לש ומוסרפ 

,הז חסונ לע ונעשנש םיפסונ םירקחמ לש םתעפוהל םג םרתו ,('לגופ תא תולגל לדחנ יתמ' ,1987 ,ןורימ 

ירפ לש וילוקיש לע .(5 הרעה ואר ,1994 ,רומ הלילג לש הרקחמ תמגודכ) םיחסונה ןיב האוושה לע וא 
.דפסה חסונ לע הרעה' ,333-331 : 1986־בו ,'היטבמאב לגופ' ,1985 ,ירפ ואר ,הכירעב 

םיתעלו ,לגופ לש הזורפה ללכב ןויע תרגסמב םיתעל)םיאושינ ייח לע םייזכרמ רקחמו תרוקיב ירמאמ 

תוינבתו םירמוח ,תימלוש אובל ;(1954) 'רפסמכ לגופ דוד' ,לאירבג דקומ :(ותרישל האוושה ךות 
,ריאי רוזמ ; (1986)םיאושינ ייח ,ןושרג דקש : (1975)ולש תרוסמבו הרישב םדוחייו לגופ לש ותריציב 

לע© לש הוורפה ןושלב ןויצ •.תועמשמו הרוצת ,הלילג רומ ;(1987)ודבל רישה לצ אל ,רוד לגופ 
.(2001) אלפהו לפואה ,ןורהא םמוק ;(1994) 
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ותודהיש ידוהיו וקוסיעב רפוס ,לייודרוג ףלודור ,רוביגה לש ויאושינ תכסמ תשרפנ ןמורב 

,תישפנו תיזיפ ותוא הכמ האית .היירצונ תירטסוא תינורב ,האית םע ,תקחדומ ךא וב תמייק 

תוריסמב וב לפטמו ,ונב אוה דליהש ענכושמ לייודרוג .היבהאממ דחאל דלי תדלויו וב תדגוב 

איה .ונב ללכ היה אלש ול העידומ איה ,הלחממ תמ דליהשכ ךא ,ותוא החינזמה ,האית םוקמב 

,תאז לכבו ,תיבה ןמ ותוא תשרגמ ףאו ולש הריציה חוכ תא תסרסמ ,ולש דיה־יבתכ תא תערוק 

לש היתושגרמ םלעתמ אוה .איהש יפכ תואיצמה תא תוארלו הנממ קתנתהל לגוסמ וניא אוה 

בהא יכ ץבמ אוה ,וילא תבזכנה התבהא ללגב תדבאתמ איהש רחאל קרו ,ויפלכ יטול ותדידי 

העיגמ ות ,יטול לש התומ לשבו קוניתה תומ לשב האית יפלכ וב תחתפתמ הזע האנש .התוא 

םיאוג םיזעה תושגרה .תפתושמה םתטימב ,םתיבב הבהאמ תאו התוא הלגמ אוהשכ האישל 

.הלילעה לש םויס טקאכ ,התוא חוצרל ,םעח האנק ףוטש ,ותוא םיליבומו וב 

וב םיחכונה םייתונמא םימרז תועצמאב סיאוועיג ייחב האירק עיצמ ןלהל שרפייש ןויעה 

הקיטמלבורפ ןמורב תנערוגמ םתועצמאבש ,םזינויסרפסקאו םזינויסרפמיא — יטננימוד ןפואב 

איבמ ,תידוגינ איה תיסיסבה םתסיפתש ,וללה םימרזה ןמ דחא לכ .הקיטתסא ירוחאמ תרצבתמה 

לע ,רופיסה לש הקיטמתה לע םיעיפשמה ,םלוע תשגרהו םיסחי ,תויטאופ תומגמ ומיע 

ןמורב תונושה תויתונמאה 'תופש'ה ץב הקיטקלאידהו תומיעה .ותלילע לעו ולש היציזופמוקה 

הלילעה תא םינגראמ — תחאכ תוהמבו הקיטתסאב ,קמועה הנבמב ןהו חטשה הנבמב ןה — 

םימרז .התוא תבצעמ ןמזב ובו ,תיתלילעה תוחתפתהה ןמ תעבונ התויקוחש ,הדונת םירציימו 

תפסונ תומד אלא וניאש ,לייודרוג לש ותוישיא תא םיביכרמה ,גוציי ינפצ ינשכ םידקפתמ הלא 

וב םימייק םה 6.םירשעה האמה תישארב תירבעה תורפסב 'םישולת'ה תיירלגל תפרטצמה 

.ותושילת תא םינדמה םה־םהו ,דחאכ הזב הז םישגנתמו םיבלתשמה ,םיישפנ 'םיבחרמ'כ 

־ברו תונוש תודעמשמ ללוכ ,םומע אוה ,(24-14:1997)קוצ לאירבג יפל ,'בחרמ' גשומה 

ךכ ךותב לביקו םינוש םישומישל לאשוה ךא ,תושממ לש םידממל ורוקמב עגונ אוה .ימוחת 

,תושייל עגונ ,רחאה דצה ןמו ,דחאה דצה ןמ ,םיסחי תכרעמו ןוגריא תרוצ ,רדס :תועמשמ־וד 

בחרמה גשומ תא םימשיימשכ םג םילוע הלא םישומיש ינש .םיטקייבואה לש םויקה ןפואל 

בחרמה')ומצע טסקטב וגוצייב ,ונייה ,םילאוטסקט םיסחיל לדומכ — רדסה .תורפסה םוחתב 

,תאז םע .('יזיפה בחרמה')טסקטב םיגצוימה תואיצמ ירמוח רואיתכ — תושייהו ,('יטוימסה 

ילארטיינ ןפואב םיתיעל ,ולש םידממה דחאכ יטוימסה ךותב יתפה בחרמה ללכנ ,ןרוצ שיגדמ 

םימייקתמה םיסחי ןיבל יזיפה בחרמב םימייקתמה םיסחי ןיב ילובמיס רשק ךות םיתיעלו 
7.יטוימסה בחרמב 

.(1990)תובנ ןונמאו (1988)דקש ןושרג ,(1987)ןורימ ןד ודמע רבכ ,םישולתה תרוסמ ךישממכ לגופ לע 

עבמה דבורב — םידבר ינשב םמושייבו ,'תושיי'כו 'רדס'כ ,'בחרמ' לש םישומישה ינש לע עיבצמ ןרוצ 
יא לעו 'בחרמ'ה גשומ תויתייעב לע .תויורשפא עברא לע עיבצמ אוה ,רמולכ ,ראותמה םלועה דבורבו 

: 1997 ,בחרמ ,מימ5 ,טסקט ,קוצ לש ורפסב הבחרהב ואר ,תורפסב ושומישב תומייקה תויוריהבה 
.גצוימה םלועה לש יזיפה רשקהב טסקטב 'בחרמ'ה תא ,רבד לש ופוסב ,ןרוצ ןחוב ונויעב .44-14 
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לש תועמשמב איה ,(23 :םש) ןרוצ יפל ,'בחרמ' גשומב שומישה תויורשפאמ תחא 

בחרמל קר הניא הנווכה .וב גצוימה םלועב אלא ,טסקטה הנבמב אל ומושייב לבא ,'רדס' 

,יגולוכיספה דממה ,ןמזה דממ :דממכ ספתיהל םילוכיה םינוש םיטביהל אלא ,ידממ־תלתה 

הזל המוד לדומ .ובש םיסחיה לולכמ לע ידממ־בר בחרמ ןיעמ ,יוכו ,יאידיאה ,יביטנגוקה 

תואיצמה לע הכלשהב וב שמתשמה ,ןדל טרוק ידיב ראות רבכ ,(םש :םש)ןרוצ ראתמש 
.תיגולוכיספ־ויצוסה 

Kurt Lewin, 1966:14-29,41-58,)ןדל טרוק לש תיתרבח־תיגולוכיספה הדשה תרותב 

לש םינושה םויקה ידממ לע ותלחהב 'בחרמ'ה גשומ לש בחרה חווטה ףקתשמ ,(193-206 

תושחרתהל הביסה ,ןדל לש ותסיפת יפל .(life space) 'םייחה בחרמ' הנוכמו םדאה 
םדאה לש ותוגהנתה תא םיעינמה תוחוכה לולכמב אלא ,דדוב טרפב הצוענ הניא םיעוריא 

היצאוטיסו תיללכ םייח תייצאוטיס — םיבר םיביכרמ ןובשחב םיחקלנ .הב םיטלושהו 

בחרמה םגו ידממ־תלתה בחרמה ,הרואכל־םיכרצו םיכרצ ,הרואכל־תודבועו תודבוע ,תיעגר 

תואיצמ ,(יזיפה בחרמה לש תימינפ תינבת ןיעמ ,ילאוזיו ןפואב ותוארל ןתינ אלש)יטמתמה 

וא תודיינ תניחבמ בחרמב דקפתמ םדא ובש ןפואה ןכו ,הנבמו םוקימ ,תואיצמ־אלו 

תוביטקפסרפ ,הייחדו הכישמ ,תרושקת ,ותביבסבו וילע םילעופה תוחוכו םיחתמ ,תויטאטס 

.דועו ,ןמז לש 

ייח ןמורב םג לעופ ,ןדל לש 'םייחה בחרמ' תרותמ הלוע אוהש יפכ ,'בחרמ'ה גשומ 

,תומת :םירומאה םייתונמאה םימרזה ןמ דחא לכ ומיע איבמש 'םלוע'ה תועצמאב םיאושינ 

,תודגהנתה ,תונווכ ,(ןושל םגו םיסחי) תרושקת גוס ,םיבצמ ,(תוישונאו ,ףונ) תונומת 

ינשכ לידדרוג רוביגה לש ותידוהב םימייקתמ םיבחרמה ינש .יוכו הרדוא ,תולוק ,תושגר 

ותוננובתה ךותמ םילוע הלא .םהיניב תדמתמ הלטלטב קתנ אוהש ,תלצופמ שפנ לש םיקלח 

וז םויק־תוליפכל .ותביבס םע ויסחימו ותוא םיפיקמה םישנאה ןמ ,ותוגהנתה ךותמ ,םלועב 

תיתלילעה הקימנידל הקמנהה ףא איה 8.לידדרוג לש םיאושינה ייחב עירכמ דיקפת שי 

.ןמורה לש ופוסל דע ,תוילאריפס תורזח לש הנבמלו 

,םינוש םייתונמא םימרזל 'וכויש' אשונ ןודנ ,לגופ לש ותריצי לע תרוקיבבו רקחמב 

םירחא ,ןושארל הבריק לע ועיבצהש שי .םזינויסרפסקאהו םזינויסרפמיאה םג םהיניב 

הנח יפל 9.תופסונ תויתונמא תומגמל ותקיזל םג ונעטש ויהו ,ינשל הבריק לע ועיבצה 

יפל .ותכירעבש רפסה בג לע היזנצרב ירפ םחנמ ידי לע ונדצ ,םויק תוליפכו םיישפנ םירושימ קב חתמ 

תויומד יתש הליכמ םדאה שפנ היפלש ,תיאניווה הזילנאוכיספה םע דחא הנקב הלוע וז הסיפת ,ירפ 

.(1986 ,ירפ) םיבירי לש גולאיד תומייקמ םיתיעל קרו וזמ וז תומלעתמה ,תורכונמ 

לגופ לש םיריש ןיב ימתיר ןוימד לע עיבצמ (56 :1966) ךז ןתנ .לגופ לצא םזינויסרפסקא לע דוע ואר 

לגופש רובסה ,(ד"כשת) סיגפ ןד לש ותעד לע קלוחו ,לקארט גרואיגו רליש רקסל הזלא לש םירישו 

לכל אובמב ,םימיל .םינושארה וירישב ונממ עפשוה אל ןכלו ינמרגה םזינויסרפסקאה לע עמש אל 

תויטסינויסרפסקא קמס תונוכת לע תאז לכב (45 ,51-42 :ב"לשת) סיגפ עיבצמ ,לגופל םירישה 
ךא ,תומדקומה םירשעה תונשבו הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב הנדול ובוש רחאל ובתכנש םירישב 
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םייתוהמ םילדומ ינש םה םזינויסרפסקאו םזינויסרפמיא ,(Kronfeld, 1996: 184) דלפנורק 

תיחרכה תיטנלוויבמא םיסחי תכרעמ טסקטה ךותב םימייקמ םה .לגופ לש הקיטאופב 

לש יתוברתה ומלועמ קלח ,הארנה לככ ,וויה הלא םייתונמא םימרז 10.ותועמשמ תיינבב 

זניאוועינ ייח תא וא ,ללכב ותריצי תא בתכ אוהש חרכהב ושוריפ ןיא ,תאז םע ךא ,לגופ 

יתוברתה םילקאה ןמ עפשוה אוהש ,חינהל רשפא .תנווכמ תיטתסא תועדומ ךותמ ,טרפב 

האמה תישארב התרפבו הרישב תירבעה תורפסב עיפוהש ,םזינויסרפמיאה — ותוא ףיקהש 

הינמרגב תיטסלפה תונמאה ימוחתב חרפש ,םזינויסרפסקאהו ",אסיג דחמ ,םירשעה 

12.אסיג ךדיאמ ,תופסונ תוצראל טשפתהו הפוקת התואב הירטסואבו 

:ו''לשזו) קנבדנז ןועמש םג .רליש רקסל הזלא ירישל וא לקארט ירישל ןוימד םייק יכ רובס וניא 
,היד תססובמ הניא לקארט לש ותריש ןיבל לגופ לש ותריש ןיב םיכרועש האוושההש ,רובס (82-70 

םהב השענש שומישכ וניא ,לקארט תרישב עיפומ אוהש יפכ םיעבצב יטסינויסרפסקאה שומישה ןכש 

תרכינ ןכא תיטסינויסרפסקא הקיטקרפש ,(74 :1999) ןורימ ןד רובס ,קנבדנזל דוגינב .לגופ תרישב 
םיביכר לע םג .(יתעיבקב קנבדנז ססבתה םהילעש ,םימדקומב אלו) לגופ לש םירחואמה וירישב 
םירקוח ועיבצה ,יטסינויסרפמיא ןונגס ילעב םירצויל הבריק לע וא ,םייטסינויסרפמיא םיבשחנה 
ינשמ עפשוה לגופש ,רובס (47-45 :ב"לשת) סיגפ :לגופ לש ותריצי תא ןוחבל םאובב םירקבמו 

הלבקהה .ןיסנג ןסינ ירוא רפוסהו קחצי ןב םהרבא ררושמה — ותפוקתב תירבעה תורפסב םישדחמ 
יפל .םתריציב םייטסינויסרפמיא םיטנמלאל האוושה ךות רקיעב ,תרוקיבב תרזוח הלא םירצוי ינשל 

ןבומב אלו ,תירבעה הרישב רתויב 'םיינועבצ'ה םיררושמה ןמ דחא אוה לגופ ,(76 : 1972) ץרווש לעי 

:םש) קווש תנעוט ,ןכ ומכ .תוארמה תא טלוקה ישוחה דממה לא תונווכמ היתונחבא .ירופאטמה 
תוחפ םיבורק םהירה ,קחצי־ק ןיבל לגופ ןיב הבריק רבדב תרוקיבב תמכסומה העיבקה ףא לע יכ ,(96 

ונושלל הקיז לע עיבצמ (36 :1983) םמוק ןורהא .םיעבצב םהישומישב דחוימב ,בושחל לבוקמשמ 
ירבע רצוי לכמ רתוי תיזתסאניסה הרוגיפה תא ויתובקעב חתיפ לגופש ךכב תיאטבתמה ,ןיסנג לש 
רוזמ ריאי יפל .לגופ לש ותריציב הלא םינוויכ ינש לע ועיבצה הזורפב םג .ול דחוימה ןפואבו ,רחא 

םירייצ לש תונומת ךותמ ומכ םירסמנ ,םיה חכונ הלבונב ףונה ירואית ,(23-22 :1987) 
הזורפה תוריצי שולשב יטסינויסרפמיא ןונגס לע עיבצמ ,(94 :1988) דקש ןושרג .םייטסינויסרפמיא 
לע העיבצמ ,תאו תמועל ,(1987) ףסוי רב לטומח .םיה חכונ ־ו ,םיאושינ ייח ,אפרמה תיבב : לגופ לש 

םזינויסרפסקאל תקהבומה ותוכיישב ,רתיה ןיב ,אוה תירבעה תורפסב ודוחייש ןמור לעכ םיאושינ ייח 

,איה תרמוא ,ןיסנג לצאש אלא ,ןיסנג לש וזל יעבט ךשמה איה לגופ לש הזורפהש ףא לע ,יפוריאה 
תורהצה ורוביג יפב םישל ססהמ וניא לגופ וליאו ,םזינויסרפמיא לש תובכשב הדרחה תקעצ הפוטע 

,ןקיטנמור־ואינכ לגופ תא גווסל התסינ תרוקיבה ,(Kronfeld, 45: 1993) דלפנורק הנח יפל .תורישי 
.וידחי הלא לכ תא ליכמ ולש םזינרדומה ,השעמלש דועב ,טסינויסרפסקא ,טסינויסרפמיא ,יטנדאקד 

.60-56 :1966 :ואר ,'ייסוס םילוע טאל' רישב טרופמ ןפואב העפותה תא תנחוב דלפנורק 10 
יתרפאה ףסוי לש ורואיתב ףקתשמ ,שדח ןפואב עבטב ןנובתמה ,יטסינויסרפמיאה הטילקה ןפוא 11 
,רמוא אוה ,וז הפוקתב .תירבעה תורפסב םירשעה האמה תישארב עבטה תריש תא (174-172 :1976) 

ןפל רבעמ הרישה לש התחיתפב ןהו ,ןמזה תב תיפוריאה הרישה תעפשהב ןה םייוניש הב ולח 
עגרב תניינעתמה השדח תוננובתה — ררופתמ םלוע לש השגרהל יוטיב תתל ךרוצה ךותמו ,ימואלה 

תרדגהב תויתייעב תמייקש ףא לע ,(289-285 :1999)ןמצלוה רנבא יפל .יללכב אלו ,ףלוחהו רידנה 
תירבעה הרישב הז םרז לש וייוליג לע םינוש םירקוח םיעיבצמ ,תירבעה תורפסב םזינויסרפמיאה 

נ"א ,ןמפוש ןושרג לצא — הזורפבו ,רדולוסו ןיקמט ,ןמכיפ ,קחצי־ןב לצא םירשעה האמה תישארב 
.ןונגע י"ש לש םימדקומ םירופיסבו ,ןוראב הרובד ,יחמק בד ,ילאירא א"ל ,ןיסנג 

.ןורטאיתבו המרדב םג ךשמהבו הרישב הליחת םזינויסרפסקאה חתפתה תירבעה תורפסב 12 
הצובק ,(138 : 1997) ןמצלוה יפל ,גציימה ,גרבנירג יבצ ירוא אוה הרישב טלובה טסינויסרפסקאה 
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,שיגדהל שי ,הז רמאמב תכרענ ,ןמורב םירומאה םימרזה ןמ תועפותב תוננובתהה 

וא ,ולש םייתורפסה םייוליגב אקווד ואלו ,םרז לכ לש םייסיסבה םיסודומה תועצמאב 

םוידמה לש ויתויורשפא ףקותמ ,ןבומכש ףא לע ,םוידמל םוידממ הרמהה תויורשפאב 

שדחה חסונה היהי ,ןאכ ןויעל ילאוטסקטה רוקמה .ןושלה תועצמאב תולגתמ ןה יתורפסה 

טופישב םרוקמש םימעטמ אלו יטתסא לוקישב םרוקמש םימעטמ ,ירפ םחנמ לש ותכירעב 

13.'הפצמ' לש םדקומה חסונה יבגל ןהו הז חסונ יבגל ןה ,יתא 

יטסינויסרפמיאה בחרמה 

,תיטסלפה תונמאב הרשע־עשתה האמה לש היינשה תיצחמב עיפוהש ,םזינויסרפמיאה 

ןהיניב ,תומייק תויתונמא תומגמל היצקאירכ ,(275-241 :ט"לשת)רתאה דלונרא יפל ,חמצ 

'םיטסינויסרפמיא' יוניכה .תטלשהו הביתכמה תימדקאה־תידסמימה הינומגהלו ,הקיטנמורה 

,השעמל ,התיהשו ,זירפב 18ד4־ב המייקתהש קנע תכורעתב םיפתתשמל געל םשכ ןתינ 

.היסרפמי* — החירו ,הנומ רגדא לש ורויצ םש לע ,דסמימה דגנ דרמ ןיעמ 
תא סנ לע ולעה ,(Kronegger, 1973:42-89)רגנורק 'תבזילא־הירמ יפל ,םיטסינויסרפמיאה 

רכבמה ,שדח ישגר םלועו םייחה יפלכ שדח סחי העיצמה ,הרישיה תישוחה תומשרתהה 

הטילקהו תוננובתהה םצע .תיביטנגוקה הסיפתה ינפ לע ,תיביטיאוטניא־תישוח תוסנתה 

רייצה שמתשמ ,המלשה תיטמוטואה הייארה ןמ ותוענמיהב .םמצע ינפב םיכרעל םיכפוה 

חנות ,עבצהו רואה תרזעב יעבט לובג םירצויה םימתכבו לוחכמ תוחישמב יטסינויסרפמיאה 

ךותמ םגו וז הקינכט לשב םג תונטק תודיחיל תקרפתמ תואיצמה .םימחותה םירוטנוקה תא 

םתפקסאה .ףיקמ ,ינללוכ ןפואב תואיצמה תייארמ תחרובה ,תיטסיפקסא תוננובתה 

תונמדזמ םש ,עבטה לא תנאוסה ריעה ןמ תוטלמיהב ,רתיה ןיב ,הלגתמ יטסינויסרפמיאה 

היורגה שפנה רחבת ריעב םג םלוא .החירפהו בשעה ומכ ,אליממ תונטק רויצ תודיחי 

הנומתה לופריע ידי לע תובר םימעפ ,יטסיפקסאה סופדל םימיאתמ םייטפוא םיאנתו תוארמ 

.יוכו ,לפרע ,תשורחה יתב ןשע ,םיננע ,רוטיקב 

תורכינ םהיתוריציבש ,םירשעה האמה תישארב םיפסונ םיטלוב םיררושמ .ורודו וליג ינב םירפוס לש 

,םש) הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתמ וירישב יריאמה רודגיבא םה ,תויטסינויסרפסקא תומגמ 
םלועה בלב ,םינושארה ויריש ץבוקב ,םולש 'ש ,(74-25 :1992) רקספיל בדיבא יפל ,ןכו ,(41-36 
: 1988) דקש יפל ,עיפומ וז הפוקתב תירבעה הזורפב .הרסמ תיטמרדה המאופב ןדמל קחציו ,(1927) 

ח"י תא םגו ,יקצירטסיב ןתנ תא ץיצמ (םש ,םש) רקספיל .זזה םייח לצא יטסינויסרפסקא וק ,(68 
תויתונמאה ויתופקשהב ןכו ,תיטסיצלבופהו תיתורפסה ותריציב טסינויסרפסקאכ ספתנש ,רתב 
תלוכסא' תועצמאב ,םילספו םירייצ ץראב הז םרזמ םיעפשומ םישולשה תונשב .(םש ,םש)תויתרבחהו 

יוטיב תואצומו תויטסינויסרפסקא תומגמ תוכרכנ תיצולח תוליעפב םגו ,(ב''לשת :רשיפ הנוי)'סירפ 

.(1991 ,זפוא הביבא) םייטסיצלבופ םיצבקבו תונותיעב 
תכרעמ לש התישאר איהש ,הניצס הטמשוה ,שרב רשא תכירעב 'הפצמ' תאצוהב ,ירוקמה חסונב 13 

.(32 הרעה ןכו ,22-21 ואר הז ןיינעב הבחרהב .ןמורה לש ומויס תנבהל ןאכ תינויחה תומרטה 
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תונמאה תסיפת תלחומ םתועצמאב רשא ,םייסיסב םייטסינויסרפמיא םיסודומ 

רבעמב אליממ הכורכה תויתייעבה ףא לע) ילולימה םוחתה לע תיטסינויסרפמיאה 

,הביטקפסרפה תונורקע רקיעב ,(15 :1973) רגנורק יפל ,םה 14,(םוידמל םוידממ 

,לצהו רואה יקחשמ ,תישוחה היצפצרפהו תיעצמא יתלבה הטילקה ,תוילנוסרפמיאה 

ןמזב תונתשהה גשומ ,םירוטנוק לע רותיווהו תוימתכה ,םזיפקסאה ,חותפה ריוואל האיציה 

.תונטק תודיחיל תקרפמה הייארו ,תויצאירווב תויתרזחה םג ןכלו ,דדובה עגרה לש ונואפיקו 

,לשמל .טסקטב םינוש םישומימב ןהו ירואיתה דוסיב ןה אטבתהל םילוכי הלא 

אלא ,עדוי־לכ רפסמ לש דויח תועצמאב אקווד ואל רצווית רוביגה תומד לע הביטקפסרפה 

,םירוטנוקמ ענמיהל הפיאשב .הייאר תויווז המכ לש ףוקישכ ,וילא תויומד המכ לש ןסחיב 

.תוימתכה ןורקעל הליבקמה ,תילדוזיפא הריסמב רמומ תויהל יתרוסמה הלילעה וק יושע 

ףקשמכ ,תיגולוכיספה ותוכיאב םג אלא ,ילאוזיו דוסיכ קר אל שממתהל לוכי רואב שומישה 

,(69-46 :ו"לשת) קנבדנז יפל ,ןושלב .(72 :םש)יטסינויסרפמיאה Stimung^ ,חור ךלה 

ןניאש)תויביספ תויקודקד תורוצב תיטסינויסרפמיאה הייארבש תוליבסה היוטיב תא תאצומ 

ןושלב שומישו יריבחת שוביש ,תורכומ ןושל תוינבת תריבש ,(אקווד תירבעב תובורמ 

םוידממ הרמהב תומולגה תויורשפאה ןמ קלח ךא ,ןבומכ ,ןה הלא תואמגוד .ישוח לולצמכ 
15.םוידמל 

תישוחה הטילקב :םיירקיע םינפוא המכב יטסינויסרפמיאה בחרמה הלגתמ םיאושינ ייחב 

לש םיטקפאל דחוימבו ,ויעוזעזלו ףונה ישחרל ותושיגרבו לייודרוג לש תיעצמא יתלבהו 

ףונה תונומתב ,תויצאוטיסה ןתוא לעו תוארמ םתוא לא בושו בוש תורזחב ,רואה 

ןכו ,םייטסינויסרפמיא חור ךלהו הרדוא תרצויה ,תירואיתה ןושלה תועצמאב תופקתשמה 

תמועל .הלילעה תיינבל תיתוהמ תובישח הל שיש ,םזיפקסאל לייודרוג לש תטלובה ותייטנב 

.םיקסורמ וא םישבושמ םניא ריבחתהו קשלהו ,תויראיניל לע תרמוש המצע הלילעה ,תאז 

הניצסה ןמ רבכ הלגתמ תיתרכהה ינפ לע תישוחה תומשרתהה תא לייודרוג לש ותפדעה 

16:הנישה לא הרזח טלמיהל הסנמו שדח םוי לא ררועתמ אוה הבש ,ןמורב הנושארה 

קיפסה אל בושו ונשויל םייתניב רזח טקשה םלוא .בישקהו תומוצע םייניעב לייודרוג ההש עגר 

טשפומה ךרדב ,רחואמב השיקנה וז סופתל ,ןורדסמב וישכע הז הרגסנש ,תלד תשיקנ סופתל 

(9).הלטבו העווג רבכ המצע איהש רחאל ,לוכיבכ 

.119-116 :1997 ,ןמצלוה לצא וז היגוסב ןויד ואר 14 
:לשמל ,ואר ,תירבעה תורפסב םייטסינויסרפמיא תונורקע לש םישומימ תניחבל תויטרקנוק תואמגוד 15 

,(ג"נשת ,ב"נשת) רקספיל ,(243-209 :1979) ןורימ ,(1978) ןדס ילינ ,(69-46 :ו"לשת) קנבדנז 
.(294-289 :1999־ו ,126-123 :1997) ןמצלוה 

ץוביקה תאצוה ,1986 ,ירפ םחנמ תכירעבש םיארוטינ ייח לש שדחה חסונה ןמ תוחוקל תואמגודה לכ 16 
.דחואמה 
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:ןכו 

הררבוה ילכה תליפנו ,הלולצו תינקיר השיקנ חפ ילכ המא עגר ותוא שקנ בוחרה תפצרמ ינבא לע 

(247).הל הלחתה השיקנה התיה וליאכ ,וישכע קר הרכהל 

חסיהב שחרתנ ףוליח לש הז סצורפ [...] ,גנילרמ רותראב ול ףלחתנ המ םושמש ,רנכרל רותרא 

(297).תספתנ יתלב ,השולק האובב אלא העיגיה אל ותרכהלו ,היארה שוח םוחתב קר ,רומג 

,'םייק ינא עמשמ בשוח ינא' ,טרקד לש וטפשמ לע הזארפרפב Andre Gide),17)די'ז הרדנא 

חורב .see, I feel, I hear, I smell; Therefore I am 1 18:השיחה תועצמאב 'ינא'ה תא רידגה 

:וב ןנקל הליחתמ ןוסא תשוחתו וביל לא קפסה ןנתסמשמ ,םישוחב לייודרוג םג זחאנ ,וז 

...וישוח תשמח לע ,ומצע לייודרוג ,אוה ול רייתשי דוע ירה ,לכה ,קימטל לכה ךלי הלילחו סח םג םאו 

(169)!אוה ולש ולוכ םלועה לכ ?ןכ ץאה ,ירמגל םדאל ול םיד ,עודי בצמב ,םיחוקפ םישוח השימח 

ךכ ,תונוש תויצאירווב טקייבואה ותוא רתח םהבש ,םייטסינויסרפמיא םירויצב ומכ 
טטושמה לייודרוג לש ויניעל םילגנה תוכרדמה יצירתו תופצרמה ינבא בושו בוש םיראותמ 

הארנ ,האית לא הנושארל עדוותי וברעבש ביבא םוי לש ורקובב ,ןמורה תליחתב .תובוחרב 

:חיטבמ םלועה 

אלש תופי תורענ קחורמב ריכזהשו ,רדגומ יתלב ,דחוימ חיר ונממ ףדנש ,רשופ רקוב ותפל ץוחב 

תוריעזה תוילולשהו ,תחלוזמ התיה רבכ תפצרמה .שדוחמכ היה לכה .תורגב ללכל ןיידע ועיגה 

יתב ,םימארטה ,םיליבומוטואה תונורקה .תוננער ריוואל ופיסוהו יומסב ופדנתנ היצירחבש 

(10).ליג קיפה ,הריעצ המח תוהוגנב קירבה לכה — םה םג םדאה ינבו המוחה 

וייח .תוכרדמב םג יונישה תא האור אוה ,לייודרוג לע םירבועה םיעוריאה םע ,ךשמהב 

העורק תפצרמה' םג זאו ,הל אשינ םרט וליפא ,האיתל האנקה תושגר םע עקבתהל םיליחתמ 

ףקתשמ םלועה ,ותנותח רקובב .(62)'וז יבג לע וז תוכורע ויה תורוקעה הינבא'ו ,'התצקמ 

:תוצצונה תפצרמה ינבאב ךפוהמב 

יארכ הצצונה תפצרמב .םשגה תמחמ תצקמב םעומ היה ריעה זכרמ תובוחר לש שודגה רואה 

לעש םיכופה םיתב ירוט ינשו ,םיכופה םהיככוסו הלעמ יפלכ םהילגר ,םירבועה ופקתשנ רוחש 

(70).בוחרה תפש 

.יתפרצ תורפס רקוחו ,ךרוע ,רפוס היה (1951-1869) ריד הרדנא 17 
.(35 :1973) רגנורק לצא טטוצמ 18 
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,ךכ רחא םימי המכו ,(311)'תפצרמה תא הסיכ קד גלש םורק' ,יטול לש התודבאתה םע 

,תעגשמ תועיתפב םעפ ידימ וב חקלתמ היה םינורחאה םימיה ינשבש ,ףירחה רעצה' רשאכ 

הטלש חורו תבקונ הניצ הטלש ;התיה הבוחט תפצרמה'ו רכז ןיא גלשל םג יזא ,'טעמ ההק 

.(313)'רדאב 

,הפורצ הניא םזינויסרפמיאל תסחוימה תוילנוסרפמיאה ,(142-121 :ג'נשת) רקספיל יפל 

תוחפו ,היצאוטיסה תנבהב ןומטו רואיתה תא םישדוגה םיטרפל טסומ ישגרה דוסיהש אלא 

טלוק ובש ןפואה יכ ,הלעמל ואבוהש םירואיתב םג תוארל ןתינ ,ךכיפל .שרופמה ויוליגב 

,תוארמה תא וכותל גפוסה ,ימינפה שפנה ךלהב ,רבד לש ופוסב ,הנתומ ףונה תא לייודרוג 

.תילנוסרפמיא־ומכ תוננובתהב ףונה ירואית תועצמאב ןאכ אבומ ישגרה דוסיהו 

ויפב תחסונמ ,עבטב תוננובתהל תעגונה ,לייודרוג לש תיטסינויסרפמיאה תוהמה 

ןפואב תגציימה) האית םע ותורכיה םוימ השטשטינ איהש ,ךכב ריכמ אוהשמ ,תוריהבב 

םג םגפנש ,ולש הריציה חוכל הרושק וז תוהמ .(ןמורבש יטסינויסרפסקאה בחרמה תא טלוב 

:האית לשב ןכ 

ןימאה .ךורע ןיאל הפי ךא ,רדגומ אל המ־רבד תארקל הזילעו הטקש הווקת לייודרוגב הססת 

ךותל ףא םיעדוי אלב תכפכפמהו יביבאה עבטה לכב וישכע הכוסנה ,תיללכ היפיצ התוא יהוזש 

יעוזעז שוחל ןורשכה ןיידע וב רמתשנש הדבועהו .ויתודרטו ךרכה תציחמ תורמל ,אוה ושפנ 

ינפל ןתיא היהש הז ,עבטה ןיבל וניב ימינפה רשקה .בר רשוא ותוא האלימ ,לכה תורמל עבטה 

רתוי םינשה תצורמב ךלהו ףפורתנ רשאו ,ךרכב ותבש תישארב דוע וליפאו ,ותדלומ ריעב ,ןכ 

דמלל האצי וז הדבועו — לילכ דוע קתינ אל ,אצמנ רשקה הז — הנורחאה הנשב טרפבו ,רתויו 

ןיידע וב רמשנ ירה ,ךכש ןויכמו .ךרכה ייח תעפשהמ ןיידע ןוונתנ אלש ,ובש אירבה רציה לע 

רבדל דעונ יכ ,שוחב לייודרוג שיגרה הז עגרב .הריציל םירישכמה םהש ,תוננערהו םירוענה דוסי 

ךרוצ וב דלונ .שונא חור ותוא הפצ אל ןיידעש ומכ ,ופוס דעו ותליחתמ שדח ,ךרע ריבכ הריצי 

לוכי אל האית ינפב םלוא ,ואולמב ולש ינאה תשגרה ,וז ותשגרה והשימ ינפב תונתל חמנ 

תולק סחי ול הלגתנש העשמ .גלגלמ קוחשב הז ןיעכ יודיו לבקת וזש ,עדי עודי .תאז תושעל 

דחוימ רודמ ןמ ומצעל עבק ,רקיעה ול שמישש ,ותוהמ לש הז דצ לא הלש לוזלזהו שארה 

תיוז ןרק הלגיש היה רשפא רתוי .ץוחבמ הראשנ איה .לגר תסירד םש התיה אל האיתלש ,ושפנב 

(187).ותשא ינפב רשאמ ,לשמל ,יטול ינפב וז 

לע םג לייודרוג ליעפמ '9,'עבטה יעוזעז' תא השחה וז ,תיטסינויסרפמיאה תוננובתהה תא 

הניאש ,הננער הייאר רמשל הפיאשה .ךרכה ייחב ןומטה ןווינל תועדומ ךות ,ינוריעה ףונה 

,השורדה וז םג איה — םיריעזה םהיעוזעזב םירבדה תא האורו תולבוקמ תוינבתל תדמצנ 

םישוחביו 'תינושאר הטילק' םלועה תא טולקל לייודרוג לש ותלוכי לע עיבצמ (165 :2001) םמוק םג 19 
.םוירוטנסב םייעובש רבכ תאצמנו ונממ הקוחר האיתשכ אקווד (108 ,םיאושינ ייח) "םירעו םיחוקפ 
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אוה תורחא תויונמדזהבש ףא לע ,'אירבה רציה' והז ,לייוררוג יפל .הריצי חוככ ,ומעטל 

ותריצי תא האור אוה ,ןכ ומכ /תואירב'ה לשו 'ילוח'ה לש םתוהמל עגונב חוטב וניא ומצע 

20.תיפצתה ןמ קר אלו ,תישממ תוסנתהמ םג הנוזינ 

תכייש התמועלו ,ןמורב יטסינויסרפסקאה בחרמה תא טלוב ןפואב תגציימה איה האית 

— ותריצי םע ןאכ רשקנה ,לייודרוג לש ןפה הנפומ היפלכ .יטסינויסרפמיאה בחרמל יטול 

קלח התויה 21.ומיע הבריקל ןוצר ךותמ העד םהילע תווחל תגהונו וירופיס תא תארוק איה 

איה ובש ןפואב ןהו ,התבהא יפלכ לייודרוג לש יטסיפקסאה וסחיב ןה הלגתמ הז בחרממ 

.האית לש תיתייחה תוינימה ןמ לידבהל ,התונידעב ויניעב תרייטצמ 

תא רייצל וטנ םייטסינויסרפמיא םירייצ ,(Taylor, 1990:123-133)רולייט ןו'ג־לסאר יפל 

האור ךכ 22.ללכ ךרדב תויתיבו תונידע ,תוכר לש ,םילבוקמ 'םיישנ' םינפואב השיאה 

עוציבב ,תיב לש ונומיקבו תיב ילענב :התיבב חראתמ אוהשכ דחוימב ,יטול תא לייודרוג 

תירשפאה התוהמיאב ןכו ,(33 ימע) האמחב תוינמחלה תחירמו התה תגיזמ ןוגכ תולועפ 

םאה ,האית רשאמ ,וקוניתל רתוי הבוט םא תויהל הלוכי התיה יטולש ,רובס לייודרוג) 

ינפוא ,ןכש ,טלוב וניא םא םג ,ףסונ ןפ םייק המצע יטולבש ןייצל שי ,תאז םע .(תיתימאה 

לייודרוג רשאכ תיביסרפסקא תויהל הטונ איה רקיעב .םידיחא םניאו םיפלחתמ הלש העבהה 

ןמ ,המגודל — יטסינויסרפסקא חור ךלהמ תעפשומ איה םיתיעלו ,התבהאמ םלעתמ 

חצר לע היזטנפ הל שי .(208)'תינועגש הוואת' ידיל םירבג איבמהו 'םימד חיתרמ'ה ,הלילה 

קופיא ןיב הענה תוליפכ תמייקתמ הב םג .התודליב הסנאנ טעמכש רבתסמו ,הירוה 

בחרמה תא תררועמ איה לייודרוג לצא לבא ,הנצחהל המנפה ןיב ,תוצרפתהל 
.יטסינויסרפמיאה 

וז ותונרקס תא ץרתמ אוה .ותונרקס תא תוררועמ ןה תעב הבו ,וריעבש תוצורפה ןמ ששוח לייוררוג 20 
תונמנ ןה ןיאש םושמ ,תאז לכב ךא ,(215)'םייחה תוניפ לכל רודחל וילע הבוח ,רפוס ותויהב'ש ,ךכב 

.ישממה ןויסינה רבד תא תוחדל תואלתמא אצומ אוה ,'הבקנה ןימ לע' ויניעב 
.(163 :2001) םמוק הבחרהב ואר ,לייודרוג לש ותריציל יטול לש הסחי לע 21 

תויתיב תויצאוטיס תוראתמה ,תויטסינויסרפמיא תונומתב ,רולייט תובקעב ,יתאצמ ךכל תואמגוד 22 
The piano)רתנספה רוציש !טאסאק ירמ תאמ ,(clock tea' Five o, 1880)התה תעשב :ןוגכ ,תורחאו 
 1889 ,lesson), וא ,ירפכה ףונב םגו תיבה ךותב םג ,תונומתב םידליה םע דחי :ראות טסוגוא תאמ
:הגד רגדא לש ורויצ ,(The Milliners, 1882)זניצבוכה תונחב ומכ ,תוינייפוא 'תוישנ' תויצאוטיסב 

הלמלמה ,תולמשה לש םיכרה םידבה .הגד תאמ אוה םג ,(La classe de Danse, 1873)טלבה תוינדקר 

ןרעש תא תושירבמ םישנה ןהבש תונומתב .לופריע טקפא תריציל ,רתיה ןיב ,ועייס ,םיישנה םיפיעצהו 

,(Girl arranging her hair ,1886 ,טאסאק ירמ •,Maid combing a Woman's hair ,1898 ,הגד רגדא) 
תסבוכה ,1912 ,ראות טסוגוא) הסיבכו ץוהיג ומכ תולועפ עוציב תעב וא ,הצחרה תעב 
 [Washerwoman]) רויצב החיכש הניא יטורא טבמל אשומכ השיאה .תימיטניא תוננובתה תרכינ

תנשמ Gustav Caillebotte לש ותנומת איה הנממ תפקשנה תוינימב תטלובה הנומת .יטסינויסרפמיאה 
,השארל רבעמ תחאה הדי ,הפס לע החנ המוריע השיא ובו ,(Nu au Divan)שגרד לצ השיא ,1882 

אלו ןדועמ ןפואב תישנה תויטוראה תגצומ תויטסינויסרפמיא תונומתב ,בור יפ לע .הזח לע תרחאהו 
.הטוב תוינימב 
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,לייודרוג לצא תטלוב ,המיע תודדומתהה ןמו תואיצמה ןמ קומחל הייטנה ,םזיפקסאה 

:'החירב' תויורשפא המכ ליעפמ לייודרוג .ולש הבוגתה יכרדבו הטילקה ינפואב הלגתמו 

התבהאמ עדומ אלו עדומ ןפואב םלעתמ ,האיתל עגונש המ לכב תמאב ריכהל ברסמ אוה 

יורש ותויהב ,ףונב ותוננובתה .והנשמל דחא הפק־תיבמ דדונו תובוחרב טטושמו ,יטול לש 

הנישב זחאנ אוה ,ןכ ומכ .תלפרעמו תקרפמ תוננובתה איה ,יטסינויסרפמיא חור ךלהב 

חורב ,םיטיוסמ תוארמ םימעפל ותוא םידקופ ויתומולחבש ףא — (9)'הנכס ינפמ חרובכ' 

תילולפאה םע גזמתהל ונוצרב וא — םיבחרמה ןיב הדונתה ןמ קלחכ ,'תיטסינויסרפסקא' 

יתלוכי' זא יכ ,חרי אלל תוליל אקווד בהא ותודליבש רפסמ אוה .הארנ יתלב תויהלו 

תיבב ןיטרמ קוניתה תא זפשיאש רחאל .(25)'ירמגל יוסח שיגרהלו תילולפאב רתתסהל 

תילולפא השורפ ושפנבש יפל' ,םיראומה תובוחרה ןמ 'תעדמ אלש' קמוח אוה ,םילוחה 

הבש םיבצעה תוטטומתהו קוניתה תומ רחאל .(247)'רואה תא אושנל ול היה השקו ,הפופצ 

הצוחמש תא םדא האור — ןויער וב הלע — רואב' ןכש ,ךשוחב תבשל ףידעמ אוה ,הקל 

,יטול לש התומ רחאל .(270)' ...םירבדה לש םברק תא ףאו .אוה ומצע תא ךשוחב ,ול 

לש קיז םושש ,ינוציק םוטמט ךותמ' הב טיבמ אוה ,האית םע ויסחיב תפסונ הנצקה הלחשכ 

תא ותורבתשהב רצויה ,תונושה ויתויופקתשהב רואה .(313) 'ודעב רודחל לוכי אל רוא 

יענענמב תושמשממה המחה ינרק :םינווגמה וינפוא לע תונוש תויונמדזהב ראותמ ,םיעבצה 

'הלילו םיסנפ רוא רמונמ לטרועמב חורס'ה בוחרה ,(58)ינוריעה םיסנפה רוא ,(33)רתנספה 

םיעוריא ינש לש םתושחרתה םע .דועו ,(58) םינושה םיטלשה לש ןואינה תורוא ,(םש) 

קחרתמ ,(יטול לש התודבאתהו קוניתה תומ)ותוחכפתה־ותורדרדיה ךילהתב םייתועמשמ 

השקתמו ,וכות לא םימשרה תא טסינויסרפמיאה טלוק ותועצמאבש ,רואה ןמ לייודרוג 

הטובה תיטסינויסרפסקאה תוצרפתהה לא רתויו רתוי ברקתמ אוה ,ןכש ,המינפ טולקל 

.האית חצר — ןמורה תא תמתוחה 

םיקלחכ וא המלש הנומתכ ,יטסינויסרפמיא רויצב ומכ ,םיירעזמה ויטרפ לע רסמנ ףונה 

:םייניסנג־ומכ םירואיתב ,הנממ 

לע םבורו לעממ תונליאה לע םתצקמ ,תורירשבו םינגב ושוויא ,םימכרוכמה ,םישביה םיפרטה 

ןמ הקד רופכ תבכש רחשה תולע םע תיארנ התיה [...] .היוצמ חור לכל ושרשיר ,תחתמ עקרקה 

.ואנודה תלעת ףוח לעש לדלודמה אשדה יאלט לעו תפצרמה לע רכוס תקבאכ הדחפמ ,הקדה 

 (77)

'תססוכ הגות' םימעפל ףקתנ לייודרוג :תיניסנג חורב ראותמ לייודרוג לש וחור בצמ םג 

בלב ץומל דמע רימט שע המא' ,(220)'הרורב אל הקעומ' ,(174)'תמסרכמ תובצע' ,(13) 

:םידירפמ םירוטנוק רדעיהבו .דועו ,(299) 'שואייו תובצע' ,(296) 'תמירסמ הביס אלל 

.(234)'םיימש הברה םהב םיברועמ רבכשכ ,םיצעה תורמצ' 

יאצמה ןמ טעמ ךא ןה ,ןמורב יטסינויסרפמיאה בחרמה תא תוגציימה ,הלא תואמגוד 

תיווזה ןמ םה לייודרוג לש תוננובתהה ינפוא ,בורל ןכש ,תופסונ תובר ןנשי — ובש 
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.יטסינויסרפסקאה בחרמה ןמ םיגוציי לש תוחיג ידי לע םיערפומ םהו ,תיטסינויסרפמיאה 

םיקרפב .תטלשל תכפוה איה ובש ,ןמורה לש ומויסל בורק דע תרבוגו תכלוה וז הערפה 

ךלהב םהב ןותנ וניא לייודרוג — תיטסינויסרפמיאה תוננובתהה תמלענו טעמכ םינורחאה 

.חפתמ אלא ,ינטלוק חור 

יטסינויסרפסקאה גחומה 

תישארב הינמרגב חמצ ,(Fumess 1978: 161-208) סנראפ דנומייר יפל ,םזינויסרפסקאה 
ברע הב ררשש ילכלכהו יתרבחה ינידמה בצמל הבוגתכ תורפסבו תונמאב םירשעה האמה 

,הסובתה רחאל הב ונניקש האחמהו לוכסתה ,שואייה תושוחתלו ,הנושארה םלועה תמחלמ 

הז םרז .וכותבש םימרזהו תונונגסה ,תומגמה לכ לע הסכמ וניא ומצע חנומהש ףא לע 

הניאש העבה לע ססובמו ,םזינויסרפמיאל תינורקעה תיתונמאה ותפקשהב ינויצקאיר 

,תיטסינויסרפמיאה תוננובתהבש תודמציהל דגנתמ אוה .ילאטיו יוטיב תלעב ,תיטמימ 

לדבהה ,תיטמתה הניחבה ןמו תינונגסה הניחבה ןמ 23.טעמכ םיכופה םיטנמלא לע תתשומו 

ראתימה רוק ,תיטסינויסרפסקאה הריציב ,לשמל ,ךכ :םוצע אוה םימרזה ינש ןיב 

לע ,םה םיעבצה .תיטמת המזגהו בוציעב המזגה ,תנווכמ היצזיטמרד םירצוי (םירוטנוקה) 

ףופכ וניאש ,ימינפ םלוע לש אוה דטיבהו ,הטושפ תוישוח לע םילעופה ,סיסב יעבצ ,בור יפ 

,(Weisstein 1973: 23)ןייטשסייו ךירלוא יפל .(םש ,םש)ינוציחה םלועה יקוחל חרכהב 

,דחפ ןוגכ חור יבצמו םיזע תושגר ,םיישפנ םיבצמ גיצהל איה םרזה דוסיבש הפיאשה 

םיסחי וא ,םילימ רצוא ,ריבחת ,הרוצ ,עבצ לש תוויע ךרד ,רכו הזאטסקא ,החמש 

תירורד יפל ,הירקיעו ,םינושה םימוידמב םרזה ידליגב תיתועמשמ הקיטמתה .םייטננוסיד 

תוינחוכ ,םינימה ןיב קבאמ ,סוטאנתו סורא 24,הקעצה יגוציי :םה ,(30-8 :1992) הירא־רוג 

האחמו ינחורל הפיאש ,תיטפילקופא השוחת ,תוומהו ילוחה ,םייאמה ךרכה ,השיאה 
.תיטילופו תיתרבח 

םייתסמו ,תמדמודמ היווה ךות לא חפתמה ,הגאש לש יומידב חתפנ םיאושינ ייח 

הקיטמת ומיע איבמה םלוע ,בושו בוש ,חיגמ ןיבל ןיב :הלואגו םקנ ותילכתש חצר השעמב 

־ודאס םיסחיב ,תינלוחו הפירח הקיטורא תשרפנ .יטסינויסרפסקאה םרזה ןמ תונומתו 

ישרוי ץבוקה ךותב ;1917) 'הרישב םזינויסרפסקאה' ,דימשדא רימיזק לש תיטספינמה ותסמב 23 
הפקתה הנשי ,(84-79 :1973 ,[ךרוע] יקסבושורה ןימינב) םיטספיענ רחבמ ,הרישב םיילובמיסה 
ירה ,'לטונ'ו 'רסומ' ,יראתמ' ,'האור' םזינויסרפמיאה םא ןכש ,ותוהמו םזינויסרפמיאה לע תשרופמ 
רוזחל ןיא .אצמנ םלועה' :דימשדא ןעוט ,רקיעבו .'שפחמ'ו 'בצעמ' ,'הווח ,'לכתסמ' םזינויסרפסקאה 

.Die-Aktion ןותיעב ,1919 ,הינמרגב הנושארל המסרפתה הסמה .יתינש וילע 

םרזב תועיפשמהו תועודיה ןמ איה ,1893־מ רויצהו ,ץעה ךותיח — קנומ דראודא לש הקעצה 24 
.יטסינויסרפסקאה 
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הוולמה תיטסינויסרפסקא הקיטמת — םידיקפת ךופיה ךות ,השיאל רבג ןיב םיטסיכוזמ 

והז — 'המזוי לוטנ ןברוק'כ רבגהו תסרסמכ השיאה .םיפסונ םיינייפוא תונויערו םיביטומב 

העיפומה ,דפרעה־השיאה .םינימה ןיב יטסינויסרפקאה תומיעב טלובה תוחוכה םחי 

לייודרוג תא יטורא ןפואב תפקותה ,האית לש התומדב תלגלגתמ 25,קנומ לש ותנומתב 

:המצעב םיאושינ ול העיצהש רחאל דימ ,םדקומה 'םהיתולולכ ליל'ב 

םמורתה הזח תיווע תמחמכ קרפל קרפמ דלס הטמ יפלכ בברושמהו ידמ רתוי ךוראה הרטנס 

םהב ןמתסנש ,הינפ וילא הכפה ,םיילענה ןמ דיימ התפרה וז .הטימה לע הדיל בשי לייודדוג .זועב 

קתיהבו ,ןיטולחל ועינכהל ידכ וליאכ ,המורכ םייניע קיז וב הצענ ,םד ףאושו ירזכא יוטיב וישכע 

.תקנחנ החינג טלפ לייודרוג .תינסרוד היחכ ותקרפמב היניש העקתו תינרוחא המצע העיתרה דחא 

תונודיכ .ופוג ךותמ םיסנו םיפדנתמ ויתוחוכש שיגרה .דחאכ הדמחו בואכממ ףלעתהל בשח אוה 

ךשמיי הז בצמש לייודרוג שקיב הז םע דחי .וחצממ הצרפתנ העיזו ויניע ינפל ודציר םימודא שא 

אל ןיידע השיא םוש וישכע דע .ןיטולחל ותוא תימי ,ףלא יפ רבגתי ובואכמש ,הלכת ןיאל 

(39-38).הזל המוד בצמב ותוא העיקשה 

וא דפרע לש םייומיד ןיב ,(23 :1981) סלזיימ־ישימע הויז יפל ,הענ םזינויסרפסקאב השיאה 

דמצבו ,יטולו האית — יזכרמה דמצב ןמורב הלגתמ הז דוגינ .השודק וא השדק ,הנודמ 

הכוזו ,ןועגישה ףא לע תיתודליה תומימתה תא תלמסמה יצנרפו התפמה לטסוג — ינשמה 

םיגשיהל עיגהל רבגה ןמ תענומה ,תסרסמה השיאה לש המתה .לייודרוגמ 'יהמיא' לופיטל 

קר אל האית — ישעמ יוטיב םג ןמורב תלבקמ ,הלש הפירחה הקיטוראה חוכב םיינחור 

,ולש דיה־יבתכ תא תערוק ףא אלא ,ולש הריציה חוכ תאו לייודרוג לש וחור תא תשבשמ 

הביתכה תא ךופהל ץלאנ אוה יכ דע ,חאה תא םהב תיצהל העיצמ תרחא תונמדזהבו 
.םירתסמב השענה השעמל 

תושוחת ןה ,תושעותמו תומילא םירעב ילאוטקלטניא תחנ יאו ישפנ טקש רסוח 

םדאה ייח לע תוימויק תולאש תועצמאב םג ןמורב תולועה ,תוינייפוא 'תויטסינויסרפסקא' 

סואמה גוסהמ תילאוטקלטניאה תועיבצה וב תגצומ .וייחב תוילאוטקלטניאה דיקפת לעו 

,רלישל ,התיגל םסחיימו םימגתפו םירמאמ הדובה ,לדנירק 'רד חסונ ,לייודרוג יניעב רתויב 

לש ותרות תעפשהב םיימויקו םייפוסוליפ תונויער םירכזנ ,ןכ ומכ .דועו הזוניפשל ,טנאקל 

תא תודירטמה ,םדאה ייחל התוציחנ לעו הביט לע ,תונמאב ךרוצה לע תולאש ,השטינ 

,רלדנסה ק'ציבורו לש םייחה תיירואיתבש תוטשפהו טקשה לומ תודמועו וירכמו לייודרוג 

הרטמה תרסח ותוטטושב ,רתיה ןיב ,אטבתמ טקשה יא .םיילענ לש הקירופאטמב תגצומה 

ןוגכ ,םיעזעזמה ויתוארמ לע ןאוסה ךרכה םירכזנ עקרבשכ ,הניו תובוחרב לייודרוג לש 

הרעישו וראווצב ץוענ השאר ,רבגה תא ףקותה דפרעכ השיאה תראותמ 1893־מ קנומ לש וז הנומתב 25 
.םדכ םרוז םודאה 
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ןגב לספסה לע םינשיה תיבה ירסחו םינצבקה ,םירוכישה ,תוינאציה ,ואנודב הרענה תעיבט 

ןמ ותוא תשרגמ האיתש רחאל ,רבד לש ופוסב ,םהילא ףרטצמ לייודרוגש ,הסחמה תיבבו 

ריסאה ,הטימל ונכש תועצמאב העישפו םיילוח לש זוכיר שגופ אוה הסחמה תיבב .תיבה 

.תוומ תומרוגה ןימ תולחמו תויוהז תפלחה ,תובינג ,תואמר ,תונפלק לע רפסמה ,רבעשל 

:ןוגכ ,םייטסינויסרפסקא םירואיתב לייודרוג לש ויניעל היתוארמב תפקשנ תיטנדאקדה הניו 

,(96)'םיכסכוסמ תולוק יפלאב חרצו גאש רטרפה' ,(84)'םייזירפקהו םילתפנה היתובוחר' 

,הכתומ תכתמ ןיעמ אלא ,ריווא וב ופאש אל ריעב ראשיהל םהילע לטוהש וללה' ,ןכו 

'השק וטהלו ופאש — סמנ טלפסא לשו םיליבומוטוא לש קינחמ ןוחריס תברועמ ,המותכ 

.דועו ,(77) 

.יטסינויסרפסקא רויצ ךותמ ומכ תראותמ ,ואנודה ןמ התשמנש העובטה הרענה 

,ינומרע רעיש ,שארה רעש וצבציב ,ףוגה לכ תא תוסכל ידכ הב היה אלש ,הרוחשה תילטל תחתמ 

םוטרח ינשה הצקה ןמו םחשכ השק המדנש ,ההד־לחלחכ חצמ לש ותצקמו ,םייח לוטנו דכולמ 

תחתמ חפנה .םיבר םימי םימב היורש התיהש ,הב היה רכינש ,תשפורמו הבוטר ,המוחש לענ לש 

עורגל חוכ רצע אל לייודרוג .םימ גופס היה עקרקה חטשו ,תויווג יתש לש ומכ ,לודג היה תילטל 

םייניע םע ,סבג םייושעכ ,םיחופנ םינפ וארנ [...] .זועב םעפ וביל םירוחש הסוכמה שוגה ןמ ויניע 

ועבצב הנוש היה אל ףולקה רשבה לבא ,םרגה םוקמב תקלוצמ התיה תילאמשה יחלה .תומוצע 

(11).רתויב ךוראכ לייודרוגל ול המדנ םטוחה .םינפה ראשמ 

— ףוגבו שפנב םג אלא ,ףונו םיצפח ירואיתב קר אל חכונ יטסינויסרפסקאה םייומידה םלוע 

וב םמורתה דקויו דבכ שוג ןימ'ש לייודרוג שח ,הפקה תיבב האית לא םיכייחמ םירבג ינששכ 

לע הריטס הקירבה' :לייודרוג תא הכמ האית רשאכ וא .(55)'ושאר ךותל עלקנו תחא תבב 

עגרב .ףוגה ךותמ עתפל רקענ וליאכ ,לופנל טמ שארהו ויניעמ וזתנ םיציג .תילאמשה ויחל 

,יטול לש היודיו רחאל .'(82)ושאר לע תקרזנ הרקיתהו טטומתנ תיבהש חוטב היה ןושארה 

וב העגפ [...] הלימ לכ' ,הדוותמ איהשכו .תקמחתמ העדות טוקנל דוע לוכי וניא לייודרוג 

םע .(299)'הפורט ,הדבכ ,התיה תדקוי ותמישנו עמשנב קפד בלה .דוקדוקה לע שיטפ תכמכ 

ףטש ומדו תחא תבב ןלוכ ורעפנ ומכ ופוג תויבובקנ' יכ ,לייודרוגל המדנ ,הירבד םויס 

תועגל ילוא היה בוט וישכע .ןורגה לא והזחמ הלעו םמורתה קינחמ שוג .ברוצ םד ,הצוחה 

לש הייווחה תועצמאב ,םהיראתבו םילעפב הלגתמ תיטסינויסרפסקאה ןושלה .(םש)'היכבב 

'קזח רעסב אטוטמכ' ,(158)'תינתחדק תוליהבב' ,(113)'םד תשירקמ העיתפב' :לייודרוג 

'ילמשח םרזכ ופוג תא ףלח ףירח דחפ' ,(151)'ארונ םוח לש לושחנ םעפ ידמ ינפטש' ,(176) 

,(313)'תעגשמ תועיתפ' ,(310)'ףוריט לש המהדה' ,(229)'ףוטח קפס וב קירבה' ,(186) 

.דועו (322)'םיחתור םימכ עבעבו שחר ,ףרה ילב והשמ םזמז וחומב' 

,ראותמה בחרמה ןמ קלח םה ףא ,הנישבו ץיקהב ,לייודרוג לש םיטיוסמה תונויזחה 

םייטסינויסרפסקא םה ףא םנכותב .ילנויצר יתלבה ןמו םילפא םירצימ ,עדומ אלה ןמ םיעבונ 

םהמ דחאב ,תונויזח םירשעכ לייודרוגל .ירואיתה טביהה ןמ וא תיטמתה הניחבה ןמ — 
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אל םירבדה' ובש הזחמ ,ומיא ידיב לפוטמו הלוח ,דגובכו קוניתכ — םיינשל לפכנ אוה 

ובש ,רחא הזחמ וא 26.(57-56)'הז לצא הז ,לוכיבכ תחא תבב אלא ,הז רחא הזב ול וארנ 

:תנצקומ תוינימו תיטורא היזטנפ תטלש 

לע היצח המוריע תבכושה ,האית ותשא לא ,האית לא הז רחא הזב םיברקתמ ,םירבג לש בר ןומה 

היתועורז הטישומ ,הידש לע םהל תזמרמ ,םתמועל תכייחמ איהו ,לתוכה דילש ולש וז הפס םצע 

הזו .לכה תוארל ,טיבהל היה חרכומ לבא ,הזה הזחמה תא אושנל לוכי אל לייודרוג [...] םתארקל 

(80).רעושי אל ,הנושמ גנוע ןימ ףא ,ליכה ילבל םוצעה ,ארונה בואכמה םע דחיב ול םרג הזחמה 

בחרמה רשאכ ,ןמורה ףוסב ,חצרה השעמל ךומסב ויניעל הלועה ,רחא הזחמב 

הדילומה היזטנפב ,האית לש הבהאמ ,רגרבלדייה עיפומ ,טלתשה רבכ יטסינויסרפסקאה 

: pפתמ חוכ לייודרוגב 

ונממ ענומ ךוראה ובלגמבו ,הלילח רזוחו רטוש לש תומדל עגר ידמ ותרוצ הנשמ רגרבלדייה 

לעש שמשה .ענ וניאש ןורק לע הלע יכ רבתסמ תולעל לייודרוג חילצמשמ .תבכרה לע תולעל 

לייודרוג תא טבחש ,תוילוח תוילוח ויפמ אצוי'ה ארונ קוחצב לייודרוג הארמל ץרפתמ ןורקה 

טלפמ אוצמל הסנמ ,רבכעכ תוניפהו םילתכה לא ץצורתמ לייודרוג דועב ,השק םצע ןימכ 

לייודרוג לבא 'וידדצ לכמ םותסי אוה ,תונולח וא תלד ןיא רדחל — טלפמ ןיאש אלא ,וקוחצמ 

(328).הצריפ וב ץורפל לתוכה לע הכהו וינוא תיראש רגח [...] 

חונעיפ םינמזמ ,תויטסינויסרפסקא תומת וא תונומת םהב רשא ,תומולחהו תונויזחה 
התיהש ,תינאידיורפה תרוסמה בטימכ ,תיטילנאוכיספו תיגולוכיספ תוילובמיס תועצמאב 

.ןמורה ןמז לש הניווב תיתנפואו תלבוקמ 

יצנרפ םע לייודרוג לש שגפמה :יטסינויסרפסקאה בחרמב דבכנ םוקמ המתכ ןועגישל 

םיוולמו םימידקמש ,שפנה תואירב לעו ילוח לע וירוהריהו םיעגושמה תיבב ורוקיב ,הנועגישב 

ןיטרמ לש םתומ םע הקול אוה הבש הפירחה םיבצעה תוטטומתה תאו ולש ותויפש ןדבוא תא 

ןוגכ ,לוכיבכ םייארקא םינוש םירוכזיא .האית חצרל ליבומה ישפנה ובצמו ,יטול לשו קוניתה 

םיילושב םיוולתמ ,(159)'ןועגישו עשפמ לילה בוקע' רישה וא ,(179)'המלעה הנמלאה' הגצהה 

.ןמורב יטסינויסרפסקאה בחרמה ומיע איבמש ,תתוועמה הקיטוראהו תוומה ,חצרהו ןועגישה לא 

םיגחרמה ץג םיביכרמ לש הנתהו עופעפ 

ףא לע ,הימוטוכידב םיעיפומ םניא לידדרוג לש ישפנה הנבמה תא םיביכרמה םיבחרמה ינש 

דחוימב ,הז ךותל הז םיעפעפמ םה םיתיעל .םיסחי תכרעמ םהיניב תמייקתמו ,םהיניב דוגינה 

.(183 :2001) םמוק םג ואר ,קוניתלו רגובל לוציפ לש הז הזחמ לע 26 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:51:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



183 יטסינויסרפסקא־יטסינויסרפמיא בחרמב 'שולתי 

תכפוהו ,תיטסינויסרפמיא הטילקב תומיוסמ תויצאוטיסב הליחתמה ,ףונב תוננובתהב 

גציימה ,דחא ביכרב םימלגתמ םה םיתיעלו ,תיטסינויסרפסקא העבה לש תתוועמ היצקיורפל 

.'םואתפ' הלימב לשמל ומכ ,םהינש תא 

שפנל יוטיבכ םינוש םינפואב עיפומ 'םואתפ'ה תשוחת תא אטבמה ינושלה שומישה 

ףירח יטסינויסרפסקא יוטיב לש השגדהכ וא ,יטסינויסרפמיאה הטעמל תחתמש היורגה 

'תחא תבב הפיצה' ,(11)'תימואתפ תושישת' ,(9)'תימואתפ תועזעדזה' :ןוגכ ,יופצ יתלבו 

התלע דוסי אלל תובצע' ,(םש)'תססוכ הגות םואתפ הפקת' ,(13)'תימואתפ הקושת' ,(םש) 

,(50)'תימואתפ הטלחה' ,(24)'תוימואתפ העווז תוציקיכ [...] והוחליפ' ,(23)'םואתפ וב 

'תימואתפ האובב' ,(226)'תימואתפ תולגתהכ ןויער' ,(90)'םירצימ אלב שואיי תחא תבב' 

והתפטש' ,(םש) 'המוצע האנש עתפל ותוא הפטש' ,(245) 'ימואתפ קפס והחלפ' ,(229) 

תחא תבב והתפפא' ,(273) 'לייודרוג תא ףיצה דחא יחמב' ,(272) 'תוומ תואל םואתפ 

ןמ תוטעמ תואמגוד ךא ולא — דועו ,(313) 'תעגשמ תועיתפ' ,(275) 'הלודג תובצע 
27.יאצמה 

סחיה .היימודה ירואית םג ךכ ,םינושה םיבחרמל םידבעתשמ 'םואתפ'ה ייוטיבש םשכ 

,תיטסינויסרפסקא השוחתמ םיעבונה םייוטיבב הלגתמ 'תקעוצ'ה הממדה לש ינורומיסקואה 

ןושלבכ ,'הקד הממד' וא ,'תממוש הממד' תמועל ,'תיסיסע הימוד' וא ,'הסוחד הימוד' ןוגכ 

'שממ לש הימוד הריאשה הירחא [...] תיארנ יתלב תבכר הרבע' :יטסינויסרפמיאה בחרמה 

,(28)'םלואה תא תשבוכ הליחתה [...] תממושה הממדה' ,(24)'הקד הממד הפער' ,(18) 

הלופכ הממד' ,(39) 'תינשקעה הימודה תא םתחת ועינכהו [...] וקרח םידבכה םילגלגה' 

הטלבתנ' ,(113) 'הארונ הממד' ,(91) 'תמסרכמ הביאכמ הממד ,וב הטלתשנ תשלושמו 

,הזרפומ הימוד' ,(158) 'הדבכ ,תיסיסע התיה הימודה' ,(147) 'תנבואמ ,הרזומ הממד 

'הסוחדה הימודה וז ךותב עקבתנ' ,(285)'הדירחמ הדבכ הימוד' ,(203)'טעמכ תינדרט 

ןוחבל ךרוצ היהיו ,עבונ אוה ונממש בחרמה תא ריגסי אל ומצע יוטיבה ,םיתיעל .(301) 

.לותש אוה הבש תיתלילעה היצאוטיסבו טסקטב ורשקהב ותוא 

היורגה שפנל ,(242 :ט'לשת) רזואה ןעטש יפכ ,אצומ תדוקנ אוה ךרכה 
ותונבצע תא תטלוקה וא ,רפכבש חותפה רדואה לא ונממ תטלמנה ,תיטסינויסרפמיאה 

לע ,תשעותמהו המילאה ,תינרדומה ריעה ,יטסינויסרפסקאה םרזב םגש אלא .הישוח לכב 

לייודרוג טטושמ ובש ךרכה ,ךכ ךותמ .הלש הקיטמתה תרזגנ ונממש דקומה איה ,היאולחת 

יהוז ,ןורימ יפל .(268-266 :1997)ןורימ הארמש יפכ ,'םואתפ'כ שומישה הבורמ ןיסנגל לצאב םג 27 
םע .םירובשהו םימוגפה םירושיקהו הטילקה ,תועדומה יבצקמ תא השיחממה ,רופיסב חתפמ תלימ 

,םש ואר)ריעמ ומצע אוהש יפכ ,המ תדימב 'םיככורמ' םייוטיבה םיארנ ,ןורימ גיצמש המישרב ,תאז 

קשל לש םייוטיבב דחוימב ,ףירחו דח טקפא תובר םימעפ רצונ זניאושינ ייחבש דועב ,(45 הרעה 

.יניסנגה ןונגסב 'תססוכ הגות םואתפ ותוא הפפא' תמועל ,'תעגשמ תועיתפ' ןוגכ ,תיטסינויסרפסקא 
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לפקמה יוויחב .תרחא םימעפל ,ךכ םימעפל ,לייודרוג לש לופכה בחרמב תיזכרמ תושיי אוה 

םדא לע הערל לעופ ךרכה .םיזגורמ תצק ויה םיבצעה לבא' :רמאנ םידקומה ינש תא וכותב 

ךרוצ שיגרמה ,לייודרוג לש יטסיפקסאה ךרוצה לע ךרכה הנוע ,דחאה דצה ןמ .(239)'שיגר 

תויהל שקיבו ,ביבא לש הנושאר המח ףוטש ,ךרכה תא ומצעל ראית' :ורדחמ טלמיהל 

םישורפה ,םוקמל םוקממ הדידנבו החירבב ,ךרכב ולש תוטטושב ןכו ,(10)'תובוחרב אצמנ 

לטוהש וללהו' :םהוזמה ךרכה לש יטסינויסרפסקאה יפואה ,רחאה דצה ןמו ,הלילעה ינפ לע 

לש קינחמ ןוחריס תברועמ [...] תכתמ ןיעמ אלא ריווא וב ופאש אל ריעב ראשיהל םהילע 

:טרופמ רואיתבו .(77)'םיליבומוטוא 

[...] תועעונתמ םילמנ לש בר ברע [...] ,םרוצ ריהב רוא ראומה ,רטרפה ךותל ומרז םינומה 

םישנ םידמג ,םיפוק ,ףוצרפ יעובצ םינויקומ ידי לע ,םידורצ הניגנ תוביתו םיזורכ ידי לע ןימזה(ו) 

םמוי ינב םיטילתא ,םיפייוזמ םידוהו םישוכ ידי לע :ליגרכ אלש תולברוסמו תויקנע 

יתוחפ תואסקרק ,[...] םישוערפה ןורטאית [...] תוברח יעלוב ,םיפשא ,םישוגמא ,[...] םיטבורקא 

,ןאכ היה לכה — עורג ןיממ תוינאצי ,םיעוג םירוכיש ,[...] םילוז םיטרבק ,[...] וניק יתבו הגרד 

הלחמו ,תוינע הצבר םהיתוחוקלו תוגונעתה ירכומ ירוחאמ ,הז לכ ירוחאמ לבא [— — ] 

שיגרה תאז — םתיצמת תיצמתכ ,םירבדה לש יתימאה םניערגכ תועיבקב םש ונכש םירוסייו 

(96).חוכמ בל ךותמו הארונ תוריהבב [...] לייודרוג ףלודור וישכע 

םג אוה ,רחאה דצה ןמו ,לייודרוג לש ישפנה חורה ךלה ,דחאה דצה ןמ ,ףקתשמ ךרכב 
תודוא לעו ויתודוא לע יטול םע המיענ יתלב החיש רחאל .ויתוארמב לייודרוג לע עיפשמ 

.(308)'םמוש ,קיר תחא תבב' הארנ אוה התומ םעו ,(207)'בייוא ,ירכונ' ךרכה הארנ ,האית 

התיהנ ריעה' יזא ,תובוחרב טטושל ץלאנ לייודרוגו ,רגרבלדייה םע התיבה הבש האיתשכ 

םיתיעל ןכש ,הז ךות לא הז םיבחרמה םיעפעפמ ,ךרכה רואיתב ,ןאכ םג .(325)'תנייוע ,הרז 

.רחאל וכשמהב ףלחתיו דחא בחרמ דוסי לע רואיתה לחי 

זכיגחרמה ץג תודונמ — תלטוטמה תעונת 

ישפנה ומלועב תומייקתמ ליעל וראותש םייתונמאה םימרזה סיסבבש תוידוגינה תוסיפתה 

םידקומ ןיב בושו בוש הענ הלילעה .וקתשמו ותוא בכעמה ,תומיע ךות לייודרוג לש 

,אסיג דחמ ,הלילעה תא םימדקמו םיניזמה םידקומ ,לייודרוג לש שפנה יבחרמב םירושקה 

תומד ,האיתל רכמתמ לייודרוג לש יטסינויסרפסקאה ןפה .אסיג ךדיאמ ,הכותמ םידלונו 

,ותמועל 28.םהיניב םימייקתמה הנועמ־הנעמה יסחימ ןוזינו ,המצעלשכ תיטסינויסרפסקא 

אובל תימלוש העיצהש יפכו ,יטסינויסרפסקאה בחרמה ןמ קלחכ לייודרוג ךותב תמייק המצע האית 28 
.(108 :1975 ,אובל) םילפאה וירציו וידחפ תא השיאל אשונ לייודרוג — 
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תקרפמש תוננובתה ךות ,הנממ ןותנ ףאו ולש תויביספה תא ןיזמ יטסינויסרפמיאה בחרמה 

לע הדיבכמ ,'יתייווח' דוסי הסיסבבש ,המלש הנומת ,ןכש ,םיסיסרל תואיצמה תייווה תא 

הדוה ,ךכ וא ךכ .הדוסיבש היווחה תא םג ררופמ הקוריפש דועב ,טסיפקסאה לייודרוג 

קמס םהינשב ,םיירקיעה םילייודרוגה םויקה ינפוא ולא — תקרופמ היווה וא תתוועמ 
יתשל לייודרוג לש לוציפה תועצמאב םג םיגצוימ םינושה םיבחרמה םהינשבו ילוחה 

האית לש הישעמ םע ותוא תתמעמ ,תחאה .וז םע וז תוחחושמ ויתויזהב םיתעלש ,תונוסרפ 

שגדה תא המש וז הנוסרפ .תיטסינויסרפסקא הקיטמת לש גוציי םהש םישעמ ,םתועמשמו 
יבגל תויתימאה ויתושוחתב תודוהל ותוא החירכמו לייודרוג לש תישגרה היווחה לע 

תואיצמל תשחכתמ ,טולימ יקיפא ול תרשפאמ ,תאז תמועל ,היינשה הנוסרפה .שחרתמה 

בחרמה תא תגציימה ,וז הנוסרפ .םינוש םינפואב האית לש היללעמ תא תצרתמו 

לייודרוג לש הז לוציפ .יריפמא דוסי ךמס לע קר ןימאהל שי יכ תסרוג ,יטסינויסרפמיאה 

.(277 ,266 ,252 ,68 ,56 :ואר) רופיסה ךלהמב רפסמ םימעפ שחרתמ תונוסרפ יתשל 

תויושחרתהה האית לש הדיצלו ,דימתמו זאמ וב םימייק לייודרוג לש םויקה ינפוא ינש 

שפנ בצמב' יורש אוה האית דיל 29.ורבעב שח רבכש תושוחת לע 'תיתייווח' הרזח םצעב ןה 

בצמב יורש םעפ היה רבכש' רכוה ,(24) 'דחאכ ליהבמ טקש רסוחו האלפנ תומיענ לש 

בצמ םע רשקב תוערואמ וליא םג ונורכז לע תולעל וב וסכריפ .ותודלי רחשב רשפא ,המוד 

השעמ 30.(25)'ושפנ יקמעמב בוש דיימ ועקש םה לבא ,םהב עגנש טעמכ לייודרוג ,הז שפנ 

— םיעוריאה תורבטצה קר רשא ,תואיצמה לא השדח הבוגת אוה ,תאז תמועל ,חצרה 

— םתיבל רגרבלדייה לש ותסנכהו ,יטול תומ ,בוחרל ושוריג ,קוניתה תומ ,תוריטסה 

.עוציבל ףחדב ותוא םיניעטמ 

ימוקמ ןפואב :םינפוא המכב םיבחרמה ןיב תודונתה תולגתמ ןמורה לש יתלילעה הנבמב 

,ןייפואב תודגונמ תוניצס לש בקוע ףצרב — יכשמה ןפואב ,ןדודיבב תוניצס ךותב — 

הנושארה הניצסב רבכ .ופוס לא ןמורה לש ותישארמ הטננימודה תונתשהב — לע טבמבו 

תומדכ תישארה ןמ עיפומ לייודרוג :זוגא תפילקבכ ןמורה לש תנייפאמה הדונתה הנותנ 

אלו םינ לש בצמב לייודרוג יורש ,ןמורה תא תחתופה הניצסב .םיפלחתמ םיבצמב הענה 

תועזעדזהו תוליהב ,המדא תדיער לש שער ,הגאש ןיב הפולחת הנשי עקרב רשאכ ,םינ 

תא םיפפואה הריוואה תא םיווהמה ,םימדמודמ םיללצו םיקחורמ תולוק ןיבל ,תימואתפ 

םינכת תריסמ תועצמאב קר אל ,ןושלב הלגתמ שפנה ךלה לש תיבטוקה העונתה .ותמיק 

לצא הבחרהב ואר ,ותודלימ רבכ לבסה םע האנהה תא תוועמ ןפואב רשוק לייודרוג ובש ןפואה לע 29 

.(183-181 :2002) םמוק 
השובהו ןוסאה תושוחת ןוגכ ,וירוענב הווחש השגרהכ לייודרוג ידי לע תוראותמ תופסונ תויצאוטיס 30 
תשוחתו ,וירוה תיבבש היינלופה תתרשמה םע ויסחיב ותורענ ימיב שחש יפכ ,לטסוג םע ויסחי לע 

,ןורקה ןמ םידוהיה תא שרגל הצור םיעסונה דחא רשאכ ,תבכרב תומיעב שח אוהש הלואגהו המשאה 

.(212 ,153 ,151 ,85 :ואר) םירצונה םירענה םע טטוקתהשכ ותודליב שחש םשכ 
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הגאשב גצוימה יטסינויסרפסקאה בחרמה .םימיאתמ םייומידב שומישב םג אלא ,םיינייפוא 

לש תיווז' ךותמ םיאב וליאכש ,המדא תדיערכ ןורקה תקירחו םימה זרב לש 3'תירופאטמה 

םירואיתב תרסמנה ,ליוודרוג יורש הבש היווהה ךות לא ןיגוריסל םירדוח ,'המצע שפנה 

םיטלקנה ,םיקרופמ 'םילילצ השולש־םיינש' ,םדמודמה רחשה רוא לש םייטסינויסרפמיא 

,וז הניצסב .'הנכס'מ החירבכ ןושיל קשחבו 'המונתה תציחמ'ב םלגתמה םזיפקסאו ,תישוח 

,תוניצס ךותב םיבחרמה תופלחתהב םג ,רתוי תטלוב היהת ךשמהבו ,הנותמ ןיידע הדונתה 

.תובקוע תוניצסב ןיגוריסל םתופלחתהב םגו 

לש ותדירפ תניצסב תוארל ןתינ הדודיבב הניצס ךותב תשחרתמה הדונתל תפסונ המגוד 

תיטסינויסרפמיאה היווהה ,הדירפה תניצסב .(26)הנושארה םתשיגפ רחאל האיתמ לייודרוג 

,ןאכש אלא ,םיירעזמ םישער לשו תישוח הטילק לש םייופצה םינפואה םתואב הלגתמ 

וקה ךפוה ,ןמורב תיטסינויסרפסקאה היווהה תא תגציימה תומד איהש ,האית םע שגפמב 

תיתייווח הנומת תדמעהבו ,(תועוצפה ויתפש רואיתב)ןושלב יטננימודל יטסינויסרפסקאה 

.ומוקממ רוקעה שארבו ופוג ירבא לכב םעופה וביל לש 

,רתויו רתוי ,יטננימוד יטסינויסרפסקאה בחרמה ךפוה ךכ ןמורה תלילע תמדקתמש לככ 

םתוחה חצרה השעמבו ,ןמורה לש םינורחאה םיקרפב תידעלב טעמכה ותוטלתשהל דע 

םידקומ םהש םיעוריאב םיעיפומ בחרמל בחרממ הלטלטה לש רתויב םידחה םייוליגה .ותוא 

םירקמב .לייודרוג לש תישפנה ותורדרדיהב ןויצ תודוקנ םינמסמה ,םייתועמשמ םייתלילע 

דחא בחרממ ותוא תוליטמה ,ןתוהמב תודגונמ ,תובקוע תוניצס ינפ לע הדונתה תשרפנ הלא 

ץטרמ תומ ,(82)'הריטסה' עוריא :הז ףוליח שחרתמ םהבש םיטלובה םיעוריאה .רחאל 

קרפב) האית חצרל ךומסב תיבה ןמ לייודרוג לש ושוריגבו ,(302)יטול תומ ,(266-260) 

בוש תרחא םעפב) הנושארה 'הריטסה' תירקת תועצמאב וז הדונת םגדות ןאכ .(ןורחאה 

.([185] הירחא בקוע אוהש הל המדנשמ ,לייודרוגל האית תרטוס 

דציכ תוארל ןתינ ,היתובקעב הלילעב שחרתמש המבו ,הריטסה לש הנושארה תירקתב 

,תויטסינויסרפמיא רוביח תוילוח תועצמאב תוחואמ ןתוהמב תויטסינויסרפסקא תוניצס 

לע תנעשנה הנומת ,רבגה תא הכמה השיאה .ןמשור תא שטשטל תוסנמהו ןהיניב תורשקמה 

וניא תונדרמ לש עגרב רשאכ לייודרוג תא הכמה ,האיתב תמלגתמ ,תויטסינויסרפסקא תומת 

ןפה תא ליעפהל הסנמ עזעוזמה לייודרוג ,םנמא .(82) היתומחגל ידיימ ןפואב הנענ 

ותואב הרואכל םילפטה םיטרפל בלה תמיש לא עוריאה תועמשמ תא טיסהלו יטסיפקסאה 

תתצה וא ,'תלדל ךומס הפצרה לע ןוסכלאב חוטש היהש ,ראומה המחה עוביר' ןוגכ ,עגרה 

ומשור תא שטשטל ידכ ךכב ןיא ךא ,יארב תטהולה ותאובב תא לפרעת הנשעבש תרטקמה 

גציית תישוח הטילק לכ וא ,יטסינויסרפסקא םלוע גציימ אוה רשאב הגאש לש יומיד לכ אל יכ ןבומ 31 

םידבעושמ יזא ,ןמורב םימרזה לש יתועמשמה םמויקב םיריכמ רשאכש אלא ,יטסינויסרפמיא םלוע 
.םירושק םה וילאש םרזה לש ותוחכונ בוציעל םימרותה םינממס םהילא 
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ול הוולתש תיבה תלעבמ תונפקותב שרוד־שקבמ אוה ןכמ רחאל .וילע עוריאה לש קזחה 

הניצסב ,ןכמ רחאל קרו ,היכרצל ףסכ העבתש האית לש התשירד תא אלממ ךכבו ,גניליש 

תובוחרב תטלממה תוטטושה .(84) חותפה ריוואה לא ,הצוחה טלמנ אוה ,הרצק תבקוע 

הטקשה תומימח'ה לע ויתס ימי לש ינוריעה ףונה תועצמאב םיעיגרמ תוארמ ול תנמזמ 

הרטמ אלל וטטוש' םהב רשא םיימשהו .'םיפוקש־םיבוהצה םהירהוצ לש תינדרט אלהו 

לייודרוגל רשפאמה ,ןתממ יטסינויסרפמיא רבעמ איה וז הרצק הניצס .'םיקד םינונבל םיטוח 

תובוחרל קומחל ונוצרב אקווד :ףסונ יטסינויסרפסקא דמעמ לא לטויש ינפל אתחנתא 

ותוא םינימזמה ,לטסוג ותשאבו רגרבלדייהב לקתנ אוה ,וירכממ ימ שוגפל אל ידכ םיידדצ 

עלקנ אוה ךכו ,יהשלכ הלתמאב ותשא םע לייודרוג תא ריתומ רגרבלדייה .(86-85) םתרידל 

ךשמהב) גוז ינב תפלחה לש תינלוח הקיטורא הסיסבבש תינימ היצאוטיסל ונוצרב אלש 

ןנובתהלו החרואכ ותיבב ותוא לבקל ץלאיי לייודרוגו ,האית לש הבהאמל רגרבלדייה ךפוה 

הניתממ האיתש ונימאהב ,ותיבל בושל ףחד לייודרוג שח ,הז שגפמ םותב .(םהישעמב םהב 

תולוק רשאכ ,םומעה רואב הל ןיתממו בשוי אוה .הדבתמ אוה ךא ,ותחילס תא שקבל ול 

הממד ,וב הטלתשנ תשלושמו הלופכ הממד'ש שיגרמ אוהו ,וכותל םירדוח וילילצו ךרכה 

תבברעתמ בוש ןאכש אלא ,םילילצלו תולוקל הנזאהב עקוש אוה .(91)'תמסרכמ ,הביאכמ 

םינכשה תיבמ רתנספה תניגנ — תיטסינויסרפסקא היצקיורפ םע תיטסינויסרפמיאה הטילקה 

ןאכ .ךפוש לש רתויב ילטנמיטנס סלאו' והזש ףא לע ,'רתנספ לש תלהובמ הטירפ'כ העמשנ 

.לפרעמה ןשעהו תילולפאה םע םילילצה לש ףוריטה — הזב הז םיבחרמה םיגזמתמ 

וליאכ ,םדמודמה רדחה ךותל םילילצה וצרפתנ ,הז ינפמ הז םיפדרנו הז תא הז םיפדור ,םיפרוטמ 

וצצורתה :הלעמלמ הרקתב היומס הצרפ וזיא דעב ,דבלב וכותל ךא דחוימבו ןווכתמב וכתינ 

ןיידע התיהש ,תרטקמה ןשעו םייברע ןיב לש הסוחד תילולפא םיברועמ ,רדחב וחגנתהו ושגנתהו 

.(91) לייודרוג יפב 

בחרמה ןכש ,קוניתה תומ םע תתחופו תכלוה םהיגוצייב םיבחרמה ןיב בושו ךולה הדונתה 

םוטמטב עקוש לייודרוג ,הרמה הרושבה עדוויה םע .בחרתמו ךלוה יטסינויסרפסקאה 

.רפרודלטימ יצנרפב לקתנו ,תפרוטמ קומא תצירב חופ ,יארפ קוחצב pפתמ ,םישוח 

וב תלפטמש וז איהו ,יצנרפ ןיבו וניב םידיקפת ךופיהל םרוג לייודרוג תא ףקותש ןועגישה 
תרכומה תיטסינויסרפמיא תוננובתה תועצמאב ויתושגר תמצועמ טלמיהל הסנמ אוה .וישכע 

הנומתל ךפוה לכתסמ אוה ובש ףונה — ודיב הלוע רבדה ןיא ךא ,בטיה ול 
לש ותונשרפ יפל תיטנדאקדה הנד לש רצות ,תתוועמ הביטקפסרפ תלעב תיטסינויסרפסקא 

חילצמ אוה .(264)'תונוונתה לש ןמיס — םוקעה תא רכבמ ונלש רודה'ש ןעוטה ,לייודרוג 

עבוק אפורה .םימיוסמ תוזחמ ותוא םיפקות ויתומולחב לבא ,הנישל חורבל רבד לש ופוסב 

תא םתוח הלילעה לש המויסב חצרה השעמ .(266)'השק םיבצע תועזעדזה'ב הקל אוהש 

לש ותליחתמ ,לע־טבמב םהיניב תשחרתמה העונתה תא ןמסמו םיבחרמה ןיבש הדונתה 

םקנ לש טקאב לייודרוג לש שפנה תוחוכ לכ תא וכותל זקנמ הז השעמ .ופוס לא ןמורה 
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האיתב תרכממה תולתה ןמ ותוא תררחשמה ,לייודרוג לש 'ינא'ה תלואג יהוז .הלואגו 

תא םה ףא ורידגה םמויקבש ,יטול לש התומ לעו קוניתה תומ לע ותמקנו ,היתויוללעתהבו 
.ולש 'ינא'ה 

,(152 :1975)אובל תימלוש יפל .םינוש םינפואב תרוקיבב ספתנ הזה ןפואב ןמורה םויס 

םיחתפתמ ,'תירחאה' הנוכמה ,ןורחאהו ישימחה הקלחב רשא ,הידגרטה תינבתכ ןמורה יונב 

,תאז תמועל ,ןעוט (71-70 :1987) רוזמ ריאי .וז תינבתמ קלחכ ,ץאומ ןפואב םיעוריאה 

רוביגה ץוליח ,ןכש ,'תינויציזופמוק הלקלק' לש רצות אוה ןמורה ףוסב חצרה השעמש 

לש ותוישיא תא תמאותה תיגולוכיספ תונמיהמ לש םינוירטירקב דמוע וניא הזכ השעמב 

ףוסב לייודרוג לש תורדרדיהה ,ןכא .'הסג האלטה'כ ,יתוכאלמ הארנ אוה ןכלו ,לייודרוג 

.יופצ יתלבו עיתפמ אוה המויסש ,הלילעה ךרואל התולהנתהמ לידבהל ,הריהמ איה ןמורה 

תא םג הריאמ ,תיטסינויסרפסקא־תיטסינויסרפמיא תפקשמ תועצמאב ןמורב תוננובתה לבא 

.ופוסבש חצרה השעמ 

,וב תמייקש תוארל ןתינ ,ןמורב 'תוומ'ל םיעגונה םירוכזיאה תא בטיה םינחוב םא 

תמועל ,תושממתמ ןניא ןקלח ,הז ןיינעל תועגונה תומרטה לש תכרעמ ,העטמ הלובחתכ 

ןיב םיסחיה תכרעמל עגונה לכב .יטול תומו קוניתה תומ ןוגכ ,תושחרתמ ןכאש ,תורחא 

חצרה תא תדדובמו תעדה תא החיסמה ,תנווכמ היעטה תומרטהה תווהמ ,האיתו לייודרוג 

,(10-1)ואנודה ןמ הרענה לש התיישמ תראותמ ובש ,ןמורה תישארמ לחה .תכרעמה ןמ 

,רהנה דיל ורבועב 32.וימימב םירוביגהמ ימ לש תודבאתה/העיבט לע ןויער רפסמה חפטמ 

הז תא וישכע רבכ םישפחמ םה' יכ ,ךחגמו םימה תא םיקרוסה םירטוש לייודרוג האור 

לש לצ ףא הז עגרב ותעדב הלעה אל ןיידע הלהו [...] שדוח רחאל וא רחמ ומצע עיבטיש 

תלעת ירשג לע ךרבעב' ,רהרהמ אוה תרחא תונמדזהב .(109) 'וייחל ץק םישל הבשחמ 

םמצע םידבאמ יאדו םהילא םיכשמנש םשכ ,תחתמ םימה לא םיפשכ חוכב תכשמנ ,ואנודה 

ונייה ,זא אקוודשו ,םויבמ רתוי םימה םיתיעבמ הלילבש ותעד לע הלע' ,ןכו .(197)'תעדל 

.(214)'םכותל ומצע ליפהל קשחה תא םדאב םידילומ ,רתויב םיכשומ םה ,הלילב 

רקוע אוה תיעקרקל תלשלשב רושק היהש רחאלו ,ואנודה ימב לייודרוג עבוט ומולחב 

תומ תא םירטמה ,רחא םולחב .(217) תוחשל חילצמ וניאו תחא לגר םע רתונ ,חוכב ומצע 

.'הפצמ' חסונב וטמשוהש תוניצסה תחא איה ,ואנודה יממ העובטה הרענה תפוג תישמנ הבש הניצסה 32 
תחא לש תירשפא העיבט יבגל העטמה תומרטהה תכרעמב הנושאר הילוח איה וז הניצסש רחאמ 

חסונכ ,ירפ תכירעבש ,ןמורה לש שדחה חסונה רחבנ ,לייוררוג לש דחוימב ,תולעופה תויומדה 
לייודרוג ידיב האית לש התחיצרש תנמ לע רפסמל תינויח תועטמה תומרטהה לש ןתורבטצה .ףדעומ 

ןאכ ןחבנ וב ןפואל תיתועמשמ ארוקה תעד תא החיסמה תויעטהה תכרעמ .העיתפמ הלועפ היהת 
תא השילחמ 'הפצמ' חסונב הניצסה לש התטמשה .תיטסינויסרפסקא תוצרפתהכ ןמורה לש ומויס 
אללו ,לייודרוג לש ויתומולחמ דחאב היח תרזוח העובטה הרענהש םג המ ,ואנודב תודבאתהה ןויער 

.(331 : 1986)ירפ ןייצמש יפכ ,ותועמשממ םולחה דבאמ תירוקמה הניצסה 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:51:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



189 יטסינויסרפסקא־יטסינויסרפמיא בחרמב 'שולתי 

תכרעמ .(256)םטוח אלב ךא ,תמייקו היח תומדכ ואנודה ןמ העובטה הרענה תרזוח ,ץטרמ 

לע ,תויטנגלאב תדבאתמ יטול .ללכ תשממתמ הניא ,ואנודב העיבטל הייפיצ תרצויה ,וז 

התוצצורתהבו הנועגישב יכ יומס ששח םייק רשא ,יצנרפ .ךינרז תעילבב ,ןילקרטב הפסה 

לע תובשחמ וב תופלוחש ,לייודרוג ףא .המילחמ — רהנה ימל המצע תא ךילשת תובוחרב 

,םישקה ויעגרב אל ףא ,תודבאתהב הגוה וניא ,םדאה ינב תא םיתפמה ואנודה תולוצמ 

ול המדנ הז רוהרה' :החדנ אוה ,(214 ימעמ הלעמל טטוצמכ)ןויער לש ץמש ץנצנמשמו 

תודבאתהה .(םש)'תוריהבב וישכע הנמתסנש ותואילל וסחיי אוהו ,המ םושמ לאונ דיימ 

.(89) לטסוג הארקש ןמורה לש היצקיפב תשחרתמ ואנודה ימב הדיחיה 

הרענה תפוג דיל ,ןמורה תישארב :תושולק ןה לייודרוג ידיב האית חצר יבגל תומרטהה 

לע רופיסה םג .(11)ןיכסב ותשא תא רקדש רבג לע לייודרוג עמוש ,ואנודה ןמ העובטה 

דעו ,(31) ןמורה תישארל ךומס רסמנ ,חדקא תויריב ותבוהא תא סירפב גרהש רציפואה 

'הפורטסטקה' ריוואה ללחב תפחרמ ,םנמא .הלא לש םמושיר שטשטימ ןמורה לש ופוסל 

,לייודרוג היהי תותיחנה תדמעב יכ איה תוריבסה ךא ,לייודרוגל האית ןיב שחרתהל הדיתעה 

ןמ תמה ןפשה תועצמאב םג הבעתמו תחפוטמ וז תורשפא .(127) יטול תששוחש יפכ 

ותומ לע לייודרוג לש ומולחב ,'ןפש' לייודרוג תא הנכמ האית אלהו — (210) תבכרה 

תועדומה תא אורקל ךשמנ לייודרוגש ,הדילצה הנמלאה הגצהה רוכזיאב ,(217) העיבטב 

:האית לש המויאבו ,(179) היתודוא 

היתועבצא הכרכ ןויסנ םשל ומכו [...] !ח־ח ךתוא קונחאו דומעא דחא לפא הלילבש ןכתיי ירה 

(186).רתוי הצחלו ער קוחשב הרמא !ךכ לשמל — .טעמ הצחלו וראווצ לע 

.רפסמ םימעפ שגדומה ןיינע ,לייודרוג לש וחוכל תעדומ האית אקווד ,םירחאה תמועל 

איה' ,תמאה ןעמל ,לבא ,(161)'הקיתשב אושנל אוה לוכי המכ' תוארל הניתממ איה םנמא 

תכרעמ .(147)'ןכ וניאש העדי עודי .ועבטמ בל גומ אוהש ,דחא עגר ףא ןימאהל התעתנ אל 

ימו ףקותה היהי ימ — ורכזנש תויורשפאה יתשל עגונב ארוקב תעתעתמ תומרטהה 

ייוליג ,ןכש ,הריציב םייקה יטסינויסרפסקא־יטסינויסרפמיאה חתמה תא תדדחמו ,ףקתומה 

.תיטסינויסרפסקאה הקיטמתב םירושק הב םיראותמה (רחאה יפלכ וא תימצעה) תומילאה 

הכורכ ,ללכ ךרדב יביספה ,לייודרוג ףקתוי היפלש ,רתוי הריבסכ התארנש ,הייפיצה תריבש 

ול דואמ ךומס קר זמרנ שחרתהל דיתעה חצרה .יטסינויסרפסקאה בטוקה לא ולש העונתב 

רשאכ קר ,(319)ןכל םדוק תועובש המכ הנקש רלואה תא וסיכב שח לייודרוגש רסמנ — 

לכה' יכ ,רוריבב ריכהל ץלאנ אוהו ףתושמה םתיבל רגרבלדייה הבהאמ תא האיבמ האית 

רלואה תריחבב 'ןכל םדוק תועובש המכ' ומיע בכעתמ רפסמה היה ול .(320)'!תמא היה 

הבהאמבו ותשאב תופצל ץלאנ לייודרוג .חפתמה וחוכ תא טקאה דבאמ היה ,ותיינקבו 

המילאה הלועפה .חצרה השעמל ידימה דריגה תא הווהמש השעמ ,ויניעל םיסלעתמה 

תוצרפתהכ תעמשמתמ ,הריציה לכ ךרואל העבעיבש תיגולותפה תוינימה לע הביגמה 

.ןמורב וז האירק רואל ,הזע תיטסינויסרפסקא 
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םינחוב םא .חצרה השעמב ומויסל עיגמ יטסינויסרפסקאה בחרמה תוטלתשה לש ךלהמה 

לכ ףונב תיטסינויסרפמיא תוננובתהל לייודרוג הטנ ותליחתבש ירה ,לע־טבמב ןמורה תא 

ךא ,םיקרפל החיגה תיטסינויסרפסקאה תיווזה .ריעב ותוטטושב ןהו ורדחב ןה ,ןתינש תמיא 

.ותוחכונ תא ריבגמו יטסינויסרפסקאה בחרמה רועינ האית לש התעפוה םע .תוניתמב ןיידע 

םילאה יטסינויסרפסקאה טקאל דע ,םיבחרמה ןיב בושו ךולה לייודרוג ענ הלילעה ךלהמב 
.םויסב ולש 

ותועמשמו וידיקפמ — םיבחרמה ץג חתמ 

שלח ,(16)דבלב 'םיבצעו חומ'כ ומצע תא האורה ,לאוטקלטניא ידוהי ריעצ ותוא ,לייודרוג 

לעב ,דימת טעמכ םחל־תפ ףס לע ,תישעמ תלוכי רסח ,רפס שיאו רפוס ,תינפוג הניחבמ 

,(37)'םיקיתע םיעזג ינש'ל ןב אוהש אצאצ דילוהלו היוג השיא תאשל ןוצרו יטורא לשכ 

לע 'שולת' לש תומד אוה ,יטסינויסרפסקאה םלועהו יטסינויסרפמיאה םלועה ןיב לטלטימה 

םישולתה םיגצומ ,בור יפ־לע ,(348-346 :ו'טשת)ןיקלה ןועמש יפל .םירכומ םינייפאמ יפ 

,תיתוברתה ,תינחורה הניחבה ןמ) תומלוע ינש ןיב םידנו םיענכ וז הפוקת לש תרופיסב 

תחקל תלוכי רסוחב ,דחאה ןמ קתנתהל ןויסינב ,(תידמעמהו ,תיתרבחה ,תישגרה ,תיאידיאה 

".םהיניב הערכה תלוכי אלבו ,רחאב תומלשב קלח 

רוביגה אוה ,תומלועה ןיב עורקש ימכ רתויב ףירחה ןפואב ורידגה ןיקלהש ,'שולת'ה 

ןיבש םייומסה םיפוריצה' ,(225 :1988)ןגכ הרופיצ יפל 34.'םימוחתה ןיב' יורשה יאקסב'צידרבה 

רתי דובעשל רפצ 'ינא' לכ .יקסב'צידרב ירופיס לש תיתימאה המרדה סה ותביבס ןיבל "ינא"ה 

,םידוגינו תוריתס יאלמ םייח תאשל תלוכיב ?תוריחה ןכיהו [...] הנממ רתי קותינל וא ,ותביבסל 

'ינא'ה ןמ קחרתהל הפיאשה ,יקסב'צידרב לצא .'םינפ תבר תחא תואיצמ לאכ םהילא םחייתהלו 

יקסב'צידרב לש םישולתה וירוביגש אלא ,תרהצומו היולג איה ילסרבינוא םדאל ךופהלו ידוהיה 

הרואכל לייודרוג םייקמ ,םיאושינ ייחב לגופ לצא .שורדה ינחורה ןוזיאה תא אוצמל וליכשה אל 

תא שמממ ,חוכב הל רכנתמ אל םג לבא ותודהי תא םייקמ וניאש ,'ילסרבינוא םדא' לש םייח 

המודב)םיעזגה ינש לש בוליש אוהש ךשמה רוד דילוה אוהש ןימאמו היירצונל אשניהל םולחה 

הדימב .'חרפ אברוע' היה לוכה הז הרקמב םגש ,ררבתמש דע ,(זבייגחממ לאכימ לש ותפיאשל 

ריעב ויתולילעב יאקסב'צידרבה שולתה לש םדקתמה ולוגליגכ לייודרוג תא תוארל ןתינ ,הבר 

יפכ ,תידוחייה ותסיפתבו ובוציעבו ,לגופ לש ונמזל המאתהב ןבומכ ,הלודגה תיברעמ־תיפוריאה 

תישאר לש תירבעה תורפסב םישולתה תויומד תא הפממה ןוימ ךרע (348-346 :ו"טשת)ןיקלה ןועמש 33 
י"מ יפ־לע ,םהינייפאמו םייזכרמ םיגוס השולש לע דמעו 'תושילתה תוהמ' יפל םירשעה האמה 

תא שיחממ םהיתוריציב םיראותמה תושילתה יגוס ,ותנעטל .ןיסנג נ"או 'ץיבוקרב ד''י ,יקסב'צידרב 
.םהמ דחא לכ לש ודידל 'העשה תייעב' 

.ומצע יקסב'צידרב לש ונושלמ חוקל הז יוניכ יכ ,(םש ,םש) קקלה ריעמו 34 
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191 יטסינויסרפסקא־יטסינויסרפמיא בחרמב 'שולת' 

תועצמאב גצוימה ,יטתסאה הטעמה לא הקיטמלבורפה לש דבוכה זכרמ תטסה — ןאכ עצומש 

תומלועה לש הכלשה םה הלא םייטתסא םימוחת ינש ".םזינויסרפסקאהו םזינויסרפמיאה 

— 'שלח' ידוהיכ ולש אצומה תייווחב רושק םזינויסרפמיאה :ןותנ אוה םהיניבש םייתוברתה 

םלועב רושק םזינויסרפסקאה דועב ,עיפשמכו בצעמכ אל ,הביבסב ןנובתמ ,ינטלוק ,יביספ 

שפנ ףוריחב תוטטק תוללוכה תודלי תומוח רכוז לייודרוג)טלושהו הכמה ,קזחה יוגה — ירצונה 

ךכ ,תעכ ךייש אוה וילאש ייוג־יפוריא םלועב יח אוה .(םירצונ םירענ תרובח לומ דיחי ידוהי דליכ 

ואצומ 36.ותשלוח תאו ,המויק תא ול הריכזמו םעפ ־דימ הלועו הבש ותודהי ,תאז םעו ,ול המדנ 

ךותו תומיעו חתמב וכותב םימייקתמ ,ילסרבינוא םדאכ לוכיבכ יח אוה ובש ידגה םלועהו ידוהיה 

המ ,םידגונמ תומלוע ינשב םייקתהל ןויסינהמ הנוזינו תעבונ ותושילת .הקיטקלאידל קיסינ 

תימעפ־דח הניא תומלועה ןיב העונתה ,ךכ ךותמ .תלצופמ שפנ ךותב המוצע תושגנתה רציימש 

37.בושו בוש המצע לע תרחח אלא ,םישולתה תולילעב תובר םימעפ שחרתמש יפכ ,תיראיניל וא 

תועצמאב םג יוטיב ידיל אב לייודרוג לש ותושילתו יקסב'צידרב ירוביג לש םתושילת ןיב גולאידה 35 

ס"רתב יקסב'צידרב איצוהש ץבוקה לש ומשכ 'ץוחמו תיבמ' ארקנה ןמורב ישילשה קרפה לש ומש 
.דועו ,'דדבל' ,'םחנמ' ,'רהנל רבעמ' םהיניב ,תושילת ירופיס ללוכהו 

דבלמ .תמייק לבא ,לגופ לצא תעלבומ תוידוהיה יכ הארמה ,'תידוהי' הביטח ץעמ תמייק ןמורב 36 
אל םירגובה וייחמ םג ירה ,היירצונה תתרשמהו םירצונה םירענה לומ לייודרוג לש ותודלי תונורכיז 

ומכ תברוצ המחהשכ ,רמועב ג"לב ,לארשיו השמ תדכ תמייקתמ ותנותח :המגודל .םינממסה ומלענ 

ול ואלמיש ימכ הנושארל ראותמ קוניתה ןיטרמ ,(125) םירז יאנוש םיראב לקתנ אוה ,(71) זומתב 
ךא תוימשיטנאב לקתנ אוה תבכרבו ,(197) הלימה תירב ץיצל הפולח ןיעכ הווהמש המ ,'םימי הנומש 

.(212)גילבהלו שירחהל רחוב 

— יאקסב'צידרבה שולתה יוצמ 'תומלוע'ה ןיב :םידקומ ינש ןיב טקילפנוקב שולתה אצמנ בור יפ לע 37 

ןיב' רתונו ,תיפוריאה תוברתה ןב ,ילסרבינוא םדאל ךופהלו ובש 'ידוהי'ה תא לטבל ףאושה 
ומלוע תא םיצוחה םייתרבח תודמעמ ינש ןיב דלת רתונש — 'ץיבוקרב לש שולתה ,'םימוחתה 
וללה םישולתה ירופיסב .השעמל היגולואידיא ןיב 'ךוותל' השקתמה — ידנרבה שולתהו ,ישגרה 
תולשלתשה תאו טקילפנוקה ידקומ ינש ןיב רבעמל ןויסינה לש יראינילה ןוויכה תא הלילעה תשרופ 

טסיליהינה ,יקסדשרב לש שולתה םנשי ,םדיל .םירוביגה לש םתושילת תא ועביקש םיעוריאה 
וא תדלומ תושילתב שארמ םירצובמ םהשכ ,ולש תוירטנצוגאב דבשה ,יניסנגה שולתהו ,עבשומה 

לייודרוג לש ותושילת תא ןוחבל תפסונ תורשפא .הינפ תא ונינפב שורפל קר הדעונ הלילעהו ,תודלימ 

תייווח ,םנמא :'ץוח'ו 'םינפ' לש תורדגה תועצמאב איה (ןיקלה יפל) םירכומה םיגוסל האוושהב 
קבאמה ןיבו (תינוידבה)תואיצמה ןיב הקימניד תמייק ךא ,תימינפ דימת רבד לש ופוסב איה תושילתה 

ינש) םייטמלבורפה םידקומה םינמוסמ ,תידמעמ־תיתרבחה ,ןושארה גוסה ןמ תושילתב .ימינפה 
ןיב' לש תושילת ,ינשה גוסב .המינפ שפנה לע םיעיפשמו ןוציחה םלועב (םילדבנ םייתרבח תודמעמ 

דחא רשאכ ,רוביגה לש ותוימינפב םיינחור תומלועכ םינמוסמ םייטלמבורפה םידקומה ינש ,'םימוחתה 

לע עיפשמ ימינפה ומלוע ךותב הזה קבאמהש אלא ,לילכ טלתשה םרט ינשהו ושפנ תא בזע םרט 

תושילתב .ןושארה תושילתה גוסב תראותמה הקימנידה ןמ ךופה ןוויכ ,םיינוציחה ודוקפיתו ותוגהנתה 

ןיב הקימניד תשחרתמ ץא ,ןיסנג לש וירוביג לצא ההוזמה וזכ ,תימינפ תושילת ,ישילשה גוסה ןמ 
אלא ,קבאמב אל ,ינוציחה לומ דמוע ימינפה םלועהש אלא ,םימדוקה םיגוסה ינשבכ ץוחו םינפ 
םה םיימינפה תומלועה ינש תאז תמועל לייוודרוג לצא .םהיניב המאתה רסוח ךות תרושקת רדעיהב 

ונוויכ — יטסינויסרפמיאה :אליממ תחא הפיפכב וב םימייק 'ץוחר 'םינפיו המימי םימימ ונממ קלח 

.הצוחה םינפבמ ונוויכ — יטסינויסרפסקאה דועב ,המינפ חחבמ 
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השיאהש םושמ ,לייודרוג לש ויאושינב םיפרחומ תימינפה הריתסהו םיבחרמה ןיב חתמה 

תיטסינויסרפסקא תומד איה האית 38.םתוא תררועמו וכותב שפנ יקמעמ תגציימ אשונ אוהש 

וריצ םע תודדומתהב ותוא הדימעמה ,תרכממו הנעמ ,תיטורא ,תירבג ,דפרע־השיא לש 

,'הזיחא' לייודרוגל קינעהלו תושילתל אפרמ תויהל םייושע ויה םיאושינש ףא לע .לפאה 

לש תרזגנ ,האיתב ותריחב ;תילכת ןיאו תלחות ןיא ןאכש ירה ,(226 ,211)ול המדנש יפכ 

תויטסינויסרפסקא תודצרפתה וב תררועמ התומד — ןולשיכל שארמ הנודנ ,ותושילת 

ןב תדלוה רבדב ומולחש רובס היהש ,לייודרוג .תויטסינויסרפמיא תוניפ לא ותוא החירכמו 

ותריחב םצעב ירשפא יתלבל ומצעב ותוא ךפוה ,םשגתהל דמוע םיעזגה ינשל ףתושמ 

לשכה 39.ויבא היה אל אוהו תמ קוניתה ,ןכש ,דוסיה ןמ םולחה תא תצפנמש ,האיתב 

הז ןמורב ןחבנ ,שולתה לש ותלפמ תא םעפ אל ןמסמהו םיבר םישולת ןייפאמה יטוראה 

םינפואבו ,האית םע לייודרוג לש ויסחיב רתויב ףירחה ןפואב הצמתמו ,בחרומ ןפואב 

אלא ,תיזכרמה הלילעב קר אל םינחבנ םיאושינ ייחב םיאושינה ייח .לטסוגו יטול םע םיפסונ 

תויהל םיכפוה לייודרוג לש ויאושינ 40.םהינימל םירוכזיאבו תוינשמה תולילעב םג 

,תורצנל תודהי ןיב קומעה טקילפנוקל הטעמ םישמשמו ,ותושילת תנחבנ הבש 'הדבעמ'ה 

האיתו לייודרוג ןיב םידיקפתה ךופיה .השיאל רבג ןיבש ירדגימה תומיעה ידי לע הווסומה 

ידוהיה אוה (האית ותוא הנכמש יפכ)'ןפש'הו 'ןטק'ה רבגה :יעזג־יתדה טביהה תא ריגסמ 

םג אטבתמ הז טקילפנוק .(40)'תיתימא הדליהנורב' איהש ,היירצונה השיאה ידיב טלשנה 

האיתשמ ;(193)'קזחה' תמועל םלועב 'שלחה' לש ומוקמ יבגל תודגונמ תוימויק תוסיפתב 

תא השיגדמו ולש תושילתה תשוחת הפירחמ ,תיבהמ 'שלחה' לייודרוג תא תשרגמ 'הקזחה' 

.28 'סמ הרעה ,ןלהל וארו 38 
,חמש ,אירב םעכ םייוגה תסיפתמ ,הארנה לככ ,עבונ ,היוגה המלעה לע ידוהיה ריעצה לש היזטנפה 39 

.ויאצאצ לש םקלח תנמ ויהי רשא ,'ידוהיה ירוסיי' תא 'ללדל' וחוכב שי םימדה בוריע רשא ,ריהב 
תא תאשל ףאושה ,יקסב'צידרבל םייגחממ ,לאכימ ךכ :'םישולת'ה ירופיסמ םיברב עיפומ הז ביטומ 
תודגנתהכ עושעשה םשל םגו ותדלומב 'םיאנקה' תא סיעכהל ןוצר ךותמ ,היוגל התוא ובשוחב ,גיוודה 

ןירופסאיד ינפב התוא הלעמ ,הלאשב קוסע רתב םג .(ל ,םיינחמ) םייקה יתרבחה רסומה תודוסיל 

תולותבה לש לוכיבכ ,ימלוע רעצי ןיא הינלופה תתרשמב יכ ,הדומו ןאכמו ןאכמב ורבח 
ןאכמ)'י םדה תפלחה' ,ליעוהל היה לוכי הזש ףא ,התוא תאשל ןיא יכ עדוי ךא ,'ונלש תויטנגילטניאה 

איהו ,יוגה פיטנא לש ותוחא השטנב רהרהמה ,ןיסנגל סרטבמ תרפא לאירוא םג ךכו ,(300 ,ןאכמר 
רז היה שולקה ושארש [...] אירב דליי ול הארנ פיטנא לש ודלי םג ךכו ,'הדורוו תלהוצ' ול תיארנ 

.(126 ,םרטב)'קיהבמו 
תופקשה וכותב תורוזפ תיזכרמה הלילעה דצל ,תאז דבלמו ,האיתו לייודרוג יאושינ תא ןחוב ןמורה 40 
תוועמה יטוראה סיסבה ,(27)'םיאושינ יפייע'כ םיארנה חזרמה תיבב גוזה ינב :םיאושינ יבגל תונוש 

רלדנסה לש םיילענה תרופאטמו ,יצימו ןהוי לש יגולאנאה רופיסה ,רגרבלדייהו לטסוג יאושינב 
,(42)גוזב הניא םא ךרע הל ןיא ירה הרקי איה םא םג רשא הדיחי לענכ אוה קוור ויפל ,ק'ציבורו 
שי יכו םירתוימכ םיאושינה לע ידיירפ לש ותפקשה ,'הבהא אלב' אשניהל יטול לש הבוריס 
חונמה הלעב תודוא לע רשיפ תרמ לש הירופיסו ,קשחתיש לככ גוז תונב ףילחהלו עשעתשהל 

.םינשה יכורא םהיאושינב 
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[...] ולקמ תא ומיע חקל אלש לבח' יכ בשוחו 'דדונה ידוהיה' תויהל ךפוה אוה .ותודהי 

.(277)'עוגרמ ןיא — יחצנה ידוהיה' 

תשוחת' לש תויתיילשא תוחלבה לייודדוגל דוע ןיא ,בוחרה לא ךלשוה הבש ,וז הדוקנמ 

וכפה םייחהש שיגרמ אוה .םכלהמב םיקרפלו ויאושינ ברע ול המדנ היהש יפכ ,'הזיחא 

'עירכמ ימואתפ ךתח'ו 'ףקות השעמ' שורדש השוחתה וב ןנקל הליחתמו ,ורובע םירצ 

.'ץוצר רבג'ל הייהנ אוה יכ ,הז ןוגכ השעמל רשכומ יתלב אוהש ול המדנ לבא ,(283) 

השוחתה לש האיש .תיבה ירסוחמ רתי םע ,הסחמה תיבב אקווד ול היהת תוכייש תשוחת 

ותוא השריגש דבלב וז אל האית — ולש היהש יזיפה בחרמה ןמ םג ותרדה םע עיפומ 

היה ןכל םדוקש ,עירכמה ךתחה ,'ףקותה השעמ' .רז רבג ותטימ לא האיבה ףא אלא ,ותיבמ 

הרובגה' :האית הרידגהש יפכ ,תודרשיה רצי חוכמ שממתמ ,עצבל לגוסמ וניאש רובס 

.(192)'םלועה ןמ רובעלו רהמל אלא הנקת םהל ןיא ןואה יפרו ןאכ העירכמה איה דבלב 

תיטסיפקסא הרעשה לכ לע (ותטימב רגרבלדייה) םייניעה הארמ רבוג וז היצאוטיסב 

דיל המנה האית חצרב יוצימו החיתר תדוקנל םיעיגמ לייודרוגב םילעופה תוחוכהו ,תירשפא 

.רגרבלדייה 

רושק יטסינויסרפסקאהו יטסינויסרפמיאה םרזה ןמ תועפות תועצמאב גוצייה 

הקיטאופ םכותב םילפקמה ,הלא םייתונמא םימרז םיביגמ הילאש הריפסומטאל 

הז)ןמורה ןמז לש םיירוטסיה־סייתרבחה םיאנתה םע קודה רשקב דמועו 41,היגולואידיאו 

תומחלמ יתש ןיבש הפוריא — ותביתכ ןמזל רתוי וא תוחפ ףפוחהו הלילעב ףקתשמה 

םילעומ םגו ,ףיקע ןפואב םג םיפקתשמ תוירטנצסקאהו ןווינה ,המחלמה תוקלצ 42.(םלוע 

.(54) רישי ןפואב לייודרוג ידי לע 

איהש ,שולתה רוביגה לש ותוטטושל רכה תא הווהמ המחלמה רחאלש תיטנדאקדה הניו 

לש ותושילתב ידעלב םרוג וניא ינברואה טביהה .תישפנה תוטטושל יטרקנוק יוטיב 

דקומ הווהמ ךרכה ,ןיוצש יפכ ,ןכש ,םירומאה םיישפנה םיבחרמל ףופכ אלא ,לייודרוג 

יטסינויסרפסקאה בחרמב ולוכ שובכ ותויה ,תאז םע .םימרזה ינש לש םסיסבב יתועמשמ 

בטוקל הכילהה .תובוט רשבמ וניא ,ךיפה יתלב םילא השעמב ךא ,ןמורה לש ופוסב 

יקסב'צידרב ירוביג תא םג ןייפאמה ינסרהה 'רתיה קותינ'ל הליבקמ יטסינויסרפסקאה 

.דעל םישולת םירתונ םה וילא הוולנה ףירח השעמ לשבו וניגב רשא ,םישולתה 

שארמ בטיה תחסונמה תיטאופו תיתרבח היגולואידיא דוסי לע םק יטסינויסרפסקאה םרזה 41 
גרופל לש ורוביח תא ואר) דבעידב הקיטאופה תצלוחמ יטסינויסרפמיאה םרזב וליאו ,םיטספינמב 
 [Laforgue] 1883 תנשמ, ,'Physiological Origin of Impressionism, 1966 :ךותב ,[Nochlin [ed).
םצעמ ,תעלבומ יהירה תמייק איה םא .תרהצומ תיתרבח היגולואידיאב רבודמ ןיא םזינויסרפמיאב 

.םרזה דוסיבש תיטסיפקסאה הייטנה 

.(52 הרעה ,258 :2001) םמוק םג ואר ,ןמורה תלילע לש הנמז לע 42 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:51:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



טייש ידה 194 

םוכיס 

,חצרה השעמ .תושילת לש המזירפב םיאושינ ייח לש הקימניד גיצמ זניאגשיג ייח ןמורה 

טקילפנוקה :הלא םיאושינב םילפוקמה םינעטמה לכ תא וכותב רצוא ,ןמורה תא םתוחה 

,'שלח' והימו 'קזח' והימל םיעגונה םייפוסוליפ תונויער ,םינימה ןיב קבאמה ,יעזג־יתדה 

םקוממה ,יטסילאיר־יגולוכיספ יטמרד ןמור והז .גנועהו םירוסייה ,הפירחה הקיטוראה 

.םלוע תומחלמ יתש ןיבש הניו — תחאכ תינוידבו תילאיר איהש ,תיטנדאקד תואיצמב 

לש התקיצי תא םירשפאמה םייטסינויסרפסקאו םייטסינויסרפמיא םיעבמב תרסמנ ותלילע 

.ןמורב םיגצומה םידוגינה תוכרעמ תא הטילבמש הקיטאופ ךותל הקיטמתה 

שולתה שדחמ ןכותה תניחבמ .בוציעב ןהו ןכותב ןה הז ןמורב הלגתמ לגופ לש ותונשדח 

הרייעב םייחש) םיבר םישולת םיאצמנ ובש ,'ידוהי'ה בחרמה ןמ ותצירפ םצעב ,לגופ לש 

וא תידוהיה 'חור'ה לע םיטבלב םיעוקש םהש וא ,הלודגה ריעב תידוהי הרבחב וא ,תידוהי 

םייתונמאה םימרזה תועצמאב ותומד בוציע .ותפוקת לש יפוריאה בחרמה לא ,(תינויצה 

לגופ יורש היה הבש תיתוברתהו תיתונמאה הריפסומטאה םע דחא הנקב הלוע ,םייפיצפסה 

.םלוע תומחלמ יתש ןיבש וז הפוקתב הינמרגבו הירטסואב 

לש תוהזה שופיח ךילהתב וניינעו ,הקיטאופבו ןכותב ,ןושלב — לגופ לש ותונשדח 

םינמרג םירפוס ודדומתה ובש ןפואה םע דחא הנקב םילוע ,הפוריא ברעמב ידוהיה ריעצה 

ןגכ הרופצ .םהיתוריציב גצומ רבדהש יפכ ,םתוהז םע םירשעה האמה תישארב ידוהי אצוממ 

,הירבדל .(232 :1990)'תוהז יפוריצ וא תוהז יעותעת' הרמאמב הז םיניינע בצמ תראתמ 

,םיעותעת ןויזחב הייפצכ הומכ ,םהיתוריציב םינמרגה־םידוהיה םירפוסה לש םתוהז תניחב 

:תימוקמה תיתרבחהו תיתוברתה תוהזל ךייתשהל ךרד םישפחמ םינוש תוהז יקלח ובש 

ופכנש תוהזה יעותעת לשב אקווד יכ ,דמלמ ידוהי אצוממ םינמרג םירפוס לש םהיתוריציב ןויע 

,טרפב תידוהי־תינמרגה וזו ,ללכב תורפסה תולובג תא הלא םירפוס וביחרה םאצומ ןיגב םהילע 

יבגל תורפס .תילאטוט היווח לאכ תורפסל םסחימ ,ראשה ןיב ,עבנש ,ידוחיי דממ הל וקינעהו 

קינעמה יתרבח־יתוברת ןחלופ ןיעמ םא יכ ,אדירג יטתסא־יתוברת קוסיע תניחבב התיה אל םדיד 

— תינמרגה תיתורפסה תרוסמהו ןושלה — םירמוחו תורשפאו ,הילע דומעל עקרק וב ףתתשמל 

הפשח תוהזה תרדגהל תלוכיה לבא .תיפוריא־תינמרגה תוברתב הליעפו היח תוהז לש הבוציעל 

תצמאמה הרבחב ,תימצע הרדגה ירפ ,החותפ תוהז לש התופיפר תא :הלש הפרותה תדוקנ תא םג 

הלטלט םהמ השרדנש תיביטמרונה תוהזה תמיא .הרוגס תירצונ־תינמרג תוהז לש הדיחא המרונ 

ביצי אלהו ךבוסמה ספיספה .םיחתמ ןועט ימויק בצמ ךותל ידוהי אצוממ םינמרגה םירפוסה תא 

תועמשמ ובוחב ןפצ תאז םעו ,תודיחו תוריתס אלמ םויק םהל דיעוה םהלש תוהזה ןורתסלק לש 

.הקומע תיתרבחו תישונא 

לעו ,רפוסה לייודרוג תועצמאב רפוסה לגופ לש הקיטמלבורפה לע עיבצהל ביטימ הז רואית 

.ויניעב תספתנ איהש יפכ 'העשה תייעב' 
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היפוגוילגיב 

רימיזק ,דימשדא 

םוילובמיסה יישרוי (ךרוע)ןימינב יקסבושורה :ךותב ,(1917)'הרישב םזינויסרפסקאה' :1973 

.ביבא־לת ,םיטספינמ רחבמ — הרישב 

הביבא ,זפוא 

.260-254 ,30-29 חיש ילצ ,'ונתליהק ץבוקב םייטסינויסרפסקא תודוסי' :(ב'לשת) 1991 

השמ ,םחנמ ןב 

.ביבא־לת ,םיבתכ תאצוה ,תונמאו הבשחמ ,תורפסל המב :ךנא ,'לפאה רעשל רבעמ' :1954 

לטומח ,ףסוי־רב 

.15.5.87 ,8.5.87 ,תונורחא תועירי ,'הניווב הדילו םיאושינ ייח' :1987 

תירורד ,הירא־רוג 

יונו תירורד הירא רוג :ךותב ,'הקעצה יגוציי' ,'לוחכמבו טעב םייטסינויסרפסקא םייומיד' : 1992 

תאצוה ,האמה רבצמב לוחבמבו טצב םייטסינויסרפסקא םייומיד ,הן?צצ ,1992 ,הנרא 

.ביבא־לת ,רביירש ש"ע תונמאל תיאטיסרבינואה הירלגה 

דלונרא ,רזואה 

ץוביקה ,ןיבי םהרבא םוגרת ,ינש ךרכ ,תורפסהו תונמאה לש תיתרבח הירוטסה :ט"לשת 
.ביבא־לת ,דחואמה 

ףסוי ,יתרפאה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה ןוכמה ,ןושלהו תוארמה : 1976 

רנבא ,ןמצלוה 

.ביבא־לת ,תונורחא תועידי תאצוה ,המחלמה תורפסו יריאמה רודגיבא :1986 

.ביבא־לת ,תונמאל 'ץיבוניבר עושהי ןרקו דחואמה ץוביקה ,תיטסלפ תונמאו תורפס :1997 

תטיסרבינוא ,תיטסלפה תונמאה חבונל תירבצה תורפמה ,המואה תייחת :תבשחמ תכאלמ : 1999 

.ןתיב־הדומזו הפיח 
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ןועמש ,ןיקלה 

הטיסרבינואה ,ללה היפוצ תאמ ויתואצרה יפל תומישר ,תירבצה תרופסל אובמ :ו"טשת 

.םילשורי ,תירבעה 

(ךרוע)ןימינב ,יקסבושורה 

.ביבא־לת ,םיטספינמ רחבמ — הרישב םזילובמיסה ישרוי : 1973 

ןתנ ,ךז 

.ביבא־לת ,ףלא ,תינרדומה הרישבו ןוסגרב לצא סומתירו ןמד : 1966 

ןועמש ,קנבדנז 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקהו ביבא־לת תטיסרבינוא ,רציב תובירב יתש : 1976 

הרופצ ,ןגכ 

.ביבא־לת ,ריבד ,תומלוע ינשמ ,יקסב'צידרב י "מ :ךותב ,'רבד תירחא' :1988 

.3 ארגא ,'תוהז יפוריצ וא תוהז יעותעת' :1990 

תימלוש ,אובל 

תלבק םשל רוביח ,ולש תרופיסבו הרישב םדוחייו לנופ לש ותריציב תוינבתו םירמוח : 1975 

.ביבא לת תטיסרבינוא ,ץיבכש זעוב ר"ד תכרדהב ,היפוסוליפל רוטקוד ראות 

בדיבא ,רקספיל 

תטיסרבינוא ,8 תורפסב רקחמל םיפד ,'היארה תא תרצקמ הניאש תפקשמב טבינ המ' :1992 
.הפיח 

.29 תונשרפו תרוקב ,'היזה לש תורמצ' — 

.ביבא־לת ,םילעופ תירפס ,םולש 'ש תריש — 

לאירבג ,דקומ 

.ט"י :ח"י םיינזאמ ,ירפסמכ לגופ דוד' :1954 

הלילג ,רומ 

.עבש ראב תטיסרבינוא ,לגופ לש הוורפה ןושלב ןויצ •.תועמשמו הרוצת :1994 

ריאי ,רוזמ 

.רואל האצוהל םייאטיסרבינוא םילעפמ ,ודבל רישה לצ אל .דוד ,לגופ : 1987 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:51:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



197 יטסינויסרפסקא־יטסינויסרפמיא בחרמב 'שולתי 

ןד ,ןורימ 

.2.6.87 ,תונורחא תועידי ,'לגופ תא תולגל לדחנ יתמ' :1987 

.םילשורי ,קילאיב דסומ ,חצמ לופ רפאב םיחח : 1997 

ןוכמה ,ןימינבל תרדא ,'לגופ תריש לש התולבקתה תודלות :רבדב היולתה הבהאי :1991 

.דחואמה ץוביקהו ביבא־לת תטיסרבינוא ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה 

ןונמא ,תובנ 

.23.3.90 ,בירעמ ,'דובא רתונ לגופ דוד' :1990 

ילינ ,ןדס 

.192-165 ,12-11 תונשרפו תרוקב ,'דרוי רודב' :1978 

לאגי ,הנרס 

.6.2.87 ,תונורחא תועירי ,'םיאושינ ייח' :1987 

הויז ,סלזיימ־ישימע 

.ביבא־לת ,ביבא תמר ,החותפה הטיסרבינואה ,8-7 תודיחי ,יגולונכטה ןדצב תונמא :1981 

ןד ,סיגפ 

.בכ דלומ ,'ותרישו שיאה :לגופ דוד' :1964 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,םירישה לכ ,ב'לשת ,דוד לגופ ךותב 'אובמ' : 1972 

הנוי ,רשיפ 

ןואיזומ ,םירפ תלוכסא םע וירשקו םישולשה תונשב ילארשיצראה םוינויסרפזנקאה :1972 

.םילשורי ,לארשי 

םחנמ ,ירפ 

.27.12.85 ,בירעמ ,'היטבמאב לגופ' :1985 

ץוביקה ,םיאושינ ייח ,ירפ םחנמ תכירעב ,לגופ דוד :ךותב ,'רפסה חסונ לע הרעה' :1986 

.ביבא־לת ,דחואמה 

לאירבג ,ןרוצ 

תטיסרבינוא ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה ןוכמה ,בחרמ ,םלוע ,טסקט : 1997 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,ביבא־לת 
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(ךרוע)ןורהא ,םמוק 

.41-11 ימע ,ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,הממדה רבצל ,דוד לגופ :ךותב 'אובמ' :1983 

םיאיצומ ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא ,לגופ דוד לש ותריציב םינויצ אלפהו לפואה :2001 

.ביבא־לתו הפיח ,רואל 

 prw, לעי

.108-76 ,1 האירק ןמיס ,'םינועבצ יקרב לכ' :1972 

ידה ,טייש 

ייח'ב שולתה תומד •.יט0ינוי0רפםן?א־יטםינויםרפמיא בחרמב שולת — לייודרוג ךלודור : 2000 

,תיתאוושהו תירבע תורפסל גוחה ,'ךמסומ' ראות תלבק םשל רוביח ,לגופ דודל 'םיאושינ 

.הפיח תטיסרבינוא 

ןושרג ,דקש 

,דחואמה ץוביקה ,םיאושינ ייח ,1986 ,ירפ םחנמ תכירעב דוד לגופ :ךותב ,'םיאושינ ייח' : 1986 

.344-335 ,ביבא־לת 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקהו רתכ ,ג ךרכ ,1980-1880 תירבצה תרופיסה ,1988 

 Furness, Raymond

 1978: The 20th century Literature, Croom Helm, London.

 Kronegger, Maria Elizabeth

 1973: Literary Impressionism, College <fc University Press, New Haven.

 Kronfeld, chana

 1993: 'Fogel and Modernism: a Liminal moment in Hebrew Literary History', Prooftexts,

 vol. 13(1), pp. 45-63.

 1996: 'David Fogel and Moyshe Leyb Halpein: Liminal moments in Hebrew and

 Yiddish Literary history', On the Margins of Modernism, University of
 California Press.

 Laforgue, Jules

 1966: 'Physiological Origin of Impressionism', in: Nochlin Linda, 1966, Impressionism

 and Post-Impressionism 1874-1904, sources <£ documents, Prentice Hall, New Jersey,

 14-20 (At first in 1883).
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 Lewin, Kurt

 1966: Principles of Topological Psychology, McGraw-Hill Book Company New York,

 Toronto, London, Sydney.

 Taylor Russel John

 1990: Impressionist Dreams, Barrie 81 Jenkuns, London.

 Weisstein Ulrich

 1973: Expressionism as an Internal Literary Phenomenon, Akademiai Kiado, Budapest.
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— בחרמה לש הקיטאופהו יפרגויבוטואה ןורכיזה 

זנק עשוהי לש תורגבתה ירופיסב ותועמשמו בחרמה בוציע לע 

יבצ־ק לעי 

םג ,וירמוח לכ ןיב ,ובוחב רצואה ,יפרגויבוטואה ןורכיזה לש וירופיס םה תורגבתה ירופיס 

,רבעה בחרמ תא לפכשמ וניא ,תונורכיזה לולכמל המודב ,בחרמה ןורכיז .רבעה בחרמ תא 

רופיסב ףקתשמ ותייווהכ תודליה בחרמ אל ,רמולכ .ולש היצקורטסנוקר רצוי אלא 

Olney,)ינלוא תאז חסנל ביטימש יפכ ,הווהב רכוזה 'ינא'ה לש ותעדות אלא ,תורגבתהה 

,הווהב וננהש המ לש הביטקפסרפהמ קר רבעב ונייהש המב רכזיהל םילוכי ונא' :(1980 

.(241 :םש)'ונייה אל םלועמש והשמב רכזיהל םילוכי ונאש ,רבדה שוריפו 

בחרמה יטרפל וא ,ןורכיזה ינכתל .א :םיטביה ינשל סחייתי בחרמה ןורכיזב ןוידה 

.ןורכיזהמ בחרמה יטרפ לש הפילשה ינפואל וא ,תורכזיהה ךילהתל .ב .ןורכיזב םינסחואמה 

בוציעה תלאשל ונביל תמושת תא הנפמ תורגבתה ירופיסב וללה םיטביהה ינש ןיב הנחבאה 

טסקטב םיבצועמ תורכזיהה יכילהתו קרכיזה ינכת יכ ,ןועטל תשקבמ ינא .םהלש יתורפסה 

ינש ןיב ןיחבמה ,(1997)ןרוצ .בחרמה ןוגרא לש םינוש םירושימ ינש תועצמאב יתורפסה 

.ילאוטסקטה רושימהו יגולותנואה רושימה :םתוא הנכמ ,בחרמה ןוגריא לש הלאכ םירושימ 

תא ןה ללוכו (87 :םש)'םלועב שיש המב' קסוע בחרמה לש יגולותנואה ןוגריאה רושימ 

,תאז תמועל .ןמזב בחרמה תא רשוקה ,יפוטונורכה רושימה תא ןהו יפרגופוטה רושימה 

אוהש הדבועה בחרמה לע הליטמש ןוגריאה והז ,'בחרמה לש ילאוטסקטה ןוגריאה רושימ 

ךילהת םעו רוזחשל ןותנש המכ בחרמה םע ןיינע ול שי'ו ,'ינושל טסקט רותב בצועמ 

ןוגריאה רושימ — בחרמה ןורכיז לש בוציעב רבודמשכ .(117 :םש) 'ומצע רוזחשה 

יכילהת תא שמממ ילאוטסקטה ןוגריאה רושימ וליאו ,ןורכיזה ינכת תא שמממ יגולותנואה 

תועמשמל ,םירשקהה ינשב ,סחייתי רמאמה .בחרמה יטרפ לש הפילשהו רוזחשה ,תורכזיהה 

רגובה רפסמה לש ותעדות תא ףקשמכ בחרמה ןורכיז לש יתורפסה בוציעל שיש תדחוימה 
יבגל ונחביי הלא םיטביה .ולש ידליה 'ינא'ה םעו ורבע םע רצוי אוהש עגמה גוס תאו הווהב 

.טרפב זנק לש וירופיס יבגלו ללכב תורגבתה ירופיס 
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ינפואו בחרמה ןורכיז ינפת :בחרמה לש יגולותנואה ןוגריאה .א 
'ילקיסומ טנמומ' ירופיסב םבוציע 

ףצרב םיגצומה םירופיס העברא ללוכ ,ילקיסומ טגמומ ,זנק לש תורגבתהה ירופיס ץבוק 

שחרתמ ,('תלוגנרתה' ןלהל)'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' ,ןושארה רופיסה .יגולונורכ 

תומ םוי ,רליה־רפסמה ייחב םיימוי ראתמ רופיסה .תמדקומ תודלי תפוקת רזחשמו הבשומב 

רופיסה .תושק תורגבתה תויווחב ךורכו יטמוארט עוריא אוה בסה תומ .תרחמלש םויהו ובס 

.רתוי תרחואמ תודלי תפוקת רזחשמו הפיחב שחרתמ ,('ודוס' ןלהל)'קירנה לש ודוס' ,ינשה 

םעו שדחה הלועה קירנה םע דליה־רפסמה יסחי תא ראתמו תועובש רפסמ ףיקמ הז רופיס 

וקלח .רפסמה לש ותורגבתה ךילהתב הבושח ךרד ןבא םיווהמה םיסחי ,הדנאו ותוחא 

וליאו ,הפיחב שחרתמ ,('טנמומ' ןלהל) 'ילקיסומ טנמומ' ,ישילשה רופיסה לש ןושארה 

םינש ףיקמ ,'ודוס' תא תיגולונורכ הניחבמ ךישממ רופיסה .הבשומב — ינשה וקלח 

הדירטהש ץומצמה תייעבמ הלימגהו רוניכב הניגנה ובש תורגבתה ךילהת ראתמו ,תודחא 

('הליל ןיב' ןלהל)'רחש ןיבו הליל ןיב' ,יעיברה רופיסה .זכרמב םידמוע דליה־רפסמה תא 

גיצמו ,הנשכ ףיקמ ,תורגבתהה תפוקת תא רזחשמ רופיסה .יאבצ הנחמבו הבשומב שחרתמ 

,גירחה ,חספ לש ותומד םע וירבחו רגבתמה רפסמה יסחי תא תורגבתהה תייווח זכרמב 

.'רחא'ה 

ןה ,בושח דיקפת בחרמה אלממ ,םירופיסה תעברא ףצרב גצומה תורגבתהה ןורכיזב 

יכילהת תניחבמ ןהו ,בחרמה ןוגריא לש יגולותנואה רושימב םישמוממה ,וינכת תניחבמ 

םע ףותישב ,ףקשמ בחרמה רוזחש ןפוא .ילאוטסקטה רושימב םישמוממה ,תורכזיהה 

רפסמהש ימיטניאה גולאידה תא ,זנק לש וירופיס תא םינייפאמה ,םירחא םייטאופ םיטביה 
.ולש ידליה 'ינא'ה םעו ותודלי תונורכיז םע רצוי 

בחרמב דליה־רפסמה תעונת לש סייפוטונווכ םירואית 

לש רתויב םיימיטניא םיקמעל ארוקה תא םיבאוש 'ילקיסומ טנמומ'ב תורגבתהה תונורכיז 

ארוקה ,תאז םע דחי .םהיתויוקדל ותורגבתה יכילהת תא רזחשמה ,רכוזה רפסמה תעדות 

המב ול ןיא — רפסמה לש תודליה בחרמ תא וחור יניעב שיחמהל ותוסנב יכ ,הלגמ 
תנוכשו הבשומה בוחר םיארנ דציכ ?הפיחבו הבשומב דליה לש ותיב הארנ דציכ :זחאיהל 

לש ותיב םינפ וא םרוי לשו קירנה לש םתיב ,ןוירוטברסנוקה םיארנ דציכ ?הפיחב םירוגמה 

טרופמ יפרגופוט רואית ידי־לע גצומ וניא וללה בחרמה יטרפמ דחא טרפ אל ףא ?חספ 
.אלמו 

בחרמה יטרפו ,תועונתו תולועפ רקיעב רזחשמ זנק לש םירופיסב רפסמה ןורכיז 

תוליעפ לש היצקנופכ יבגא ןפואב קר םיראותמו ,ןהל םילפט םייפרגופוטה־םייטטסה 

רבעה לש תוטרופמ תויפרגופוט תונומת רדעיה אקווד ,רבד לש ורקיעב .ןמזב רפסמה 
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םירחא םייטאופ םינייפאמ םע דחא הנקב הלועו ןורכיזה לש תוימיטניאב עירכמ םרוג הווהמ 

,רבעה בחרמ לש יגולותנואה ןומיאה תניחבמ יכ ,רמול ןתינ רחא חוסינב .םירופיסה לש 

רושימה אלו ,ןמזב בחרמה תא רשוקה יפוטונורכה רושימה טלוב זנק לש םירופיסב 

ןורכיזב הקוקח איהש יפכ ,דליה־רפסמה לש ותומד אוה ךכל 'יארחא'ה םרוגה .יפרגופוטה 

ןפואב םייבחרמ םירשקה הפילחמה ,תיליבומ תומדכ ומצע תא רכוז רפסמה .רגובה רפסמה 

2.בחרמה דממ לע ןמזה דממ תא התעונת תרזעב הכילשמו ייבקעו ףוצר 

ןוגריאה ירושימ ינש ,יפרגויבוטואה ןורכיזה םניינעש םירופיסב יכ ,ןועטל תשקבמ ינא 

יפוטונורכה רושימה :ןורכיז לש םינוש םינבמ םיפקשמ טסקטב בחרמה לש יגולותנואה 

ףקשמ יפרגופוטה רושימה וליאו ,תולועפו םיעוריא לש ילרופמט־ילאוזיו ןורכיז ףקשמ 

:ואר ןורכיזה יגוס ינש ןיב הנחבאה לע) םיטקייבואו תומוקמ לש יבחרמ־ילאוזיו ןורכיז 

 28 :[1986] 1988 ,Brewer). יפוטונורכה רושימה לש תויטננימודה ,זנק לש םירופיסב

.רפסמה ןורכיז לש ילרופמטה ויפוא תא תופקשמ דליה־רפסמה תומד לש תויליבומהו 

ודוקפית ןפואל ,(יבחרמהו ילרופמטה)ןורכיזה יגוס ינשל שי תורגבתה ירופיסב ,יתנעטל 

טסקטב םבוציע ינפואלו (תיליבומ־יא תומדכ וא תיליבומ תומדכ)רגבתמה רפסמה תומד לש 

ןורכיזה רתוי טלובש לככ :תדחוימ תועמשמ (יפרגופוטה וא יפוטונורכה רושימה תועצמאב) 

רתוי תומדכ ומצע תא גיצמ רפסמהו ,בחרמה ןוגריא לש יפוטונורכה רושימה וא ,ילרופמטה 

טלובש לככ ,ךפהלו ,ללכב ורבע לשו טרפב ומצע לש רתוי תימניד הסיפת תרכינ ,תיליבומ 

ומצע תא גיצמ רפסמהו ,בחרמה ןוגריא לש יפרגופוטה רושימה וא ,יבחרמה ןורכיזה רתוי 

תורשפאהש דועב .ורבע לשו ומצע לש רתוי תיטטס הסיפת תרכינ ,תיליבומ־יא תומדכ 

תומד ןיבל רגובה רפסמה ץב ףצר לשו המירז לש השוחת תפקשמ ,תימנידה ,הנושארה 

תא תעבקמה ,ףצר רדעיה לש השוחת תפקשמ ,תיטטסה ,היינשה תורשפאה ,רבעב ומצע 

לש תויטננימודה ,זנק לש םירופיסב .רבעה םלוע לש םייבחרמ םירשקהב ידליה 'ינא'ה 

רבעל ימניד דממ תוקינעמ ,דליה־רפסמה תומד לש תויליבומהו ילרופמטה ןורכדה 

.רגבתמכו דליכ ומצע ןיבל רגובה רפסמה ןיב ףצר לש השוחת תואטבמו 

תומד' ץב (Lotman, 1977 [1971])ןמטול לש ותנחבה לע ךמתסמ 'תיליבומ תומד' גשומב שומישה 
,'תיליבומ־יא תומד' ןיבל ,'התוא בבוסה יטנמסה הדשה' ןיבל הניב רעפ לע תרמוש רשא 'תיליבומ 

קתניהל תלוכיה איה העונת' יכ ,קוצ ןעוט ,ךכל המודב .(240 :םש)'הדשה םע גזמתהל הכירצ' רשא 
.(83 :םש)'םירשקהה תא ףילחהלו םייבחרמ םירשקהמ 

ךלשומ ןמזה העונתה תרזעב ,ינורקע ןפואב' ,(Bergson, 1960 [1910]) ןוסגרב ירנא ןעוטש יפכ 
.(125-124 ,םש)'בחרמל 
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רבעה בחרמב רפסמה תעונת לש םינפ-ץוח־םינפ תוינוויב 

קר תאטבתמ הניא ,זנק לש םירופיסב ,בחרמב דליה־רפסמה תומד לש התוליעפ תויבקע 

תיזיפ העונת ידי־לע תנייפואמה ,תיטננימוד תוינוויכב םג אלא ,הלש תויליבומה םצעב 

לולכמב ןהו דדובה עוריאב ןה תשממתמ העונתה תוינוויכ .םינפ־ץוח־םינפ ןיב תילטנמו 

קינעמ ץוח־פינפ ינוויכ ידי־לע בחרמה ןוגריא .רופיסב בחרמה ןומיא תא תעבוקו םיעוריאה 
.רפסמה לש ותורגבתה יכילהתל תדחוימ תועמשמ 

,ץוח־םינפ ,קוחר־בורק ומכ) םייבחרמ םיסחי תשמממ תויומדה תעונת לש תוינוויכה 

סחייתמ ןמטול .םייבחרמ אל םיטפסנוק םג םיגציימ הלא םיסחי .(יוכו הטמל־הלעמל 

םייבחרמ םניא םמצעלשכ םהש םיטפסנוק לש יבחרמ (modeling) לודימ לש תורשפא'ל 

םייסיסבה םיעצמאה דחא תויהל תכפוה םייבחרמ םיסחי לש ןושלה' יכ ,ןעוטו ,'םעבטמ 

"רוגס־חותפ" ,"קוחר־בורק" ,"לאמש־ןימי" ,"ךומנ־הובג" םיטפסנוקה .תואיצמה תנבהל 

.יוכו "יחצנ יתלב יחצנ" [•••] "ער־בוט" םילדומ תיינבל רמוחכ םמצע םיחיכומ [...] 

,םלועה לש םייתאהו םייטילופה ,םייתדה ,םיילאיצוסה ,רתויב םייללכה םילדומה 

ותוחתפתה לש םינוש םיבלשב ותוא בבוסה םלועה תא ןיבמ םדאה םתועצמאבש 

.(218 :םש)'םייבחרמ םינייפאמב יבקע ןפואב םיעקושמ ,תינחורה 

שי 'םעבטמ םייבחרמ םניא םמצעלשכ םהש םיטפסנוק לש יבחרמ לודימ'ל ,יתנעטל 

תיזיפה ,העונתב םיכורכה םייבחרמה םיסחיה םהבש ,תורגבתה ירופיסב תדחוימ תועמשמ 

ןמסלו התורגבתה יבלש תא ריאהל םייושע ,רגבתמה רפסמה תומד לש ,תילטנמה וא 

ינוויכ תועצמאב ןואפיק וא תוחתפתה ,הגיסנ וא תומדקתה ,תורגסיה וא תוחתפיהב םיכילהת 

.רכו הלעמ־הטמ ,בורק־קיחר ,םינפ־ץוח 

האיציב םיכורכה םיבצמ םע דימתמ ןפואב דדומתמ דליה־רפסמה ,זנק לש םירופיסב 

,ול ץוחמו תיבה םינפ)המינפ ץוחה ןמו חותפה ץוחה לא רוגסה םינפה ןמ תילטנמ וא תיזיפ 

םינפ־ץוח ירשקה םירופיסה ךלהמב .('וכו הל ץוחמו הבשומה ,ול ץוחמו ןוירוטברסנוקה 

רוגס בחרמכ תיבה ללח דקפתמ ןיידע 'תלוגנרת'ב :םהיתויועמשמ תא םינשמ רוגס־חותפו 

לש הליחמה :ויללח לש יכררייהה הנבמה ידי־לע שגדומ תיבה לש ןנוגמה ודמעמ .ןנוגמו 

־םינפה ללחהש לככ .וירדח לע תיבה ,דליה רדח ,הטימה ,הל בושק דליהש ,ץעה תעלות 

ונממ האיציהש ,רתוי ןגומ בחרמ דליה רובע הווהמ אוה ךכ ,רתוי רוגסו םצמוצמ יתיב 

ןדבוא רחאל .םייאמה בוחרל תיפוסה האיציב ואישל עיגמ הז ךילהת .ונוחטיב תא תרערעמ 

תייוול ןמזב ותיבמ 'הלוג'ה דליה ידי־לע תיווחנ ותוריגס רשאכ ,תיבה לש ןנוגמה ודמעמ 

םיללחה .תומדה לש המלועב בחרמה לש ותועמשמ הנתשמ ,השיטנ לש היווחכ בסה 

גוסב הרושקה תמייאמ תיבופורטסלק תועמשמב םיכורכ תיבל ץוחמ שגופ דליהש םירוגסה 

תנייפואמ תומדה לש תוליעפה םירופיסה תעברא לכבו ,ול םינמזמ םהש תויומדהו תויווחה 

הפקה תיב ,'תלוגנרת'ב ינדרי לש ןונזמה) םיללח םתואמ םידימתמ תוצלחיה תונווכב 

ףירצהו חספ לש ותיב ,'טנמומ'ב ידרפלא לש ותיבו םרוי לש ותיב ,ןוירוטברסנוקה ,'ודוסיב 
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ותרידחלו ותונרקסל אשומ םג תויהל םיכפוה םירוגסה םיללחה ,ךכל ליבקמב .('הליל ןיב'ב 

ךשומ דוס ובוחב ןמוט ללחה םינפ .ץוחבמ םהילא ץיצמ־ףיקשמה ,דליה־רפסמה לש 

התוינימ תא תשמממ איהשכ הפקה תיב ןולחל דעבמ תיפצנה ,הדנאווב רבודמש ןיב ,ןכוסמו 

ןורכיש תכסונש הקיסומה תא ןגנמה ,ירואב רבודמש ןיב ,'ודוסיב רוכישה ליחה תועורזב 

רוגסה רדחב אפורה םע וירוה םימקורש דוסב וא ,תלדל דעבמ ץיצמה ,דליה־רפסמב 

טשופה ,ימניד בחרממ ךפוהש ,'הליל ןיב'ב ףירצה ללחב םייתסמ םירופיסה ץבוק .'טנמומ'ב 

לש ןועגישה תירוח תא טלפמ אללו האיצי תורשפא אלל וכותב רגוסה בחרמל ,הרוצ שבולו 

3.רופיסה םייתסמ הבש ,חספ 

,רפסמה לש ותוחתפתה יכילהת תא הארמבכ אופא םיפקשמ םינפ־ץוח־םינפ םיסחיה 

ןיאש ,תימויקה תודידבלו תוינימל ,תוירציל ,תוומל ותועדוותה תא ,ותורגבתהו ותוחכפתה 

— םינפה — תיבה לש ןנוגמה דמעמהשכ ,ץוחל םינפ ןיבש בחרמה חווט לכב טלפמ םהמ 
.וחוכ תא דבאמ 

ינפואו תורכזיה יכילהת :בחרמה לש ילאוטסקטה ןומיאה .ב 
'ילקיסומ טנמומ' ירופיסכ םכוציע 

רושימב םשומימ ינפואלו זנק לש םירופיסב קרכיזה ינכתל ןוידה סחייתה הכ דע 

םבוציע ינפואבו תורכזיהה יכילהת ןויפיאב קוסעי ןוידה ךשמה .יפוטונורכ־יגולותנואה 

םה דציכו בחרמה ןורכיז יטרפ לש הפילשה ינפוא תא ןייפאמ המ :ילאוטסקטה רושימב 

?טסקטה ףצרב םירזחושמ 

,ןורכיזה יגוס ינש .ןורכיזה יאשומ לש ןוסחאה ינפואב םינתומ תורכזיהה יכילהת 

ןסחואמ יבחרמה ןורכיזה :םינוש םינפוא ינשב העדותב םינסחואמ ,יבחרמהו ילרופמטה 

תומוקמהו םיטקייבואה .(Brewer:* 28) טירסתכ — ילרופמטה ןורכיזה וליאו ,המכסכ 

םיעוריא רשאמ תולק רתיב םיפלשנו רתוי םינימז ,המכסכ יבחרמה ןורכיזב םיגצוימה 

ןורכיזה יטרפ לש םתונימז תלאש .(script) טירסתכ ילרופמטה ןורכיזב םיגצוימה תולועפו 

רפסמה םהבש ,תורגבתה ירופיסל דחוימ ןפואב תיטנוולר ,םתפילשב הכורכה ץמאמה תדימו 

.ןמזב םיקוחר םייפרגויבוטוא םיטרפל רתח 

קלחכ םירזחושמה בחרמה יטרפו ,ילרופמט ןורכיזה רשאכ יכ ,ןועטל תשקבמ ינא 

ץמאמ רכינ — העונתבו הלועפב ילנויצקנופ חרואב םיבלושמ ןמזב תילטוט תוסנתהמ 

לש האלמה היווחה םע ףוצר עגמ רוציל ולש ןויסינו רפסמה לש רתוי יביסנטניא תורכזיה 

Bachelard,) ראלשב .(229 :םש) ןמטול סחייתמ רוגס־חותפ ,ץוח־סינפ לש תודגונמה תויועמשמל 
תיטקלאידו הקד תובכרומל םג אלא ,ץוח־סינפ תויועמשמ לש םידוגינל קר אל סחייתמ (1969 [1957] 

הטושפה תוידדהה דצמ בשחיהל םילוכי םניא ןוימדה ידי־לע םיווחנש יפכ ץוח־םינפ [...] ' :ןהלש 
.(216 ,םש) 'םייפוסךיא םינווגמ םיסנאוינ ידי־לע תלפכומ ץוחו־םינפ לש הקיטקלאידה [...] םהלש 
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ףצרב בחרמה יטרפ םיענ םהבש ,ןורכיזל םינימז יתלבה ,םיקמקמחה היעגר תויוקד לע ,ורבע 

תונומת לש תומכס ףלוש רפסמהו ,יבחרמ ןורכיזה רשאכ ,תאז תמועל .הווהה לא םרוזה ןמזה 

ץמאמ רכינ ,רבעה יעגר ףצרב בחרמה דממ לש ימנידו ילנויצקנופ בוליש אלל ,תונימז בחרמ 

.ורבע לש היחהו תימנידה היווחה יטרפ םע ףוצר עגמ רוציל ולש יביסנטניא תוחפ תורכזיה 

?יתורפסה טסקטב וללה תורכזיהה יכילהת ינש םישמוממ דציכ ,הלאשה תלאשנ 

לש גוצייהו היצקלסה ינפואב :ילאוטסקטה ןוגריאה רושימב הנומט וז הלאש לע הבושתה 

תוקמנה יגוס ינש ןיב ןיחבמ ןרוצ .טסקטה ףצרב םבולישו םרוזחש תקמנהבו בחרמה יטרפ 

הקמנה ןיבל הלילע תייולת הניאש הקמנה ןיב :טסקטה ףצרב רזחושמה בחרמה בולישל 

,הלילע תייולת הניאש הקמנה לש הרקמב ,ותנעטל .('תיפוטונורכ הקמנה') הלילע תייולת 

שומיש' ,תאז תמועל .(278 ,םש)'ולשמ חפנו יאמצע םויק בחרמל קינעהל ףאוש טסקטה' 

לש טקפא רוציל לוכי בחרמ יטרפ חבישל תידעלב הקמנהכ תיזכרמה הלילעה תמכסב 

4.(םש :םש) 'יאמצע םויק השעמל םירסח םינושה ויביכרמש ,"שולק"ו "םונצ" בחרמ 

קלח אוה בחרמה םהבש ,תורגבתה ירופיסב יכ ,איה ךכל רשקב גיצהל תשקבמ ינאש הנעטה 

הלילעה ןיבו וניב םיסחיה תקמנהו טסקטב בחרמה בוליש ןפוא םיפקשמ ,רבעה תונורכיזמ 

לש יטננימודו יאמצע םויק :ןורכיז לש םינוש םינבממ םיעבונה ,תורכזיה לש םינוש םיכילהת 

ףלושה תורכזיה ךילהת שמממו ,יבחרמ ןורכיז ףקשמ ,הלילעב תולת אלל ,בחרמה דממ 

ןורכיז תפקשמ הלילעב בחרמה תולת ,תאז תמועל .םיטקייבואו תומוקמ לש תונימז תומכס 

,טרפ לכ תולדל רפסמה לש ונויסינ תא אטבמה ,ץמואמ תורכזיה ךילהת תשמממו ילרופמט 

.ורבעמ ,רתויב קמקמחהו יומסה ולו 

ילאוטסקטה םבוציע ינפואו תורכזיהה יכילהת לש םייפוא ומגדוי ןוידה ךשמהב 

עיפומ ףסה .ץוחל םינפ ןיב רשוקה יפוטונורכ טנמלא ,ףסה ביטומ ידי־לע זנק לש םירופיסב 

.רפסמה לש תורגבתהה תונורכיז תא עמשממו ההובג תורידתב ילקיסומ טנמומ ירופיסב 

ףסה לש סופוטונורכה 

בחרמ תונומת לש הפילש ידי־לע ,ללכ־ךרדב ,הנבנ וניא זנק לש וירופיסב תורכזיהה ךילהת 

בחרמ יטרפ לש םתפילש ידי־לע אלא ,המכסכ ןורכיזב תונסחואמה תונימזו תויטטס 

ןמזה ףצרב םישמוממה ,םיקמקמחו םיימניד תושחרתה יכילהת ךותמ ,םיילנויצקנופ 

Baxtin.)ןיטחאב עבטש ,'סופוטונורכ'ה גשומב תצמותמ יתורפסה טסקטב בחרמהו ןמזה ידממ בוליש 

יתונמא ןפואב םיעמטנה םייבחרמו םיילרופמט םיסחי לש תירקיעה תובלטצה'ל הנווכה .(1978 
תא אטבמ [ב"י ,סופוטונורכה גשומ] אוהש ,ונל בושחש המ' ,ןיטחאב תנעטל .(493 ,םש)'תורפסב 
ןרוצ עיצמש הנחבאה ,ןיטחאב לש ותנעט תמועל .(םש ,םש) 'ןמזו בחרמ ןיב וילאמ ןבומה רשקה 
,ךכל המודב .תיפוטונורכ הניא ותקמנהש ,הלילע יולת וניאש בחרמ לש ומויק תורשפאב םג הריכמ 

.(96 ,םש) ביצי בחרמל ימניד בחרמ ןיב (Bai, 1988[1985]) לאב הניחבמ 
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,וללה םירופיסה תא תונייפאמ יאמצע בחרמ לש תונומת אל .טירסתכ ןורכיזב םינסחואמו 

םלשה הנבמה םוקמ תא 5.הלילע ייולת ,םייכודקניס ,'םימונצ' בחרמ יטרפ לש היצקלס אלא 

רעש ,תלד)ויגוסל ףסה ללכ ךרדב — וכותמ דחא טרפ רואיתב אלממ (יוכו הפק־תיב ,תיב) 

לע ,םינפ־ץוח־םינפ יסחי — בחרמה יסחי תא ךפוהו תומדה תולועפל הוולנה — (ןולח וא 

.םייטננימודל ,תוילובמיסה םהיתויועמשמ 

הקמנה טסקטב בחרמה בוליש תא תנייפאמ ,ילאוטסקטה רושימב ,תורחא םילימב 

תא רזחשל ףאושה תורכמה ךילהת הלא םירופיסב תפקשמה ,הלילע תייולת ,תיפוטונורכ 

תאייחהב יביסנטניא ץמאמ תעקשה ךות ,ויתויוקד לע ,ןמזה ףצרב ווחנש יפכ בחרמה יטרפ 

6.ותוא םיעמשממו ונממ קלח םה בחרמה יטרפש ,קמוחה ,ימנידה עגרה 

ףסה לש סופוטונורכה ,תורפסב' יכ ןעוטו ,יפוטונורכ טנמלאכ ףסה תא רידגמ ןיטחאב 

'הדמס הרוצב תובורק רתוי םיתעל ךא ,היולג הרוצב םיתעל ,ילובמיסו ירופאטמ דימת אוה 

תומד לש היצקארטניא םיפקשמה םירואיתה תופיכת ,זנק לש םירופיסב .(520 :םש) 

תא השיגדמ ,םימוד םייגולוכיספ םירשקהב גצומה ,הז יפוטונורכ טנמלא םע דליה־רפסמה 

קינעמה ,ןגראמ םרוגל ותוא תכפוה ףסה ביטומ לש תויטננימודה .תוירופאטמה ויתויועמשמ 

רפסמה לש תורגבתהה ךילהת תא גיצמו ,זנק לש וירופיסב בחרמה דממ לכל תימניד תוכיא 

חחל םינפ ןיב ףסה לע הדימעה .םיילטנמו םייזיפ ץוח-םינפ ירבעמ לש ימניד ףצרכ 

ולש הנושאר תועדוותהב — רגבתמה רפסמה הווחש תובצעמ תויטירק תויווחב תבלושמ 

םיננוכמה היצאודיווידניאהו דוריפה יכילהת תא הוולמו — ןועגישלו יפויל ,ןימל ,תוומל 
7.ותוימצע תא 

תוומה — 'תורוגסה םייתלד'ל דעבמ 

רופיסה תא חתופה טפשמב רבכ טלוב תודליה ןורכיזב ףסה לש יתועמשמה ודיקפת 

לע אבס ול וארקש ןקזה שיאה תא וביכשה ץיקה ףוס ימימ דחאב' :'תלוגנרתה' ,ןושארה 

ודמעש םישנאה לעו וילע םייתלדה תא ורגסו ויתושארמל רנ וקילדה ,לודגה רדחב הפצרה 

,תיטמוארט היווח רזחשמ ,תורוגס םייתלדב םותחה םייאמ בחרמ לש הז ןורכיז .(9)'וביבס 
ידי־לעו תמה בסה ידי־לע תמרגנה הלופכ השיטנ תשוחתלו תוומל הנושאר תועדוותה לש 

תוומה םע שגפמה תייווח לש התגצה םצע .רוגסה רדחב בסה תפוג םע תאצמנה ,םאה 

תעדותב האלממ איהש םוקמה לע דיעמ ,ןושאר תודלי ןורכיזכ 'תורוגסה םייתלד'ל דעבמ 

תנומת רואיתו 'הליל ןיב' רופיסה תחיתפב חספ לש ותיב רצח רואית םה וזה הניחבה ןמ ןפוד יאצוי 5 
.'טנמומ' תחיתפב ףועה 

דוקימה בוציע ןפואב םג אטבתמ זנק לש תורגבתהה ירופיסב ףלוחה עגרה תוקמקמח רחא בקעמה 6 

.210-153 ,194-151 :1997 ,יבצ־ןב :ואר .ןמזהו 
Mahler, Margaret, S., Pine, Fred and Bergman, Anni, 1975 :ואר ,היצאודיתידניאו דוריפ יכילהת לע 7 
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ליחתמ ןאכמ .ולש תיפרגויבוטואה הריפסה הליחתמ 'תורוגסה סייתלדה'מ :רגובה רפסמה 

רפסמה לש ותורגבתה ךילהת לכ תא הוולמה תיתשת תנומתל תכפוה וז היווח .ןורכיזה 

תויומד םע םיסחיב ךשמהבו םאה םע םיסחיב הליחת ,תויצאירווב המצע תא תלפכשמו 
.תופסונ 

,רפסמה לש תורגבתהה ךילהתב העירכמ הדוחכ תוומה םע שגפמה לש יזכרמה ודיקפת 

,ץבוקב ןורחאה רופיסה תא תחתופה הניצסב 'תורוגסה םייתלדה' תייווח לופכשב אטבתמ 

תועצמאב תוומה םע שגפמה שחרתמ ןאכ םג .םירוענה תפוקת תא רזחשמה ,'הליל ןיב' 

בחרמב חכונה תוומה ןיבל ינוציחה בחרמב םישחרתמה םייחה ןיב רשוקה ,ףסה ביטומ 
.ימינפה 

תומ רחאל ,חספ תיבב םילבא םוחינל האבה םירגבתמה תצובק רואיתב חתפנ רופיסה 

רעשב הדימעה .(125)'סנכיהל ונזעה אלו חותפה רעשב ונדמע' :םילימב ליחתמו ,ומיא 

םנמא רעשה .לבאה תיבל םתסינכ ינפל וירבח לשו רפסמה לש ימינפה סוסיהה תא תפקשמ 

רבעמה בצמ תא תפקשמ חתפב הדימעה .ירופאטמ ןבומב רוגס ךא ,יטרקנוק ןבומב חותפ 

תיבב תוומה םע שגפמהש ךילהת ,רופיסב רזחושמה תורגבתהה ךילהת לכל הסינכה ינפלש 

םהבש ,ףסה לע ,רבעמ יבצמ ןיב ,ןכ םא ,רוצא תורגבתהה ץרכיז .ותוחתפתה תא ץאמ חספ 

'תורוגסה םייתלד'ל רבעמש תוומב ליחתמ אוה :יזכרמ דיקפת תוומל הפישחה האלממ 
.רוגס־חותפה רעשל רבעמש תוומב םייתסמו 

דוריפו השיטנ — הרוגסה תלדה 

,'תורוגסה םייתלדה' ידי־לע תשמוממה ,בסה תומ םויב םאה ידיב דליה לש השיטנה תייווח 

ךותב ,תופסונ תויומדל תבחרתמ ףאו רפסמה לש ותורגבתה ךילהת לכב המצע תא תלפכשמ 

תולדבנ לש התליחת איהש ,הזע תודידב תשוחתב הכורכ וז הרוח .הל ץוחמו החפשמה 
היצאודיווידניאו דוריפ לש םיענמנ יתלבה םיכילהתה .רגבתמה רפסמה לש תוימונוטואו 

,םוסחה ףסל רבעמ םיבר םירשקהב תושחרתמה תוביאכמ השיטנ תויווחב אופא םיכורכ 

.ןהלש ילטנמו יזיפ ףתוש תויהל ךפוה רשא 

תיבל קחמ ומצע תא אצומ דליה ,'תורוגסה םייתלדה' תניצס רחאל ,'תלוגנרתה' רופיסב 

קירה תיבה לש ינוציחה והארמ .בסה תייוולל וכלהש החפשמה ינב לכ ידי־לע שוטנ ,לוענה 

התיה תיבה תלד' :דליה ידי־לע םיפצנ םהש יפכ ,ויחתפ תועצמאב קר ןייפואמ ויבשוימ 

םיטרפה .(26)'רגוסמו רוגס היה לכה'ו ,(27)'םירוגס ויה תונולחהו תותלדה' ,(26)'הרוגס 

תאו תיבה תוריגס לש תוילטוטה תא ילובמיס חרואב םיפקשמ ,ןולחהו תלדה ,םייכודקניסה 

,ןגומ יתלבה ץוחה םלועל הפישחו תורז ,השיטנ תושוחתב םיוולמה ,ןנוגמה וחוכ ןדבוא 

ןאכ עיגמ םויא-הנגה ,רוכינ-תוכייש ,ץוח-מינפ ןיב חתמה .ובס תומ םויב דליה ןותנ ןהבש 

לע ,תיבה ןדבוא תא ךפוה תיבה תוריגסל בסה לש ותומ תויפוס ןיב רשקה .ויוצימל 

דליה תוקתנתה לש ענמנ יתלבה ךילהתה תא םמיעו ,ךיפה יתלבל ,תוננוגמה ויתויועמשמ 
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םויסב ,תיבל ויבא םע הסינכב דליה אצומש סויפהו המחנה םג .החפשמה לש רובטה לבחמ 

.הריזגה עור תא לטבל הלוכי הניא ,רופיסה 

האלממ ובש ,'טנמומ' רופיסב דחוימב ,ףסה ביטומ ידי־לע םישמוממ דוריפה יכילהת 

לש ,םיברועמ תושגר הבוחב תנמוט רוניכב הניגנה .רוניכב דליה תניגנב יזכרמ דיקפת םאה 

־הל' הריציב םימלוגמו ,היפויו הקיסומה ןועגיש יוליגל םיוולתמ הלא תושגר .גנוע לשו באכ 

.רופיסב יזכרמ דיקפת האלממ רשא ,(ןועגישה)'הילופ 

לש היווח דליה הווח ובש ,ןוירוטברסנוקה ןיינב אוה רופיסב םייטננימודה םינבמה דחא 

לש ויתויווח רואית .ומיא םע ויסחי תכרעמבו הניגנה דומילב הרושקה תיבופורטסלק תוריגס 

םיטנמלא ינש ררוב אלא ,ןיינבה בחרמ לש אלמ רואיתב הוולמ וניא ןוירוטברסנוקב דליה 

דצה ןמ :לופכ ןפואב םידקפתמ םיחתפה .תותלדה רקיעבו תונולחה :םיילנויצקנופ םייבחרמ 

םיחתופ םה רחאה דצה ןמו ,תוריגסה תייווחל םיפתוש םיכפוהו ללחה תא םירגוס םה דחאה 

ובש חתמה תא םישיגדמו ,תחא הנועבו תעב םיחתופו םירגוס םה ,רמולכ .רורחשל היצפוא 

.םינפ-ץוח יסחי תועצמאב דליה ןותנ 

םכרדש ,תונולחב דליה אצומש טלפמה ידי־לע תנתמתמ דומילה תתיכב תוריגסה תייווח 

ןשיה תומוקה־תיב יהבגבש םיכוראהו םירצה תונולחה ןמ' :בוחרב השענה לא רבחתמ אוה 
.םתלוכרמ םע םיברעו םיינפוא לע םיבוכר םישנאו וב תועסונה תוינוכמהו בוחרה הארנ 

םילוע תורואו םיקלדנ םיסנפו םימודמד םידרוי ויה טא־טאו רוויחו יפרוח היה רואה 

םימצעה לשו תויומדה לש ,רואה לש תוימנידהו בוחרה תרגיש .(71) 'םיתבה תונולחב 

התוא .התיכה רדחב דליה ןותנ ובש םייאמה ןואפיקל תמחנמ הזתיטנא םיווהמ ,וב םילעופה 

היווחל ,ינשה רועישב תשמוממ איהשכ ,תכפוה ןולחב הייפצ לש תררחשמ היגטרטסא 

לא רתוי אופיא יתברק' :תיבופורטסלקה היווחה םע םיגזמתמ בוחרה תוארמ םעפה .תמייאמ 

םיבשו םירבועה לא יתלכתסה .הטמל רשא העונתה תא בטיה תוארל יתלוכי םשמו ןולחה 

וחוכ תא דבאמ ןולחה .(72)'הקוצמ יתוא הזחא ,המל תעדל ןיא ,עתפלו ,םיבגחכ יל וארנש 

אצומה רסח שואייה תא ףקשמו תוריגסה תייווחל ףתוש תויהל ךפוה ,ררחשמה 
.היצאוטיסבש 

ומיא לע הבשחמב םחנתהל הסנמ ,ןולחב הנומטה רורחשה תייצפואמ בזכואמה ,דליה 

שרח יתכלה [...] תלדה התיה רדחה לש רחאה הצקב' :התיכה רדח תלדל רבעמ ול הפצמה 

יתדמע .טאלב יתרגסו תלדה תא יתחתפ ,תידיה תא יתבבוס טא־טא .יתונוהב לע תלדה לא 

.(73) 'ילע הלפנ הדיגבו הבוזע תשוחת [...] םש התיה אל ימא ןכאו ,קירה ןורדסמב 
תותלד לכב תחאה תלדה תלפכה ידי־לע תמצעתמ המחנלו רורחשל חתפכ תלדה תועמשמ 

לש ףעזבו םיבוטה יסומינ ינובזע טא־טא' :ומיא רחא וישופיחב חתופ דליהש ,ןורדסמה 

'םהמ דחאב ףא התיה אל ימא ךא [...] םירדחה לא ץיצהלו תותלד חותפל יתלחתה שואי 

קרדסמה ךרואו תותלדה רפסמ — בחרמה ידממ ידי־לע תמצעומ השיטנה תייווח .(74-73) 
תויווחה יתש .'תלוגנרת'ב 'תורוגסה םייתלדה' לש תיתשתה תייווח תא תלפכשמו — 

.םאהמ דוריפה לש ענמנ יתלבה ךילהתה תא תופקשמ 
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ומצע לע רזוח ,דוריפו השיטנ לש תויווח תשמממכ תלדה לש ילטנמהו יזיפה הדיקפת 

םג יוטיב ידיל םיאב דליה לש תורגבתהה יישק ,הז רופיסב .ףסונ רשקהב 'טנמומ'ב 

רשקב םירוהה םינופ וילאש ,אפורה לצא רוקיבה רואיתב .ץומצמ — יגולויזיפ םוטפמיסב 

,ךומסה רדחב םירבדמ המ עומשל' דליה לש ויתונויסינ לכו ,ורדחב םירגתסמ םה ,וז היעבל 

םינפ ןיב חתמה תא שיגדמ 'הדבכ'כ תלדה ןויפיא .והותב םילוע (80)'הדבכה תלדל רבעמ 

,םינוא רסוח ,השיטנ לש תושוחתל ןותנה ,דליה יורש הבש הקוצמה תא ףקשמה חתמ ,ץוחו 

.ול תופתוש תורגובה תויומדהש דוסב תוכורכה ,תודגבנו תודידב 

רציו הצצה — ןולחל דעבמ 

,ךכל תוולנה תודידבהו השיטנה תושוחתו 'תלוגנרת'ב תיבה ןמ דליה־רפסמה תאיצי 

ךילהת לש םירחא םיטביהל המודב .בוחרה לש ירגלווהו ירציה םלועל ותוא תופשוח 

בחרמה םע ויסחיב ,רפסמה תומד לש תויליבומב ירציה םלועה יוליג םג ךורכ ,תורגבתהה 

.ףסה ביטומ ידי־לע תשמוממה ,תיטנלוויבמא ץוח-םינפ תוינוויכבו 

,הירורב םע ולש שגפמב תשחרתמ בוחרל דליה תאיציב תויזכרמה תויווחה תחא 

הלילבו' :המימתו הדלג תוינימ תרדשמה הדלי־השיא איה הירורב .ןולחל דעבמ ול תארוקה 

'!םירוחבה םע דוקרי ינא הלילה לכ [...] !םירוחבה לכ םע ,םירוחבה םע דוקרל ךליי ינא 

שגפמה תא הווחו ץוחב ראשנ אוה ,המינפ סנכיהל דליה תא הנימזמ הירורבש תורמל .(19) 

.דחאכ תכשומו החוד ,תיטנלוויבמא םינפ-ץוח תייווחכ ,ןולחל דעבמ המיע 

לש ןונזמה ללחב ינוריאה ופילחת תא אצומ תיבה םינפ לש ןגומה ללחה ,רופיסה םויסב 

,יבופורטסואלק ללח והז ,תיבל דוגינב .םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה תגצומ ובש ,ינדרי 

.םירוסא תוארמ לש דוסב תופתוש תשוחתב דליה תא אלממה ,םירצי יוורו ירגלוו ,םייאמ 

.הצוחה חתפה תא שפחמ אוה ינדרי לש ןונזמב ,המינפ חתפה תא שפחמ דליה תיבב םא 

,תלוגנרתל החירב תונווכ סוחייב תאטבתמ דליה לש היבופורטסואלקה ותקוצמ 

חתפכ ףסה .(25) '[...] ותוא תאצומ הניאו חתפה תא תשפחמ [...] הצצורתה[...]ש 

םלועה ידי־לע ךשמיהל ,ץוחבו םינפב תויהל ,םיפיעסה ינש לע חוספל דליל רשפאמ טולימ 
.ודי־לע תוחדיהלו ירציה 

,ינשה רופיסב חתפתמ ,ןימהו רציה יוליגב ףסה לש ,החוד־ךשומה ,יטנלוויבמאה ודיקפת 

,טילפה ,שדחה הלועה ,קירנה םע רפסמה לש תורביח יכילהתב דקמתמ הז רופיס .'ודוס' 

תבכ ןה ,הלופכ 'תורחא' דליה יבגל תגציימ הדנאו .ותוחא ,הדנאו םע — ותועצמאבו 

לש הצצהה תניצס איה רופיסב תויזכרמה תוניצסה תחא .השיאכ ןהו םיטילפ תחפשמל 

רוכיש לייח לש ויתועורזב תדקורה ,הדנאווב הפקה־תיב ןולחל דעבמ קירנה לשו רפסמה 

ןועט ,'תלוגנרת'ב ינדרי לש ןונזמל המודבו ,תוינימו ןשע ףופא הפקה תיב םינפ .(56-54) 

טקא .הדנאו ןיבו םהיניב דירפמו רשקמ ,םידליה םיציצמ וכרדש ןולחה .ידוסו ירצי םויא 

תעבו ,הפקה תיב ללחב םינומטה דוסלו תוירציל דליה לש הכישמה תא אטבמ הצצהה 
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,קירנה ןיבו וניב שח אוהש קותינהמ תועבונה ,תודידבו השיטנ תושוחתב ךורכ תחא הנועבו 

.םינפב תאצמנה ותוחאל םינותנ וינייעמ לכ ךא ,ץוחב ותיא אצמנ םנמאש 

הניצסב ,'הליל ןיב' רופיסה םויסב ויוצימל עיגמ ןימהו רציה יוליגב ףסה לש ודיקפת 

לש םויסה תביסמ תא המייס םירגבתמה תרובחש רחאל .ץבוקה ירופיס לכ תא תמייסמה 

תא הלעהו גתמה לא ךלה ,חתפה דיל תצק בכעתה ,סנכנ חספ .החתפנ ףירצה תלד' ,הנחמה 

תא הלגמ אוה הבש ,תמייאמ ףוריט תניצסב ךשמהב הוולמ חספ לש ותסינכ .(214)'רואה 

םירופיסה תעברא ףצרב םירוזשה ,ףוריטהו תוינימה םויא תא שמממ אוה ךכב .ותוורע 

וניאר' :תידעלבו תיאמצע תושייל תוינימה תא ךפוהו ,תורגבתהה ךילהת לש יטננמיא קלחכ 

ותומד השטשטינ טא־טא [...] םודאה רעשה ךבס ךותמ הרקדזהש הלודגה הפקיזה תא 

תמייאמ ,תוריהמב ונביבס הגחש תבהלש ומכ ,םודאה םתכה אלא דוע הארנ אלו תרוחרחסב 

תא תרגוס ףירצה תלד .(215-214)'לכה תא ףורשתש הלודגה שאה תא ריעבהלו חקלתהל 

תלדה םעפה .טלפמ אלל ,'חקלתהל תמייאמה' תוינימה םע םירגבתמה וירבח תאו רפסמה 

לש היצזילאיר ןיעמב ,לעופה לא חוכה ןמ האיצומ אלא ,ירופאטמ םויא דוע תגציימ הניא 

יטננוסידה דרוקאה .ץבוקה ירופיס לכ תא םייסמה דרוקאב ,יטרקנוק םויא ,הרופאטמה 

רבעמש ,תילטוטה תוינימה יוליגב וירבח לשו רפסמה לש תורגבתהה ךילהת תא םתוח 
.העדותה תטילשל 

ןועגישה ברוא תלדה ירוחאמ 

ךלהמ תא הבר המצועב המילשמ ^וקה ירופיס םויסב חספ לש תוינימהו ףוריטה תניצס 

ךילהתה .ןועגישלו העדותה תולובגל תדמתמ הפישחב ךורכה ,רפסמה לש תורגבתהה 

םע שגפמה .רפסמה לש תיתונמא־תילקיסומה ותוחתפתה אוה ,הז אשונב רושקה יזכרמה 

לש הילופ־הלב ,רומאכ ,םלוגמה ,ןועגישה דוס םע עגמב ותניחבמ ךורכ הקיסומה יפי 

רפסמה לש ויתויווח ,הזה רשקהב םג .'טנמומ' רופיסב יזכרמ דיקפת האלממש הריצי ,ילרוק 

דימת ,ףסה לע דימת .בחרמב ובצמו ותעונת ידי־לע יפוטונורכ חרואב תושממתמ רגבתמה 

.תלדל רבעמ ברואה ןועגישה ידי־לע םיואמ 

דעבמ הבשקהב תאטבתמ ,ירוא ידיב הילופ־הלה תניגנל רפסמה לש הזעה הכישמה 

תלדה .דוס האלמו הבוצע ,הומכ ןיאמ הפי ,רוריב רתיב הניגנה העמשנ תלדה דיל' :תלדל 

תא יתסנכה ,המואמ יתיאר אלש ןוויכ ךא ,ךרחל דעבמ יתצצה ינאו ירמגל הרוגס התיה אל 

תילאוזיווה הצצהה .(74) 'ןגנמה תא יתיאר התע .תצק ויתבחרהו חוורה לא ידי ףכ 

תעגל־אל־תעגל ,ץוחבו םינפב תויהל דליל תרשפאמ זוילרפ־הלה תניגנל תירוטידואהו 

.הקיסומה ןועגישב 

תניגנמ תא תכרוכה ,השק תיטמוארט היווחל רופיסה ךשמהב תחתפתמ וז תככזמ היווח 

ןגנמ ובש ,ןוירוטברסנוקב םייקתמש טרצנוקב .ןועגיש לש ינוימד־ישפנ טויסב הילרפ־הלה 

אל ,םעפה .תיבופורטסלק היווחל תמגרותמה ,הזע הקעומ תשוחת דליה־רפסמה שח ,ירוא 
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ינפמ דליה לש ינוימד דחפ אלא ,ללחה תא תרגוסה תלדב תשמוממ םאה םע שגפמל הייפיצ 

םייתלדה לא ששחב טיבמ [".] ינא' :הירחאמ לוכיבכ דמועה עגושמ ןצבק לש ותומד 

ינאו !קיספהל !קיספהל :הרמ קועצלו םואתפ pפתהל לולע והשימ יכ עדוי ינא .תורוגסה 

,הלא םיעגרב ינממ הרס הניא הנושמה ותומדש ,עגושמ ןצבק [...] הזה שיאה ימ עדוי 

טויסה .רורחשל היצפוא בוש הווהמ הניא תלדה .(85)'...תורוגסה תותלדה ירחאמ תמייאמ 

ןועגישה ץוחבו ,היימפ־הילבש ןועגישה םינפב :טלפמ אלל ,ץוחבו םינפב ,הירבע ינשמ םייק 

.ןקזה ןצבקה תומדב םלוגמה ,ישממה ישונאה 

,תויפשה ילושבש העדות יבצמ ןיב יפוטונורכ חרואב רשוקה טנמלאכ תלדה לש הדיקפת 

םרוי .רפסמה לש ורבח ,םרוי לש ותיבב — 'טנמומ'ב ףסונ ישונאו יבחרמ רשקהב טלוב 

ןמו ,(רוניכב ןגנמ ןבו אמא ,אבא)ותחפשמו רפסמה לש תיקסטורג האובב םה ותחפשמו 

תגרוחה ,תיתכלשה תועמשמ שי םתיבב רוקיבב הווח אוהש השקה היווחל ,תאזה הניחבה 
לש דחפה תשוחתל תיוולנ םרוי לש ותיבב בחרמה תשוחת .ימעפ־דחה עוריאל רבעמ 

זאו' :תותלדה ירחאמ תועמשנה תוקעצה תועצמאב תיבה ללח תא טלוקה ,דליה־רפסמה 

דוע הצרפ היתובקעבו רדחה לש ותלדל רבעמ תכשוממו הארונ הקעצ םואתפ העמשנ 

םיאצוי םישובכ תולוקו תרגסנו תחתפנ תלד יתעמש [...] הממד התיה ךכ־רחאו ,הקעצ 

תלדב תמלוגמה תישפנה הקוצמה תומצוע ,הז הרקמב .(103)'םניבהל ןיאו רוגס םוקממ 

,רפסמה אצמנ דחאה הרבעמ .הירבע ינשמ יוטיב ידיל תואב ,הדי־לע םירוגסה םיללחבו 

םיאצמנ ינשה הרבעמו ,(םש)'ינזחא דחפו קירה רדחב ךורא עגר יתדמע' :ומצע לע דיעמה 

תיבה ללח .(םש) 'רוגס םוקממ [...] םישובכ תולוק' םיעימשמה ,םרוי לש ותחפשמ ינב 

לש םייאמה טקפאה .ןתריגסו ןתחיתפ ,תותלדה ירוכזיא יובירו הקעצה לדוג םע לדגכ הווחנ 

תיבה לש ,םידקמה ,יללכה ןויפיאה םע דחא הנקב הלוע וניאו ,יביטקייבוס אוה תיבה בחרמ 

םרוי לש ויבא תלועפב הצמתמ החותמה היצאוטיסה ןמ הדירפה .(98)'דחא רדח תב הריד'כ 

תא םיצעמה ,קזח ישפנ טקפא תרצוי תותלדה תריגס ,בוש .(104)'תלדה תא ירוחאמ רגס'ש 

םייחה תודוס תא ובוחב ןמוטה ,םייאמ יגולוכיספ־יפוטונורכ רבעמכ תלדה לש היצקנופה 

רופיסב תפקותמ תלדה לש תירופאטמה תועמשמה .רפסמה לש ותורגבתה ךילהתל הוולתמו 

םיגשומב בלה תחיתפל תסחייתמה ,םרוי לש ומיא תטקונש ,הכופהה הרופאטמה ידי־לע הז 

וכותל ץורפל ךירצ ,חוכב ותוא חותפל ךירצ ,בלה תא םיחתופ אל םה םא' :תלד תחיתפ לש 

.(102)'...םידדוש ומכ 

תא שמממה ,יפוטונורכ טנמלאכ דקפתמ ףסה ,'ילקיסומ טנמומ' ירופיס לכב ,םוכיסל 

םיכורכה םירבעמ ולא ,רבד לש ורקיעב .תורגבתהה ךילהת תא םינובש םיימנידה םירבעמה 

אלא ,רואיתה יאשונ םה ץוחה וא םינפה אל .ץוח-םינפ יסחיב הנבומה יטנלוויבמא חתמב 

םהיתויועמשמ לע ,םינפל תונווכתה םע ץוחה — ץוחל תונווכתה םע םינפה :םהיניבש המ 
.תוילובמיסה 

לש וריש םע ילאוטסקטרטניאה גולאידב תתצמותמ ףסה לש תיפוטונורכה ותועמשמ 

־לע ויהולא םע רבודה יסחי םיגצוימ רישב .'הליל ןיב' רופיסב םייקתמש ,'תרגיא' ןמרתלא 
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— יל אורקל רזה ךליל חתפיהבו' :תחא תושייל בחרמה תאו ןמזה תא תכפוהה ,תלדה ידי 

.(211) '!בושל — ךתלד לע ידי וננחתה / רחש ןיבו הליל ץב ,ךיא תיאר קר ול [...]!האוב 

(תורגבל תודלי ןיב)םייניבה ןמז תודכרמ תא שיגדמ ,'רחש ץבו הליל ןיב' ,רופיסה לש ומש 

תפוקתמ רבעמ תגציימה ,תיזכרמ הרופאטמכו יפוטונורכ טקייבואכ תלדה לש התובישח תאו 

.תוומל םייחה ןמו ,רחאל דחא ילטנמ בצממ ,תרחאל תחא םייח 

ןעוטש יפכ ,הז יבחרמ טנמלא לש וביט םצעב pמט ףסה לש יטנלוויבמאה דיקפתה 

[...] הצחמל־חותפ לש םלש סומסוק איה תלדה' :(Bachelard, 1969 [1958]) ראלשאב 

.היזה לש םיסופיט ינש הדח הרוצב תונייפאמ רשא ,תוקזח תויורשפא יתש תמכסמ תלדה 

,םש) 'החוורל החותפ ,רמולכ .החותפ איה םיתעל .תחרבומ ,הלוענ ,הרוגס איה םיתעל 

:תיגולוכיספ־תירופאטמ תועמשמ הריגסהו החיתפה תולועפל סחיימ ראלשאב .(222 

,תרתסנו היולג תחא הנועבו תעב תויהל הצור היווהה ובש הזה םוחתב ,היווהה לש רושימב' 

ךכ־לכב תונועטו ,תוכופה הכ תופוכת םיתעל ,תובר הכ ןה הריגסו החיתפ לש תועונתה 

'הצחמל החותפ הדוה אוה םדאה :האבה החסונה תא קיסהל םילוכי ונייהש ,סוסיה הברה 

.(םש ,םש) 

ילקיסומ טנמומ ירופיס לכב ינשה טוחכ תרבוע ףסה לש תירופאטמה תועמשמה 

תודוקנו םייטנלוויבמא רבעמ יבצמ לש ףצרכ רפסמה לש תורגבתהה ךילהת תא השיגדמו 

תועדוותהבו ,השיטנו דוריפ לש םויאב בלושמ םהב ךורכה היצאודיווידניאה ךילהתש ,הנפמ 

תא ףסה ביטומ הוולמ הבש תויבקעה .ףוריטלו היפוילו תונמאה ןועגישל ,תוינימל ,תוומל 

םא' :ראלשאב לש וירבד חורב ,תיפרגויב תועמשמ ול הקינעמ ,רפסמה לש ותורגבתה ךלהמ 

חותפל הצור היהש תותלדה לכל ,רגסו חתפש תותלדה לכל רבסה תתל היה והשימ לע 

8.(229 ,םש)'אלמה וייח רופיס תא רפסל וילע היהי ,שדחמ 

טנמומ ץבוקב םירזחושמה תורגבתהה תונורכיז תא תנייפאמ ףסה ביטומ לש המגודה 

תניחבמ .םהב םיכורכה תורכזיהה יכילהת תניחבמ ןהו םהינכת תניחבמ ןה ,ילקיסומ 

םייטננימוד םיבצמכ ,םיישפנהו םייזיפה ,םיימנידה רבעמה יבצמ תא גציימ ףסה ,םינכתה 

ןוגריאה רושימב שמוממה ילרופמט ןורכיז םיפקשמו תורגבתהה ןורכיז לע םישלוחה 

דממ רבעל הקינעמ ילרופמטה ןורכיזה לש תויטננימודה .טסקטה לש יפוטונורכ־יגולותנואה 

ףסה ביטומ ,תורכזיהה יכילהת תניחבמ .הווהה םע רוביח רבל ותוא ךפוהה ,ףוצר־יראיניל 

,םינימז אלה ןורכיזה יטרפ תא ףלוש רפסמה ובש ץמואמהו ןווכמה ןפואה תא ףקשמ 

ידי־לע ילאוטסקטה ןוגריאה רושימב םירזחושמו בחרמב ותעונת ךותב םיקמוחה ,םיימנידה 

תורכזיהה יכילהתו םינכתה — ןורכיזה יטביה ינש .הלילעה יולת ,'םונצ'ה יבחרמה טרפה 

,ץוח־םינפ לש תויטקלאידה תויועמשמה לעו זנק לש ויתוריציב תלדה לש תילובמיסה התובישח לע 

,תלד ול וחתפיש הכיחש ימ היהא םלועל' :םילותחזולא ךרדבל וטומה יפ־לע דומלל ןתינ ,רוגס־חותפ 

.(1991 ,לאירא דלפשריה :םוגרת !האוספ ודנתפ) 'תלד וב ןיאש ריקב 
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םע רגובה רפסמה לש ףוצרה ועגמ תא אופא םיפקשמ ,םייטאופה םשומימ ינפוא לע — 

,ינורכניס חרואב טרפ לכ תולדל ולש הקזחה היצביטומה תאו ולש רגבתמהו ידליה 'ינא'ה 

.ורבע לש רתויב םיקמקמחהו םינטקה םיטרפה לא רבחתהלו ,ןמזב ותושחרתה ךות 

תויטנלוויבמאב םיכורכה לבסהו םיחתמה אולמ תא רפסמה אטבמ ףסה ביטומ תועצמאב 

לש תורגבתהה ירופיסב בחרמה ירואית .ותורגבתה ךילהת תא םינייפאמה ץוח-םינפ יסחיבש 

תודליה סותימ תסיפתל אופא םיפתוש םניא ,םהלש םיפסונ םינייפאמל המודב ,זנק 

אקווד .תורגבה תפוקת םע ףצר אלל דובא ןדע־ןגכ ןורכיזב תרתונה ,תיגלטסונהו תרשואמה 

איה ,תודידבו בואכמ יעודי םימיכ ותודלי ימי לע רגובה רפסמה לש תחכופמה תולכתסהה 

.זא לש 'ינא'ל םויה לש 'ינא'ה ןיבו רבעל הווהה ןיב ףצר רוציל ול תרשפאמש 

היפרגוילביב 

לעי ,יבצ־ןכ 

םשל רוביח ,םיילנוסרפ תורגבתהו תודלי ירופיסב הקיטמתל םתקיוו םייטאופ םינייפאמ : 1997 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק 

לאירא ,דלפשריה 

.20.12.1991 ,ץראה ,'םיבכוכ הפ ויה יתמ רוכזל לוכי ימי :1991 

לאירבג ,ןרוצ 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,בחרמ םלוצ טסקט :1977 

עשוהי ,זנק 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,ילקיסומ טנמומ :[1980] 1987 

.ביבא־לת ,דבוע םע ,םילותחה לא ךרדב :1991 

 Bachelard, Gaston

 1969 [1958]: The Poetics of Space, Beacon Press, Boston.

 Bal, Mieke

 1988 [1985]: Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Univrsity of Toronto

 Press, Toronto, Buffalo, London.
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 Baxtin, m. m.

 1978: ,The Forms Of Time and Chronotopos in the Novel: From the Greek Novel to

 Modern Fiction', PTL 3: 493-528.

 Bergson, Henry

 1962 [1911]: Mattetr and Memory, trans. Paul Nancy Margaret and Palmer w. Scott, George

 Allen and Unwin Ltd., London.

 Brewer, William, F.

 1988 [1986]: 'what is Autobiographical Memory', in Rubin David c. (ed.), Autobiography

 Memory, Cambridge University Press, Cambridge, 25-49.

 Lotman, Jurij

 1977 [1971]: The Structure of the Artistic Text, trans. Lenhoff Gail and Vroon Ronald, The

 University of Michigan, Ann Arbor.

 Mahler, Margaret, S., Pine, Fred and Bergman, Anni,

 1975: Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation, Basic Books, U.S.A.

 Olney, James

 1980: 'Some Versions of Memory / Some Versions of Bios: The Ontology of

 Autobiography', in Olney James (ed.), Autobiography: Essays Theoretical and

 Critical, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 236-267.
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— 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' 

דנק עשוהי לש ורופיסב יטילנאוכיספ ןויע 

םולב תרפא 

המדקה 

ילקיסומ טנמומ רפסב התשארל םסרפתה 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' רופיסה 

תונש ףוס לש לארשי חאב םישחרתמה תורגבתה ירופיס ץבוק ,(1980 ,דחואמה ץוביקה) 

תילארשיה תרופיסה לש קהבומ גציימכ בשחנ ץבוקה .םישימחה תונש תישארו םיעבראה 

תא רשקמה יטמתה טביהה אוה (תיצוביקהו תיטרפה)תוהזב קוסיעהש ,םינומשה תונש לש 

ףנע'ל חתפמ־רופיסכ תלוגנרתה רופיס דמוע וכותבו ,(15 :1988 ,גיצרה) היפגא לכ 

:1997 ,יול ;145 ,39 :1998 ,59 :1994 ,גיצרה)זנק עשוהי לש ותריציב 'יפרגויבוטואה 

 129).

בושח יטאופו יטמת הנפמ םינמסמ ,יתוחתפתה ףצר וידחי םינובה ,ץבוקה ירופיס תעברא 

ןמ הלודגה השאה ; 1964 ,םיגחה ירחא) תומדקומה ויתוריצימ לידבהל .זנק לש ותביתכב 

םיספות ןצקומהו גירחהש ,ףוריטו סרה ,תוררופתה לש לפא םלוע וגיצהש ,(1973 ,תומולחה 

,המלש הנומת (וירחאלש םידיחי תובנגתהבו)ילקיסומ טנמומב זנק שרופ ,יזכרמ םוקמ וב 

,בושייה ןמ תויומד התע םה םירופיסה ירוביג .תישונאה היווחה לש רתוי תרגובו תבכרומ 

,תוימוי־םוי תויושחרתה ביבס תבבוס הלילעה !םהירוהו םידלי לש תוינייפוא תויומד 

תיגולוכיספה הקיטמלבורפהו :תויומדה לש ןתעדותב םיללוחתמ ןהמ םילודג םיקלחש 

.(53-51 :1997 ,דל :57 :1994 ,גיצרה ;52 :1982 ,ןבלב)תישונא־ללכ איה םהב תבצועמה 

טרפ לכ טעמכ :תוידבור־בר לש אישל תורחואמה ויתוריציב זנק עיגה תיטאופ הניחבמ 

תימינוטמ ךרדב בצעמו ,הנממ תיטנתואו תיטרקנוק ןיאש ,תואיצמה תמרב דקפתמ ןהיטרפמ 

חילצה ןמא דיב .תיטאופ־אטמ ףאו תילסרבינוא ,תיגולוכיספ הקיטמלבורפ םג תירופאטמו 

,ישפנ םלוע ,תעב הב ,תקבוחה ,תיטרקנוק־תיטסילאיר הריציכ ילקיסומ טנמומ תא בצעל זנק 

.(58-57 :1994 ,גיצרה) םלש יזיפאטמו יאידיא 

הנפד 'פורפ י"ע ןתינש תיתורפס הירואיתב רנימס תרגסמב הבתכנש הדובע לע ססובמ רמאמה * 
.הפיח תטיסרבינואב ןקלוו־טסנידרא 
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תלעב תלוגנרתה' רופיס אוה ,ץבוקה לש החיתפה רופיסב יחכונה רוביחה לש וניינע 

לש םהיבתכ יל וקפסיש הביטקפסרפה ךרד .םידברה־ברו רישעה ,'םיילגרה שולש 

טרפב) הזילנאוכיספה ןיבש רפתה וקמ הז רופיסב ןנובתהל הסנא ,םידחא םינקיטרואית 

רופיסל הקינעמ הז רפת וק לש ורואל האירק דציכ ןוחבלו ,תורפסה ןיבל (תיניינאקאלה 
.הכ דע וב ולגתהש הלאמ תושדח תויועמשמ 

רבעמ לא עיגהל תיטילנאוכיספ תרוקיב לש התלוכיש ,סקורב רטיפ לש ותעיבקל הנמאנ 

ינפ ךרד רבעמהשו ,רתוי תיטסילמרופ היהתש ךכב ,ילסקודרפ ןפואב ,תינתומ םזילמרופל 

יגולוכיספה דבורה לא ךרדב יחרכה בלש אוה הפשה לש םייטאופהו םיינושלה חטשה 

 (26 :Brooks, 1994b), ינייפאמ לע והשמ־יטסילמרופ ןוידב רוביחה תא חותפל יתרחב

:וינייפאממ םיינש תטלבה ךרד רפסמה לש ותומדל םיווק רייצמ ןושארה קרפה .רפסמה 

ישילש ףוגב רוביד ןיב רופיסב ללוחתמה רבעמה ,תינשו ,דקממה ןיבל וניבש רעפה ,תישאר 

רגובמה ןיב — דקממל רפסמה ןיב רופיסב רעפ םייק ,הארנש יפכ .ןושאר ףוגב רובידל 

קרפה לש ןושארה וקלח .הז רופיס תכוותמ ותעדותש דליה ןיבל הלילעה רופיס תא רסומה 

רבעמב קוסעי ,תאז תמועל ,ינשה וקלח .טסקטב בלושמה עבמה לש ודיקפתב אופא קוסעי 

תאה ,'ינא'ה לש ותושבגתהבו ןושאר ףוגב רובידל ישילש ףוגב רוביד ןיב רופיסב ללוחתמה 

.רופיסב טבמה לשו הייארה לש םדיקפת רוריב ךרד 

ךשמהבש ,רופיסב םידחא םיינבמ םיטביה לע עיבצהל איה ןושארה קרפה לש ותרטמ 

תארקל ןושארה דעצה תא תושעל ןכו ,תיניינאקאל הביטקפסרפמ תונשרפ םהל ןתנית 

עקרקה תא ןיכהל אופא דעונ רפסמה ינייפאמב ןוידה .וז תונשרפ תרגסמ לש התלחה 

הירואיתב ותעיגנו ,ןכמ רחאלש םירבדב וב םיעצומה תונויערה לש חותיפלו הבחרהל 

תא קימעיו ביחרי ,תאז תמועל ,ינשה קרפה .דבלב גלזמה הצק לע ,ךכיפל ,איה תיניינאקאלה 

םיעצמאה תא רושקל הסניו ,םידחא םינקיטרואית לש םעויסב רופיסב תוננובתהה 

;ןוידה דקומב רפסמה לש ותומד דומעת ןאכ םג .שפנ יכלהמו תולועפ םע םייביטרוגיפה 

לע רופיסכ 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' תא גיצהש ,ןושארה קרפה ןמ לידבהל ,םלואו 

לש הביטקפסרפה ךותמ ,רופיסה לש תשדוחמ האירק עיצא ינשה קרפב ,תורגבתהה רבשמ 

.הפשה לא הליפנה רבשמ — ותועמשמ תא רכינ ןפואב הנשמו ופוסב טבונה ,ףסונ רבשמ 

תונושה תודוזיפאה ןוגכ ,הרהבה שרוד רופיסב םמוקמש ,םינוש םיקלחל סחייתא םג ןאכ 

תא םותחיש ,ישילשה קרפה .(ומש תא רופיסל תנתונה וז ןהיניב)תיזכרמה הלילעב תורוזשה 

ובושו באה לש ורדעיה טסקטב םירצויש הקימנידב ,גלזמה הצק לע םא םג ,עגיי ,רוביחה 

הקימנידה םע השעמה רופיסב באה לש ודיקפת תא רושקל הסנא ןאכ .רופיסה םויסב 

ינא ,דחי .רפיסב תילאוטסקט היצקנופכ ומוקמ לע דומעל ידכ ,ןנוכמ אוהש תילאוטסקטה 

לש ,רתוי וא תוחפ הריהב ,רתוי וא תוחפ המלש הנומת םיקרפה תשולש ורייצי ,הווקמ 

.'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' תא יתארק ובש ןפואה 
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תורגבל תודלימ .א 

םייזכרמה םיתמצה דחא איה 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' לע רופיסב רפסמה תומד 

רושק וז תומד תבצועמ ובש ןפואה .ולש הקיטמתהו רופיסה לש הקיטאופה םהב תושגפנש 

ינייפאמ .(150-140 :1997 ,יול) תורגבתה :רופיסה לש וזכרמב תדמועה המתל קודה רשק 

לש ותורגבתהש ,םיכילהת ריאהלו דדחל ודעונ ,ןלהל קוסעא םהמ םיינשבש ,רפסמה 

,דחא דצמ ,דרפנ 'ינא'ל תויהו תימצע העדות לש התעיקב - םהב הכורכ טסינוגטורפה 

.ינש דצמ ,םירגובמה םלוע לא תועדוותהה הבוחב תנמוטש םירבשמה םע תודדומתההו 

זגק לש ורופיסב דקממהו רפסמה :תוארלו רבדל .1א 

וקילדה ,לודגה רדחב הפצרה לע אבס ול וארקש ןקזה שיאה תא וביכשה ץיקה ףוס ימימ דחאב 

לש תונורחאה הינרק .וביבס ודמעש םישנאה לעו וילע םייתלדה תא ורגסו ויתושארמל תורנ 

ןורחא םולש ול רמול הרטזוזגה־תלדו תונולחה־ישאר לש תוינועבצה תויגוגזב ורבע ןיידע שמשה 

הקד התייה תורנה שאו םימותכו םיקורי ,םילוגס םיבתכ וילעו הפצרה לעו תוריקה לע וליפהו 

.ןתמועל דואמ תרוויחו 

רמול לכותו וינפ לומ הינפ ויהיש ידכ ,וילא הנכרו דליה לומ הדמע ,לודגה רדחה תא ומא תאצב 

הינפ לע האר אלש ,רזומ ךויח עגרל הכייחתה איה .דואמ ישירח לוקב הנוצרב רשא תא ול 

אבס ,תמ ונלש אבס :ול הרמאשכ ,היניעמ ופקשנ ודיאל החמש וא הדרח םא עדי אלו ,םלועמ 

םירותיו םוש ויהי אל יכו הנוצר הזו ול הערה םניחל יכ תעדוי איהש הב רכינ בטיה ךא :תמ ונלש 

1(482).הז ןיינעב 

ידיל אב הלא תואקסיפב .רופיסה לש החיתפה תואקסיפ טוטיצב ןוידה תא חותפל יתרחב 
.לעופ אוה םהבש םינושה םידברב רופיסה תנבהל בושח חתפמ הווהמה יטאופ יעצמא יוטיב 

,ןניק־ןומר)'האורש ימ' ןיבל 'רבדמש ימ' ןיב ,ונייהד ,דקממל רפסמה ןיבש רעפל יתנווכ 

.(148 :1997 ,יול ;72 :1984 

המוד ,םיארוקל טסקטה תא תרסומה תוכמסה — אוה ןכ ומשכש ,'רפסמ' חנומה תמועל 

טסקטב גצומ השעמה רופיס ,ןניקךומר יפל .תמדסמ הרהבהל קוקז 'דוקימ' חנומהש 

,רפסמה לש חרכהב הניא וז טבמ־תדוקנ ;'הייאר תיווז' וא 'טבמ תדוקנ' וזיא לש הכוויתב 

הביטקפסרפ התוא אוה דוקימה .(72 :1984 ,ןניק־ןומר)ילולימ יוטיב הל ןתונה הז אוה ךא 

וא ,םירבדה תגצה תא תנווכמ התטילקש תוכמסה אוה :ותוא בבוסב ןנובתמ רפסמה הכרדש 

תועידי תאצוה ,יותס יסיז :ךרוע) םירופיס םישימח ,זזגש םישימח רפסל םיסחייתמ םידומעה ירפסמ 1 
.דבלב דומעה רפסמ ןויצב רופיסב םוקמה יארמ ועיפוי ךליאו ןאכמ .(1998 ,תונורחא 
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רופיס ךותב אוה ונינפלש רופיסב דוקימה לש ומוקמ .(74 :םש)הריציה לש 'העדותה זכרמ' 

דקממה לש וטבמ ,תיתסיפת הניחבמ .דליה לש ותומדל דומצ אוהו ,('ימינפ דוקימ')השעמה 

טולקל ,םיארוקה ,ונא םילוכי ןותנ עגר לכב .(77 :םש)ותייארב לבגומ הפוצ לשכ אופא אוה 

רחאל ,ךכ .ךלי רשאב וילא 'םיוולתמ' ונאו ,דקממה יניעל תיארנה םלועה תסיפ תא קר 

ותומכ ;ץוחב ,דליה ומכ ,ונא םג ונרתונ ,ותוא םיבבוסה לעו תמה בסה לע תותלדה ורגסנש 

דוקימה .(483) ץעה תעלות לש הלוק תא ונעמש הלילבו ,םאה לש הכויח לע בורקמ וניהת 

היביכרמ לכ לע דקממה לש תינשוחה םלועה תייווח תא תווחל םיארוקל רשפאמ ימינפה 

.דבלב ויניע ךותמ םלועה תא ריכהלו 

.ותוא בבוסה םלועב ןנובתמ (םיארוקה ומיעו)רפסמה וכרדש ,טבמה אופא אוה דוקימה 

תונומת תורבוע וכרדש ךוותה ,רופיסה השעמ ןיבל תואיצמה ןיב תדמועה ןיעה אוה 

תוננובתהה תלועפ)רופיסה השעמל םדוק ותויהב .הפשב םילימל ומגרתיי םרטב תואיצמה 

אוה :תושממב רתויב ינושארהו ינשוחה עגמה אוה ,(רובידה תלועפל דימת תמדוק אלה 

.ותייווהכ םלועה תא רפסמה הווח וכרדש םוקמה 

תגצומ התעדותש תומדה ןיבל טסקטה תא תרסומ רשא תירופיסה תוכמסה ןיב רעפה 

היה רשפא הנושארה הקסיפב םא .היינשה הקסיפב קר השעמל הלגתמ ,םיארוקה ,וניניעל 

לע השינאמה תולכתסהב ,'אבס ול וארקש ןקזה שיאה' יוטיבב תידלי טבמ־תדוקנ תוהזל 

לא תשרופמ תוסחייתהמ תוענמיהב וא ,'ןורחא םולש ול רמול [...] ורבעיש ,שמשה ינרק 

תוחכונה איה ןיא ךא ,תמייק םנמא תידלי תוחכונ יכ הלגתמ הירחאש הקסיפבש ירה ,תוומה 

הנכרו דליה לומ הדמע')ישילש ףוגב וילא סחייתמה ,דליל ינוציח רפסמ םייק ;תרבודה 

הדבל הנושארה הקסיפה .רגובמ םדאכ ,ולש רובידה ןושלמ טרפב ,רייטצמהו ,('וילא 

תורנ וקילדה' ,ןוגכ םייוטיב .םיתיעל־תצלמנהו הרישעה ותפשל תואמגוד תעפושמ 

שא' ןוגכ םירואיתו ,'הרטזוזג'ו 'תויגוגז' ןוגכ םילימ ,'וילע םייתלדה תא ורגסיו 'ויתושארמל 

ןובשחב איבנ םא םג ,םיריעצ םידלי לש םהיפב םירוגש םניא ,'תרוויחו הקד התייה תורנה 

.(יטירבה טדנמה תפוקת יהלש) הב שחרתמ רופיסהש הפוקתב תוינושלה תומרונה תא 

אלב ,איה החיתפה תואקסיפב רפסמה לש ותוננובתה תא החנמה תיפצתה תדוקנ ,םלואו 

לש הכויחכ רזומ ךויחש ,תעדל לוכי וניא הז דליל טרפ שיא .דליה לש תיפצתה תדוקנ ,קפס 

וטבמ .היניעמ ופקשנ דיאל החמש וא הדרח םא תוהתל וא ,'םלועמ הינפ לע האר אל' םאה 

רופיסה לש החיתפה תואקסיפ .האורה אוה !ורופיסב רפסמה תא דקממש אוה דליה לש 

,וז עבמ תרוצ .הב שמתשמ עלבומה רבחמהש בלושמה עבמה תקינכט תא אופא ונל תולגמ 

רבחמל תרשפאמ ,רגובה רפסמה לש וחווידב דליה דקממה לש ותסיפת תא תבלשמה 

ויטעבש רסח — ריעצה וליג תאפמ ול ויה אלש ,לוקה תא ,םילימה תא דליל תתל עלבומה 

ךלה תרשאמ רופיסה תא תחתופה הנומתה .ןושאר ףוגב ורופיס תא ונל רפסל היה לוכי אל 

םע דוקימה לש תילאוטסקטה היצקנופה תדכלתמ תמה בסה הארמ חכונ רשאכ ,הז הבשחמ 

תמרבו טסקטה תמרב הזככ דקפתמ אוהו ,תואורה םייניעה אוה דליה .השעמה רופיס יעוריא 

.דחאכ הלילעה 
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השוריפ ןיא ,ותייווח תא םילימב עיבהל ,ןיידע ,לגוסמ וניא דקממה דליהש הדבועה 

בלושמה עבמה תקינכטב הריחבה תא שרפל רשפא :ךפהל .המצועב התוא הווח וניא אוהש 

ידליה עגמה תא קחורמה ילולימה חווידב רמשל ןוצרה ךותמ אקווד ,ראשה ןיב ,תעבונכ 

ןיב ץיח רצוי ,ןאקאל ןעטש יפכ ,הפשב םויקה םא .תורפוסמה תויווחה םע יעצמא־יתלבה 

םלועה םע דליה לש תילולימ־םדקה תיטויבמיסה תודחאה אקווד יזא ,תושממה ןיבל םדאה 

תוינשה תמייקתמ אל ,םילימ ןיאב ;ושפנב רתוי קומע םתוח עיבטהל תויושחרתהל תרשפאמ 

רשפאמש אוה הפשב םויקה ,תעב הב .היווחה ןיבל הווחה ןיב ץיח ןיאו ,טקייבוא־טקייבוס 

רשפאמ בלושמה עבמה .ותלוז תא וב ףתשלו וניבהל ,וליכהל — ורופיס תא רפסל םדאל 
.היווחה םע רישיהו ינויחה עגמה תא ירמגל דבאל ילבמ רופיסה תא רפסל אופא 

וניא רבדהש ףא לע .הריחב אלו ,חרוכ םג ףקשל יושע בלושמה עבמב שומישה ,םלואו 

קחרממ ,רפסמ אוה התעשו רגבתהש טסינוגטורפכ רפסמה תא תוהזל רשפא ,שרופמב רמאנ 

ותוא תוכזב ,הנושארבו שארב ,ירשפא הז יוהיז .(129 :1997 ,יול)ולש ורופיס תא ,םינשה 

וז םע וז תודכלתמ טעמכ ,דוקימה לש וזו רפסמה לש וז ,תויצקנופה יתש ובש רופיסב עטק 

3.םיינשה ןיב הבריקה תוכזב קר תרשפאתמ וז תודכלתה־טעמכש ,ןועטל רשפא 2.(491-490) 

טנמומ ירופיס רתיש הדבועב ןומט ,רפסמה לש ותוהזל ,רתוי ענכשמה ילוא ,רחאה זמרה 

ויתורוק תא רסומו הווחה 'ינא'ב ןנובתמה ,ומצע רוביגה יפמ ןושאר ףוגב םירסמנ ילקיזממ 

תא םיראתמ הלא םירופיסש תויה .(129 ,םש ,יול ;152-151 :1998 ,גיצרה) רוחאל טבמב 

רפסמה ןאכ םגש רעשל רשפא ,תלוגנרתה רופיסב וינצינש תורגבתהה ךילהת לש וכשמה 

.(148,129 ,םש ,יול) הווחה־ינאה אוה 
תא ונתנבה לע תועמשמ־תובר תוכלשה שי דליה טסינוגטורפה םע רפסמה לש ויוהיזל 

רגובמ םדא לש ותעדות יכלהמ תא ףקשמכ רפיסה תא הדימעמ תאזכ האירק .טסקטה 

יכ ירמואב יתנווכתה ךכל .תיטמוארט תודלי תייווח ,ליכהל הסנמה וא ,וכותב ליכמה 

וירחא םיאבה םיעוריאהו בסה לש ותומ :ירופיס חרוכ ףקשל יושע בלושמה עבמב שומישה 

תבצה .םתייווהב אלא םרכוזל ךרד ול ןיאש דע ,דליה לש ושפנב קומע הכ םתוח ועיבטה 
תיגולוכיספהו תינשוחה םלועה תייווחל תודמציההו הווחה דליב רופיסה לש העדותה זכרמ 

רגובמהש השקונ ץוליא לש אלא תישפוח הריחב לש האצות הניא ,דוקימה תועצמאב ,ולש 

.ורופיס תא רפסל לוכי אוה ךכ קר .תודלי תמוארט ללמל ןויסינב וב לקתנ 

הריסמה ,[דקממה לש] ותטילק ןפוא 'םוגרת'ל רשפאה לככ תברקתמ ןושלה םהבש םיעטקב וליפא' 

.(73 :1984 ,ןניקךומר)'תודרפנ תועפות תקזחב ןה ילולימ־יתלבה דוקימהו תילולימה 
דקממל רפסמה ןיב ומויקב ונחכונש רעפה רמשנ רומאה עטקב םגש ,ןועטל היה רשפא הרואכל 
ונושל — הייארלו ,(2 הרעהב רומאכ ,הלא תויצקנופ יתש ןיב םלועל םייקתיש יחרכהה רעפל רבעמ) 

תויה ,םלואו .דלי לש ותטילק ןפוא תא תפקשמ הניא הרואכלש ,הז עטקב םג רפסמה לש תרגובה 

סחייל רשפא ,תורגבתהה ךילהתב תנחבומ תוימצע לש התעיקב תא ,to הארנש יפכ ,ןמסמ הז עטקש 

םידומעב עטקהש ,תנעוט ינא ןכל .רגבתמ 'ינא' ותואל ,הקלחב תוחפל ,תמכחותמה ןושלה תא 
.תוהז לע אל םא ,טסינוגטורפל רפסמה ץב שממ לש הבריק לע עיבצהל לוכי 491-490 
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םג אלא ,דלי לש ותייווח לע רופיס קר ,ןכ םא ,וניא 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' 

.וזכש היווח ליכהל רגובמ לש וכרד לע רופיס ףאו ,תודלי תייווח ליכמה רגובמ לש ורופיס 

קר אל התע תאז השוע אוהו ,םליא הארמ היהש המל לוק תתל הסנמ ,ויתולימב ,רגובמה 

תויחל םיפיסומ םידירחמ תוארמ םתואש םושמ אלא ,ןכ תושעל היה לוכי אל דליכש םושמ 

,בושו בוש ,וב תודהדהמו הנושארבש ןטבמ תא תורמשמ ןדוע ,ויניע ,םייניעה ןתואו ,וב 
החמנ אל המושירש תודלי תמוארט דבעל וכרד אופא איה רופיסה תביתכ 4.היווחה התוא 

תיביטקפסורטרה תיפצתה תדוקנ םע הווחה דליה לש תיפצתה תדוקנ לש הבוליש .ונורכזמ 

קומע ,ומויק תא :ושפנב םיעוריאה לש םתויח תא ,וזכ האירקב ,ףקשמ רגובה רפסמה לש 

ותומדקל בושי אל וירחא רבדש ,עגרל ול היה טבמהש ,ותוריעצב היהש דליה לש ,םינפב 

.ולוכ רופיסה לש החיתפה תדוקנלו — 

ישילשל תשאו ףוג ןיב :'ינא ,ינא ,ינא ,ינא' .2א 

ישילש ףוגב רופיס ןיב ותעונת — רפסמה תומד לש רחא ןייפאמ לא התע רובעל ינוצרב 

קרפה אשונל ןירשימב הרושק וז העונת .ישילשה ףוגה לא הרזחבו ןושאר ףוגב רופיסל 

ימ ןיבל םילימב ותייווח תא ראתל לוכיש ימ ןיב ,דקממל רפסמה ןיבש רעפה ןכש ,םדוקה 

הז עטקב .(491-490)רופיסב דחא עטקב םלענש טעמכ הז רעפ ,הפשב םויק ןיידע ול ןיאש 

דעש ,ריעצה דליהו ,הז םע הז םיגזמתמ רובידהו הייארה ,ןושאר ףוגב רובידל רפסמה רבוע 

הנושארל ,רמואו ,ולשמ לוק עתפל לבקמ ,םילימב ותייווח תא עיבהל לגוסמ היה אל הכ 
.ינא :רופיסב 

?'ינא' ,הממדה ךותמ ,חמוצ הז דציכ 

םעו וירוה םע דליה יסחי לש הקימנידה תקידב ךותמ הלוע וז הלאשל תירשפא הבושת 

:1997 ,יול ;60 :1994 ,גיצרה) 'ינא'ה תעיקב תתמועמ ןמיעש תוריזה יתש — ותביבס 

הייארה לש םדיקפת רוריב ידי־לע הלא םיסחי ריעהלו ריאהל הסנא םיאבה םירבדב .(132 

.ונינפלש רופיסב 'ינא'ה לש ותושבגתהל קודה רשק םירושקה ,טבמה לשו 

,הירבדל ,םש םג ילקיסומ טנמומ ירופיסב ינשה ,'קיינה לש ודוסיב יול תטטרשמ המוד ךלהמ 
,רגובמה רפסמה לש תיביטקפסורטרה תיפצתה תדוקנ םע הווחה דליה לש תיפצתה תדוקנ תבלושמ 
אל ומושירש ,קומע םתוח וילע העיבטה [...] דליה הווחש המוארטה' .תודליה תייווח תא רזחשמה 

התועצמאבש ,תיטרתק היצקנופ ,ןכ םא ,תאלממ רופיסה תביתכ .רופיסה בתכנ ובש ,הווהב םג החמנ 

.(141 :1997 ,יול) 'םייביטומא םיעקשמ םע רבחמה דדומתמ 
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הייארה לש םוניהיגה .1.2א 

לש ומלועב ןוחטיבהו רדסה תא םירערעמה ,םיעוריא תלשלש ונינפב שרופ תלוגנרתה רופיס 

תקסיפב ,בסה לש ותומ .(60 :1994 ,גיצרה) תיזיפו תישפנ ,ודבל ותוא םיריתומו דליה 

,'תמ ונלש אבס' דליה ינחאב תרמואו תרזוחה ,םאה .וז תלשלשב ןושארה אוה ,החיתפה 

לע רתי .ולש ובס אלא ,'אבס ול וארקש ןקזה שיאה' וניא תמהש הדבועה םע ותוא תתמעמ 

החמש היניעב שיש שח אוה ;ודגנ הדימעכ ולומ םאה לש התדימע תא שרפמ דליה ,ןכ 

ואובל ההימכו הייפיצ וב תוררועמ הלא תושוחת .(482)'הנוצר הזו ול הערה' וליאכו ,ודיאל 

.(482)'םנקת לא קחטיבהו רדסה תא בישהלו בושל ויבא בייח תאזכ תעב' ןכש ,ויבא לש 

(487)'ולש ויה םוי ותואל דעש' ,םישנאה דועב ,ודבל דליה רתונ ותדובעמ ובושל דע ךא 

בסה םגו ,הדיגבכ ,'רשק'כ תספתנ תובורקה תויומדה לש ןתוקחרתה .םהיניינעל םישרופ 

.(136 :1997 ,יול ;61 :םש ,גיצרה) (487)ותומ םצעב 'רשקה לא רבח אוה ףא' ,תמה 

אופא תשחרתמ ,רופיסה לש החיתפה תדוקנ איהש ,ינומרההו רכומה םלועה לש ותסירק 

.בורק םדא לש ותומ םע הנושארל דליה תא שיגפמה ,תמה בסה הארמ חכונ :הייארה עגרב 

.ימינפ ומלוע תומלש לע םויא הב ןומטש תינוציח תואיצמ םע האורה תא תתמעמ הייארה 

ול וארקש ןקזה שיאה') הקחרהה אוה וייוטיבמ דחאש ,שדחה בצמה תא תאשל ישוקה 

תויהלו (תוומב ריכהל)תואיצמה תא תעדל ושוריפ תוארל ןכש ,תוארל ישוקה אוה ,('אבס 
.םהיתויובכרומ לע םייחה תא ליכהל לגוסמ 

— 'םיאורש המ' ןיב יזנקה רבעמה ,קלטמ תינור לש הרמאמכ ,שחרתמ הלא רבשמ יעגרב 

,ןולטמ)'תוארל רשפא ךיא' וא ,'םיאור ךיא' לא — דקממה יניעל דעבמ תפקתשמה הניצסה 

.ומלועב רעפנש סואכה תא ונעמל ךוותתש ,ויבא לש תכמותה תוחכונל המכ דליה .(8 :1995 

ול תרשפאמש איה :ףיצמ אלו ןגרואמב ומלוע תא תווחל ול תרשפאמש איה וז תכמות תוחכונ 

,וילא הנכורב .וזכש הכימת ול קפסל תלגוסמ הניא ,תע התואב ודיצל תדמועה ,ומיא .תוארל 

תואיצמה תא תוארל וילע הפוכ ומכ ךכבו ,הטבמ תא וב תצעונ איה ,'וינפ לומ הינפ ויהיש ידכ' 

היניעבש חנעופמ־אלה טבמב .ויתולבגימל תושיגר תולגל אלב ,רגובמ לש ויניע ,היניע ךרד 

.הלכעל לגוסמ וניא ,דליכ ,אוהש תמייאמ תואיצמב תורשפ רסח עגמ וילע הפוכ איה 

דליה .הל ףתוש באה םגש ,תיזיפ תוקחרתהב םג הוולמ םאה לש תישגרה התוקחרתה 

,דחי םג םיתפמו םימייאמ ,םירז תודוסי שגופ אוה םשו ,ץוחה לא קרזנ ,ודבל רתונש 

םע שגפמה לש ואיש \(53 :1982 ,ןבלב)ומצע וב םג אלא ,ןוציחה םלועב קר אל םייוצמה 

הארמהו הייארהש ,תפסונ הניצסב ,רכומ אל םינפ םע שגפמ םג אוהש ,ןכוסמה 'ץוח'ה 
הארמ .םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה לש 'הנוגמ'הו 'יתצלפמ'ה הזחמה :הזכרמב םידמוע 

'םלועל ונממ דוע רסוי אל יכ ול היה המוד' רשא ,הבוזע לש םעט דליב ריאשמ תלוגנרתה 

.ךשמהב ילפידאה רבשמה לע ןוידה וארו 5 
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ןמ התיבה ובושב ,םלואו .ויבאל םיעוגעג וב ררועמ ,תמה בסה הארמ ומכ ,אוה םגו ,(493) 

דע ,ינקירה חחב ודבל רתונ אוה .(495) וינפמ 'רגוסמו רוגס' דליה ותוא אצומ ,ןונזמה 

,לודגה רדחה לא תינשב וליבומו 'הבוהאו תרכומ העונתב' וילא ותוא ףסואו בש ויבאש 

.(496 דומע ,םויסה תקסיפ) ךשמהב הב ןודאש הניצסב 

קחרמה ןמ ולוכ רפוסמ ,רדענה באה לא ההימכה ןמיסב דמועה ,הז תויושחרתה ךלהמ 

ינש ןיבו ,באה לש ורדעיה ןיבל תוארל ישוקה ןיב הפיפח רצוי הז הנבמ .ישילשה ףוגה לש 

לגוסמהו ותביבסמו וירוהמ ןחבומ 'ינא'ל תויהל טסינוגטורפה לש תלוכיה רסוח ןיבל הלא 

יוטיב אופא םה ,באה לש ךוותמה וטבמל תוקקדזההו ,תוארל ישוקה .תימצע תוכמתסהל 

,באה לש תכמותה ותוחכונ אלב .ומלועב רדס סינכהל םתלוכיבו וירוהב דליה לש ותולתל 

ויבא לא םיעוגעגש ,ךכל הביסה יהוז .לבסנ יתלבל ,תושממה םע ,תואיצמה םע עגמה ךפוה 

,תואיצמב תורשפ רסחו רישי עגמ וילע הפכנ םהבש םיעוריאה ינשב תאש רתיב דליב םילוע 

םוקממ התיבה ויבא עיגי יכ הכיח הלילה לכ' :(תלוגנרתבו תמה בסב)טיבהל חרוכה תומדב 

.(483)'גאוד ול שיש עדיו ולוק תא עמשי אוהו ותדובע 

הגיסנו תומדקתה יושעה ,לתלתפ ךילהתכ תורגבתהה ךילהת תא בצעמ זנקש אלא 

התושבגתהל תוא — ןושאר ףוגב רובידל רפסמה רבוע רופיסב דחא עטקב .ןיגוריסל 

םהבש םיעגרה םתואב תטבונו תכלוהה ,תוימצעה לש ,תססוהמה ,הקמקמחה ,תירותסמה 

.הל הנענ ,ודיצמ ,אוהו ,ןנובתהל דליל תרשפאמ תואיצמה 

הארמה גלש .2.2א 

.ינא ,ינא ,ינא ,ינא :רמוא לוקהו ,לוק הלע — יכותב יתעדי אלש םיקמעמ ךותמ — תע התואבו 

לוקהו .ולוק הז היה אל ,יבא לש ולוקל המדש ףאו ;ילוק הז היה אל ,יכותמ לוקה הלעש ףאו 

(490).דואמ ןכוסמו עישומ ,יגיגח ,טקש היה 

אוה הרקמ אלו ,הירורב םע שגפמה תדוזיפאב אקווד עוטנ הז עטקש ,יניעב אוה הרקמ אל 

המלענ די'ש רחאל ופוסו ,התיב ןולחב השיאה הארמב ותישאר :טבמה ךשמכ וכרואש 

ףוגב רובידה קספנ ,ויניעמ תמלענ איהש עגרמ .(491)'ןולחה ירחאמ הירורב תא הכשמ 

תביס אוהש ,ינאה תושבגתה ךילהת .(םש ואר)'דליה' לע ,קוחרמ ,םיפוצ ונא בושו ,ןושאר 

,(סוראה ייוליגב)טיבהל הזעהה ךותמ ,הייארה ךותמ אופא אב ,ןושאר ףוגב רובידל רבעמה 

Wilden).6, 1991: 175) תואיצמב יעצמא־יתלבה עגמה ךותמ 

ומצע תא טסינוגטורפה אופא ריכמ ,הארמ חכונ דמע וליאכו ,הירורב לש התומד חכונ 

:ןאקאל'ד אבילא ,ירקיעה ודיקפת תא ןאכ אלממ ,דאמיאה ,הארמה .ולש 'ינא'ה תא הלגמו 

.132 : 1997 ,יול לצא וארו 6 
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תוננובתהה ךותמ .(Lacan, 1977:3; Muller and Richardson, 1982:28) הרוצ תתל ,בצעל 

תא יאדו וב ההזמ היה ןאקאלש ךלהמב ומצע תעדות טסינוגטורפה לצא תשבגתמ ,הירורבב 

וז תישונא הארמב ותופקתשה ךרד .(Lacan, 1977: 1-7)'הארמה בלש' לש ןנוכמה עגרה 

.תולובג תלעב תודחאכ ,הנושארל ,ומצע תא טסינוגטורפה הווח 

'ינא'ה לש ודוקפית תא טיסמ הארמב הלגנה 'זאמיא ותוא ,ןאקאל לש ודידל ,םלואו 

ךא ול הנותנ טקייבוסל תפקשנה ףוגה תנומת .(Lacan, 1977: 2) רכנמו יביטקיפ ןוויכב 

.ומצעב הווח אוהש היצטנמגרפל תדגונמה ,הביציו המלש ,תילוכ תינבתכ ,ונייה ,טלאטשגכ 

הז 'ינא'ל הרידחמ ותמנפה ךא ,'ינא'ה לש תישפנה תועיבקה תא למסמ םנמא הז טלאטשג 

עיבטי' ךכו ,טקייבוסה לש הנגהה ינונגנמל ,תעה אובב ,ךופהיש ,ןועביקו תושקונ לש דוסי 

תילגנה תופקתשהה לש תרכנמה התעפשה .'תושקונ לש םתוח תללוכה ותוחתפתהב 

!ךפוהמב תילגנ הארמב תילגנה תואיצמהש הדבועה ןמ םג ,ףסונב ,תעבונ הארמב טקייבוסל 

Lacan,)וגאה ינבמ לכב אצמיהל דיתעש ,'ינא'ה לש תואיצמה תייווחב יסיסב תוויע רצונ ךכ 

 30-31 :1982 ,1977: 2, 4; Muller and Richardson).

תרגפמ השיא ,הירורב .יסיסב ךופיה הליכמ ןכא דליל הירורב תקפסמש תופקתשהה 

רוריבב איה ,הירוה תיבב ץיקה תשפוח תא תולבל העיגמו היימינפב וא דסומב תררוגתמה 

תורחאה םירגובמה תויומדב םג םימייק תיתודלי תוגהנתה לש םיווקש ףא לע .הדלי־השיא 

אוה') רגוב השיא ףוגב הדלי שפנ לש רתויב תקהבומה תומלגתהה איה הירורב ,רופיסבש 

הביש לש םיבר םיווק ויה רבכ הרעשבו ,םייניע־יהכ ,םירוויח ,םיפי הדלי ינפ ,הינפ תא האר 

תא הלגמ דליהש הדבועה הבושחשמ רתוי ,םלואו .(ב" א ,ילש תושגדהה) (489)'הרופא 

םצע הבושח ,ידליה הבצמב םינש הז היורשה ,וז השיא תועצמאב אקווד הנושארל ומצע 
תודכליהה — וז תוהדזה .ול ינוציח 'זאמיאב הנושארל ומצע תא הלגמ אוהש הדבועה 

(transitivism)'םזיביטיזנרט' םשב הנכמ ןאקאלש העפותל סיסבה איה — רחא לש ותומדב 

 (32 :1982 ,Muller and Richardson). דצמ :ותלוז ןיבל ומצע ןיב לבלבמ הז בלשב דליה

ויתויווח וליאכ ,ויניע ךרד תואיצמה תא הווח אוה ,ינש דצמ :וישעמ תא ול סחיימ אוה ,דחא 

ףוגה לש ותופיצר רסוח ,קוידב ,אוה הפשב הז לובלב לש יוטיבה .ומצע ולש ויה רחאה לש 

רופיסב ול םידע ונאש ,ןושאר ףוגב רובידל ישילש ףוגב רוביד ןיב רבעמ ותוא :ןושארה 

.הלימה לש תויביטקייבוסרטניאה תגשהל וכרדב בושח בלש ןמסמשו ,ונינפלש 

'תכייש' ,םילימה ,טסקטה תפשש ,יתנעט םדוקה ףיעסב .הרהבה תשרדנ וז הדוקנב 

ןיבל ינאה ןיב לובלבה ינמיסש ,תנעוט ינא ןאכ וליאו ,דליה דקממל אלו רגובמה רפסמל 

.הפשב אקווד םירכינ ,(םדקומ יתוחתפתה בלש אוהש) הארמה בלשל ינייפואה ,תלוזה 

symbolic)ילמסה רדסה לא דליה לש ותסינכ .וז םע וז תובשייתמ ןניא הלא תונעט ,הרואכל 

 order) — הבשנ ומסיקבש רכנמה 'זאמיאה ןמ ,ןאקאל ירבדל ,ותוא תצלחמ — הפשה לא

 (161 :1991 ,Wilden). תלוזב ומצעל רכונמה 'ינא'כ ותוא ןנוכמ הארמה בלשש דועב —

טקייבוסכ ומצע תא שממל ול רשפאמ הפשה סוכינש ירה — תויביטקייבוס לכמ ףח 'ינא' 
ריעצה דליה לש חישה תינבת תא רזחשמו רגובמה לש ורוביד אופא רזוח הז עודמ .םלש 
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הפשה תא ומצעל סכינ רבכש ףא לע — רגבתהש ףא לע ,הז עודמ ?ותומד םסקב הבשנש 

תוליבומ הלא תויהת ?ישילשה ףוגה לש קחרמה ןמ ומצעב ןנובתהל רפסמה ףיסומ — 

.אבה ןיינעה לא יתוא 

7ינש טגממ האירק :ופיסל רופיסמ .ב 

תא תלוגנרתה רופיסב רפסמה ינייפאממ םיינש םיריאמ דציכ ,תוארהל יתיסינ םדוקה קרפב 

דצה ןמ ,תוומה םע תודדומתהה :םהב הכורכ טסינוגטורפה לש ותורגבתהש םיכילהתה 

לש בוציעה ינפוא חותינ ךרד ,יתיסינ .רחאה דצה ןמ ,תימצע העדות לש התושבגתהו ,דחאה 

ותודרפיה ךילהתב םיכורכה םיגשיהה לעו םירבשמה לע ,םיישקה לע עיבצהל ,רפסמה תומד 

ךילהת — םירגובמה לש םמלוע לא ותסינכו וירוה לש ןנוגמה קיחה ןמ טסינוגטורפה לש 
.רופיסה לש וזכרמב דמועה 

םירבעמה תודוא לע ןוידב ןהו ,דקממל רפסמה ןיבש רעפה תודוא לע ןוידב ןה ,םלואו 

ינייפאמ לש תועמשמה אולמש ,היה המוד ,ןושאר ףוגב רוביד ןיבל ישילש ףוגב רוביד ןיבש 

רפסמה יניע ךרד ותאירקב אלא ,הווחה דליה יניע ךרד טסקטה תאירקב אל הלגתמ רפסמה 

ותועמשמ רקיעש הארנ ,אקווד תורגבתה ךילהת וזכרמב דימעמ רופיסהש ףא לע .רגובמה 

לש תיביטקפסורטרה ותוננובתהב אוהש תומכ בצועמ אוהש הדבועה ףקותמ תפשחנ 

,רפיסה הנבנ הילעש תיתשתה איה וז תיביטקפסורטר תוננובתה .ותודלי לע רגובה רפסמה 

.וקמועל וניבהל ידכ רופיסה תא אורקל ונילע הכרדש המזירפה איהו 

קר אל וארוקל ונילע ,רופיסה לש ותוידבור־בר אולמ לע דומעל ידכ ,תורחא םילימב 

תורגבתהה ךילהת לש הביטקפסרפה ןמ קר אל :רוחאל העונתכ םג אלא ,םינפל העונתכ 

הנממש ,ופוס ירחאש ןמזה לש וא ,ופוס לש הביטקפסרפה ןמ םג אלא ,וב לישבמו טבונה 

.([Brooks, 1994a: 283] 'הלחתהה ינפל ןמז אוה' ,סקורב רטיפ בתוכ ,'ףוסה') בתכנ 

(דליה לש ויתורוק) רופיסכ טסקטב תוננובתהמ רבעמ איה תאזכ האירק לש תועמשמה 

,םצעבו — (רגובמה ידיב) טסקט לש רוציי תלועפכ ,(narration) רפיסכ וב תוננובתהל 

ףוס אלב הז תא הז םידהדהמה ,רוצייהו רצותה ,הלא תווצק ינש ןיב תדמתמ העונתכ 

 .(Davis, 1985a: 857)

קוידב הליחתמ איה ,אברדא ;יולגה טסקטה תא תלטבמ הניא וזכ תיניינאקאל האירק 

חסונ (הרואכל)וב םייקתמש םוקמב :ומצע דעב וב רבדמ ,םינבומה לכב ,טסקטהש םוקמב 

וזכש האירק ,םלואו .רופיסה לש יטמתה ףצרה תקידבב ,רמולכ ,תויושחרתהה לש דיחי 

ךרד .ומצעל םהב ההז רופיסהש תומוקמ םתואב היולגה תועמשמה תקידבב תקפתסמ הניא 

Davis, 1985b: 1000 :ואר ,'Reading under the gaze' ,סיווייד־ןוק טרבור תובקעב 7 
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ןומיס לש ךילהתכ) הקחדהה לש התלועפ לע העיבצמ איה ,וב םימייקתמה םירעפה תפישח 

,תעדומ־אלו תעדומ ,תוכרעמ יתש ןיב טסקטב םילהנתמה ןיפוליחה תא תפשוחו (םילדבה 

.(Davis, 1985b: 984, 999-1000) בושו ךולה ןהיניב תורסמתמה 

אופא איה ,רופיסה לש תשדוחמ האירקל התע הנממ תאצל תשקבמ ינאש אצומה תדוקנ 

תניצס ןכש ,ומצע טסקטה ןמ ,השעמל ,בייחתמ וזכ האירקב ךרוצה .ולש םויסה תנומת 

קר אלו ,ינשה טוחכ רופיסב הרבע ואובל הייפיצהש ,רדענה באה תא הבישמ קר אל םויסה 

דוע ונאו ,רמואו רזוח אוה ,'תמ ונלש אבס') תוומה תא רמול ,הנושארל ,דליל תרשפאמ 

ןמ ,הנושארבו שארב ,תעבונ םויסה תנומת לש התובישח .(ךשמהב הז טפשמ לא בושנ 

אוה החיתפה תקסיפב תמה בסה הארמש יפכ קוידב .הכותב הליכמ איהש ףסונה טבמה 

לש םתוננוכתה ךכ — הווחה דליה לש ותורגבתה רופיס — רופיס לש תישארה תדוקנ 

הלילע לש ןנוכמה עגרה :אצומ תדוקנ איה ףא םויסה תקסיפב קירה רדחב ויבאו דליה 

.תורושה ןיב הארוקל הסננ ונא ךא ,שרופמב טסקטב םילגנ םניא היכלהמש ,תפסונ 

חוכשל ,ןנובתהל .1ג 

.'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' תא תמתוחה הקסיפה לע טעמ אופא בכעתהל ינוצרב 

לא וסנכנ םה .וינפ לע היה דוס לש ךויחו לודגה רדחה לא וכילוה ויבאו תיבה לא וסנכנ וידחי 

וב בכש אל ומכ .םושלש־לומתמ רדחב רבד הנתשנ אל הנהו הכו־הכ טיבה דליהו לודגה רדחה 

תאו ויניע־הארמ תא ןיבה אל דליהו [...] .המואמ היה אלו תורנ ויה אלו ,הפצרה לע םלועמ שיא 

ךייח ךכ רחאו ,רדחב ןנובתה בושו ,ויבאב תונחוב םייניע ןתנ אוה .ונורכז ול הלעהש תוריתסה 

(496).ןכא :רמואכ ,ךויח ול בישה ויבאו ?םנמאה :לאושכ ויבא לא 

תואקסיפב םאה םע דליה תנומת לש טלחומה הכופיהכ וז הנומת תיארנ ןושאר טבמב 

תא סופתל ול רשפאמ באהש הארנ ,הטבמ תא דליה לע התפכש ,םאה תמועל .החיתפה 

שדחמ ונוניכ תא וז הנומתב תואור גיצרה הנח ןהו יול ילינ ןה .ולש ויניע ךותמ תואיצמה 

,תנעוט ףא יולו ,באה קפסמש ןוחטיבהו םוחה תייווח תוכזב רשפאתמה ,רפוהש רדסה לש 

תא תוארל ,רמולכ — םייחה ןמ קלחכ תוומב ריכהל דליל תרשפאמ תישגרה הכימתהש 

האורה ,וז תונשרפ ,םלואו .(137 :1997 ,יול ;63-62 :1994 ,גיצרה) התייווהכ תואיצמה 

םירתוחה טסקטב םיטנמלא לש םמויקמ תמלעתמ ,המלשה הלוכש הניצס םויסה תנומתב 

דוס תריווא ףופא ,ול המכ הכ דליהש ,באה םע שגפמה .סויפהו הינומרהה תשוחת תחת 

לע־לא ותפנה .(496)לפרע ןימכ וב תכסונ וז השובו ,השוב דליה שח באה חכונ .ןירותסמו 

,(תואיצמה ןמ ,הלאשהב) עקרקה ןמ ותוא תקתנמ איה ךא ,ויבא לא ותוא תברקמ םנמא 

ול רמוא וניא באה .ויניע תא לפרעמהו ונורג תא קנוחה יכבה תא ךכשל ידכ הב ןיא אליממו 

וקלוס בסה לש ותומ ינמיסש ,קירה רדחה לא 'וינפ לע דוס לש ךויחו' וכילומ אלא ,המואמ 

.(םש)'ונורכז ול הלעהש תוריתסה תאו ויניע הארמ תא ןיבה אל דליהו' .ונממ 
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,(םויסה תורוש ואר) באה לש ךוותמה וטבמב ףוס ףוס דליה הכוז הבש ,וז הניצסב 

תככרמ באה לש ותוחכונש ,הארנ הרואכל .הרתסה לשו יוליג לש לופכ ךלהמ אופא שחרתמ 

תרשפאמ ןכא ויניע ךרד תוננובתההשו ,תושממה םע ,ירשפא יתלבה ,לבסנ יתלבה עגמה תא 

תוננובתהה ,םלואו .הליכהל לגוסמ תויהלו (תוומב) תואיצמב ריכהל — תוארל דליל 

תוארמ תא ול ריהבהל םוקמב .לופרעבו שוטשטב הכורכ םג באה לש ותכימתב תגשומה 

ומכו ,'הפצרה לע םלועמ שיא וב בכש אל ומכ' ,תוומה תדבוע תא ונבמ באה םילעמ ,ויניע 

הנוב איה באה לש וכוויתבש ,תוננובתהה תלועפ .'םושלש־לומתמ רדחב רבד הנתשנ אל' 

.(8 :1995 ,ןולטמ)ןיטולחל אופא התוא תרערעמ םג ,תואיצמה תשוחת תא 

וטבמ .םייניע תזיחא לש ץמשמ רתויב ךכיפל הכורכ ודליל באה הארמש תואיצמה תנומת 

אוה :התייווהכ אל ךא ,תואיצמה תא תוארל םנמא ול רשפאמ ,ול קקזנ הכ דליהש ,ךוותמה 

דליה לע הרשמ אוהש לובלבה ףא לע — ןכ יפ־לע־ףאו .התוא שטשטמ אלא ,ריהבמ וניא 

הפולחה ןכש .המיע ןיכסמו וז תואיצמ תנומת לבקמ אוהש ,דמלמ ויבא לא וכויח — 

,הרישי תולכתסה התוא — םאה לש תימצמה הטבמ איה באה לש םייניע זחאמה וטבמל 

.ושפנ תומלש תא תנכסמה ,תושממב תורשפ תרסח ,תחכופמ 

,יהוז .באה לש ןנוגמה וקיח לא דליה אופא חרוב ,םאה לש תיממה העגממ הסונמב 

איה תואיצמב ,תכסוממה ,תכוותמה תוננובתהה :םייח ץפחה לש ותריחב ,הרואכל 

דליה לש ותנכסה ,םלואו .רשפ רסחו םייאמ ,יטואכ םלועב תירשפאה הדיחיה תוננובתהה 

עגר .ומצעמ םג אלא ,םלועה ןמו םאה ןמ קר אל תוקחרתהב הכורכ םייניעה תזיחא םע 

ןורכיזה תוארמל ןיעה תוארמ ןיב לוציפה עגר אוה ,באה לא הבישה עגר ,באה לש ותביש 

,ןכ לע ,אוה ;([496] 'ונורכז ול הלעהש תוריתסה תאו ויניע־הארמ תא ןיבה אל דליהו') 

:ףסונ תוומ אופא אוה דחאה תוומה ןמ תוצלחיהה ריחמ .ומצעמ דרפנ םדאה ובש םוקמה 

.רחאל תויהל המכסהה איהש ,חוכשל המכסהה 

לע — ומצע לע דליה לש רותיו הב ךורכש ,קירה רדחב ויבאו דליה לש םתוננוכתה 

תדוקנ איה איה ,ותלוז לש תואיצמה תנומת תבוטל — ונורכיז לע ,ויניע הארמ לע ,ותסיפת 

טבמה ,תעב הב ,והז .םינשה תוברב ויתורוקב רכזנה רגובה רפסמה לש ורופיסל אצומה 
לש ונוניכ עגרו הפשה לא הליפנה עגר :ומצע תורגבתהה עגרו רגובמכ ותומד תא בצעמש 

.רחאה לש חישה ,שדח חיש 

דוסה םויק ,םויקה דוס .2ג 

תא טעמ ראבל ינוצרב ,ומויק לע יתזמרש ,'רחאה לש חיש' ותואב קוסעל שגאש ינפל 

תורגבתהה — ליעל םהב קוסעל יתלחתהש םיטנמלא ינש ןיב רופיסב םימייקתמה םירשקה 

םירשק תנבה .רחאה דצה ןמ ,הרתסהל יוליג ןיבש חתמהו ,דחאה דצה ןמ ,(תורגבה וא) 

תדוקנ ,רוכזכ ,אוהש ,רופיסה תא םתוחה טבמה לש ותועמשמ תנבהל ,יתעדל ,תינויח הלא 

.ולוכ הז קרפל אצומה 
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תלילעב םירוזשה םיימינפה םירופיסה לא התע תונפל ינוצרב ,הלא םירשק ררבל ידכ 

תודוא לע הז ,הלא הנשמ ירופיסמ דחא תוחפל ,ותרתוכ תזמרמש יפכ .זנק לש ורופיס 

— םירחאה םירופיסה םג ,םלואו .יזכרמ םוקמ וב ספות ,םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה 

םג ללוכ ךא ,תלוגנרתה רופיסב רושקה) םינרזמהו תוכימשה שדחמ לע ,ץעה תעלות לע 

,הארנש יפכ .ללכו ללכ םיינשמ םניא — הירורב םע שגפמה לע ,(תויאמצע תודוזיפא המכ 

וניוצש םיטנמלאה ןיבש םירשקה תנבהל ,וכרדב ,םרות הנשמה ירופיס תעבראמ דחא לכ 

אוהש ,רופיסה לש קמועה הנבמל תויגולנאב םידמוע םלוכ ,רתויב רורבה ןפואב .ליעל 

,תובושח תונבות תונומט םירופיסה ןמ דחא לכב ,םלואו .דוס לומ הדימע לש המגידרפה 

ןתמורת לע דומעל תונמדזה אופא יהוז .הז קמוע הנבמל ןירשימב תורושק חרכהב ןניאש 

ךכו ,המצעלשכ ןהמ תחא לכ ןוחבל תעב הבו ,לולכמכ רופיסה תנבהל הנשמה־תולילע לש 

.תוסחייתהל וכז םרטש טסקטה לש םיקלח ןוידה תרגסמ לא ףרצל 

ץעה תעלות .1.2ב 

,םימדרנ םניאש םישנאה תדידי ,ץעה תעלות לש הלוק תא בוש דליה עמש ,לכה טקש רשאכו 

לוקל תתתוצמו עגר תלהבנ ,תמסרכמו תרזוחו הלדחו הלמע ,םינשיה תונוראה יקמעב תרתוח 

.ותמישנ תא אלוכו הל םכחתמ היה דליהו [...] םדרנ ןכאו איה הבוצק םא חכוויהל ,ותמישנ 

[...] עירפמךיאב לועפל הל רתומ רבכו הנישה וילע הלפנ ןכא םא תעדל השקתמ התייה תעלותהו 

וו התוטיהל המכ דע המת היה דליהו ,תובהלתהבו החכשב ליגרה ןמ רתוי הכיראמ התייהש שיו 

איהו םר לוקב לעתשמ היה הלדח אלש ךורא עגר רחאל .ץוחה ןמ הנכסה תותואל התוא םוטאת 

.המיאה ןמ הכורא העש הששואתה אל ומכ ,תכשמנו תכשמנ התייה התקיתשו דימ תמלאנ התייה 

 (484-483)

.הב אקווד ליחתהל חונ ,ץעה תעלותב הרושקה הדוזיפאה לש תיסחי ילושה המוקמ ללגב 

תא ןיבהל דליה לש ונויסינ תא למסמ ,הליל ידמ רזוחה ,תעלותה םע 'םיאובחמה קחשמ' 

: 1997 ,יול) םירגובמה םלוע לש םירימטה ויתורוסמ דחא אוהש ,תולכתההו תויפוסה דוס 

תעקתשמה ,תעלותה לש ץרמנה םוסריכה השעמ תא דליה קיספמ ויתומישנ שחרב .(138 

השיחממ תעלותה לש התוליעפ .ותוא העמושב תוליהבב הקיספמו תובהלתהב התכאלמב 

,תמה ובס הארמ תובקעב וב שח אוהש ,ןויליכל תוינויחה ןיב ,תוומל םייחה ןיבש חתמה תא 

םניבהל ותלוכי רסוחש ,םיכילהתב הטילש גישהל הסנמ אוה וקחשמ תועצמאבש הארנו 

לא היווחה לש תוליבסה ללכמ' תאצל — (484)םינוא־רסוחו הדרח וב ררועמ םהב טולשלו 

.(102 :1920)'גנועה קרקעל רבעמ' ורוביחב דיורפ לש ויתולימכ ,'קחשמה לש תוליעפה 

־ה .הז ךלהמ לש ינושלה דממה תא רקיעב ושיגדה ,ויתובקעב ןאקאלו ,דיורפ ,םנמא 

 !Fort! Da תא ,דיורפ לש ודידל ,ןמסמ ,דליה לש יוליגהו הרתסהה קחשמ תא הוולמה

לש ותסינכ תא ןמסמ אוה ןאקאל יניעב וליאו ,םיילאוטקניטסניא םיקופיס תוחדל תלוכיה 
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Muller and Richardson, 1982: 9,) תואיצמה לש ימנופה ןוגריאה ךרד ילמסה רדסל דליה 

 161 :1991 ,78-79; wilden). וקחשמ תא הוולמ וניא ונינפלש רופיסב דליהש ףא לע

ללמותמ וניאש קחשמה .ונניינעל תובישח שי יניינאקאלה רבסהלש הרובס ינא ,םילימב 

,טסינוגטורפה לש ותורגבתה ךילהתב ךרד ןויצ ןיעמ :תואבל המרטה תניחבב אוה (ןיידע) 

ךלהמ לש ,תינושארה ,תימלוגה ותרוצ אופא יהוז .ואולמב n"!Fort! Da שממתי ופוסבש 

הטילש ול שוכרל דליה לש ונוצר זע המכ דע ,םייתניב ,דמלמשו רופיסה ףוסב לישביש 

,ותוא םיבבוסה םיעוריאה תא רידגמה ,הרתסההו יוליגה ,רדעיההו תוחכונה קחשמב 

ריחמה תאו ויבא לא דליה לש ותהימכ תמצוע תא ריבסי הז זע ןוצר .ובס תומ םשארבו 

.(התועמשמ אולמ לע ונדמע םרטש)וילא ותביש דעב םלשל ןכומ אוהש 

— הייארל ןורוויעה ןיב ,תושממל םולחה ןיבש קחשמה םג אוה תעלותה םע קחשמה 

תואיצמה ןיבל םייניעה הארמ ןיב רשקה תא וכרד ררבל הסנמ דליהש ,העידי לש קחשמ 

רע ןכא וא םולח םלח םא המת היה ,ונורכיזב רבדה תא הלעמ היהשכ ,רקובב' :ול המדקש 

,ןוראה ןמ ורשנש ץעה תקבא תופיט תא שפחל םק היה םירקבב [...] .תאז ותוארב היה 

.(485-484) 'תמא יעגר ויה םיעגר םתוא יכ תשחומ החכוהו תעלותה לש הליל־תכאלמ 

,'תידוס העידי וא תודע וזיא' קיפהל ,אוושל ,דליה שקבמ ץעה תקבאב עגמה תועצמאב 

םייניע הארמ לש ותושממ תא םג אלא ,לודגה רדחב ויניע וארש תא קר אל ול ראבתש 

,הסיפתה ,רמוא הווה — ינאה לש השיחה ילכ לש םתונמיהמו ץוחה לש ותודימע .ללכב 

.(42 :1998 ,גיצרה)ןחבמל ןאכ םידמועש םה — תונשרפה ,העידיה 

קר אל אופא רשקתמ ץעה תעלות שחר ןיבל דליה לש ותמישנ ןיב הממדה קחשמ 

םע קחשמה .רופיסה לש םויסה תדוקנל םג אלא ,טסינוגטורפה לש תורגבתהה ךילהתל 

ותלוכיבו וישוחב ןוחטיב ןנוכל ,רמולכ ,תוארל דליה לש ויתונויסינ תא למסמ תעלותה 

:ולש תויביטקייבוסה תא ,ומויק םצע תא רשאל ןויסינה םג והז .םלועה תא ריכהלו תעדל 

'ינא'ב ןומאה אוה ,תושממב ,הארמב ,ןיעב ןומאה ,'הארמה בלש' לע ןוידב וניארש יפכ 

תרשאמ תעלותה תדוזיפא .(8 :1995 ,ןולטמ) תימויק תואדו םלועה ןמ בואשל ותלוכיבו 

םדא לש ונויסינ ןיבל תוארל הפיאשה ןיב — תורגבתהל הייארה ןיבש רשקה תא אופא 

ילסקודרפחו ירבשמה היפוא תא תדדחמ איה ךכו — ימונוטוא טקייבוסכ ומצע תא ןנוכל 

ידכ — ןנובתמל תויהל ידכש ,עתפל רבתסמ ,וניאר ךכ ,וז הניצסב ןכש .םויסה תניצס לש 

ותלוכי לעו ויניע הארמ לע רתוול ,ילסקודרפ ןפואב ,םדא בייח — תוארל לגוסמ תויהל 

לע ,ומצע לע רתוול ושוריפש ,תיעצמא יתלבו הרישי תורכיה םלועה תא ריכהל 

ןנובתהל חרוכב אופא ץוענ וניא תורגבתהה לש יתימאה רבשמה .ולש תויביטקייבוסה 

לע רתוול חרכהב ,הארנו בושנש יפכ ,ןומט אוה :אושנמ השק תואיצמב תוחוקפ םייניעב 

.רחא לש ,שטשטמה ,ךוותמה וטבמב דימת קפתסהלו טבמה םצע 
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םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה .2.2ג 

דוס — םירגובמה דוס לש דחאה וקלח לומ הדימעה םע תרשקנ תעלותה תדוזיפא םא 

םע תורשקנ הירורבל תעגונה הדוזיפאהו תלוגנרתה תדוזיפאש ירה — תולכתההו תוומה 

.(137 :1997 ,יול) םייחה לש עינמה חוכה ,סוראה דוס :םילשמה וקלח םע תודדומתהה 

אלא ,ןאכ וילע בכעתא אל ,'הארמה בלש' לע ןוידב הירורב םע שגפמב יתקסע רבכש תויה 

.תלוגנרתה תניצסל רושק אוהש הדימב 

םע ,םירוחבה םע דוקרל ךליי ינא הלילבו')יטורא חתמ ןועטה ,הירורב םע שגפמה ומכ 

םג ךכ .([489] תיתודליה הכרדב דליה תא תותפל התוסנב הירורב תרמוא ,'!םירוחבה לכ 

דוגינב ,םלואו .(138 :1997 ,יול) סוראה לש וייוליג םע דליה תא שיגפמ תלוגנרתה הזחמ 

תישאר תא ,ועצמאב עוטנה עטקה תועצמאב ,ןמסמה ,תרגובמה השיאה םע שגפמל 

תא השיגפמ ןונזמב תלוגנרתה תגצהש ירה ,תינימה תוהזה לשו דרפומ 'ינא' לש םתושבגתה 

יניעב תמייאמלו תרעוכמל התוא םיכפוהה ,תוינימה לש םירעוכמהו םיסגה הייוליג םע דליה 

דליה תא תצלאמ וילא הסינכהו ,'תוסגו תונושמ תואירק' תולוע ןונזמה ןמ .(םש :םש)דליה 

,וכלומ ידיב קובח ומצע תא אצומ אוהש דע ,םוקמב םיפפוטצמה ןיב קחדיהל ןרקתסמה 

ןונזמה ךותב .(492) 'העיז חיר םיפידמו םוח םיליבהמ ,וינפ לא דואמ םיכומס' וינפש 

תא תוקחלמ לדח אל [...] דחא ןולגע' :תישילשה לגרה הארממ הסג האנה םיפוצה םיקיפמ 

התייה היתועונתמ העונת לכו ,רבגה לא םיעוגעג תלוגנרתב ריעהל ידכ לוגנרתה תאירק 

־תולוק ולעהש ,דואמ םיסג ןח־ינווככ ,המודמ האירק התואל תונעיהכ ךכ רחא תשרפתמ 

אלמה ןונזמב דמע ער חיר' .תוצלפ הזחמה ררועמ ,תאז תמועל ,דליב .(492)'םילודג קוחצ 

הלגרל רקיעבו ,תלוגנרתה לש התוחכונל אלא העיזלו קחודל תאז סחיי אל דליהו ,םדא 

לא הכישמה .(493) 'חאל־ץוח תומוקממ ילוח הזיא המע תאשונ התייהש ,תישילשה 

רהרהמ אוהו ,האמוט תשוחתב תופלחתמ ,בברועמב םדוק שחש ,ונממ העיתרהו הזחמה 

שולש תלעב תלוגנרתב לכתסהלו הלאה םישנאה ןיב דומעל אב היה אל' ויבאש ךכב 

.(םש)'םיילגרה 

לע הלעמ ,תלוגנרתה לעמ ,תקבדומה ,תישילשה לגרה תא ןולגעה ערוק הבש הניצסה 

השעמל לגרה תעירק ןיב ןוימדה ללגב ןה ,ילפידאה ךיבסתה רופיס תא דימ טעמכ תעדה 

תונשרפש אלא .(רבגה־לוגנרתה לש ולוגלג ,תלוגנרת) סרוסמה לש ותוהז ללגב ןהו סוריסה 

םיסחיה לע ונל עודיש המ םע ,הרואכל ,תבשייתמ הניא ,יולגה טסקטה ךותמ תעמתשמה ,וז 

דליה ןיבש םיסחיה תכרעמ .ומיא םע ויסחי לע ונל עודיה םע רמוחו לק ,ויבאל דליה ןיבש 

שולישל םהשלכ ןוימד יווק הב שי םא .יסאלקה ילפידאה שולישה תא תמאות הניא וירוהל 

,םאה לש המוקמ תא רופיסב ספות ,ףסכנה ,בוהאה באה :ךפוהמב םילגתמ םהש ירה ,הז 

תלוגנרתה תדוזיפאב האורה תונשרפ .באה לש ומוקמ תא — תקחורמה ,הרקה םאה וליאו 

םע ןושאר טבמב אופא תבשייתמ הניא בא־תומד ידיב סוריסמ דליה לש וידחפל יוטיב 

.ותישארב תרכינה םאה ןמ העיתרה םעו ,רופיסה לש וכרוא לכל תכשמנה ,באה לא ההימכה 
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,דליה לש סוריסה ידחפל תענכשמ הקמנה קפסמ וניא יולגה טסקטה ובש םוקמב ,ןאכ 

םג אלא ,הלעמ איהש תומתב קר הצוענ הניא וז .תלוגנרתה תדוזיפא לש התובישח תרבתסמ 

תומוקמה דחא והז ןכש .ותוללכב טסקטה יבגל הל שיש תויועמתשהב — רקיעבו — 

,הב יוצמ וניאש המ חוכמ תרווחתמ הדוזיפא לש התועמשמ םהבש ,רופיסב םיטלובה 

קלח הווהמ ךא ,שרופמה טסקטל ץוחמ יוצמה ,עדומ־אל ,רחא חיש לש ומויק חוכמ ,רמולכ 

ובש םוקמכ ,תלוגנרתה תדוזיפא .(Davis, 1985b: 990)ולש תוילאוטסקטה ןמ דרפנ יתלב 

לש התלועפ לע דיעמ טסקטב םמויקש םירעפ םתואמ דחא תנמסמ ,ומצעל ההז וניא רופיסה 

Davis,)העדותה־תת לש הביטקפסרפה ןמ וב ןנובתהל ,םיארוקה ,ונתוא בייחמשו ,הקחדהה 

 999 :1985a: 853-854; 1985b).

םירוזפ רופיסה ךרואלש ,הלגת תינדפק האירק ,תאז רתוסכ הארנ יולגה טסקטהש ףא לע 

המ תא םיגציימ הלא םיזמר .טסינוגטורפה לצא ילפידא ךיבסת לש ומויקל םיבר םיזמר 

,תשרופמה ,היולגה ותרוצבשו ,תקחדומה ותרוצב אלא רפיסה לא סנכיהל לוכי וניאש 

הז דיורפ ונל הרוהש תא םירשאמ םה .הסירק ידיל טסקטה תא איבמ היה ,תחנעופמה 

קרש ,תרחא ןומיס תריזב םייקתמ ,םירחא שפנ יכלהמ ומכ ,ילפידאה ךיבסתה :רבכמ 

,וז ןומיס תריז לש המויק .העדותה לא םירדוח — םמצע לש הרוצ לוגליג רבכ — הידירש 

לע רגובה רפסמה דמע וליא ןכש ;יולגה טסקטה לש ומויקל יאנתה איה ,עדומ־אל חיש לש 

היה אלש ןכתיי ,םויסב התוא ןיבנ ונאש יפכ ,תלוגנרתה תדוזיפא לש התועמשמ אולמ 
תואריהל םייושע הלא םירבד 8.תיחכונה ותרוצב אל תוחפלו — ורופיס תא בותכל לגוסמ 

.ךשמהב םריהבהל הווקמ ינא םלואו ,עגרכ טעמ םימומע 

— םירסחה ויקלח םיאצמנ ןכיה ?סופידא ךיבסת לש ומויקל םיזמרה ,ןכ םא ,םהמ 

ויסחיב ,אלש וא עיתפמב ,םיאצמנ וז לש היתובקע ? םאה לא הקושתה ,הנושארבו שארבו 

הליחתמ ובש ,(491-490)דליה לש ותוחתפתהב 'הארמה בלש' ,רוכזכ .הירורב םע דליה לש 

לש התומד חכונל אקווד שחרתמ ,'ינא' רמואה לוקב תמלגתמה ,תנחבומה ותוהז שבגתהל 

תומד לש הלוגליג תא הירורבב תוארל ונילעש ךכל תזמרמ המצעלשכ וז הדבוע .הירורב 

Muller) םאה ללכ ךרדב איה ,ןאקאל ךכ ,(the mirroring image) הארמה־תומד ירהש ,םאה 

 1982:30 ,and Richardson). דליה לש אוה רופיסה לש הז עטקב טלושה יומידה ,ךכל רבעמ

התעיקבל תודע — ילאפ למס ומצעלשכ ,םימה זרב רוניצ תא חותפל ,ותלוכי לכב ,הסנמה 

לכב השופה הביאכמו תררחשמ המירזב ואישש ,רוניצב דליה לש וקחשמ .תירבג תוינימ לש 

תוננוא לש יטורא־וטוא ךלהמ המדמ ,ןויפרבו תבה ןמ ודי תטימשב ופוסו ,(םש ואר)וירבא 

.רורב ינימ חתמב הירורב םע שגפמה תא ןעוטו ,המזגרואו 

איה ,תישאר .וב ןותנ טסינוגטורפהש ילפידאה רבשמה תא תפשוח תאזכ תולכתסה 

.תרחא השיא לש התומדב הלגלגתהו הקתה הרבעש ,םאה לא דליה לש ותכישמ תא תפשוח 

Davis, 1985b: 999 :לצא ואר 8 
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הכישמה :קחדוהש יהמיא ןגפמ הירורב לש יטוראה ןגפמב תוארל ונל תרשפאמ איה ,תינש 

התפמה איה וליאכ ,הילע התוא ךילשמ אוה ןכ לעו ,הדרח ילפידאה דליב תררועמ ומיאל 

ותוא קיתמ אוה ,םשא תושגרו הדרח יותיפה וב ררועמ וז הרוצב םגש ןוויכמ ,םלואו .ותוא 

,ומיא לע הבשחמה תא .(489 דומעב 'יותיפ'ה תניצס) הירורבל ,תרחא תרגובמ השיאל 

םילשמ הז שוריפ .טסקטה ןמ לילכ תקחרומ איהש דע ,קומע הכ קיחדמ אוה ,תאז תמועל 

תושגרב ךורכ ,םידמל ונא ךכ ,סוראה יוליג .תלוגנרתה תדוזיפאב תרייטצמה הנומתה תא 

תעחימ הייחצמ לעב ,דבכ ןולגע — רבג אקוודש אוה הרקמ אלו ,סוריס ינפמ הדרחבו םשא 

.םילא טקאב תלוגנרתה תא 'סרסמ'ש אוה — 

תא רשפאמ הירורב םע יטוראה שגפמה עודמ ,תוחפל יקלח רבסה ,םיריבסמ הלא םירבד 

סרחל לושמ ,רורב יטורא ןווג לעב אוה ףא ,תלוגנרתה הזחמ וליאו ,'ינא' ה לש ותעיקב 

דועב ,הבוהאה םאה־תומד םע שגפמה אוה הירורב םע שגפמה :(494 ,493) רבשנה 

ריבסהל רשפא ,םלואו .באה ידימ סוריס ידחפ םע דליה תא תמעמ יתנוכשה קנזמב הזחמהש 

גוס תא ןחבנ םא .טסקטל ץוחמש המל קקדזהל ילבמ םג תודוזיפאה יתש ןיבש לדבהה תא 

ץוענ — טבמב — םשש אצמנ ,םיבצמה ינשמ דחא לכב דליה לע תיפכנה תוננובתהה 

םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה הזחמ ,הירורב םע שגפמל דוגינב .םייתשה ןיב לדבהה 

.תואיצמה תא ריתסהל התרטמש היצלופינמב ,הלובחתב ךורכ (םויסה תניצסל המודב) 
תושבגתה :רבכמ הז ונל עודיה תא אופא תורשאמ תודוזיפאה יתש לש תונושה תודלותה 

קר .תואיצמב יעצמא־יתלבה עגמה ךותמ ,(הרורבה ,החוכנה) הייארה ךותמ האב 'ינא'ה 

הז םע םג — םלועה םע יתימא עגמ םדאל רשפאל הלוכי םייניע תזיחא הב ןיאש תוננובתה 
.המינפ וכותבש 

תוחפל וא — ונל תראבמ איה :ףסונ בושח רבד ונל הלגמ תלוגנרתה תדוזיפא ,םלואו 

ךילהת תא השועה לדבה ותוא ,דליל רגובמה ןיב רעפה לש וביט תא — ראבל הליחתמ 

.ללכבו טסינוגטורפה לש וייחב ךכ לכ יתועמשמ ךרד ןויצל תורגבתהה 

םינפ דימעה דליה וליאו .ומולחב םירבד האר וליאכ ,ויתפש הצקב םיקרפל ךייחתמ היה וכלומ 

דוסה תא ותעידי־יאב שוב אוהו ( —) תלוגנרתב בטיה ןנובתהל ץמאתהו דואמ עשעתשמכ 

(493).הזמ לעפתהלו תונהיל רשפאמה 

שח ,(492) 'המהדתו קוחצ בורמ םיעגוימ' םהינפש ,ןונזמה תא םיאצויה םישנאל דוגינב 

יכ ול היה המוד םיעגר םתואב וב קבדש הבוזעה םעט')תלוגנרתה הארמל רוכינו תורז דליה 

האנהה דוס תא עדוי וניא אוה ,םהילא דוגינב .([493] 'םלועל ונממ דוע רסוי אל 

תא ןושארה לש ותעידיב אופא אוה דליה ןמ רגובמה תא לידבמה .הזחמהמ תולעפתההו 

ןמ ,(תורגבה)תורגבתהה :ליעל יתרכזהש םיטנמלאה ןיב רשקה ררבתהל ליחתמ ןאכ .דוסה 

,ןיידע ריהנ וניא הז דוס לש וביט .רחאה דצ ןמ ,הרתסהל יוליג ןיבש חתמהו ,דחאה דצה 

תוכימשה שדחמ לש ורופיס — ףסונ הנשמ־רופיס לא הנפנ םא וניבהל ביטינ םלואו 
.םינרזמהו 
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םימומהו תוכימשה שדחמ .3.2ב 

ןיבל םינרזמהו תוכימשה שדחמ ןיב שגפמה תא תוראתמה תודוזיפאה לש ןתובישח רקיע 

דוסה לע תועיבצמ ןהש ךכב ,יתעדל ,הנומט (487-486) תלוגנרתב םיקיזחמה םילכונה ינש 

ותומד םג ,הירורב ומכ .םידליה לש הזל םירגובמה לש םמלוע ןיב דירפמה רבשה וק לעכ 

ףוגב הריעצ המשנ ,לדוגמ דלי לש ותומד ,קהבומב ,איה םינרזמהו תוכימשה שדחמ לש 

ותוגהנתהל םידע ונא ,םילכונה םע שגפמה םייקתהש ינפל דוע .םינשב הנממ רגובמה 

ןמזב ,ןכמ רחאל ותוגהנתה .(485) תונציל ישעמב ומצעל עשעתשמה ,שיאה לש תידליה 

,םילכונה ינש .הז םשור תוקזחמ ,םיינשה ןיבל וניב תמקרתמה םיסחיה תכרעמו ,שגפמה 

הסינכ דליל םינתונה םירוה גוזכ םהומכ ,קש הסוכמה הביתה לא הצצה ול םירשפאמה 

הטימכ הומכ קש הסוכמה הביתה :סוראה — הז הרקמב) םירגובמה לש םדוס לא תיעגר 

.([486] 'הסג החידב רכז וליאכ' ,רעוכמ ךויח שיאה ינפ לע הלעמ הארמו ,הכימש הסוכמה 

דואמ הזל טוהל היה שיאהש יפ־לע־ףא ,תישילשב ץיצהל ול חינה אל הביתה לעב' ,םלואו 

ףא לע ,םמיע ותחקל םיברסמ םה ,םמונמנמ םילכונה םימק רשאכו ,(םש)'וקוחצמ לדח אלו 

:םגו) עדוי וניאש ימ ,דוסל ףתוש וניאש ימ אופא אוה דלי .דלי לשכ ,ויתוחטבהו ויתורצפה 

היעינמו התוגהנתה .הירורב לש התומד םג ,בוש ,תרשקנ ןאכל .(תוארל לוכי וניאש ימ 

תא םימאות םניאו לוכ ןיעל (םירורב) םייולג םהש םושמ ראשה ןיב ,םיידליכ םיספתנ 

־השיא ,הירורב .םיפחדב (תימצעה) הטילשהו המנפהה ,ןודיעה לש תויתרבחה תומרונה 

.ריתסהל אופא תעדוי הניא ,תבכועמ התוחתפתהש הדלי 

ךילהת לש וביל־בל לע אופא העיבצמ םינורזמהו תוכימשה שדחמ לע הדוזיפאה 

יוליג קר הניא תורגבתהה .דוסה תריצי :ונינפלש רופיסב בצועמ אוהש יפכ ,תורגבתהה 

.ךלשמ דוס תריצי םג אלא ,(תוומהו תוינימה ירתסמ)םויקה תודוס ,םירגובמה לש םהיתודוס 

תאבומ טסינוגטורפה לצא ותושבגתה תישארש ,ימונוטוא ימינפ םלוע לש ,דוס לש ומויק 

םייזכרמה םיריצה דחא ,ןכא ,והז .דליה ןיבל רגובמה ןיב לידבמה אוה ,רופיסב ונינפב 

לש תלדבנהו תימונוטואה ותייווה וב שבגתהל הליחתמש ,רופיסב עטק ותוא בוסנ םביבסש 

,ידוס םלוע לש ונוניכ תארקל המינפ העונת לש ,תוסנכתה לש ךלהמ :(491-490) ינאה 

.'ינא' רמואה לוקב םלגתמה ,לדבנו ימונוטוא 

ינאה .םלועה ןמ ולש תוקחרתהה תעונת םג איה ,ומצעל םדאה לש תוברקתהה תעונתש אלא 

,ךלוהו קחרתמ ,ונממ לדבתמ ץוחה םג ,ךכ לשב אקוודו ,תעב הב ךא ,תדרפנה ותוימצע תא הלגמ 

הבו ,דוס תריציב הכורכ תורגבתהה .(140:1997 ,יול !61:1994 ,גיצרה)הביאבו תורזב ףטעתמו 

תוידבל ותונכל רשפאש המב ,םלועל םדאה ןיב ץיח תריציב הכורכ איה ,ענמנ־יתלב ןפואב ,תעב 

.ןדבוא לש השוחת ול תיוולנ אהת םלועלש ,גשיה ,ךכיפל ,והז :תילאיצנטסיזקא 

יברעה רוניכה ילילצ .תפרה ךותמ ותניגנב ךישמה ןיידע יברעהו דלוסה זרבה תזיחאמ הטמשנ ידי 

תא תמהונ ,התוהפייתהב בל תערוק ,הרזומ היח לש לוקב ,ףוס אלל תכשמתמהו הקדה המיענהו 
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לכו השעאש השעמ לכו דעצאש דעצ לכ עגר ותואמ יכ יל ועידוה ,םירחא תומוקמ לא היעוגעג 

— ןורחאה ריקב העגנ ידי יכ .םלועל שיאל ותולגל ןיאש ןורחא דוס יל ויהי וב עגאש ןיינע 

(491).המואמ ןיא וירחאמש 

 21.A םייניב םוכיס

:הארמב ,הסיפתב םיצוענ תורגבתהה ךילהת לש וישרושש וניאר ,'הארמה בלש' לע ןוידב 

םירוזשה הנשמה ירופיס .ןושארה ףוגה תא תוננוכמש ןה ,טיבהל הזעהה ,תוננובתהה 

,םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה הזחמ ,ץעה תעלות םע קחשמה — תיזכרמה הלילעב 

ןיבש רשקה תא ,וכרדב דחא לכ ,ורשיא — םינרזמהו תוכימשה שדחמ לש ויתורוק 

.טקייבוסכ ומצע תא ןנוכל םדא לש ונויסינ ןיבל תוארל הפיאשה 

לש ונוניכב ואישל עיגי ,הארמה ךותמ טבונה ,תורגבתהה ךילהתש וניפיצ םא ,םלואו 

ונינפל דומעי תישפנה הלשבהה ךילהת לש ומויסבש וניפיצ םא — רגוב ןנובתמ טקייבוס 

םיאב — ומצע ךותמ הריכהל ,התוא תעדל ,התייווהכ תואיצמב ןנובתהל תלוכי לעב רגובמ 

אלא ,תולגלו תוארל לוכיש ימ וניא רופיסב רגובמה ןכש .וז הייפיצ םירבושו הנשמה ירופיס 

תא תוארל ותלוכיב דליה ןמ לדבנ וניא אוה .םייניע זחאלו ריתסהל עדויש ימ אקווד 

תא תמתוחה הנומתה .המילעהלו התוא שטשטל ותלוכיב אקווד אלא ,התייווהכ תואיצמה 

ךרואל תינשנו תרזוחה העפותל רתויב הרורבהו הטובה השחמהה ,וז הניחבמ ,איה רופיסה 

המאו היבא' :רוביצה ןיעמ הריתסהל םיסנמ הירורב לש הירוה ,לשמל ,ךכ .ולוכ רופיסה 

'הבשומב םיבר םישנאל ואריי םרטב התיבה המע רוזחל וקיפסיש ידכ ,רקובב ומיכשה 

אמיא לוקב עמשת'ש ,ךכב םינתמ םה ,ןהילא תאצוי הכ השפנש ,םיילענה תיינק תאו ,(488) 

ידי לע ,דליל הירורב ןיבש שגפמל ץק םימשש םג םה םירוהה .(םש)'םישנא םע רבדת אלו 

היכב תוקעצ [".] ןולחה ירחאמ הירורב תא הכשמ המלענ די' :ויניעמ תימואתפה התמלעה 

,תאז תמועל ,הירורב .(491)'ןולחה תאו סירתה תא הרגס המאו תיבה ןמ ועמשנ הירורב לש 

הייוואמ :תלבוס איה ונממש יתוחתפתהה בוכיעה לשב הרתסהה השעמל ץוחמ תדמוע 

שדחמ ןיב שגפמה םג .לוכ ןיעל םייולג ,םעינצהל תלעופ תיביטמרונ תרגסמ לכש ,םייטוראה 

םיסחי תכרעמ ,וניארש יפכ ,המדמ תלוגנרתב םיקיזחמה םילכונה ינשל םינורזמהו תוכימשה 

לש וידדצ ינשב םידליה תאו םירגובמה תא הלא דגנכ הלא ביצמ אוה ףאו ,וירוהל דלי ןיב 

.םימורמב הלא ,םיאמרכ הלא :(הרתסה לש גוס איהש) היימרה השעמ 

הנווכה ןיא .םייניעה תזיחא דוס :ותולגל הסנמ דליהש ,רגובמה לש ודוס אופא והז 

.וב טולשל ותלוכי םצעל אלא ,הרתסההו יוליגה השעמ ךותב רגובמה לש הפידעה ותדמעל 

תואיצמה תא תעדל ותלוכיב רמולכ ,תוארל ותלוכיב דליה לע חרכהב הלוע וניא רגובמה 

.ריתסהל לגוסמ אוה ןכש ,ומצע תוננובתהה השעמ לע טולשל וחוכב שי םלואו ,הליכהלו 

אופא תעבונ הניא — אוה רשאב ידליה בצמב הכורכה הקוצמה — דליה לש ותקוצמ 

רתוי .תוננובתהה השעמב טולשל תלוכיה־יאמ הנושארבו שארב אלא ,תוארל ישוקה ןמ קר 
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והז .ריתסהל הצור אוה :ואולמב Fort!Da!־r\ תא שממל דליה הצור ,תוארל הצור אוהשמ 

לבקמ דליה .םויסה תנומתב ונבל באה לש ותניתנ םג יהוזו ,תורגבתהה לש ירקיעה רגתאה 

,תואיצמב ריחמ לכב תוקבדה — וינפב תדמועה הפולחה ןכש ,המלשה לש ךויחב וז הניתנ 

תמאה תא ףושחל שקעתמה ,םינורזמהו תוכימשה שדחמ :תוומב הפוס — תמאב ,תושממב 

ירחאמ ,םיבוזעה תודשה דחאב') ףוסבל חצרנ ,םילכונה גוז לש היימרה השעמ ירחאמש 

ויה ויניעו המדאה לע םינרזמו תוכימש שדחמה שיאה בכש ,הבשומל קחמ ,םיסדרפה 

לא ופרעמ הדריו וראווצ לע הספיטו ועורז לע הכלה םילמנ לש הרוש .םימשה לא תוחוקפ 

.[495] 'הבג לע תילולת ,המדאה ןמ קלח אוה םג וליאכ ,המדאה 

חוכה — הרתסהה תמכוח איה רגובמה תמכוח .דוסה םויק ,ןכ םא ,אוה םויקה דוס 

באה לש ותניתנ וז .ינסרהה החוכ תא לרטנל ךכו ,תמייאמה תושממה תא קיחרהל ,םילעהל 

ןכש .הפשה תנתמ .רדעיהל תוחכונ ךפוהה םייניע זחאמ ,לפרעמ ,שטשטמ טבמ ותוא :ודליל 

השעמב טולשל ול רשפאמה ,םלועה ןיבל םדאה ןיב קח ותוא ,יעצמא ותוא איה הפשה 

וב תכפוה תוחכונהש ,ךלהמ ותוא איה :תושממה תא ויניעמ קיחרהלו הרתסההו יוליגה 

,באה לש ודוסל ףתוש ,וכויחב ,דליה ךפוה ובש עגרה .תיפוסניא ןומיס תרשרשב רדעיהל 

ןמיס :הלוכ הפשה לש המגידרפה ,ומצעב ,אוה דוסה ןכש ,הפשה לא ותסינכ עגר םג אוה 

.רחא עגרל ,דימת ,החדנ ונמוסמש — ורדעיהב ותוחכונ לכש 

רדחה לא וסנכנ םה .וינפ לע היה דוס לש ךויחו לודגה רדחה לא וכילוה ויבאו תיבה לא וסנכנ וידחי 

(ב"א ,ילש תושגדהה) (496).םושלש־לומתמ רדחב רבד הנתשנ אל הנהו הכו־הכ טיבה דליהו לודגה 

בצועמ אוהש יפכ ,טסינוגטורפה לש תורגבתהה ךילהת ואישל עיגמ הבש הדוקנה אופא יהוז 

םג אוהש ,הרתסהה השעמ — ואולמב n"!Fort!Da שממתמ ובש םוקמהו ,ונינפלש רופיסב 

.לגר תסירד וב ןיא תושממלש ,ילמסה רדסה לא דליה תא ליטמה ,ןומיסה השעמ 

לעב) םיכסמו ונורכיז תוארמ לע וב רתוומ דליהש עגרה םג והז ,וניארש יפכ םלואו 

,באה לש וטבמ םע הנכסהה .ותלוז לש ויניע ךרד תואיצמה תא ךליאו התעמ תוארל (וחרוכ 

אוה הפשה תלבק עגר .חוכשל ,ומצעמ רדעיהל ,ומצעמ דרפיהל דליה לש ותמכסה השוריפ 

ןנובתהל דליה לע רזגנ התעמש םושמ קר אל :רחאה לש חישה לש ונוניכ עגר אופא 

לש חישה .ומצעמ רחא ךפוה אוה הז עגרבש םושמ אלא ,ותלוז לש ויניע ךרד תואיצמב 

,ילוא ,יהוז .ןמסמל ומצעב ךפהש םדאה לש חישהו באה לש חישה ,תעב הב ,אוה רחאה 

ןכש ;הליפנ — רמול שי ילואו .ילמסה רדסה לא הסינכה רבשמ לש תיתימאה תועמשמה 

תווהתהל ליחתמש ,החכשה עגר אוה ןורכיזה תוארממ םידרפנ םייניעה תוארמ ובש םוקמה 

.ומצעמ רחאל םדאה תא ךפוהש — עדומ־אלל עדומה ןיב ,יוסכל יולגה ןיב — רבש וק וב 

.תורגבתהה ךילהתב דוסה תריצי תא הוולמה ,ענמנ־יתלבו יחרכה ןדבוא ותוא אצמנ ןאכ 

תושממה ןמ קר אל םדאה לש ותוקחרתהב הכורכ ,ןומיסה תרשרש לא ,הפשה לא הסינכה 

הלועמ ותוא תרטופ איה !ומצע ונממ םג אלא ,ודיבאהלו הכות לא ותוא עולבל תמייאמה 

.אוה ופוג לא םג — תדמתמ ,תיחצנ הקושת לש הלועב ותוא הסינכמ איה ךא ,תואיצמה לש 
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'רחא'ה לש םוניהיגה לא הליפנה אופא אוה הייארה לש םוניהיגה ןמ תוצלחיהה ריחמ 

 (Other) — לש ,תוקקותשהה לשו רדעיהה לש םונהיגה manque-d-etre-n והז .יחצנה

הלחתהה תדוקנל םג רופיסה לש םויסה תדוקנ תא ךפוהה ,שדח רבשמ לש ותישאר אופא 

לא םדאה לש ויעוגעג םיטבונ ,ןורכיזה תוארמב דגוב םייניעה הארמ ובש םוקמב ,םש :ולש 

היהש דליה לא ,הפשה לש םוניהיגה לא ןדעה ןגמ שוריגה םרטבש ותודלי לא — ומצע 
.רחאל היהו ומצעמ דרפנ םרטב 

(1)'וחא'ה לש ח>שה .3ב 

קסעש ,רמאמה לש ןושארה קרפה לא ,רוחאל עגרל רוזחל הצור ינא ןוידה לש הז בלשב 

ןיבש רעפה — ונינפלש רופיסב רפסמה ינייפאמ דציכ וניאר ,רוכזכ .רפסמה ינייפאמב 

תא םישיגדמו םיריאמ — ןושאר ףוגל ישילש ףוג ןיב רבעמהו ,דקממה ןיבל רפסמה 

דצה ןמ ,תוומה םע תודדומתהה :תורגבתהה ךילהתב םיכורכה םיגשיהה תאו םיישקה 

התועמשמ תודוא לע ,יחכונה ןוידה .רחאה דצה ןמ ,תימצע העדות לש התעיקבו ,דחאה 

תא תמתוחה הניצסה .שדח ןפ הלא תונבותל ףיסומ ,רופיסה לש םויסה תנומת לש 

טסקטה תאו ,טסינוגטורפה תא הביצמ ,הפשה לא הליפנה עגר תא תנמסמה ,רופיסה 

תרצוי ,וניאר ךכ ,ילמסה רדסה לא הסינכה .'רחא'ה לש חישה לש וביל בלב ,ותוללכב 

ןיבל ,תועמשמו הרוצ רפיסל ןתונש טקייבוסה ןיב — ומצע ןיבל םדאה ןיב רעפ 

הז ךלהמ .(Davis, 1985a: 854) בוסנ אוה ויתודוא לעש הז ,רפיסב ןמוסמה טקייבוסה 

אוה :ולש יולגה ןכותל רבעמ לא תרתוחה ,רופיסב תשדוחמ תוננובתהל ארוקה תא בייחמ 

,'תרחא'ה ןומיסה תניצס לש — עדומ־אל חיש לש רצותכו קלחכ ותוארל בייחמ 

אורקל חרכהה לש ותועמשמ וז .(853-852 ,םש) הליחתכלמ ותוא תרשפאמה ,תקחדומה 

טסינוגטורפה לש ויתורוק תריסמכ דוע אל — ופוס לש הביטקפסרפה ןמ רופיסה תא 

דוע ההז וניא חרכהבש ,רגובמ רפסמ ידיב תילאוטסקט רוציי תלועפכ םג אלא ,דבלב 
.ומצעל 

רעפהש ,םיניבמ ונא התע ןכש ,רפסמה ינייפאמ תא שדח רואב הריאמ וזכ תוננובתה 

םה־םה ,ןושאר ףוגל ישילש ףוג ןיב רופיסב םיללוחתמה םירבעמהו ,דקממל רפסמה ןיבש 

ורופיס תא רפסל ץלאנה ,רגובמה רפסמה לש — ומצעמ רדומה ,חדומה ינאה לש וינמיס 

םדאה תא תצלאמ הפשה לא הליפנה .ומצע אוה ירמגל וניאש רחא לש טבמה תדוקנ ךותמ 
םייניעל טעמכ תטלחומ תודמציה רפסמה דמצנ ויטעבש רותיו — ויניע הארמ לע רתוול 

ןנובתהל — ומצעמ רדעיהל ותוא החירכמ איה .(רגובמכ ולש ןניאש תוחפל)ולש ןניאש 

רמואה לוקה לע ,ןושארה ףוגה לע ,ופוג לע רתוולו ישילשה ףוגה לש קחרמה ןמ ומצעב 

איה ,ןורכיזה לוק ןיבל ןיעה תוארמ ןיב ,םדאה לש ושפנ יככותב תרצוי איהש רעפב .'ינא' 

,(ולש 'ינא'ה)ולש ןמוסמה ,תיתימאה ותוהזש ןמסמל :רחאל רגובמה רפסמה תא תכפוה 
.ומצע ול רבעמ דימת תאצמנ 
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רפסמה ןיבש רעפה תא — תלוגנרתה רופיסב רפסמה ינייפאמ תא ןיבהל שי ,יניעב ,ךכ 

םינמיסכ :ישילשה ףוגה לא הרזחבו ןושאר ףוגל ישילש ףוג ןיב רבעמה תאו רקממה ןיבל 

ףוסב טבונה רתוי יומסה רבשמה אלא ,תורגבתהה לש יולגה הז (קר) אל ,רבשמל תודעכו 

רפסמה :עדומ רבשמ הז ןיא .'רחא'ה לש חישה לא ,הפשה לא הליפנה רבשמ — רופיסה 

רשפא יאש רבשמ אליממ איה ילמסה רדסה לא הסינכה ,םלואו .שרופמב ותוא רמוא וניא 

ןמצע ןתוא רשפאמש המ תא ליכהל תולוכי ןניא ,יולגה טסקטה ,םילימה .ורמואל 

רבשה תעדות תא ליכהל תולוכי ןניא ןה .ןתומייקתהל יאנתה אוה ורדעיהש המ ,הליחתכלמ 

.הז רבש וק לעמ תואצמנ ןה ןביט םצעמ ןכש ,(קותשל רבודמה ןיב ,עדומ־אלל עדומה ןיב) 

.הקחדה לש הלועפ רבכ המצע איה ,תרמוא ינא ,רובידה תלועפ 

המ איה המוארט ןכש ,יולגה טסקטה לש ומוחתב אצמיהל אופא הלוכי הניא המוארטה 

רופיסה ךרוא לכל .(Fink, 1995:26) הפשה לא סנכנ םרטש ,הלמסה לש ךילהת רבע םרטש 

ותומ ינמיסש ,קירה רדחה חכונל הווחש רבשמה לע םישרופמ םירבד רמולמ רפסמה ענמנ 

'רחא'כ םדאה תא תננוכמ אליממ ילמסה רדסה לא הסינכהש םושמ ,ונממ וקלוס בסה לש 

.התומלשב ,וב תחכונ תויהל הלוכי הניא ,טסקטב תחכונ הניא תיתימאה ותוהזש ןמסמכ — 

לוכי וניאש רסחה תא ,תיחצנה הקושתה תא) המוארטה תא הליכמה וז ,המלשה תוהזה 

ידי לע קר טסקטה ךותמ הרזחשל רשפאו ,עלבומב קר רופיסב תמייק ,(וקופיס לע אובל 

.ןמסמה לש ומוחתב שחרתמה ךלהמכ ,רמולכ ,הביתכ וא רוביד תלועפכ ותאירק 

,הביתכה — ןומיסה השעמ םג ךכ 9,ןומיס לש השעמ אוה הרתסהה השעמש יפכ קוידב 

טקייבוסה תא רידמ הפשב םויקה .םייניע תזיחא לש ,הרתסה לש השעמ אוה — רובידה וא 

,(רפסמכ ,בתוככ) טסקטב םייקתהל :אוה ופוג תא םג — ריתסהל וילע רזוג ךכו ,ומצעמ 

,דקפנ־חכונ תויהל ,רמולכ ,(ולש 'ינא'ה תא ,ויניע הארמ תא חוכשל)וב תויהל אל תעב הבו 

ופוג לע רתוול ,ומצעמ רדעיהל םדאה לש ותמכסה .םינמיס לש תכרעמב ןמיס ושוריפש 

השוריפ ;םילדבה לש תכרעמכ הפשה ךותב םייקתהל ותמכסה השוריפ ,וטבמ לעו ןושארה 

.טסקטל ומצעב תויהל ותמכסה ,אופא 

לש וטבמל העינכה .באה לא הבישה לש רתויב תכלה תקיחרמ הכלשהה ילוא יהוז 

ותוא תננוכמ ,(קיחדהל ותוא תצלאמה ,רמולכ) ומצעמ טקייבוסה תא הקיחרמה ,רחאה 

ןיב ,ןורכיזה תוארמ ןיבל ןיעה תוארמ ןיב — םירעפ וב תרעופ איה ;םילדבה לש תכרעמכ 

זכרמה תא ,ותוביצי תא ונממ תללוש ךכו — םומדל רומאה ןיב ,עדומ־אלה ןיבל עדומה 

,ךכמ רתויו ,טסקטכ ותוא תננוכמ ,חישב תונוש תודמע ןיב וב תללוחמ איהש העונתה .ולש 

.(Davis, 1985b: 984) תוילאוטסקטכ 

ןיב רופיסב םיללוחתמה םירבעמה םתואב תמלגתמ חישב תונוש תודמע ןיב וז העונת 

םהינש — דקממל רפסמה ןיב וב םייקתמה רעפבו ,ישילש ףוגב רובידל ןושאר ףוגב רוביד 

.םדוקה ףיעסה ואר 9 
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לש חצר הנושארבו שארב אוה ,ןאקאל רמא ,למסה .רופיסה תא םתוחה טבמה לש תודלות 

.(Lacan, 1977: 104)ותקושת תחצנה תא טקייבוסב ןנוכמ הז תוומו ,[ןמוסמה] המ־רבד 
וב תננוכמ ,הפשה לא טסינוגטורפה לש ותליפנ תא תנמסמה ,באה לש וכוויתב תוננובתהה 

רמואה לוקה תא ,ןושארה ףוגה תא בוש אוצמל ןויסינה תא המיעו ,ומצע לא הקושתה תא 

רקממה לש ויניעל תודמציהה .ולש ןמוסמה ירחא תוקחתהל ןמסמה לש ונויסינ — 'ינא' 

,םילימה םרטבש תושממב יעצמא יתלב עגמ ותואל רגובמה לש ותקושתל תוא איה ,דליה 

.דליכ ומצע לא ותקושת :הפשה לא הליפנה ינפל םלועה םעו ומצע םע הב היהש תודחאל 

וכרדש ךוותה ,רופיסה השעמ ןיבל תואיצמה ןיב תדמועה ןיעה אוה ,רוכזכ ,דוקימה ןכש 

םדוקה ,תוננובתה לש השעמכ 10.הפשב םילימל ומגרתיי םרטב תואיצמה תונומת תורבוע 

םע ,טעמכ יטויבמיסה ,רתויב בורקהו ינושארה עגמה אוה דוקימה ,רובידה תלועפל דימת 

אלב ,ותוינשוח אולמב — דליכ םלועה תא רפסמה הווח ובש םוקמה אוה :תושממה 

תודמציהה .'רחא'ל ותויה םרטב — םלועה ןיבל וניב ץיחל הפשה תויה םרטב ,םיכסמ 

בוש ומצע תא חיכנהל רפסמה לש ותקושתל תוא אופא איה דליה דקממה לש ויניעל 

ידיב תענומ איהו ,תורכזיה לש גוס איה ,ןאקאל רמא ,הקושתה :רופיסה ךילהתב 

".(Müller and Richardson, 1982: 169) דובא ןדע־ןג לא 'הביש לש הקיטקלאיד' 

תא רזחשל רשפתמ יתלבה ונויסינב .רחא לש וטבמ ,חרכהב ,אוה דליה לש וטבמ ,םלואו 

ןוטלש' תא רפסמה דבאמ ,ןושארה ףוגה תא ,רגובמכ ,בוש ומצעל סכנל ידכ דליה לש וטבמ 

דליל רז ,ומצעמ רחאל רגובמה תא תכפוה הפשה לא הסינכה ןכש ,'רחא' לש ותבוטל 'טבמה 

'ינא' ותואל בוש תויהל םלועל לכוי אל ,הזככ ,רפסמה .בוש ילבל הדיבאמ הפשהש ,ובש 

םסקל ,ןמיסל 'ינא'ה תא תכפוה אליממ ,ותלחנ ,הפשהש םושמ ,יתישארב ,ינושאר ,ידלי 

לע טקייבוסה לש רותיווה עגר םג חרכהב אוה 'ינא' רמוא םדא ובש עגרה :גגופתהל דיתעה 

.תודחאכ םייקתהל תורשפאה תא ונממ תללוש רובידה תלועפ םצע ןכש ,ומצע 

,טבמה לע רותיווב ענמנ יתלב ןפואב אופא הכורכ דליה־דקממה יניע ךרד תוננובתהה 

.רגובמה רפסמל (דוע) ההז וניאש רחא לש ותוננובתה איה ,יסיסב ,קומע ןבומבש םושמ 

ול קינעמ אוהש םושמ ,טקייבוסכ (דליה) טקייבואה תא השעמל ןנוכמ הז סנואמ־רותיו 

איה :ימצע דוביא ידכל ךכיפל ותוא הליבומ רגובמה לש ותקושת .יאמצע ןנובתמ לש הדמע 

הפוצהש ,תינוויכ־וד הלועפל הייארה תא תכפוהו ידעלבה הפוצה דמעמ תא ודימ העיקפמ 

הלועפ :הזל הז םיענכנ ,םהיניב םירסמתמ ,םהיתומוקמ תא בושו בוש הב םיפילחמ הפצנהו 

הבש ,(תואריה לש) תיביספ הדמעו (הייפצ לש)תיביטקא הדמע ,תעב הב ,הכותב תמייקמה 

12.תעב הב הפצנו הפוצ ,ומצעב םצעב ןנובתמ ,טקייבואל ךפה ומכש ,ןנובתמה טקייבוסה 

.1א ףיעס :ואר 10 
.133 :יול :ואר 11 

Davis, 1985b: 986 :ואר 12 
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רפסמה ןכש ,טקייבואה לשו טקייבוסה לש 'תואסיכה קחשמ' םת אל ךכב ,םלואו 

טבמב ויתורוק תא ושרפב .רופיסה השעמ ךרד טבמה תא הרזחב ומצעל סכנמ רגובמה 

תדמע לע ורובעב רתוומו היהש דליל תוננובתהה תוכז תא קינעמ םנמא אוה ,רוחאל 

ךרד — רפסמכ ודוקפית ךרד ומצעל וז הדמע ריזחמ אוה םלואו ,(הפוצה) טקייבוסה 

קחרמה ןמ ,תומדקומה ויתונשב היהש דליב ותוננובתה .ורופיס אשומל דליה לש ותכיפה 

ומויק וילע רזגש ,הרז ,תקחורמ הדמע התוא .הפצנל בוש הז דלי תכפוה ,ישילשה ףוגה לש 

הריתכמ םג ,'רחא'ה דליה תבוטל טבמה תוכז לע רתוול הליחתכלמ ותוא הצליאשו ,הפשב 

,ולש ויתורוק רסומכ :תוביצי ידכל העיגמ תכרעמה ןיא ךכב םגש אלא .הפוצכ בוש ותוא 

אשומ אוה רופיסה רוביגכש םושמ ,דבלב רפסמה טקייבוסה תויהל לוכי אוה ןיא אליממ 

טקייבוס ,הפצנו הפוצ ,תעב הב ,אוה רגובמה רפסמה ,עגר לכב .ומצע ולש תוננובתהה 

.דחי םג (?הדירד ונדמילש רועישה והז ץא םאה) רצונו רצוי ,טקייבואו 

הניא ,רפסמה לע הפוכ (הקחדהה ,עמתשמבו) הקושתהש ,תונתשההו ףוליחה תעונת 

ןנובתמ ,רוחאל טבמב ויתורוק תא ונינפב שרופה ,רגובמה רפסמה .םלועל אופא תמייתסמ 

.הז דלי לש ויניעל דעבמ ןנובתמ אוה ,ותהימכב ,תעב הב :תומדקומה ויתונשב היהש דליב 

סכנמ ,(רגובמכ ולש ןניאש תוחפל)ולש ןניאש םייניעל ,רחאל טבמה תוכז תא קינעמ אוה 

וז תדמתמ העונת .הלילח רזוחו ,בוש התוא דבאמ ,רופיסה השעמ ךרד תינשב ומצעל התוא 

תא תפשוח — טקייבואו טקייבוס ,בתכנו בתוכ ,הפצנו הפוצ לש — חישב תודמע יתש ןיב 

הכורכ איהש תויציזופה יפוליחב ורוקמש ,תילאוזיווה תוסנתהה לש ילאוטסקטה הייפוא 

ןבומב תילאוזיו הניא הייארה לש התרטמש ,ונל הלגמ איה .(Davis, 1985b: 987) םהב 

'טבמ'ב וב חכוויהל רשפאש ,עדומ־אל חישב היצקנופ איה הייארהש :הלימה לש טושפה 

,םש)ונינפלש רופיסב ,רצונו רצוי ,טקייבואו טקייבוס ןיב תורמההו תוחזתה תכרעמב — 

.(םש 

לש תכרעמכ טקייבוסה תא אופא ןנוכמ ,הקחדהה עגרכ ,רופיסה תא םתוחה טבמה 

תדוקנ הרסחה ,זכרמ תלוטנ תכרעמכ ,רידת תושחרתמה תורמה לשו תותזת לש ,םילדבה 

תלועפכ ,תוילאוטסקטכ — ךכל רבעמו ,טסקטכ ותוא תננוכמ איה :תיפוס תחא תוסחייתה 

תלוטנ ,זכרמ תלוטנ תכרעמל ךופהל ושוריפ ,םידמל ונא ךכ ,רגבתהל .טסקט לש רוציי 

,טסקטכ אלא םויק םדאל ןיא ילמסה רדסב .וז תכרעמ ךותב תדמתמ העונתלו ,תוביצי 

אוה רגובמה .'ינא' רמואה לוקה לש ותומדב הלש דבוכה תדוקנ הנממ הלטינש תכרעמכ 

טסקטה איהש תדמתמ ההימכ התוא ,יפוסניא שופיח ותוא ,החונמ תרסח העונת התוא 

,רגובמל תויהל .([Davis, 1981a: 3] טקייבוסה לש ותומד םתוח אלא הניא תוילאוטסקטהו) 

תעב הב ךא ,תושממב ךמויק תא דבאלו ךמצע ךלש טסקטל תויהל :רובידל תויהל ושוריפ 

.הידב לש גוסל ךופהל ושוריפ :ךלש טסקטל ההז־יתלב תויהל 
'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' לש םויסה תנומתב רפסמה הווחש רבשמה לש וינמיס 

אופא םירכינ םניא — יחצנה manque-ä-etre-r\ לש ונוניכו הפשה לא הליפנה רבשמ — 

רבשמה תא רזחשמ רפיסה .רפיסה לש ובוציע ךרדב אלא ,תרחא וא וזכ תשרופמ הרימאב 
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.(Rimmon-Kenan, 1987: 176) חוודל םוקמב שיחממ אוה :הנכותב אלו ,הרימאה ךרדב 

יולגה טסקטהש ,באה לא הבישה תואצות תא ונל הלגמ רופיסה תביתכ ךרד ,תורחא םילימב 

תוארמ ןיבל ןיעה הארמ ןיב רשקה תא תוחאל ישוקה תא :ןריתסמ — תעד ילבב — 

.ומצעמ םדאה לש ותולג ,ןושארה ףוגה ןדבוא ,'ינא'ה ןדבוא תאו ןורכיזה 

הלגמ ,םייניע תזיחא לש הינממסב ,וישעמ לכ ומכ ,עובטה ,רגובמה לש רופיסה השעמ 

ןבומכ תנייפאמ וז העפות .שרופמב רמוא אוה ןיאש תא ,השוע אוהש המ תועצמאב ,אופא 

הליבקמ השחמהכ־רפיס ןיבל חווידכ־רפיס ןיב הנחבהה :ותוללכב יטילנאוכיספה חישה תא 

remembering) (,Rimmon-Kenan) הריכז ןיבל (repeating) הרזח ןיב דיורפ לש ותנחבהל 

רזוח הרבעהה־יסחיבו (repetition-compulsion) 'הרזחה תייפכ'בש םשכ .(1987: 177 

ונינפלש רופיסב ךכ ,(1920: 103; 1914: 116 ,דיורפ)ותוא רוכזל םוקמב ורבע לע לפוטמה 

לש חותינ קר .(Rimmon-Kenan, ibid) הביתכה תלועפ ךרד רבעה־תמוארט תרזחתשמ 

לש 'תיתימאה ותוהז' תא ףושחל ןכ לע לוכי ,ןאכ השענש יפכ ,הרזחכ ,השחמהכ רפיסה 

לא חישה לאו הפשה לא הליפנה לש ,בטיה תיווסומה ,תעדומ־אלה המוארטה תא :רופיסה 

.ליכהל לוכי וניא יולגה טסקטהש המוארט ,'רחא'ה 

לע ,הירורב לע — םייגולנאה הנשמה ירופיס לש םתריזש םג ,אבה ףיעסב האראש יפכ 

— םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה לע ןבומכו םינרזמהו תוכימשה שדחמ לע ,ץעה תעלות 

,הלא הנשמ־ירופיס .שרופמה ילולימה חווידה לש ומוקמב האבה השחמהכ שרפתהל היושע 

,רפיסה ןיבל רופיסה ןיב (תלוגנרתה רקיעב) םירצוי םהש היגולנאה תועצמאבו םמצעלשכ 

חישב םינמסמכ םיספות םהש םוקמה ךרד ןורחאה לש יביטמרופרפה טביהה תא םיטילבמ 

לש חישה — רישיה רובידה ינפ לע ,ירופאטמהו ימינוטמה ,ףיקעה רובידה תא רכבמה 
.'רחא'ה 

(11)'וחא'ה לש חישה .4ב 

.םהב העיפומ דליה לש ותומדש ,רופיסב םיעטק םתואב קר יתקסע הכ דע ןוידה ךרוא לכל 

רפסמל םסחייל רשפא יא ןכ לעשו ,םהמ רדענ דליהש םידחא םיעטק םג םנשי ,םלואו 

םינורזמהו תוכימשה שדחמ לש וישעמ רואית .טסקטה יקלח ראש תא רסומה רגובמה 

הירורב ץבש םירבדה יפוליח ,(487-485)תלוגנרתב םיקיזחמה םילכונה ןיבל וניב שגפמהו 

,488)רפסה־תיב לא התוא םריזחהבו המינפ תיבב ,התיבה רפסה תיבמ םכרדב הירוה ןיבל 

תוכימשה שדחמ לש ותפוג רואיתו (494 ,493) ץנזמב בשויה רוכישה רואית ,(495 

ויפמ רסמיהל םילוכי םעא הלא םיעטק — (495)הבשומה יתבמ קחרה תלטומה ,םינורזמהו 

הרימשל הצוחנ םתללכה ךא ,תורומאה תודשחרתהה םוקמב חכנ אלש ,רגבתהש דליה לש 

.קפסב תלטומ הניא רופיסל םתובישחו ףצרה לע 

תעיבקב ףתתשמה ףסונ רפסמ ונשי םאה ?רופיסה לש הלא םיקלח אופא םירסמנ ימ יפמ 

הנומת לש התיינבל םירסחה םיטרפה תא םילשהל גאודה ,הריציה לש הנבמהו ץגריאה 
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ןושלל םיהז הלא םיעטקב ונונגסו רפסמה ןושלש הדבועה חכונל ?תויושחרתהה לש המלש 

טסקטב םיאצמנ םהש תורשפאה תא עיצהל הצור ינא ,רופיסה יקלח ראשב רובידה ןונגסלו 

ןיבל רפסמה טקייבוסה ןיב םייקה רעפה תוכזב ,רמולכ ,'רחא'ה לש חישה לש ומויק תוכזב 

תועצמאב ,ומצעל ההז־יתלב ותויה חוכמ רפסמ ותוא לש ויפמ אופא םירסמנ םה .ומצע 

.ולש חישה בוציעב ףתושה 'רחא'ה לוקה 

ול אצומה ,םמוד 'לוק' והז .ולשמ לוק תועצמאב טסקטב גצוימ וניא 'רחא'ה לש חישה 

לש ותרימא חורב .ירופיסה גראמה לש ובוציע לע יארחאהו ,רפסמה תועצמאב יוטיב 

Lacan, 1977:)'בשוח ינניא ובש םוקמב אצמנ ינא ןכ לעו ,ינניאש ןכיה בשוח ינא' ,ןאקאל 

תושיי התוא ,ונייה ,עלבומה רבחמה תא 'רחא' ותואב תוארל עיצהל אופא הצור ינא ,(166 

.(85:1984 ,ןניק־ןומר ךותב ,Booth, 1961:67)'רפוסה לש רחאה ינאה'כ תופוכת תגצומה 

־אלה רמולכ)'רחא'ה ןיבל עלבומה רבחמה ןיב היגולנאה תועמשמ תא ררבל שגינש ינפל 

,הנושארבו שארב .המיאתמכ וז היגולנא תאצומ ינא ןלשבש תוביסה תא טרפל ינוצרב ,(עדומ 

םצע השעמלו ,(זמורמ רבחמ וא עמתשמ רבחמ םג הנוכמה) עלבומה רבחמה לש ותוליעפ 

('רחא'ה וא) עדומ־אלהש יפכ קוידב ,(86 :1984 ,ןניק־ןומר) טסקטב םיעלבומ ,ומויק 

גראמה תא הנובש ימכ ספתנ עלבומה רבחמה ,תינש .חישה לש יולגה ןכותה ךותמ עמתשמ 

תויתורפסה ויתוערכה .(86:1984 ,ןניק־ןומר ךותב ,Chatman, 1978:148)ותוללכב ירופיסה 

.טסקטה לש ויפוא תא תועבוק (ונינפלש רופיסב בלושמה רובידה תקינכטב הריחבה ןוגכ) 

אלש בצעתהש חישה תא רבודה הפה קר אוה :הלא תוערכהל 'עדומ' וניא ומצע רפסמה 

,ול ליבקמב ,רפסמה דצל תלעופה ,תוכמס וא תושיי אופא אוה עלבומה רבחמה .ולש וחוכמ 

קלח ותוא אוה 'רחא'ה ,ךכל המודב .ירופיסה גראמה בוציע לע תיארחאהו ,ול ההז הניא ךא 

אוה' ,ןאקאל רמא ,'עדומ־אלה')ומויקל עדומ וניא ,ולשכ ההזמ וניא טקייבוסהש חישה ןמ 

ףא ,ףוסבלו .ולש יולגה חישה תא בצעמה אוה ךא ,([Feiman, 1985:1025] 'רחאה לש חישה 

הדבועה .עדומ־אלה ןיבל וניב הלבקהל סיסב ןתונ עלבומה רבחמה לש ותוהמ לע חוכיווה 

טקורטסנוק וב םיאור םירחא וליאו ,('רחא ינא' וא ,תשנאומ העדות)תושיי וב םיאורה שיש 

קלח ,דחא דצמ ,אוהש 'רחא'כ ויפוא תא קוידב תאטבמ ,ארוקה ידי לע קסומה ילנוסרפמיא 

.םמודו הרוצ רסח טקורטסנוק ,ול ינוציח אוה ינש דצמו ,טקייבוסה ןמ 

,עדומ־אלה ,'רחא'ה לש חישה רצותכ ותוללכב ירופיסה גראמה תא האורה הסיפתה 

לש (תויתפשה וא) תוינושלה הלועפה יכרד תא תוהזלו תוסנל ,םיארוקה ,ונתוא תנווכמ 

,םיעדומ־אלה םיינושלה הרמהה יכילהת לש םהיתובקע תא רפיסב שפחל ,רמולכ ,טסקטה 

,הפשכ לעופ ,ןאקאל'ד אבילא ,רפיסה ןכש .םתועצמאב רשפאתמו רצונ יולגה טסקטהש 

חיש תכרעמ לכ תנעשנ ןהילעש תוינושלה תולועפה ,ןכ לע ,וב תולגתמו ,הפש ומצע אוה 

ומוגרתב יוביעהו הקתהה ,ןוסבוקאי יפל (הרופאטמה) הרירבהו (הימינוטמה) ףוריצה — 

.(Jakobson, 1971: 1113; Lacan, 1977: 156, 160) ןאקאל לש 

,ומצע טסקטה ךותב אצמנ ,רופיסה תא אורקל שי ובש ןפואל ירקיעה זמרה ,השעמל 

:ןושאר ףוגב רובידל רפסמה רבוע ובש קלח ותואב 
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םינמזה לכ ינפל ,ןכ ינפל בר ןמז ,יתיב לש תירוחאה רצחב ,תפרה דיל רשא לודגה חבה לומ 

(490).שדח םולח ךות לא םולח ךותמ הציקי ומכ יל התייה ,יתעדיש 

טסקט לש יולגה דבורה אוה ;(םולח ךותב םולח אוה 'ינא'הו)םולח־יומד אופא אוה טסקטה 

תדובע' תוכזב תיחכונה ותרוצ תא לביקש עדומ־אל חיש לש רצות ,ןיעה ןמ יומס ,רחא 

טסקטהש היצטנמגרפהו לובליבה ,שוטשיטה תשוחתל ףרטצמה ,הז שרופמ דגיה .'םולחה 

השעמה רופיס לש יולגה ןכותב האורה תונשרפ השעמל קודיצה תא ןתונ ,ותאירקב הרשמ 

דביע לשו (הימינוטמ) הקתה לש ךילהת ורבעש ,תועדומ־אל תומת לש הרוצ־לוגליג 

אופא הרפצ איה — יפוס ןמוסמ ול שי םא — תועמשמ רופיסל שי םא .(הרופאטמ) 

יוהיז תועצמאב אלא ,רפסמה יפמ רסמנה יולגה ןכותה תקידב תועצמאב אל תולגתהל 

ןפוא תקידב תועצמאב ,רמולכ — הז ןכות ובינהש יוביעהו הקתהה יכילהת לש חותינו 

,עלבומה רבחמה לש ותלועפ רצות איהש םולח תדובע התוא ,ירופיסה גראמה לש ובוציע 

.רפסמה לש 'רחא'ה 

לש ויתודימ יפכמ ,יל המדנ ךכ ,גורחי ויטרפ לכל ירופיסה גראמה לש קדקודמ חותינ 

הצור ינא ,תאז םע .הדימה לע רתי םייטסילמרופ םיקיפא לא ןוידה תא הטיו ,הז רוביח 

םג ובשו ,ירופיסה גראמה לש רתויב טלובה ןייפאמה ילוא אוהש המ לע ןאכ עיבצהל 

תלילעב ,תוארל ונלחתהש יפכ .רוזיבה :'רחא'ה לש ותלועפ ינמיס ,יתעדל ,םילגתמ 

,וכרדב דחא לכ ,םיריאמה ,םידחא הנשמ ירופיס םירוזש 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' 

(ובס תומ םע טסינוגטורפה דליה לש ותודדומתה רופיס) יזכרמה הלילעה רופיס תא 

לש המגידרפה ,רומאכ ,אוהש ,רופיסה לש קמועה הנבמ תא תופשוחה תויגולנאב םידמועו 

לע ,םינורזמהו תוכימשה שדחמ לע ,ץעה תעלות לע) הלא םירופיסב .דוס לומ הדימע 

ותרוצב 'רחא'ה לש חישה ,יתעדל ,הלגתמ (םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה לע ,הירורב 

רופיסב הלועה המית לש הרוצ־לוגליג אוה הנשמה ירופיסמ דחא לכ ןכש .רתויב הרורבה 

תא המדמה ,תעלותה םע םיאובחמה קחשמ .המצע המיתה התוא לש ילואו — זמורמב 
ידליה הבצמבש ,הירורב :הרתסההו יוליגה השעמב הטילש ול שוכרל דליה לש ויתונויסינ 

טקייבוסה — דוסה השעמל ץוחמ רתונה רגובמ לש רתויב תקהבומה תומלגתהה ילוא איה 

ברסמה רגובמה אוהש ,םינרזמהו תוכימשה שדחמו :העדותה־תת ןוניכו הקחדהה םרטבש 

םלוכ םלוכ — התימ ומצע לע רזוג תמאב תרשפתמ־יתלבה ותוקבדבש ,דוסה השעמל 
.ולש תוירשפאה תודלותלו טסינוגטורפה לש ובצמל תורופאטמ 

לש ובצמל לוכמ תקהבומה הרופאטמה ילוא איה םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה 

איה תלוגנרתה ,התוא תפפואה הלומהה ינפמ הששחב בולכב תעטרקמ .דליה טסינוגטורפה 

התלוכי רסוח לשב הדרח איה ,דליה ומכ .םייניע זחאל התרטמש ,תירזכא היצלופינמל ןברוק 

איהש ,תקבדומה ,תישילשה לגרה .(492) התוא בבוסה םלועה תא ,ןיבהל םג ןכלו ,תוארל 

דשחה :ומצע לע ןעשיהל דליה לש ותלוכי רסוח תא תלמסמ ,ץוצר הנק תנעשמ תלוגנרתל 

,ןולטמ) םלועב ומויק תואדוובו 'ינא'ב דשחה םג ,רוכזכ ,אוה ,תושממב ,הארמב ,ןיעב 
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,רופיסה םויסב לישבמה ךלהמב בלש תנמסמ תלונרתה תניצס ,תאזכ תולכתסהב .(8 :1995 

םיסחיה שלושמב תפפורה עלצה איה תפיוזמה לגרה .םלועה םע דליה לש ועגמ ןדבוא לש 

ונוחטיב תא דביאש ,דליה תא :היפתושמ דחא לכ ןמסל ,השעמל ,הלוכיו ,וירוהו דליה לש 

,םייניעה זחאמ באה תא ;םלועה תרכהל ומצע לע ןעשיהל דוע לוכי וניאו ויניע הארמב 

תא ריתומ הרדעיהשו ,טסקטה ןמ לילכ טעמכ תרדענש ,םאה תאו !דליה לש ונומאב דגבש 

תא םג הליכמ תלוגנרתה תניצס ,ךכל רבעמ .םירגובמה לש היימרה ישעמל ףושח דליה 

,תקבדומה לגרה לש המילאה התשילת .ונורתפ תאו — דליה לש סופידא ךיבסת ינמיס 

איה הבקנה תלוגנרתה .ויבא ידיב סוריס ינפמ דליה לש ותדרח תא תלמסמ ,סולאפה תייומד 

השעמ ,תעב הב .הל יארחא עדומ־אלהש האווסה ,רבגה לוגנרתה לש האווסה ןבומכ 

,ןולגעה ידיב בולכה תצירפ :האלכמ תלוגנרתה לש הרורחש תא רשפאמש אוה הז 'סוריס' 

השעמל המכסהה .חורבל תלוגנרתל תרשפאמש איה ,תישילשה לגרה תא הילעמ שולתל ידכ 

אוה ןכש ,קוחה תא לבקל ץלאיי ,םיקיסמ ונא ךכ ,דליה :שפוחל חתפמה אופא איה סוריסה 

.םייח ול ןתייש 

אופא ןה ,םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה טרפבו ,הנשמה ירופיסב תועיפומה תויומדה 

טסקטב םירסמנ םניאש םירבד תופיקע םיכרדב ונל תולגמה ,דליה לש ובצמל תורופאטמ 

לש ובצמל תלוגנרתה לש הבצמ ןיב תורורבהו תוברה תולבקהה ףא לע .ןירשימב 

וניא אוהש םושמ תאזו ,םהיניבש ןוימדה לע שרופמב עיבצהלמ רפסמה ענמנ ,טסינוגטורפה 

,אוה עדומ־אלהש םושמ ,תלוגנרתה תניצסב ומצע תא ההזמ וניא אוה ;הז ןוימד האור 

רמא ,עדומ־אלה .ולשכ ההזמ וניא אוהש ,טקייבוסה לש הירוטסיהה ןמ קלח ותוא ,קוידב 

הכוז וניא ךא (םילימב) רבודמש טקייבוסב קלח ותוא אוה ;'רחא'ה לש חישה אוה ,ןאקאל 

.(Felman, 1985: 1025) הרכהל 

:םינוש תומוקמ ינשב תעב הב אופא דמוע 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה'ב רפסמה 

,ולש ולוקב רבדמ אוה ונממש ,ןמסמה לש ומוקמ — עדומה חישה לש וזכרמ אוה דחאה 

ולוקב רבדמ אוה םשמ ,ןמוסמה לש ומוחת — עדומ־אל חיש לש וזכרמ אוה רחאהו 

הז אוה !ירפסמה תא בשוחיש אוה עלבומה רבחמה ,3.עלבומה רבחמה לש ולוק ,'רחא'ה 

־יתלבה ותרוצ תא חישל םינתונה (הימינוטמה ,הרופאטמה)ןומיסה ינונגנמ תא ליעפמש 

תעדומ־אל המת לש הרוצה לוגליג איה תלוגנרתה תרופאטמ .הרכהל ,יוהיזל ,חונעפל־תנתינ 

סנכיהל הלכיש ,(דיחיה יומידה לא ןלוכ תוסנכתמה תודחא תומת לש ,רמול ףא רשפאו) 

.ןמסמכ קר :תרפוסמה ,תקחדומה התרוצב קר ביטרנל 

לש ובצמל אלא ,טסינוגטורפה לש ובצמל קר אל הרופאטמ איה תלוגנרתה ,םלואו 

,ותודלי ימימ ויתורוק תא וב רסומ רפסמש ,יפרגויבוטוא רופיסש הדבועה .ותוללכב טסקטה 

,םייניע תזיחא לש השעמ איהש ,םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה םש לע אקווד ארקנ 

Muller and Richardson, 1982: 167 :ואר 13 
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.ללכב טסקטה לש ובצמ ןיבל הנכסמה היחה לש הבצמ ץב ןוימד לש דחא וקמ רתוי תחתומ 

דחא רבד ,היימר לש וליפא ,הרתסה לש השעמ — הרופאטמ אופא אוה ולוב רופיסה 

איה !ותרוצ תא רופיסל תנתונ ,הרופאטמכ ,תלוגנרתה .רחא רבד לש ומוקמב דמועה 

ךכ ,טסקטהו טקייבוסה) דחי םג טסקטה לש ובצמ לשו רפסמה לש ובצמ לש םוטפמיסה 

.(ךה ונייה םה ,וניאר 

איה תירופאטמה תונפואה .ןאקאל ירבדכ ,הרופאטמ לש הרוצ אופא שי םוטפמיסל 

תא)רחא לש ומוקמב דחא ןמסמ הביצמ איהש םושמ קר אל ךא ,םוטפמיסל הרוצ תנתונש 

Muller) תינימה המוארטה לש היתורוקמ תא הריתסמ ךכבו (דליה לש ומוקמב תלוגנרתה 

 1982:168 ,and Richardson), איה־איה ,הרתסה לש השעמכ ,הרופאטמהש םושמ םג אלא

תא רידמ ,דליה ןמ רגובמה תא לידבמה ,הפשב םויקה .רגובמה לש ובצמ לש םוטפמיסה 

אופא עובט רגובמה לש (ןומיסה)רופיסה השעמ .ריתסהל וילע רהג ךכו ,ומצעמ טקייבוסה 

אוה !יורק אוה ומש לעש תלוגנרתה השעמ ומכ קוידב ,םייניעה תזיחאו הרתסהה ינממסב 

.ומצעל הרופאטמכ :וארוקל שי ךכו ,ומצעל ההז־יתלב חרכהב 

הלגתמ — טסקטב ול יארחא אוהש רוזיבה — ירופיסה גראמב 'רחא'ה לש ותלועפ ,םלואו 

ותומדקתה ,ןוסבוקאי בתכש יפכ .ףוריצה ריצ ,ימינוטמה ריצב םג אלא ,ירופאטמה ריצב קר אל 

םהיניב ןוימדה ךרד רחאל ליבוהל לוכי דחא אשונ :םייטנמס םיצורע ינשב תלהנתמ חישה לש 

(ימינוטמ ץורע) הזל הז םתוכימס ךרד ,רמולכ ,םירצוי םהש ףצרה ךרד וא ,(ירופאטמ ץורע) 

 (1113-1114 :1971 ,Jakobson). תרגסמ םייקמ 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה'ש ףא לע

ירה — ובס תומ םע דלי לש ותודדומתה רופיס — ופוס תאו ותישאר תא תרשוקה תיתלילע 

םירשקנ וללה .תיזכרמה הלילעב םירוזשה הנשמה ירופיס לשב ,וכרואל ידמל תפפור וז תרגסמש 

וניא הז רשק םלואו ,תויושחרתהה םויב טסינוגטורפה לש ויתורוק םע ,רבד לש ופוסב ,םנמא 

לש םמויק םצע ,השעמל .ארוקה לש ףצרה תשוחת תושק תעגפנ ותוררבתהל דעו ,דימ ררבתמ 

־יתשה הנבמ .הרואכל ,הב םירוזש וללהש 'תיזכרמ הלילע' לע רבדל ילע השקמ הנשמה ירופיס 

תרחאל תחא הדוזיפאמ ,תומדל תומדמ ,םוקמל םוקממ םיפוכתה םירבעמה — טסקטה לש ברעו 

.טסקטה יקלח לכ תא וילא רשוקה יתלילע ןגוע לש ,זכרמ לש ומויקמ ותוא לשנמ אליממ — 

ומצע ןה־ןה :וכות לא תוגראנ הנשמה תולילעש יזכרמ הלילע וק לע אופא ןעשנ וניא רופיסה 

.ידוחייה ומקרימ תאו ומויק תא ול תונתונה ,טסקטה לש ורשבו 

ירופיס דקומ עגר לכב שדקמה ,וב תולתיהל ןגוע וא זכרמ ללושמה ,הז תשר־יומד הנבמ 

אל ףא וב ןיאש ,הז רזובמ ילאוטסקט הנבמ :ותרוכב תא ונממ ללוש רבכ עגרב וב ךא ,שדח 

:רערועמ יתלב זכרמ לש דמעמ המצעל סכנל החילצמו היתוער לע הליפאמה תחא הלילע 

וימדוק תא ריממ םהמ דחא לכש ,םיקלח־םיקלחל טסקטה לש וז תדמתמ תורבתשה 

תעונת התואב ,תרחאב ףלחות ,הרותב ,איה םגש ,ההז־אלו ההז ,תיקלח הארמ־תנומתב 

,תודחאל תדמתמ הקושת התואב ,תולגתה רחא ,ןגוע רחא ,זכרמ רחא (תימינוטמ) שופיח 

לש ,טסקטה לש ינושלה הנבמה הלגתמ ,קוידב ,הלאב — (באה לא)ףוס הזיא לא ,תונבומל 

ומצעב תויהל וילע רזגנ רגובמכש ,טקייבוסה הנבמ םג אוה אליממש ,'רחא'ה לש חישה 
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םהמ דחא לכש ,םינמסמ לש ףצר ךרד ,ןומיסה תרשרש ךרד קר תולגתהלו חיש תכרעמל 

הלגתמ עדומ־אלה לש יתפשה הנבמה קר אלו .ותוהז לש ,קלח קר דימת ,םיוסמ קלח ריאמ 

ןאקאל לש ותרימא ךופיה — ביטרנה לש ,הפשה לש עדומ־אלה הנבמה םג אלא ,ןאכ 

תודוזיפא ןתוא ,וניניע דגנל םישחרתמה םיפוריצו תורמה םתוא ןכש 14:ומצע אוה השעש 

וביל־בל ןה ,קספה אלל וז תא וז תוריממהו וז םע וז תובתכתמה ,רופיסה ךותב תולתפתמה 

.טסקטכ ותוא תוננוכמה ןהו רופיסה לש 

הביתכה ,תוומל םייוו ןיב .5ב 

חתפמל רופיסה לש םויסה תנומת תא םיכפוהה ,םירבד השולש לע יתעבצה הז קרפ תישארב 

:ינשה טוחכ רופיסב תרבוע וילא דליה לש ותהימכש ,רדענה באה לש ותביש :ותנבהל 

לא דליה לש ותסינכ תא תנמסמה ,קירה רדחב דליה לשו באה לש תפתושמה םתוננוכתה 

,'תמ ונלש אבס' דליה לש ותרימאו ;ילמסה רדסה לא ךכ ךרדו (םייניעה תזיחא דוס) דוסה 

לא רוזחל ינוצרב רמאמה לש הז קרפ םויסל .בסה תומ תא ותלבקל ,הרואכל ,תוא איהש 

.הכ דע ורמאנש םירבדה רואל טרפב ,היתויועמשמ תא הקמעה רתיב ררבל תוסנלו וז הרימא 

תנומתב תמה בסה הארמ)ותישארב חתפנש לגעמ רגוסה ,רופיסה תא םתוחה טבמה ומכ 

לש ההזה התרימא דגנכ תדמוע (496) םויסה תנומתב דליה לש ותרימא םג ךכ ,(החיתפה 

תא הנבל תננשמו תרזוח איה ,(482)'תמ ונלש אבס' .רופיסה תא תחתופה הנומתב םאה 

הינפש ידכ ,וילא התניכר .ומלוע תא ץפנל תמייאמהו החכנ דמוע אוהש השדחה תואיצמה 

וא הדרח תאטבמ איה םא תעדל ןיאש ,הינפ תושבולש הרזומה העבהה ,וינפ לומ ויהי 

יכו' ,ול ערהל אוה הנוצר יכ ,דליה דמול הלא לכמ — התוא ףפואה טקשה ,דיאל החמש 

םע וילע הפוכ איהש תורשפה רסחו רישיה שגפמה .(םש)'הז ןיינעב םירותיו םוש ויהי אל 

.הילשאל יוכיס לכ ,טלפמל תורשפא לכ רדענ ,תוומה תואיצמ 

עגמה תא — התייווהכ תואיצמה תייאר תא אופא תגציימ רופיסב םאה לש התומד 

אוהש ,םלועל םדאה ןיב תוציחמ רדענה ,האורה ןיעה עגמ ,תושממב יעצמא יתלבהו רישיה 

,ןפוא הזיאב ,איה םאה תעב הב .(imaginary order)ינוימדה רדסב ילולימ־םורטה םויקה 

־יתלבה לש ,ירשפא יתלבה לש ,יטמוארטה לש — (real order)ישממה רדסה לש ותגיצנ 

לש ימינפה ומלוע תא סורהל םייאמ ,תואיצמה םע ,בורקה ,רישיה עגמה :ורמואלךתינ 

רדסהו ינוימדה רדסהו ,יטמוארט םויק םג אופא אוה םלועה םע יטויבמיסה םויקה .דליה 
.ומצע רדס ותוא ילוא םה ישממה 

תנומתב 'תמ ונלש אבס' דליה לש ותרימא תועמשמ תא ,ןכ םא ,ןיבהל ונילע דציכ 

וז הרימאב האורה האירק ?םאה לש םימייאמה הירבד תא הלימב הלימ תרזחשמה ,םויסה 

Davis, 1985a: 853 :לצא ואר 14 
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247 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' 

וא ,באה לש תכמותה ותוחכונ תוכזב ןהילא עיגמ דליהש ,תיתימא המלשהלו הנבהל תודע 

הלוע הניא 15,סורקל ילבמ ומלוע תנומת ךות לא תוומה תדבוע תא םינפהל ותלוכיל ןמיס 

תלבק םג ,תמיוסמ הדימב ,איה דליה ידי לע בסה לש ותומ תלבקש ,הנקסמה םע דחא הנקב 

ךלהמ תא המילשמ וז הרימא ,ןאכ גיצהל הסנמ ינאש וז ומכ תיניינאקאל האירקב .ולש ותומ 

יפל ,('תמ ונלש אבס') רדענה ןומיס .ילמסה רדסה לא רמולכ ,דוסה לא דליה לש ותסינכ 

.(Muller and Richardson, 1982:79)הילא הסינכה עגרו הפשה לש המגידרפה אוה ,ןאקאל 

קחשמה תדוזיפאב וניאר וינצינ תאש ,n"!Fort! Da ואולמב שממתמ ובש עגרה אופא והז 

.ץעה תעלות םע 

.רתוי קומע ,ףסונ ןבומב ילמסה רדסה לא ותסינכ תא םינמסמ דליה לש וירבד ,םלואו 

,טסינוגטורפה לש ילפידאה ךיבסתה ןורתפ תא תנמסמ םויסה תנומתב באה לש וטבמ תלבק 

רשקה לעו תלוגנרתה תניצס לע ןוידב רקיעב)טסקטב םינוש תומוקמב ונאצמ ויתובקע תאש 

לע רתיווש ךכ לע דליה דיעמ ,'תמ ונלש אבס' וריהצהב .(הירורב םע שגפמה לא הלש 

תמה בסה .סוריסה השעמל המכסה ,חרכהב ,ותועמשמש רותיו ,ויבא תא גורהל הלאשמה 

ךרד ,ולש ותומ תלבקו (םוקמב אבס תא 'גרוה' דליה) באה חצר לש הקתה תעב הב אוה 
.ישממב הרכהה 

.המלשהו הנבה המיע שיש וזכ אל ךא ,תוומב הרכה ,ןכ םא ,תאטבמ דליה לש ותרימא 

אל ךא ,בסה לש ותומב (ומצע רובידה טקאב תגשומה וזכ :תיביטמרופרפ הרכה)ריכמ דליה 

ךילהתמ קלחכ אלא ,תוומה םע בורקמ תמעתהל התע לגוסמ אוה ןכ לעשו רגבתהש םושמ 

.תורגבתהה לש הביל בל ,וניאר ךכ ,אוהש ךילהת — (ללכב תושממה ןמו)ונממ ותוקחרתה 

רדסה לא הסינכה לש ענמנ יתלב חרוככ ,ולש ותומ םג אוהש ,בסה תומ תא לבקמ אוה 

Lacan,)ןאקאל ירבד לע הזרפרפב .הפשב רגובמכ םייח לבקל ךא ,דליכ תומל ידכ :ילמסה 

ותלימ קר אל אוה 'תוומ'ש ,רמול אופא רשפא (Felman, 1985: 1028 ךותב ,1978: 245 

ותלימ םג אלא ,(ולש העדותה־תת) ריכמ וניא אוהש חישל סחיב טקייבוסה לש הנורחאה 

םושמ אל ךא :דורשל ידכ הפשב תוומה תא לולכל ,ושוריפ למסל .וילא סחיב הנושארה 

ובש 'רחא'ה תא ותלבק תא תנמסמ (ומצעמ עקפומ ותויהב)ותומב טקייבוסה לש ותרכהש 

אלא ,(Felman, 1985: 1029)ןמלפ הנשוש ירבדכ ,ולש הירוטסיהה ךות לא ותדלוה תאו 

ותורכנתהל יאנתה איה־איה דליה ידי לע (ותומ) תוומה תלבקש םושמ הנושארבו שארב 

.העדותה־תת ןוניכל — ומצעל 

,וז הרימאו :הפשה ךות לא תוומה תא עימטמ ,דליה אופא רמוא ,'תמ ונלש אבס' 

,ןורכיזו םייניע לוטנ 'רחא'ל תויהל ידכ תומל ותמכסה תא ,ומצע לע ורותיו תא תאטבמה 

יאנתה תלבק .תושממבש ותועמשמ תא הקיחרמו ןמסמל תוומה תא תכפוה רבכ אליממ 

םג אליממ איה (סוריסה השעמל המכסהה)ילמסה רדסה לא דליה לש ותסינכל באה ביצמש 

.137 :1997 ,יול ,63-62 :1994 ,גיצרה :ואר 15 
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־אל המכסהכ ןכש ,ןומיסה ךילהת תישארו (ומצע סוריסה עגר) הפשה לא הסינכה עגר 

לוגליג רבכ — הפשב תוומ אוה תוומה :הרופאטמכ קר טסקטל סנכיהל הלוכי איה תעדומ 
.ומצע לש הרוצ 

ךיבסת ומויס לע אופא אב 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' תא תמתוחה הנומתב 

— שטשטמה ,םילעמה) באה לש וטבמ תא םינפמ דליהש םע ,טסינוגטורפה לש סופידא 

יתש תודכלתמ דציכ תוארל םילוכי ונא התע .חישה לש ןנוכמה ןורקיעכ (ןמסמה 

,תעב הב ,ושוריפ 'רחא'ה לש חישה 16.ןכל םדוק ןהילע יתדמעש 'רחא'ה לש תויועמשמה 

ךפהש) רפסמה לש חישהו (הרוכב לש דמעמ ןאכ הל תסכנמ ותוננובתהש)באה לש חישה 

,קוחה תא םינפמ רפסמה רשאכ :ךה ונייה םה םיינשה רופיסה ףוסבש םושמ ,(ומצעמ רחא 

ותויה .באל ומצעב תויהל ,םיוסמ ןבומב ,ךפוה אוה ,(הלמסהה) תיהבאה היצקנופה תא 

אוהש תלוזה לש ותוננובתה תבוטל עירכהש הערכהה ןמ ,קוידב ,תעבונ ומצעמ 'רחא'ל 
.ויבא 

תוננובתהה ינפ לע ,תואיצמה לע ויבא לש ,לפרעמה ,שטשטמה טבמה תא רכבמ דליה 

תא ול רשפאמ ,רדעיהל תוחכונ ךפוהה ,באה לש וטבמש םושמ ,ומיא לש םייניעה תחוקפ 

ביבס םיבר הלאש ינמיס דליב ריתוה םנמא ,םייניעה זחאמ ,באה .םאה ול תרשפאמ אלש 

,הפשה .בותכל ,רמולכ ,הרתסההו יוליגה השעמב טולשל ול רשפיאש םג אוה ךא ,בסה תומ 

,עדומ־אלה ןוניכ ךרד ,ול הקינעמ םג ,ותקושת תא וב החיצנמשו דליל קינעמ אוהש וז הנתמ 

יככותב תננוכמ איהש ץיחה .יטמוארטה םע ,ישממה םע יעצמא־יתלבה רשקה ןמ טלפמ 

,הקחדהה תא (םלגמו) רשפאמה ןמוסמל ןמסמ ןיב (bar) רבש וק ותוא ,םדאה לש ושפנ 

סחיב ינוציח םוקמב הווחה תא דימעמו ,םיטשפומ ,םיתמ םינמיסל ןיעה תוארמ תא ךפוה 
.בתוככ :ותייווהל 

ומצע םע םדאה לש יעצמא־יתלבהו ינויחה עגמה ןדבואב אופא ךורכ הפשב םויקה 

אוה הז םויק ,תעב הב ךא ,רדענה 'ינא'ה לא ,תדמתמ ,תיפוסניא הקושת לש הנוניכבו 

,דליה ןמ והשמ רתונ ,רופיסה ונל הארמ ,רגובמ לכב .ורופיס תא רפסל םדאל רשפאמש 

לכומ תויה לש בצמל ,ךוותמל ההימכהו םלועה לש ותובכרומ תא ליכהל ישוקה ילוא אוהש 

אוה רופיסה השעמ .תרחא תוננובתה ךות לא גראיהל ההימכהו תוארל ישוקה — רחאב 

ןנובתהל ול תרשפאמ הביתכה ןכש ,ומצעל ךוותמו ןיע ,ןמזב־וב ,תויהל רגובמה לש וכרד 

אקווד ורופיס תא בותכל אופא לוכי אוה .הפשה תרצויש ךוותלו ץיחל דעבמ ,קוחרמ ומצעב 

תואיצמה םהבש םיעגרה םתואב ,םיכסמ אוהש םושמ אקווד :רדעיהל םיכסמ אוהש םושמ 

.םייניעה תזיחא השעמל ,ומלוע תא סורהל תמייאמ 

.4.2ב ףיעס :ואר 16 
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ינוידבה באה :טסקטל רפיסמ .ג 

ותביש עגר ,רופיסה לש םויסה תדוקנב טעמ תוהתשהל ינוצרב רמאמה לש ןורחאה קלחב 

לע וב האב (ארוקה לש ,תילפידאה)הקושתהש םוקמב אקווד תוהתשהל רתומ םא .באה לש 

,העידיל ,יוליגל החטבהה (הרואכל תוחפל) וב תשממתמש םוקמב אקווד — הקופיס 

היצקנופה לע קירב הז רוביח םייסל ינוצרב יזא — (Brooks, 1994b: 31) תועמשמל 

לש רישיה וכשמה והז .תילאוטסקט היצקנופכ באה לע ,קויד רתילו ,באה לש תילאוטסקטה 

תא תמתוחה הנומתב טסינוגטורפה ־דיב ותמנפה לעו באה לש ןמסמה ודוקפית לע ןוידה 
.רופיסה 

ץוק טרבור בתוכ ,The Fictional Father: Lacanian Readings of the Text רפסל אובמב 

,תרופיסב באה תייגוס' יכ ,תסרוג תיניינאקאלה הבישחה לש תומויסקאה תחא יכ ,סיוויד 

לכ .'בא־רדעיה לש הייגוס הסיסבב איה ,הלש םיירשפאה הרוצה ילוגליגמ דחא לכב 

ונממ ורדעיה לש שדחמ הרדגה ,השעמל ,איה ,סיוויד רמוא ,טסקטב באה לש תולגתה 

 (3 :Davis, 1981a). לש וכרד םג דימת אוה טסקט לכש ,רמול רשפא קדצ לש הדימ התואב

הביתכה תא רשפאמה ,ןומיסה קרקע אוה יהבאה ןורקיעה .ומצע תא חיכנהל באה 

ףואשל זנק לש ורופיס ךישממ ,דליל דמלמ אוהש םייניעה תזיחא תורמל ,ךכ .הליחתכלמ 

הפשה ידעלב — באה ידעלבש םושמ ,(ולש ופוסב)רבד לש ופוסב וריזחמו דקפנה באה לא 

.םויק ול ןיא — 

לעו ,העיבת תישאר תדוקנ לש דימת אוה וב ספות הזש םוקמה .באל אופא קוקז טסקטה 

.וב רצעש םוקמב אלא םייתסהל היה לוכי אל םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה רופיס ןכ 

אלמתמש םושמ ,(?רופיס לכ לש)רופיסה לש תיחרכהה םויסה תדוקנ איה באה לש ותביש 

.ותומייקתהל רתויב ידוסיה יאנתה הב 

.וילע דמוע סקורב רטיפש ,רחא ידוסי יאנת םייקמ וניא רופיסה לש ופוס יכ המוד ,םלואו 

תויה .תועמשמל הקושתה איה ,תראב ןאלור יפמ טטצמ אוה ,ארוקה תא העינמש הקושתה 

לש ופוסב ,איה וז הקושתש ירה ,(טסקטה לש)ןפוצה לש אלמ 'חונעפ'מ תעבונ תועמשמש 

םכסמ ,רופיסה תא םיארוק ונא .(לוכה תעדל ,רופיסה ףוסל עיגהל) ףוסל הקושתה ,רבד 

.(Brooks, 1994a: 282-283) רדסו תויטנרהוק טילשיש ףוסל החטבהכ ,סקורב 

לש ובושל הייפיצה קר אל םשגתהל אופא הרומא התייה רופיסה לש םויסה תדוקנב 

.ךה ונייה ןה וללה ,השעמל .רדסלו תויטנרהוקל ,תועמשמל הפיאשה םג אלא ,באה 

יתש ןארוד דיגנמ ,'The Captive King: The Absent Father in Melville's Text' ,ורמאמב 

תחאה תונפואה .ילמסה רדסה לא םירשק יגוס ינש ,ויניעב ,תוגציימה ,ביטרנ לש תויונפוא 

תיהבאה היצקנופה לש תחלצומ המנפה לע הדיעמ איהו ,תיטנרהוק ,הרודס ,תיראיניל איה 

ןיב) הנחבה תרדענו הביצי־יתלב ,תעתעתמ ,הלתלתפ איה תרחאה תונפואה .(הלמסהה) 

.תיהבאה הרופאטמה תמנפה לש (תוחפל יקלח)ןולשיכ לע הדיעמ איהו ,(ןמוסמל ןמסמ 

,םרוזה ,יביטרנה — למסומה ןיב חתמ ליוולמ לש םיטסקטב םירצוי הלא םיסודומ ינש 
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־יתלבהו עתעתמה ,ןיפולחל ,וא ,העונתה־רסחו ןבואמה — למסומ־אלה ןיבל ,יתלילעה 

.(Durand, 1981:51) ביטרנה לש ותויכשמהו ותומדקתה םצע לע םייאמה ,ביצי 

טסקטה לש הפיצרה ,תיראינילה ,הרודסה תומדקתהה תא — תויביטרנה תא רשוק ןארוד 

ויניעב אוה רודסה ביטרנה .ילפידאה שולישה ןוניכב החלצה םעו באה לש ותוחכונ םע — 

רסוח ,לובליב ,ילאוטסקטה גראמב םיעקב .ילמסה ךילהתה לש רתויב תקהבומה תומלגתהה 

,'ביטרנ־יטנא'ה םה ,תיתלילעה המירזב םימגפ ראשו הדימה לע רתי הבר תויתדונת ,תופיצר 

.באה לש ורדעיה לע וא ותומ לע :סופידא ךיבסת ןורתפב ןולשיכ לע דיעמה 

רופיסה לש םויסה תדוקנכ ,ונינפלש רופיסב באה לש ותרזחש ,תופצל אופא היה רשפא 

ןגרואמו רורב ,ףיצר ביטרנ לש תישארה תדוקנ היהת ,ילפידאה ךיבסתה לש ונורתפ עגרכו 

באה לש ותביש .הזכש ביטרנ קפסמ וניא 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' ,םלואו .בטיה 

םוקמה ,ןמזה ףצרב םיקדסו םיעקב ריתע ,שטשוטמו לבלובמ ,יביטטנמגרפ טסקט תננוכמ 

םויקה ,ןארוד לש וירבדל דוגינב .ותומדקתה לע םידיבכמהו ותויכשמהב םימגופה ,הלילעהו 

היצטנמגרפה םע אקווד אלא ,רודסהו יטנרהוקה ביטרנה םע ןאכ ההוזמ וניא ילמסה רדסב 

,ומצע ןיבל םדאה ןיב ,יוצמל יוצרה ןיב רצוי אוהש רעפב .הזוריונה םע וליפא ,קוריפה םעו 

באה לא הבישה עגר .'רחא'ה לש חישה תא — ימינפ לוציפו רוכינ רגובמה לע הפוכ אוה 

ידכ .ץפנתהל הז ביטרנ לע רזגנ ובש עגרה םג אלא ,ביטרנה לש ונוניכ עגר קר אל אופא אוה 

.ןבומ תויהל תורשפאה לע רתוול טקייבוסה בייח רבדל 

יתלב ,םיוסמ ןבומב ,הרתונש תודלי תמוארט דבעל ידכ ביטרנב חישה תא ןגראל ןויסינה 

— ('ינא ןכיה' וא ,'ינא ימ' ושוריפש ,אבס םלענ ןאל :דוסה לא הסינכה תמוארט) הרותפ 

־אלה לע הטילש ול תונקל הסנמה ,דיורפל 'גנועה ןורקעל רבעמ'ב קחשמה דליה ומכ .לשכנ 

תא רזפלו התוא חנעפל ידכ ,תמדוק תואיצמ ורופיסב רזחשל רגובמה הסנמ ךכ ,ןבומ 

,תא רזחשל ,לע רוזחל ןוצרה ידיב ענומ ,סקורב רמוא ,הביתכה טקא .התוא ףפואה לופריעה 

המוארטה לש דוביע דילוהל היושע וזכש הרזח .(Brooks, 1994a: 285) ־ב טולשל ךכו 

ריבסמה הזכ ,םירעפ רדענ ,רורב ,יטנרהוק ביטרנב ישיאה םייחה־רופיס לש ונוגריא :המלחהו 

.(Brooks, 1994b: 47, 49, 53)יטיופרת חוכ לעב אוה ,טקייבוסה לש ורבע תא רתוי בוט 

תתל הלוכי הניא (תשחרתמ איה ,רבד לש ופוסב ,םש) רפיסב באה לש ותבשה ,םלואו 

באה תא בישמ רפסמה .(רופיסב) דליכ ול הנתנש ןורתפה תא רגובמה רפסמה לש וידיב 

,ותודליב ומכ ,םעפה םג חילצי (!ילאוטסקט ןורקיעכ) הזש הווקתב ורופיס לא דקפנה 

באה לש ובושש הווקתה ,םלואו .ומלועב רדסו תויטנרהוק טילשהלו רבשמה ןמ וצלחל 

.הדבתמ — תועמשמ ול ןתייו רופיסב תויטנרהוק טילשי (ובוש עגרכ ,םויסהש וא) םויסב 

םושמ ,ןורתפ לכ המיע תאשונ הניא (רגובמה לש ורופיסב) היינשה םעפב באה לש 'ותרזח' 

םייופצ םיביטרנה לכ .הפשה לש החוכל רבעמ איה ,ריהב ,ףיצר ,יטנרהוק רופיסל השירדהש 

ןמ רדענ םלועל ילמסה באהש םושמ אל ,(Davis, 1981b: 187) םיוסמ ןבומב ,לשכיהל 

.טקייבוסה לע הפוכ אוהש 'תורחא'ה ללגבו וב ותוחכונ ללגב אקווד אלא ,טסקטה 

תברסמ — הפשב אלא םויק הל ןיא אלהו — הפשב תמייקתמ איה דוע לכ ,הרופאטמה 
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תא תרשפאמ הניא ךכו ,יוליגה השעמל תברסמ איה .תדמוע איה ומוקמבש רבדה תויהל 

טסקטה תא תקרפמ ךכו ,תיקלחה תולגתהה תא תרכבמ איה ;קחרומה לא ,רוחאל הרזחה 
.םינפבמ 

תוערואמ רוזחש .םלועל ומצע לא בושל אלו — ומצעמ תולגל רזגנ רגובמה רפסמה לע 

השעמ — הליחתכלמ ותוא ךירצהש יטמוארטה עוריאה לע אצומ־אלל הרזחל ןודנ תודליה 

הימינוטמה תולובג תא ץורפל לוכי אוה ןיא ,הפשב השענ אוה דוע לכש םושמ — הרתסהה 

םושמ ,רבשה תא תוחאל לוכי וניא הביתכה השעמ .'רחא'ה לש חישה תולובג ,הרופאטמהו 

םילימב .ומצע רבשה רוקמ אוה (באה ,רמולכ) הליחתכלמ טסקטה תא ןנוכמה ןורקיעהש 

!רופיסב ,הפשב דוביעל תנתינ הניאש המוארט איה 'רחא'ה לש חישה לא הליפנה ,תורחא 

רבכ איה הפשב הלועפ לכש םושמ ,רודסו ריהב ביטרנב התולגתה תא תרשפאמ הניא איה 

.קוריפ לש ,שוטשט לש ,הרתסה לש — 'תורחא' לש השעמ 

לש ,טלחומה ,יפוסה דעיכ אופא ותוא תננוכמ (הנושארה םעפב)רופיסב באה לש ותביש 

ןויסינ לכ לש ,עסמ לכ לש דעיל באה תא תכפוה איה .ךליאו עגר ותואמ (רפיס וא)ביטרנ לכ 

לככ .באה לש (coming back) ותרזחל תכפוה רפסמה לש (repetition) ותרזח :בותכל 

ךכ ,תודליבש ויתורוק תא בתכשיו רוזחיו בותכיש לככ ,ורבע תא רוקחל רפסמה קימעיש 

הפשה לא קימעיש לככ .קדוהמ ,רורב ,ףיצר ביטרנב ומצע תא תעדל ותלוכי גגופתתו ךלת 

וב רבגת ןכו his-story,17 ,ולש הירוטסיההמ קחרתי ןכ ,ולש story^ ךות לא ,רופיסה לאו 

אלא הבוחב תנמוט הניאש ,ביטרנה לא ,באה לא ההימכה — רדסלו תועמשמל ותהימכ 

.הלילח רזוחו ,'ינא'המ תפסונ תוקחרתה ,טסקטה לש ףסונ קוריפ 

עבוקה ןורקיעכ — ילאוטסקט ןורקיעכ ותוא תננוכמ ,תומדכ טסקטה לא באה לש ותביש 

קדצ .הרזח לש תדמתמ הקימנידכ ,טסקט לכ לש ,טסקטה לש הקימנידה תא ךליאו התעמ 

אוה — רופיס לש ופוס — ףוסהש ,ורמואב (Brooks, 1994a: 283) סקורב רטיפ אופא 

ןכא איה 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' לש םויסה תנומתב באה לש ותביש :הרופאטמ 

לא טקייבוסה לש ותקושת ןיא ,הפשה לא לפנש עגרמ .רפיסב תיפוסניאה ותרזחל הרופאטמ 

דוסה איה הפשה ןכש .בושו בוש ךכו ,הביתכה השעמב אלא םוקמ הל תאצומ ומצע 

טקייבוסה לע רזגנש ,ריבע־יתלבה ,םמודה ריקה איה :המואמ ןיא וירחאמש — ןורחאה 
.דבלב דחאה ודיצב םלועל ראשיהל 

יברעה רוניכה ילילצ .תפרה ךותמ ותניגנב ךישמה ןיידע יברעהו דלוסה זרבה תזיחאמ הטמשנ ידי 

תא תמהונ ,התוחפייתהב בל תערוק ,הרזומ היח לש לוקב ,ףוס אלל תכשמתמהו הקדה המיענהו 

לכו השעאש השעמ לכו דעצאש דעצ לכ עגר ותואמ יכ יל ועידוה ,םירחא תומוקמ לא היעוגעג 

— ןורחאה ריקב העגנ ידי יכ .םלועל שיאל ותולגל ןיאש ןורחא דוס יל ויהי וב עגאש ןיינע 

(491).המואמ ןיא וירחאמש 

Felman, 1985: 1029 :ואר 17 
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םמיס 

םהמ דחאה רשא ,הזב הז םירוזשה םיכילהת ינש לש רצות אוה ,דימרק קנרפ בתוכ ,ביטרנה 

לכב .(Kermode, 1980: 86) הרתסהלו תוידוסל הטונ רחאה וליאו ,קוידלו תוריהבל רתוח 

ךילהתב ףושחל שיש תודוס ,תוריהבהו ףצרה תשוחתב םימגופה םיקלח םנשי טסקט 

ותקחדה ריחמב תולעל הלולע — תוריהבל ,ןוגריאל ,רדסל — ףצרל הקושתה .תונשרפה 

תא טסקטב שפחל איה ותולגל םיכרדה תחאו ,ומוקמב אצמיי דוסה ,םלואו .דוס לש 

האירקה ךרד וז ןיא ףא ילואו ,דומרק םיכסמ ,תיתרגיש האירק וז ןיא .הקחדהה לש היתובקע 

רחא טקא לכב ומכ ,רופיסב םישפחמ םיארוקה בור .ארוקה תא הילא בתנל ןווכתה בתוכהש 

,םלואו .בתוכה ירבד תועמשמב קפס ליטהל רזומ םהל הארנו ,רסמו תוריגס ,תרושקת לש 

ויקלח לע קר תנעשנהו ,טסקטה לש ,םישרופמה ,םיידיימה םייוליגב תקפתסמה האירק 

םיקלחה לש םיילושל םתקיחד ריחמב הלוע ,רסמה םעו ףצרה םע דחא הנקב םילועה 

ףושחל םייושעשו ,הריהזו תיטיא האירק םיכירצמש ,רופיסה לש רתוי םימולעהו םייומסה 

.(Kermode, 1980: 87-88) תילכתב תונושו תושדח תויועמשמ וב 

םא קפסו ,תיתרגש הניאש יאדו 'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' לש תיניינאקאל האירק 

,ריעצ דלי לש תורגבתה רופיס ,תוטשפב ,וב האורה האירק .זנק לש ותבשחמב דוסי הל שי 

קר אל איה — בהוא בא לש ותכימת תוכזב ונממ תוצלחיה לעו רבשמל הסינכ לע רופיס 

יפכ קוידב ,םלואו .רתוי 'תיעבט' ףא איה םיבר םינבומבו ,תשקבתמ םג אלא ,תירשפא 

,לפטמה ירבד תונוכנל רושיאה אוה לפוטמה לצא (more story) ףסונ רופיס לש 'ורוציי'ש 

לשו םירשק לש תושדח תותשר תפשוח איה םא ,תרשאתמ םיארוקכ ונתונשרפ ךכ 

,הז ןחבמבו ;(Brooks, 1994b: 57) טסקטה תא דוע תראבמו הביחרמ איה םא ,תויועמשמ 

.תורחא תונשרפ תורוצמ תוחפ אל הפי תדמוע תיניינאקאלה האירקה ,יל המדנ ךכ 

שולש תלעב תלוגנרתה' רופיסל רשפאמ ילקיסומ טנמומ ירופיס לש ידבור־ברה הנבמה 

— 'רחא' רופיסו ,סיופמ ,ידלי ,טושפ רופיס :םירופיס ינש ,תעב הב ,וכותב ליכהל 'םיילגרה 

םג ךכ ,ידלי טבמ הכותב תרמשמ תרגוב תוננובתה לכש יפכ .רתוי סומכו םכחותמ ,רגוב 

יפכ .הנבנו חמוצ אוה ונממש ,םימתה תודליה רופיס תא וכותב רמשמ 'יניינאקאל'ה רופיסה 

,וילא םיוולתמה תונשרפה ילית קר אל אוה רופיס לכ ךכ ,חמוצ אלש דלי שי רגובמ לכבש 

,תידוסה — תיניינאקאלה האירקה .ומצע לש ,היולגה ,תידיימה ,הטושפה הסריגה םג אלא 

הניא — טסקט ירבש לשו םיזמר לש ,יתגרדהה ,יקלחה חונעפה ךרד תמדקתמה ,'תרחא'ה 

.םולשב טסקטב תונכוש ןה וז דצל וז !הידי לע תאצומ הניאו הנושארה האירקה תא האיצומ 

18,המצע תלוז רבד וב תוארלו טסקטב ןנובתהל הזילנאוכיספה הלוכי םאה הלאשל הבושתב 

.קפס אלב ,ןכ :רמול אופא רשפא 

Davis, 1985b: 1000 :ואר 18 
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 Rimmon-Kenan, Shlomith

 1987: 'Narration as repetition: the case of Günter Grass's Cat and Mouse', in: Shlomith

 Rimmon-Kenan (ed.), Discourse in Psychoanalysis and Literature, Methuen, London

 and New York: 176-87.

 Wilden, Anthony

 1991: 'Lacan and the Discourse of the Other', in: Jacques Lacan, Speech and Language in

 Psychoanalysis (Translated with notes and commentary by Anthony Wilden), The

 Johns Hopkins University Press, Baltimore and London: 159-311.
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רופיס ןיבו ריש ןיב — ,רחש ןיבו הליל ןיב' 

ןמרתלא לש 'תרגיאר זנק עשוהי תאמ 'רחש ןיבו הליל ןיב' 
'רחא'ה רואל — 

יריאמה לארשי 

תאמ 'רחש ןיבו הליל ןיב' הלבונה :םיטסקט ינש ןיב הקיזה תא קודבל שקבמ הז רמאמ 

,ןמרתלא ןתנ תאמ 'תרגיא' רישהו ,(1980)ילקיסומ טנמומ תולבונה רפס ךותמ ,זנק עשוהי 

לש ותסיפתב רקיעב ,'רחא'ה גשומ רואל השעית הקידבה .(1938)ןרחב סיבכוב ךותמ 

.('95־ב רטפנ) סניוול לאונמע יתפרצ־יסור־ידוהיה הגוהה 

,לדבנה תא גציימה ,(the other) 'רחא'ה גשומ ביבס ,רעוסה ףאו ,רעה ןוידה ךותב 

ותנוכתמבש ןויד ,(the Same)'ימצע'ה לש תומרונהו תורדגהה לומל בצינש לכ תא ,ינרתחה 

אלה תיטסינמוההו תיתאה ותסיפת הדחייתה ,םישולשה תונשב זירפב לחה תינרדומה 

הן?יתא תוחישה ץבוקב .רחאה יפלכ תוירחאל העיבתה הזכרמבש ,סניוול לש תרשפתמ 

,יקסבייוטסוד תא סניוול טטצמ (תירבעל ומגרותש םידדובה וימוסריפמ דחא)יפוסניאהו 

אל ומצע רשאמ(ה) ינא'ה לע רבדמו ףיסומו ,'םלוכמ רתוי ינאו םלוכל םיארחא ונלוכ' 

'.'רחאל הברקב' אלא ,'תילאוטקלטניא תוליעפב אלו תיטרואית תוננובתה תועצמאב 

הזמ ןהו ,(רטראס רקיעב) ורוד־ינב לש יטסילאיצנטסיזקאה ןוידה ןמ ןה ,הנושב 

בייחמ ,(ךשמהב קקדזא 'רחא'ב ונוידלש ,וקופ ומכ) רתוי םיריעצה לש יטסילרוטקורטסה 

:עונכ ףא ילואו טלחומ ןפואב לבקמ ,עינכמו עימטמ יתלבו ליעפ סחי רחאב סניוול לש ונויד 

יתלב ,רחאכ אלא ,וב טולשל ,וילע רובגל ,ופיקתהל שיש והשמכ ונילע לעופ וניא רחאה' 

יניעב ספתנ סניוול 2.'תטלחומ תואשנתה ,ומע םייקל ונתלוכיבש סחי לכל רבעמ :ונב יולת 

3.'רחאה יוכידב הקסע תויבקעבש תיברעמה היפוסוליפה' לע רגית ארוקש ימכ וינשרפ 

הקיתאל 'השידא' תיטוימס תויתטישו תירסומ תויסחי גציימה גשוממ רחאה ךפוה ,ותסיפתב 

תיתרבח ,תוירחאל תטלחומ השירד ,רומאכ ,גציימה גשומ — וכופיה טעמכל ,הרבחלו 

לע ,תורשפ אלל הרשיה ,תבקונה ותבוגת לשמל העודי ,יטילופ־ירוטסיהה רושימב .תישיאו 

.(93 :ו'נשזו)ומנ פיליפ םצ תוחיש ,יפוסניאהו הקיתא ,סניוול לאונמע 1 
 Emmanuel Levinas, Totality and Infinity (1969: 89) 2
 Colin Davis, Levinas, An Introduction (1966: 1-3) 3

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:58:04 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



יריאמה לארשי 258 

לייחכ ןהו השובכה תפרצב ידוהיכ ןה ,םזיצאנה תא הווחש ,סניוול 4.הליתשו הרבסב חבטה 

:וימוסריפב יזכרמלו לשבל בשחנה יפוסניאהו תוילוכב רמוא ,ינמרגה יבשב לפנש יתפרצ 

עורהו םירבדה םיגישמש תאזה הטילשה ,הזה ישונאה לבסב קופקפ תעדה לע תולעהל ןיא' 

העידיב הצוענ תוריחה .רבדה ךכש תעדל ושוריפ םדא תויה ךא .תאזה תויתייחה ,םדאה לע 

עונמלו ףוקעל ץוחנה ןמזה תא סכנל ושוריפ הרכה וא העידי לעב תויה (-)הנכסב תוריחהש 
ריעזה לדבהה — הדיגבה תעש לש תדמתמ הייחד התוא יהוז .תוישונאה־יא עגר תא שארמ 

־רחאל הקושתה ,בוטה לש היינפה־יא תא רשפאמש — םדא־אלל םדא ןיבש לכמ 
5.'טלחומה 

תא סניוול ןאכ ליבומ ,םיסקודרפ היוורה ,תיטויפה ,הסוחדה ותביתכ לש ינייפוא ךלהמב 

תויהל יושעה הזכ ןהו ,עשרה ןברוק ,שלחה (ןיפיקעב)ןה — תלוזכ רחאה תסיפתמ ארוקה 

עגר םע ונתוא תמעל ,אסיג דחמ ,היושעה ,תימינפ תוהמכ ותסיפת לא — 'ישונא אל' םג 

— רחאה לש יזיפאטמה טביהה לא ונתוא רשקל ,אסיג ךדיאמו ,ונכותבש תוישונאה־יא 
.'טלחומה רחאה' 

וא הכמנה ידי־לע ,תמייאמה ,יתימה לא היצרוגיפסנרטה דגנ' אצוי סניוולש ףא 

ןיעמ 'יפוסניא'ל ותביתכב תקנעומ 6,'תולגתהה לש "רתסנו קוחר רבע" ותוא לע ,היצמילבוס 

,טלחומה־רחאה וא ,רחאה תועצמאב תגשומ החכנה התואש רחאמ ךא !תיטמרד תוחכונ 

7.'השודקה לש התומילאמ רהוטמ' 'יפוסניא'ב קוסיעה השענ 

רפסב זעונ יוטיב ידיל האב ,תומדבכ ,טלחומה־רחאב ףאו ,רחאב ןודל סניוול לש ותונוכנ 

םלוע' לעכ תורחאה תייווה לע ןאכ רבדמ אוה .םינוכנה תומשה ולש תויתורפסה תוסמה 

.המדנה םוקמ תא ספות וניא םעפ ףא ישחומה ובש םלוע — תויפוס וב ןיא םעפ ףאש 

ןאכ רבודמ 8.'ךלמה אסכב בשייתמ ,וקנב לש וחור ומכו ,היווהה ירעשב אובל קחדנ ןורחאה 

לש וחור :(תיעיבר הנומת ,תישילש הכרעמ ,ריפסקיש לש תבקמ ךותמ)תיטמרד תושחרתהב 

,ךלמה לש הרתכהה התשמ לא תרדוח (ויחילש ידיב חצרנש ,תבקמ לש ונגס) וקנב 

.הריציה לש ,יטילופה ףא השעמלו ,ישממה םלועב תלעופ ךכו ,ואסיכב תבשייתמ 

,הלילע ותרזעב קודבל רבכ ןתינש ןפואב רחאה תא ןאכ טטרשמ ,ישוחה ,דחה יומידה 

תא תניינעמ תיווזמ ריאהל היושע וז ןיעמ הקידבש המודו ,תיתורפס הריציב םיסחיו תויומד 

ףאו — קודבל ידכ ,לואשה תוצראמ חיגמ זנק לש רחאה םג ,הארנש יפכ :זנק לש ורופיס 

עיפוהל יושעה ,הלילה־ריצי ,ןכ־םא ,וניה רחאה .תיטילופ־תיתוברת תואיצמ — ףוקתל 

,הליצו תואיצמה ,תרחא הסמב :לצ ןיעמ וא ,םיאפר־חור ,תיתימ תושיי ןימכ ישממה םלועב 

 Emmanuel Levinas, 'Ethics and Polities', an interview, 28 September 1982
 Levinas, Totality and Infinity (35)

 Emmanuel Levinas, Beyond the Verse, Talmudic Readings and Lectures (1982: 129)
 Levinas, Totality and Infinity (77)

 Emmanuel Levinas, Proper Names (1966: 102)
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259 רופיס ןיבו ריש ןיב — 'רחש ןיבו הליל ןיב' 

תקסועה ,וז הסמל בושנ 9.'לצה תשילפ ,הלילה תדר ,לופריע'כ תורחאה תא סניוול ראתמ 

םיטביהה תא ,רמאמה םויסב ,קודבל ידכ ,תונמאל תואיצמה ןיבש םיסחיב הרקיעב 

.רחאב ןוידה רואל ,ןמרתלא לש ורישו זנק לש ורופיס יסחיבש םייטאופה 

,'תרגיא' ,ןמרתלא לש רישה ךותמ ,'רחש ןיבו הליל ןיב' ,ומש תא לטונ זנק לש ורופיס 

וא ,םייניבה תייווהל רקיעב םשה רשקתמ ,הנושאר הייארב .רופיסה ךלהמב טטוצמ ףאש 

,קהבומה ואשונש הזככ רופיסה תא תנייצמש ,תורגבה רחשו תודליה ימודמד ,םימודמדה 

הבשומב רעונ־תעונת יכינחו ןוכית ידימלת ,םירגבתמה תצובק .תורגבתהה אוה ,טלובה 

וא ,םקלחו ,םינווכמ ,םידסוממ םקלח ,תורגבתה־יסקט לש הרדיס רופיסב תרבוע ,הקיתו 

לע רבדמ דקש ןושרג) םייתימ םינויפיא ילעבו ,םיעדומ־יתלב ףא ,םינווכמ יתלב ,םרקיע 

ןמורל ןיערג ןיעמ אוה רופיסה ",גיצרה הנח תנייצמש יפכ 10.('םימודמו םייתימא םיסקט' 

תרובחל ןמורה הנפי ,ונלש רופיסב םירגבתמה תצובקמ :(1986)זנידיחי תובגגתה לודגה 

לעבו רופיסב םשה־לוטנ ,רפסמה רקיעב םהבו ,רופיסב םג ועיפוה םהמ המכש ,םינוריט 

'ונחנא'ב תועמטיה לש סיסכטה ותוא םש םגו הפ םג טקונה רפסמ ,ןמורב 'סבלמ' יוניכה 

,(םירחאו '2ירבנע ףסאו דקש ןיפיקעב ,ןכו :םש)גיצרה יפ־לע .ןיגוריסל ונממ תולדביהו 

־תעונתו הבשומה לש' ,הפיה לארשי חא לע הניק ןיעמל רופיסב 'ונחנא'ה גוציי ןווכמ 

יל המדנ ,היגלטסונ רופיסב שי םא .'וידחי הרמיזהו ,םעה־ידוקירו םיסוטפילקאה ,רעונה 

דגנכ ,ילוא ,וכרדו ,(םיתעל יגלטסונה) רפסמה דגנ תנווכמ הינוריאהו ,תינוריא איהש 

היווהה לא םיחלוש ונאש ינשגרה ,םומעה טבמה דגנכ ,ונלוכ דגנכו ומצע רבחמה 

,הבשומב ,ץוביקב ,ונירוענ תונש תא ,ונל המדנ ךכ ,הנייצש ,תינגומוהה ,תדחואמה 

לא עיקבהל תנמ לע ,היגלטסונ תרואפת ומא ביצמ רופיסהש יל הארנ .רעונה תעונתב 

.הירקש תא השעמלו ,הידחפ תא ,תאזה היווהה לש היתושלוח תא ףושחלו הל רבעמ 

רופיסב םינמסמ רשאכ תררבתמ ,רופיסה לש רתויב־הפיקמהו תינוציקה ,תאז ותונווכתה 

לא תורחאה תא םידחא תומוקמב רשקמה ,יתימב שומישה תאו ,רחאה תאו ימצעה תא 

.'תויפוס הב ןיא'ש היווה ומא 

 Emmanuel Levinas, 'Reality and its Shadow', in The Levinas Reader (1989: 142) 9

.(112-111 : 1985) תירבצה תורפסב לג רחא לג ,דקש ןושרג 10 
.(70 :1994)יטרפה םוטה ,גיצרה הנח 11 

.1998, 217: 17 ,דד ןותיע ,דנק לש ורופיסב תולובחתו תוינבת :"רחש ןיבו הליל ןיב"' ,ירבנע ףסא 12 
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סקטב דומעל ,םירענ השימח ,רופיסה ירוביג לע :תוומב חתופ 'רחש ןיבו הליל ןיב' רופיסה 

וידומעב .הרטפנ ומיאש ,חספ םשב ,םתתיכב דמולה רחא רענ לש ותיבב ,םילבא־מוחינ לש 

לש — םייתפוקתו םייתרבח ,םייזיפ םימרוג בלשמה — רואית ןתינ רופיסה לש םינושארה 

'המצוע'ו 'תראפת' ,'הלודג' ,דחא דצמ ,שיגדמ רואיתה :וירעשב םידמוע םירענהש תיבה 

ויבחרמ' ,'תיבה לש ולדוגו ותראפת' ,'לודגה תיבה' ,'תולודגה תוגרדמה' ,'הלודגה רצחה') 

הבוזע' — תרבוג תויביסנטניאבו — רחאה דצה ןמו 13,('םימוצע ויה סדרפה לש םילודגה 

לש ותחפשמ תרתתסמ' םש ,סורהה 'תיבה תוניפמ תחאב' םיזכרתמה ,(םש)'תלופמ'ו 'סרהו 

לצא םורדה ומכש ,םלוע לא 'חותפ רעש' ינפל אופא םידמוע םיססהמה םירענה .'חספ 

לש םיגחה ירחאב הבשומה ומכ (ילימאל ררוב תיבה רואית תא ריכזמ ןאכ רואיתה)רנקופ 

וב ושפש ,דובא ןדע־ןגל לושמה םלוע והז :רבכמ העקש (השעמל ,המודמה)ותראפת ,זנק 

.בקרו ילוח ,ןווינ ,הנקיז 

יתימ ןחבמכ ,ןיפיקעב ,ךכ־םא ,ןחבומ ,רובעל םירענה לעש תורגבתהה יסקטב ןושארה 

,הנטקה הצובקב םיסחיה תינבת תא דימ ןמסמ הזה ןחבמה .תוומה ירעשב הסינכ לש 

,הרירב ןיא' :ימצעה תא גציימ ךכו ,הצובקה לש היכרע תא םלגמה ,אריפש ילא השארבש 

יפוי ולוכש ,אריפש ילאו ,המישמה לע ,הרוסמה־השיגרה ,ימענ העיבצמ ,'סנכיהל ךירצ 

הרובחה תא ליבומ ,לואשה לא ורדחש סותימה ירוביג ,סואסידוא וא סואיזת לשכ זוזעו 

,(םש) 'תויכובה תונקזה יתש' .(127-126 :םש) 'ןכוסמ רוזאל וילייח תא ךילומה דקפמכ' 

־תוגרוס ,םישנה יתש תא תוריכזמ ,תיסקטה הבישיה תעב חספ לש ומיא לע תוננוקמה 

בל' לא ותדירי םרטב ,תונפסה־תרבח ידרשמב ,רפסמה ,ולראמ שגופש ,תויתימה םירוחשה 

,הז רשקהב ,רכזיהל ןיינעמ)14.דרנוק לש הז םשב הלבונב (Heart of Darkness)'הילפאמה 

ונא' :םילמב םייתסמ וטומה .'הילפאמה בל' ותואמ חוקלה ,םידיחי תובנגתה לש וטומב 

.('תודידבב ,םימלוח ונאש םשכ ,םייח 

חספב .ולש וזוחמב ,חספ ,רחאה תא שוגפל ידכ לואשה לא ,ןכ־םא ,תדרל הרובחה לע 

קינעהש ,הפירחה תיתרבחה־תיגולוכיספה תועמשמב רחאה לש םיטנמלא תונמל ןתינ 

,'הלודגה האילכ'ה תעפות לע רבדמ וקופ .וקופ לשימ ,ףסונ בושח יתפרצ הגוה גשומל 

םירחאה תא 'תינקת'ה תיברעמה הרבחה ןמ הדירפה הרשע־עבשה האמה תישאר ןמלש 

תילכלכ תוחתפתהש דמעמ ,הרבחב ןגוע הל ןיא ,םיבאשמ הל ןיאש היסולכוא' — הלש 

,הסורה הניפ התואמ ,יארפה ,ינומדאה רענה ,חספ 15.'תודיינ וילע הפוכ וא ותלסופ השדח 

.וז הרודהממ תוחוקל תואבומה לכ .(127-125 :1980)ילקיסומ טנמומ ,זנק עשוהי 13 
.(1978) לואש־יבא 'מ םוגרת ,הילפאמה בל ,דינוק ףזו'ג 14 

.(44 :1972) רימא ןורהא םוגרת ,הנובתה ןריצב ןוצעעה תודלות ,וקופ לשימ 15 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:58:04 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



261 רופיס ןיבו ריש ןיב — 'רחש ןיבו הליל ןיבי 

ותויהב ולש המצעהו הבחרה ןיעמ אוהש ,םחנמ ויחאב רזענ ,תותיכ המכ ראשנש ,תחכשנ 

םגו ,ירטאיכיספ זופשיא םג ורבעבש ,(ל"צאה לש)טסירורט קפס עשופ קפס ,ריעצ רבג רבכ 

,םיכנוחמה םירענה לע גלגלל ידכ ,(השיאל שפחתה) תוינימ ףאו ,תויוהז ,תולובג תבינג 

תראותמ רופיסה לש אבה בלשב .לחר הנידעה ותרבחו ילא לש תילותבה םתויגוז לע רקיעבו 

סולאפה תא חספ ןיגפמ ךכ־רחא .הנוז תועצמאב תוינימהו תוירבגה לא חספ לש ותצירפ 

.(אקווד) תורפס רועיש לש וכלהמב ,התיכב ולש ףוקזה 

יתבו תשובה יתב' ןיבו ,תירטאיכיספ־תיאופרה וזל תילילפה האילכה ןיב רשקמה ,וקופ 

לכ םדוק0) תוינימה לש הירוטסיהה' לש רצומכ (רקיעבו) םג תורחאה תא רקוח ,'םילוחה 

יוכידה' ןמ קלחכ 'דיורפ לש םזימרופנוק'ה םג רשקנ ובש ,'רבגתמ יוכיד לש הקינורכב 

אופא םיגציימה ,ויחאו חספ תמועל 16.'תוינימו עדי ,חוכ ןיב ידוסיה רושיקה ןפוא (אוהש) 

רשפ תא ריכזמה) לאוטקלטניאה קירא לש ויפב דיורפ רופיסב רכזוי ,וקופ חסונ תורחא 

דריש ,יתונדאה־ימצעה לש תיתוברתה־תימצעה העדותה ןמ קלחכ ,(166 ימעב ,תרמרלחה 

ילאש 'התיבש'ה)'תורביח' ול קינעהל ,ךשמהב ,שקבמו ,רחאה תא 'לואגל' ידכ לואשה לא 

.(םידומילב ומדקל םיסנמ םהשכ) הפש ודמללו (חספב 'עגפיש הרומ דגנכ םימזוי ותרובחו 

,תוכשמנהו תודחפנה תונבה יניעל ,ןיגפמ אוהש הפקיזה — ולש ותפשב בישמ רחאה ךא 

,ילאב חיטמ אוהש ףורגאהו ,(רומאכ ,תורפסל) הרומה לש החור תרומלו ,םיכובנה םינבהו 

.(150-142)'יתוברת'ה ,'יבויח'ה גיהנמה 

לש לפאה וזוחמב רוקיבה — ןושארה לאוטירה אוהש ,רופיסה לש ןושארה ךלהמה 

ןק — שעורהו ראומה דסמימה זוחמב ,ידסמימ ,ךופה לאוטירב םייתסמ — 'רחאה' 

םהב םיננובתמ םיילושה ןמו ,לחר ותרבחו ילא םיללוחמ זכרמבשכ ,םעה־ידוקיר :העונתה 

ילא תא תבהוא ימענ .(135-134)ול םיאנקמו ילאב םיבהואמ םלוכ ,רפסמהו קירא ,ימענ 

םעה־ידוקיר תא רקבמו העונתה ןמ שרפש ,קירא .'הווקית תרסח ,תקנחנ ,השובכ הבהא' 

תא תיטתניסה תידסמימה תוברתה לומל דימעמו ,'םיפרוטמ םיקינצוביק לש האצמה'כ 

ותוא הלזגש ,לחר ללגב ול אנקמו ילאב בהואמ קירא ,םייביטימירפה םיטבשה לש םיסקטה 

םג שגדומ ,יטוראומוהה ,הזה םרוגה .רירמה וקוחירו ותשירפ ,רבתסמ ,הללגבשו ,ונממ 

רשאכ ,(םעה־ידוקיר לש 'ינענכ'ה םייפויל הדהא אקווד עיבמה) רפסמה לש ותוסחייתהב 

היה ,םוריעה ,ןוילעה ופוג גלפ' :דקורה ילא לש םוריעה ופוגב ותוננובתה תא זכרמ אוה 

תא ,וירירש ירומיק תא ,םייטלתאה ווג יריצי תא טילבה הזה קהובהו ,העיזמ קהובו םוחש 

.(134)'תורצה וינתומ תאו קצומה והזח תא ,תובחרה ויפתכ 

ותוהז ןיב ענ אוהשכו ,חספ לש ,ילותחה ,יתייחה ויפוי תא םג רפסמה הלגמ ,ךשמהב 

— יטורא יוריג חכונל רקיעב — םיתעל לצפתמה ,רנחנא'ב ותעימט ןיבל שיגר טרפכ 

ינילופאה תמועל ,רחאה לש יסינוידה ,ינשוחה ויפוי תא רפסמה לקוש ,תונבלו םינבל 

.(8 :1986) שא לאירבג םוגרת ,תריעמה תודלות לש ןושאר קלח ,תעדל ןוצרה ,וקופ לשימ 16 
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.רחאה םע תיזיפה תודדומתהב ,תוקבאיהב סבומ אוהשכ אקווד לדג ומסקש ,ילאב םלגתמה 

— ךאלמב בקעי לש וקבאמ תא תעדה לע הלעמ [144] םיינשה ןיב יזיפה קבאמה רואית) 

ויחאב קבאנה ,בקעי םע ותוהזל ןתינ ,ילאל תרבוח איהש רחאמש ,לחר עקרבשכ — 'לא'ב 

,תויתימ תויצטונוק — לאה בוהא לבה תא עירכהש ןיק ומכ ,ותוא עירכמה ,ינומדאה וישע 

(.'תרגיא' רישל הז רואית ,הארנש יפכ ,תורשקמ הסוחדה ןתומימעב אקוודש 

לא ,ושוביג לא עיגמ אוהו ,ךלוהו סחדנ ,רחאה ןיבל ימצעה ןיבש ,הז םיסחי ךרעמ 

תונביתה תא שיגדמ ,ןורחאה ,הז קלח .רופיסה לש ישילשה וקלחב ,תמעורה ותוקרפתה 

הבשומה עקר לע ,הגיצמ ןהב הנושארהש ,'תוכרעמ' שולשב הלילעה לש יסאלק־יטמרדה 

רחאה תאו ,םיכרעה םתוא תא גציימה ימצעה תא ,הנידמה לש היכרע בוציע תעבו ,הקיתווה 

תישילשהו ,טקילפנוקה לש חותיפ ינוויכ המכ העיצמ היינשה הכרעמה :םתוא ףקותה 

וילאש ,ןורשב יאבצ הנחמ לש איה וז הנורחא הכרעמב הרואפתה .אישל ותוא האיבמ 

ודעונש ,םיסוטפילקא תליתש לש יאבצ־ינויצ לאוטירב קלח לוטיל ידכ םירענה םיאבומ 

יסוטמ ינפמ' האווסה לש םג אלא ,הממשה תא חירפיש קרי לש קר אל ,'קורי ךסמ' תווהל 

יאבצה דקפמלש ךכב ,דחוימב ןועטו סוחד השענ הז קלחב 'ונחנא'ה גוציי .(176)'ביואה 

קירא ךרועש האוושהבו ,אביקע־ינב לש הגורס הפיכ ,לאגי ,ילמסה ומשל ףסונב ,תקנעומ 

לש בולישכ ויבשויו הנחמה רואיתב הבוגמש האוושה ,זוכיר־הנחמ ןיבל יאבצה הנחמה ןיב 

ןיב יפוסה תומיעה ,רומאכ ,שחרתמ ןאכ .םירגהמ־םיטילפ לש תובילעו תינטרפס תוילארשי 

,ןמרתלא לש 'תרגיא' רישה קלח לטונ הז תומיע לש ותועמשמ תריציבו ,רחאה ןיבו ימצעה 

־רטניאה ךרעמהש המוד ךא .ולוכ רופיסה לעו ,תומיעה לע ,וילע ומתוח תא עיבטמה 

,רישה ןמ תנרקומה המצועה :ומצע רופיסהו טוטיצה לש הזמ גרוח ,ןאכ רצונש ילאוטסקט 

ןאכ תורצוי ,ורבחמ לש ותוישיא תמצוע ףא ילואו ,יתימב גופסו ןועטה ,רחאב ולש ונוידמ 

.רשקהו תוסחייתה לש ףסונ לגעמ אוהש ,יטנגמ־הדש ץמ המודמכ 

ץעמב ,ישישה ,דחא תיב קר ,הנושארה םעפב :רופיסב םיימעפ ןיעטוקמל עיפומ רישה 

ףירצב ,הלילב הפוצ איהש העשב ,ימענ לש תואכדנ־תורעוסה היתובשחמ םע בלושמ־עבמ 

םיריש יתב ןורכיזה ןמ המצעל הנניש' :(186) לחרו ילא לש יטוראה םדוחיאב ,יאבצה 

לא םסק־חובב הריבעהל םחוכב היהי ילוא ,הילא חולש ימינפ לוק םהב העמשש ,הבהאש 

היינשה םעפב .'...תחכשנ ןוכשל הצור םויה ךב ישפנ .רהוט לא ,החונמ לא ,רחא םוקמ 
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תועיטנה עובש לש םויסה תביסמב ,רישה לש ויתב תרשע ךותמ השיש לוקב ימענ תארוק 

תארוקו הכישממ איה אתחנתא רחאלו ,ןושארה תיבה תא תארוק איה .יאבצה הנחמב 

הכישממ איה ,תישגרה התקוצמ רואית לש תפסונ אתחנתא רחאל :םיפסונ םיתב השולש 

םדוק ובלוש ויתורושש ,ישישה תא ,יכב ךות ,ףוסבלו ,ישימחה תיבה תא םג תארוקו 
.היתובשחמב 

ןאכ רוצעל יאדכ ,וילע ןירקמ אוהש המבו רופיסב רישה לש ובוליש השעמב ןודל ידכ 

:הזה ךובסהו סומעה רישה תא — דבלב תיקלח הניחב םא םג — ןוחבלו 

רימש הוד :'ןמזה ריצמ העיקנ' לע רבדמ ןורימ ןד)האירב לש יתימ רואיתב חתופ רישה 

לש עגר שי ןשונ הארמל םג')'חרי' רישב ומכ 17.('יתישארב םלועל תועדוויה' לע תרבדמ 

,'תדלוה' לש סותימ ןאכ בצועמ ,ץוחב םיבכוכ ירישמ םירחאבו 'המודא הפיכ'ב ,('תדלוה 

סותימו ,לא תמועל םוקי לש ,לוכ־קבוח סותימ ,תיתישארב תודלוויה לש וא תורצוויה לש 

תעדה־ץע ירפמ לכאש ןושארה םדאכ לאה ינפל דמוע רבודה :ישפנ ,סומכ ,יטרפ 

ינפל ךלהתה' הווטצנש ,המואה ארוב ,םהרבאכו (7 ,ג תישארב ,'םהינש יניע הנחקפיתו') 

שמשה־לא לש ותבכרמ יסוס) תינאגפ תיתימ הרואפת ךותב ,(א ,מ תישארב)'םימת היהו 

,'םיימואתפ') הקומע לוציפ תעדות לש התודלוויה םג יהוז ךא ,(םימה לע םיעורה 

.('םימואת' 

:('ההדת' ,'תיבכ' ,'תיברע') תיגארט ,תרדוק ,תיטמרד םינפ תרואפת ביצמ ינשה תיבה 

המשנה דביכ תא למסמ־םידקמ תורואה דביכ ,ריפסקיש לש ולתואב תוומה תניצסב ומכ 

ןאכ והימ .(ןמרתלא םוגרתב ,ב הנומת ,ה הכרעמ — 'רנה הבכ םוקו ,רנה הבכ' :ולתוא) 

ידיב חצרנש ,לבהל 18,קרימ שיגדמש יפכ ,ילוא ,איה תדכרמה היצטונוקה ?ןברוקה־תמה 

,רתנתכ תא וטישפד')ףסוי לע םג זמרמ אבה תיבה ךא ,(ח ,ד תישארב)'הדשב םתויהב' ןיק 

'דדד'ב קזוחמ ירצונה רשקהה .עושיל םג ילואו ,(28,23 ,זל תישארב — 'ףסוי תא ורכמד' 

סקול) השדחה תירבב באה ידסח לע תורחתה םע 'דבואה ןבה' סותימבו ,ישימחה תיבבש 

זכרמב שגדומ אוהש יפכ — ('הדשב' איה ,הבישה תניצס ,תיטמרדה הניצסה ןאכ םג :וט 

וקיח לא עוגעגה תא רתוי השיגדמ ןאכ היינפה יכ ,םינפ־לכ־לע ,הארנ .(7-4 םיתב) רישה 

םג ןייצמש יפכ)'בוצעו חכ דבכ' אוהש בא ,'בע רעי'כ ךובסו לפא אוהש בא — 'בא' לש 

.(םש ,תיטילנאוכיספה ותונשרפב ןורימ 

('םלש' ןהו ,'יקנ' ןה)'םימת'ה רבודה :תימינפכ םג המרדה תינבנ ,רומאכ ,הליחתמ רבכ 

וא קחציל ,ףסויל ,לבהל המודמ אוהש ןיב .'וב תמ' ,רחאה ,דחאהש ,םימואתל לצופמ 

לאה לש ותבהא ,הלודג הבהא לשו ,םליא ,םומד לבס לש ןעטמ אשונ הזה רחאה ,עושיל 

.טלחומ־רחאכו ימינפ־רחאכ ,תלוזכ וינפ לע ,סנדול לש ותסיפתב רחאה ומכ שממ — 

.(32 :1989)ןרעמ רתח ־חצ ,רימש הויז .(200 :א'משזו)רקיצ יל* טרפמ ,ןורימ ןד 17 
.(535 :2001)ותריציו ריעצה ןמרתלא ,תעלותה ןמ רפרפ ,ןורימ ןד 18 
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,דסח ,תוהדזה עבות־עיצמ ,זנק לש רחאה ,חספ לש ינפקותה ורוכינמ הנושב ,הזה רחאה 

ןיבש תורחתהו תומילאה יסחיל דעבמ אקווד ,רישב םיחכונ ומכ הלאו ,תנותוכה תניתנ 

יטאופ דגיהל יומיד םג הלא םיסחיב תוארל ןתינ ,ןבומכ .ולש רחאה ןיבו (רבודה)ימצעה 

רוק לע יל יחלס ול' :'רזה רישה'ב ,לשמל ,רמאנל רשקתמה דגיה ,(םידחא םירקבמ תנעטכ) 

.'לוצלצו קחשמ תנותכ הל יתשבלהש / תרזכאו הטושפ הכ הבהא ןובלע לע / לולצה זורחה 

לבקמ ,'ותרוצ' ןיבו רישה לש ישגרה יגולוכיספה 'ונכות' ןיב דוגינ לש הז יטאופ טביה 

אנ חלס ול' :רישה 'תכאלמ' לע 'תולצנתה' לש יפוא ,'תרגיא' לש םינורחאה םיתבב ,ןאכ םג 

םויה ךל רבחל יתיצר'ו ;'ןאכ יתקחצ רשא ,טושפ דחא קוחצכ / הנצרו םירישה תכאלמל םג 

לכ השעמלו ,וללה םיתבה ינש ,םינפ־לכ־לע .'טעה הרבשנ רמזה בל לא לבא / ,תרגא 

לש 'רופיס' והזש רמול רשפא :הנושו שדח והשמ 'םירפסמ' ,םינורחאה םיתבה תעברא 

ןתינ ול ףאש ,יטאופ דגיה ןכו ,תוומ וב ךרכנ זנק לש ורופיס תליחתב ומכש ,הכינח־עסמ 

,םינפ־לכ־לע ,ךא .ךשמהב וב ןודנש ,רופיסה לש יומסה יטאופה טביהב הלבקה תוהזל 
.רופיסב םירכזנ םניא 'תרגיא' לש םינורחאה ויתב תעברא 

םידקמ אוהש םושמ םג ,דחוימב שגדומ הז תיבו ,ישישה תיבה ןמ ותרתוכ תא לטונ רופיסה 

,רופיסה תניחבמ ,ספתנ אוה ךכ .העפוהה תמייתסמ ובש םושמ םגו ,ולוכ רישה תעפוה תא 

:(187-186)'רחא םוקמ' םלגמ אוה ימענ לש היתובשחמב עיפומ רישהשכ .רישה לש ואישכ 

םגש ררבתמ ךכ־רחאש — לחרו ילא לש תוקובחה תויללצה חכונ הקונח השח ימענ 

םוש ןיאו הזה םוקמב ךישמהל דוע רשפא־יא'ש השח איה — ןולשיכ היה ינימה םדוחיא 

.'וילא תכלל רשפאש רחא םוקמ 

לש תלשוכה ותעפוה רחאל תאז השוע איה ,רישה לש ויתב תשש תא העימשמ ימענשכ 

םילילצ קיפהל ,הביסמה לש האישב ,הסנמ ,התוא תוצרל ידכו ,התמזויבש ,חספ ,רחאה 

לילח :ימצעה ול םחותש ,רחאה לש 'יתוברת'ה ומוחתכ תספתנ הניגנה .יברע םיעור־לילחמ 

;יברע ,העור)יטוזקאהו ירפכה לא וכיישמש ךות ,סולאפה תא ,ותוא תייבמש ,סולאפ יומד 

תוצראה תחא לא לובגל רבעמ בנגתהל' ןנכתמ אוה ,ירשפא־יתלבה ודיתע לע הזוה חספשכ 

.(170)'תויברעה 

ומכ ,םעה־ידוקיר לאוטירב תרזופמ־תשחכומ רחאה תקעומש רחאלו ,רישה תאירק רחאל 

טא' :רופיסה תא תמתוחה ,חספ לש תפסונ העפוה תמייקתמ ,רופיסה לש ןושארה וקלחב 
תאו הייפוגה תאו הנבלה ותנתוכ תא טשפ אוה .טשפתהל הדיל דמעו ותטימ לא דעצ טא 

ונממ שלתו דוגרפה לא טא־טא ךלה ךכ־רחא .ולוכ םוריע דמעו וינותחתו ויסנכמ תאו וילענ 

.'..םש םג רואה תא הלעהו תונבה רודמ לש גתמה לא שגינ ,תוכימשה תא תחא הכישמב 

לובגה תקיחמ ,טירפ רחא טירפ תוטשפתהה ,תויטיאה תועונתה — טלבומב יסקטה רואיתה 
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םיעדומה םיסקטל ףירח דוגינב דמוע — לגעמב םוריעב הדיעצה ךכ־רחאו ,םינימה ןיב 

הביסמה ינפל תילולפאה תחלקמב תפתושמה תורהטיהה סקטל רקיעבו ,רופיסבש 

,'הרגוסב ארפ תייחכ' חספ טעוש ,יטוראומוהה ירענ־יאבצה 'דחייל דוגינב ;(201-200) 

הכוראה ,הקדה קוחצה תללי' !םודאה הוורעה רעיש ךותב ותפקז תא ןיגפמו עובצכ ארוק 

אלא ונורגמ האצי אל וליאכ ,הצק דעו הצקמ הלגלגתהו ונביבס הררחתסה תאזה הארונהו 

הארנ אלו תרוחרחסב ותומד השטשטנ טא־טא .םלועל דוע ריכנ אלש ,קוחר םוקממ העיגה 

טשפתהלו חקלתהל תמייאמ ,תוריהמב ונביבס הגחש תבהלש ומכ ,םודאה םתכה אלא דוע 

.'לכה תא ףורשתש הלודגה שאה תא ריעבהלו 

היעוגעגל דהכ !טעמכ טשפומ ,ןצקומ הלאניפל רחאה לש םינושה ויתודוסי םירמזותמ ןאכ 

ןמסמ רחאה ;לואשה לוכיבכ ,'עדונ אל' םוקממ רחאה לש ותקעצ הנוע ,'רחא םוקמ' לא ימענ לש 

תספתנה ,סולאפה לש ,הרישיה ,הפושחה ותפשב וישכע רבדמו ולש־וזוחמ תא יגאמה לגעמב 

לע קבאמכ ספתנה ,רופיסה לש יפיצפס־ישונאה רחאה־ימצעה ךרעמב תישאר ,תורגתהכו םויאכ 

.לחר םע ולש ןושארה הבהאה השעמב ,רומאכ ,לשכנ ,יטוראה ויומיד תורמל ,ילא :תוירבג 

די וילע חינמ אוהש םושמ ,ילא לע לפנתמ חספשכ ליחתמ חספו ילא לש םקבאמ 

,רמולכ .(195) הפי אוהש וילע רמואה ,קירא לע תוכמב חספ םייאמ םויסל ךומסו ,תסייפמ 

הל זב אוה ,ותוא םג סכנל תשקבמו ימצעה תא הפיקמה תויטוראומוהה תא ההזמ חספ 

םויאכ סולאפה ספתנ ,רחאהו ימצעה לש יתוברת־יתרבחה גוצייה רושימב .הדגנכ םמוקתמו 

רופיסה םייתסמ ןכל .לודג קיר לע ,הארנה לככ ,םיסכמה םיסקטו תוברת ילמס לע ארונ 

הנכס'כ הפירשה םויא תא רופיסה תחיתפל ךומסב 'חירמ' רפסמה :הלודג הפירש לש יומידב 

לש 'קריה ךסמ'ל ,לוכ־םדוק ,דוגינכ ןבומכ תספתנ איהו ,(138) 'הרומח ,תיללכ 
^אה תא םיסכמה םיסוטפילקאה 

ונוחצינ ןיבו ,רחאה לש ,לוכיבכ ,תלשוכה ותעפוה ןיב ,ןכ־םא ,רישה תא תארוק ימענ 

רחאה תא עקעקל ןויסינה לע החילסל םינונחתב תספתנ ,תשגרנה ,הקונחה התאירק .ץחומה 

לשו ימענ לש קוביחה עגר .ידמ רחואמ היהי םרטב ,וילא תרחואמ הבישל האירקכ ,וסרסלו 

ןמ טלמנ חספש רחאל .רופיסב דיחיה דסחה עגר םנמא אוה ,הביסמה ינפל ,ץוחב חספ 

,'רחש ןיבו הליל ןיב'ה בצמ לא ,בעה רעיה לא בושל תוקונח ימענ תארוק ,הביסמה 

לאה תא ,סניוול השועש ומכ ,תדחאמ איה הלא תורושבש המוד ןכש :רחאה תא םימלגמה 

,םילאה ,סוחדה יצוביקה־ימצעה — 'ונחנא'ה ךותב תונפל ,הארנכ ,תשקבמ איה .רחאה םע 

יושע ,רופיסה רמוא ,הזכ דוחיא קר .טלחומה־רחאלו ,רחאל םוקמ — 'ויכרע'ב רדוגמה 

השק .םייתוכאלמ םיסקט לשו הקחדה לש תוברת תרצויש יטוראה קירה תא אפרל ילוא 

איהש המ ןיב תוהזה תא רמולכ ,רופיסב רישה תאירק לש ירוטרה החוכ תא תוהזל אלש 
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.ןמרתלא ררושמל םג טוטיצה תועצמאב סחייתמ זנק רפוסהש המוד .רפוסה ןיבו תרמוא 

,הרופ יטורא־ינחור דקומ לאכ ,בוצעו חוכ דבכ ,לודג יתימ רבג־בא לאכ וילא סחייתמ אוה 

19.םיעוגעגו הבוזע ,תותיחנ תשוחת תררועמ תיתימה ותריש תמצועש ,רידא 

— תרוקיבהו תונמאה ,תואיצמה יסחיב קסועה ,'הליצו תואיצמה' ,סניוול לש ורמאמב 

,תונמאה .'לצה תשילפ ,הלילה תדר ,לופרע' םע רומאכ ההוזמ ,'רחא'ל תרשקתמה ,תונמאה 

ףוגהש ומכ וב תבייח תואיצמהש ,ליפכה וא ,לצה אופא איה ,הרישה ונלש הרקמב וא 

החוכמ ,הרומאו ,סותימה ןמ הדלונ ,רחאה םע רומאכ ההוזמה ,תונמאה .לצב ביוחמ ראומה 

סניוול רמוא ,'סותימבכ תונמאה תריציב קוסעל ךירצו רשפא' :וילא בושל ,תרוקיבה לש 

(רקבמה וא) ארוקה לע .'רוביד תלוכי ,העונת תורשפא קינעהל ךירצ םמודה לספל' (םש) 

,םישוע הז־ןיעמ והשמ .הריציה לש 'רחא'ה ,יתימה דממב 20,ןוילמגיפ השעמ ,םייח חיפהל 

תבצעמה־תיטוראה םתוננובתהב ,ימצעה לש ויבבוס ,'םישאר'ה תשולש ,זנק לש ורופיסב 

'ליצא ארפ'כ וריתוהל ףידעמה ,קירא לש ותרהזאב ,חספ תא 'תייבל' תשקבמ ימענ :רחאב 

[...] תוקוחר תונחת' רחא (ולש וידרה ייוסינב)רתו ההותו טבלתמ ,םתמועל ,רפסמה .(160) 

ןתינ ססהמה־ינטרפה ורואית ןפואב .(139-138)'םירחא תומלועמ םירוצי' וא 'תוחוכ םעטמ 

,המוד .'רחש' ןיבו 'הליל' ןיב ,ילא ןיבו חספ ןיב תיכרעה ותחיספ לש שומימ תוארל 

התאירק םע גזמתמ אוה רשאכ קר םיחנ הז רפסמ לש םייכרעה־םייטאופה ויעוטרקש 

המדנו ,ומצע רופיסהו ,רפסמה םג ךכו .ןמרתלא לש ורישב ,ימענ לש ,תרסמתמה ,תיסקטה 

רופיסה יגשומב .רחאבכ רישב תשגרנה האירקב הנועמה הרענה םע םידחאתמ ,ורבחמ ףאש 

ץב — 'רחש ןיבו הליל ןיב' קר .'רחש'ה לש 'הליל'ה אופא איה הרישה ,דחאכ רישהו 

אצמיהל לוכי םש קר ;רופיסה רמוא ,דסח טעמ אצמיהל לוכי — רחאה ןיבו ימצעה 

.וב םושנלו תויחל לכונ ,ונלוכו ,ימענש 'םוקמ'ה 

הלועש ןפואב ,'תארקל'ו זו'מלפה רוד יררושמ לע ןמרתלא לש ותעפשה תא הרקחמב הפממ םחש היח 19 

ונממ תגייתסמ־תלבקמ המצע איהש ,םולב דלורה לש תילפידאה 'העפשהה תדרח' םיתעל ונממ 
ןמרתל« תרישל זותקיוב 'תארקל' תרובחו תימלפה רור תריש ,ןרענ לש םירה ,םחש היח .התמדקהב 

.(דועו ,234-228 ,206 ,202-196 ימע רקיעב ,םירחא תומוקמבו ,26-24 :1997) 
 Harold Bloom, The Anxiety Of Influence, A Theory of Poetry (1973: 9-14).

תא החודש ,םניוולל דובכה תארי ךותמ רקיעב ,תוילפידאה תוכלשהה תא םצמצל יתיסינ ,יותיפה ףרח 

.(Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, p. 276) דיורפ 

 20 .Emmanuel Levinas, 'Reality and its Shadow,' trans.Alphonso Lingis, in The Levinas Reader, ed
 (142 :1989) Sean Hand

ליבומה ,לספה 'תאייחה' לש יטוראה טנמלאה דחוימב רכינ ,ןוילמגיפ רופיס תא סוידיבוא לש וחוסינב 

אופא רייצמ ,תונמא-ןכרצ-ןמא-תואיצמ יסחי לע לשמכ .תב תדלונ ולש לספלו לספל — ןוירפל 
םינפ־לכ־לעו ,ותונמא ןכרצ םג אוה ןמאהשכ ,הילא בשו תואיצמה ןמ אצויה ,לגעמ ןיעמ סותימה 

לצא ורופיס חסונש ,סואפרואכ בהוא־ןמא סותימל ,לשמל ,דוגינב)תוירופו תוינויח םישיגדמ 'םיסחי'ה 

םוגרתב ,תרגרפררמטמ ,סוידיבוא .קאה ,תוומה לא ,'הטמ ירד םלוע לא' ותכישמ תא שיגדמ סוידיבוא 

ולצא תויתועמשמ תורופאטמש ,סניוול לש ותריחב .(395 ,385 :1995) ירישע רפס ,ןמקיד המלש 
.הז רשקהב דחוימב תיתועמשמ יל תיארנ ,אקווד ןוילמגיפל זמרב ,םירישי םיחוסינמ תוחפ אל םיתעל 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:58:04 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



267 רופיס ןיבו ריש ןיב — 'רחש ןיבו הליל ןיבי 

היפרגוילביב 

הנח ,גיצרה 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,יטרפה םשה : 1994 

לאונמע ,סניוול 

.םילשורי ,סנגאמ ,ריאמ םירפא םוגרת ,ומנ פיליפ םצ תוחיש ,יפוסניאהו הקיתא :ו"נשת 

ןד ,ןורימ 

.ביבא־לת ,םילעופ תירפסו דחואמה ץוביקה ,רקיצ לא טרפמ :א'משת 

.ביבא־לת ,החותפה הטיסרבינואה ,תעלותה ןמ רפרפ :2001 

ףסא ,ירבנע 

.17 :217 ,דר ןותיע ,'זנק לש ורופיסב תולובחתו תוינבת :"רחש ןיבו הליל ןיב"' :1998 

לשימ ,וקופ 

.םילשורי ,רתכ ,רימא ןורהא םוגרת ,הנובתה ןדצב ןוצגשה תודלות : 1972 

־לת ,דחואמה ץוביקה ,שא לאירבג םוגרת ,תוינימה תודלות לש 'א קלח ,תצדל ןוצרה : 1986 

.ביבא 

ףזו'ג ,דרנוק 

.ביבא־לת ,םילעופ תירפס ,לואש־יבא 'מ םוגרת ,הילפאמה בל :1978 

עשוהי זנק 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,ילקיסומ טנמומ :1980 

היח ,םחש 

ץוביקה ,ןמרתלא תרישל התקיזב 'תארקל' תרובחו תימלפה רוד תריש -,ןוגינ לש םידה : 1977 

.הפיחו ביבא לת ,הפיח תטיסרבינואו דחואמה 

הויז ,רימש 

.ביבא לת ,סוריפפ ,ןוגינה רווח דוצ :1989 

ןושרג ,דקש 

.םילשורי ,רתכ ,תירבצה תורפסב לג רחא לג : 1985 
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 1966: Proper Names, Trans. Michael B. Smith, The Athlone Press, London.

 1969: Totality and Infinity, Trans. Alphonso Lingis, Duquesne University Press, Pittsburgh,

 Pennsylvania.

 1982: Beyond the Verse; Talmudic Readings and Lectures, Trans. Gary D. Mole, Indiana
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רמוחה ןורכיז 

רבדמב רתיבב ,ולש ריאמ לש םותימהךמור 

ןמצכ ןמור 

ו ול זביקרהזנשב וא רשקה תא ול םיחתופשכ ילבחל באוכ רתוי יתמ 

(רבדמב ותיבב ,ולש ריאמ) 

םייגולותימהו םייאלפה ,םייטסטנפה תודוסיה לע םתעד תא ונתנ םיבר םירקוחו םירקבמ 

שומיש וב תושעל ופידעהו ,ומצע סותימה גשומב ונד אל ךא ',ולש ריאמ לש םינמורב 

ןולימ ותוא תא םשייל ןתינ אל ,ראשהמ יטסטנפ תוחפה ,רבדמב ותיבב ןמורב .םומע 

ןה השורד תשדוחמ הניחב .םהילאמ םינבומו םירכומ הכ םיארנה םייטאופותימה םיגשומה 

רבדמב ותיבב יכ ,הז רמאמב תוארהל הסנא .ולש לש ןמורב ומושיי ןפואל ןהו הז ןולימל 

לע רופיס אוה ולש לש ןמורה .גשומה לש קיודמה ןבומב סותימךמורכ רדגומ תויהל לוכי 

רשא ,סותימ־ןמורכ רדגומ תויהל לוכי הזכ רופיס .ותויחתהו ותווהתה לע ,יחה רמוחה 

2,תיגולאמוסה הקיטתסאה וז — רתויב השדחהו רתויב הקיתעה הקיטתסאה לע ססבתמ 

,רדענ וא חכונ ,תמ וא יח לש דיקפתב עיפוהל לוכי רשא ,קחשמה ףוגה לש הקיטתסאה 

ץוחמ אצמנ דימת קחשמ לש הביבסו יאנת ותויהב רשא ;עקעוקמ וא קלח ,עוצפ וא םלש 
.ול 

יגולאמוסה (םיסותימה תריצי) סיסאופותימה תא חתנל איה אופא רמאמה לש ותרטמ 

:ירופיס־וד יתוברת לדומ לש תויטרואית תוחנה (1):םיבלש השולשב הנביי חותינה .ןמורב 

הניחבמ םיינפוג םינמיס חותינ ,ןמורב תירופיס־וד האירק (2) ;יטסילנוסרפ־יביטרנג 

דחא לכב םיינשרפ םיווק ינש ןיב םיסחיה יקוח תקידב ,תיתימ־תיתוישיא הניחבמו תיביטרנג 

הנקסמ ,תיגולודותמ הנקסמ ,תיטתסא־תירוטסיה הנקסמ ,תירנא'ז הנקסמ (3) :םירקמהמ 
.תיגולואידיאו תיגולותוברת 

תא םג ואר .(199-197 :1999)רבחמה לש ועבצא תעיבט הרפסב ןמפיש רדמס לש התריקס תא ואר 
ןוילבה תדרפמ .הלילע ורפסב סיו ללה לש ויתורעה תא ואר ,ןכ ומכ .(204-199 ,םש)ןיינעב התדמע 
ורמאמב ,לשמל ,'סותימ'ה גשומב שמתשהל הברמ ןרוא ףסוי םג .(127 ,121-120 :1992)תילארשיה 
'בתכ סותימ' ומכ םיפוריצב דחוימב ,1998 ילוי ,ב"ע ךרכ ,10 וביינואמ ,'תונויצל הנורחאה הנחתה' 

.(49-48)'סותימה (עוקעק וא) ץותינ'ו 
יסקלא לש ויתודובעב המצוע־ברו ליעומ רקחמ ילכל חתופו שבוג 'תיגולאמוס הקיטתסא' גשומה 

Aleksey Losev, Istoriia antichnoy estetiki, Moscow, 'Iskusstvo', 1994: 503 :ואר .בסול 
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,רמוח — הליה :םזיאוזוליה אוה הקיתעה תינוויה הקיטתסאב םייזכרמה תונורקעה דחא 

ףוג אלא וניא םדאה ,יאוזוליהה םלועב 3.יחה רמוחה תסיפת — םזיאוזוליה ,םייח — האוז 

איה ,גרואימד ידי־לע םיובמה ,ימסוקה הזחמב ףתתשמש ןקחשכ םדאה תסיפת .קחשמ 

אוה ,קחשמל ץוחמ אוה ףוגה .המיס — ףוגכ םדאה תסיפת לש תיטקלאיד הזתיטנא 

אוה ףוגה .םדאה לש םייטמרדה םידיקפתה תא ויפתכ לע אשונש םייחה לש היצנטסבוסה 

היה ושוריפ ,םיטרקוס־הרפה לצא .הרישעו הכורא הירוטסיה המוסה גשומל .םדאה לרוג 

תויתרבח תויצקנופ לעבכ םדאה — רחא דצמו ,רמוח ,יזיפ ףוג — דחא דצמ :לופכ 

ןכמ רחאלו ,סרוגתיפ לצא רבכ .תוירסומ תונוכתו תושגר לש דקומכו ,ןיתנכו חרזאכ ,תויתדו 

הלימב .ףוגה תייומדכ שפנל םגו ףוגל םג יוניכ התיה 'המוס' הלמה ,ורוד ינבו ןוטלפא לצא 

,יתרבח רוצי וא ,וטסירא לצא ומכ ,דבע ,תמ וא יח) טרפכ םדאל עגונב םג ושמתשה תאזה 

4.שפנה ןוגריא ןורקע יבגל ,רתוי טשפומ ןבומב םגו ,(ןפסומד לצא ומכ 

.תינוויה הקיטתסאב רשאמ תוחפ אל יזכרמ יגולאמוסה ןורקיעה ,תינרדומטסופה הקיטתסאב 

איה אמש וא ,הקיתעה הקיטתסאה ומכ ,(יחה רמוחה תסיפת) םזיאוזוליה םג איה םאה 

.תומגמה יתש תורכינ תינרדומטסופה הבשחמב ,הארנה לככ ?(תמה רמוחה תסיפת)'םזיטנטוליה' 

תוירואיתב ומכ ,יחכ וא 5,ראירדוב ןאר לש םירקלומיסה תרותב ומכ ,תמכ ספתנ רמוחהש ןיב ךא 

תנומת לשו םלועה תנומת לש ןבוציעב עירכמ םרוגכ תספתנ (ורדעיה־יא וא)ותוחכונ 6,תויגולוקא 

'ףוג'ב וא 7,זלד ליד לש ותסיפתב ,ילאוסקסה ףוגה חטש לע היתובקע תא הריאשמ הביתכ .םדאה 

.504 ,םש ואר 

.520-516 ,םש ואר 

העשב .םלוע לש הימדה ,גוציי אלל טקייבוא ,תבזוכ הרוצ ,תואיצמה לש םיכירכת ןיעמ אוה רקלומיס 

םייחה .רקלומיס לש רקלומיס איה תונמאה ,םירקלומיס לש תכרעמל תכפהנ המצע תואיצמהש 
:לשמל האר .םיטנרפר ירסח םינמיס לש קחשמל םוקמ הנפמ תואיצמה גוציי !הקיטתסאה ןמ םידאתמ 

 Jean Baudrillard, The Ecstasy of Communication. The Anti-Aesthetics. Essays on Postmodern
 .1988 ,Culture, trans. Bernard and Caroline Schutze, New York, Semiotext

Yrjö Sepänmaa, The Beauty of Environment. A General Model of Environmental Aesthetics, :ואר 

 1986 ,Helsinki. ןותנש הז ,רמולכ ,יטתסא טקייבואכ תספתנ הלוכ הביבסה ,תיגולוקאה הקיטתסאב
בלשל רומא הזה סחיה .עבטה יפלכ ליעפ יטתסא סחי תעבות תיגולוקאה הקיטתסאה .יטתסא ןוידל 

תוירואיתב .היגולויצוסו היגולוכיספ ,הקיתא ומכ תונילפיצסיד םע הרקחו תונמאה לש ןויסינה תא 
.הז תכימתב הז הייחתל םימק תוברתהו עבטה ,הלא 

Gilles Deleuze, The Logic of Sense, trans. Mark Lester and Charles Stivale, New York, :ואר 
 1989 ,Columbia University Press, םירבד לש יזיפה חטשה ,זלד לש ותרותב .34 הרדיס טרפב ואר

ןוגריאל סיסב הווהמ ילאוסקסה ןוגריאה :תועמשמה — יזיפאטמה חטשה תריציל סיסב הווהמ 
לש הירוטסיהה :ןושלב הסוכמו לפכומש חטשה איה אלא ,ןושלב תגצוימ אל תוילאוסקס !ןושלה 

.ןושלה לש היוליגו היתודוסי לכב ,תלרטונמו תאכודמ ,תראשנ םלועל ילאוסקסה ףוגה 
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התוחכונב וא ,תקעוצה התורדעיהב 8.הדירד קא'ז לש ותסיפתב ,'הרוח' לש םוקמ־הנפמה 

.רבד לכל תועמשמ הנקמ ,רתח ךוליהב ,וא ,תועמשממ םינמיסה תא תנקורמ תוינפוג ,תחפומה 

הלגתמ היגולוימס .ףוגה לש ותועמשמ תלאשכ הלגתמ תועמשמה לש תורדעיהה/תוחכונה תלאש 

המ' ,הלאשה םע טעמכ ההוזמה ,'?יתורפסה טסקטב ןמיסל הרוק המ' ,הלאשה .היגולאמוסכ 

לש תינרדומטסופה הקיטתסאב תיזכרמ הלאשל ילוא תכפוה ,'?יתורפסה טסקטב ףוגל הרוק 

.תורפסה 

9ררי'ז הנר לש תיפוסוליפה היגולופורתנאה לש התבושת איה וז הלאשל תובושתה תחא 

לע ןכו ,התמדוק לע תססבתמה ,סנג קירא לש תיביטרנגה היגולופורתנאה לשו 

תייחד ןורקע לעו differenced גשומ לע ,רתיה ןיב) הדירד קא'ז לש היצקורטסנוקרה 

ויפלכ תומילא תטיקנש ,ןברוק לש ופוגמ דלונ ןמיס ,וז הסיפת יפל ,0.(גוציי ךרד תומילאה 

םרגנ רשא ,יתרבחה רבשמה תא רותפל הדעונ (סנג יפל) תומילאה תייחד וא (ררי'ז יפל) 

.ףוגה לש ופילחת אוה ןמיס .שדוקמו יזכרמ טקייבוא יפלכ הצובקה ירבח לש םהיתוקושתב 

ירבח לכ לש םנוצר תועיבשל ,יפוסניא שומישלו לופכישל ןתינ ןמיסה ,ףוגהמ לדבהב 

ךפוה ,(סנג יפל) חצרה תייחדמ וא (ררי'ז יפל) ףוגה חצרמ דלונש ,ןמיסה לבא .הצובקה 

ףוגה רדעיהכ ןמיסה הלגתמ ךכ .ושודיקב תמייתסמה ,תיתצובק תומילא לש טקייבואל 

היגולוריטרמכ הלגתמ יביטרנ טסקט לכ ךכו .וייח תורוק תא רכוזש (תמ ףוגכ ,רחא ןושל) 
".םינמיס לש 

(כ"ר — ילש אלא סנג לש אל אוה םיגשומה ףוריצ)'תיביטרנגה היגולאמוסה'ש העשב 

תיפוסוליפה היגולופורתנאה .ןמיסה תודלוויה ךילהתב תמכו ןמיסל םדוקכ ףוגה תא האור 

ןמיסכ ,תועמשמה לש טילבתב ףוגה תא האור ,בסול יסקלא לש וז ומכ ,תיטסילנוסרפה 

תורוק תא רכוזש ףוג אוה ןמיסה ,תאזה הסיפתה יפל םג 12.תחא הנועבו תעב תוישיאכו 

התילכת תושממתה לע ,ונייהד ,תוישיאה תווהתה לע ןורכיז והז :בושח לדבהב לבא ,וייח 

ארקנ הזה תושממתהה עוריא ,בסול לש ותסיפתל .תיריפמאה הירוטסיהב תילטנדנצסנרטה 

םצעכ 'הרוח'ה תא האור הדירד .Jacques Derrida, 'Khöra', On the Name, Stanford, 1995 :ואר 8 
ןורקע ומכ איה הרוח .היפוסוליפה לש הביסכ — הרוח לע רובידה תאו ,סומסוקה לש הביסה ,חרכהה 

.יח ףוגל תומדיהל ךירצ בטיה יושע סוגול :היפוסוליפבו סומסוקב — ילסרבינואה ףוגה 
Rene Girard, To double business bound — Essays on Literature, Mimesis, and :לשמל ,ואר 9 

 (1988 ,Anthropology (London, The Athlone Press 45-44 ,םש :תיטמימה הקושתה לע דחוימב ואר,
 96-94.

 10 Eric Gans, 'Introductory Remarks', Anthropoetics — The Electronic Journal of Generative

 Anthropology, II, no. 1 (June 1996: 3) http://www.humnet.ucla.edu/humnet/anthropoetics

Eric Gans, The Origin of Language. A Formal Theory of Representation (Berkeley, Los :לשמל ,ואר 11 

 (1-28 :1981 ,Angeles, London: University of California Press. לש ורמאמ תא םג ואר Gans, שדקומה

'Originary Narrative,' Anthropoetics, III, n. 2 (Falll997 / Winter 1998: 4) ביטרנה חותינל דחוימב 

 12 (834-847 :1993 ,Aleksey Losev, 'Vesch i imia,' Bytie. Imia. Kosmos (Moscow: Mysl.
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יביטרנ טסקט לכו ,תוישיאכ ןמיסה הלגתמ ךכ .סותימ ארקנ הזה סנה לע רופיסהו ,סנ 

.םינמיס לש היגולונוסרפכ ,ונייהד ,סותימכ אופא הלגתמ 

לש םינפ ינש תוגציימה ,תיטסילנוסרפהו תיביטרנגה ,תושיגה יתש לש הרצקה ןתגצה 

אלא ,וז תא וז תורתוס ןניאש תושיג הלאש ,ךכ לע הדיעמ ,ינרדומה םינמיסה םזימינא 

תוישיאכו ףוגכ הלגתמ ןמיסה .וז תא וז תונזאמו תוליבגמ תעב־הבו וז תא וז תומילשמ 

יביטרנה טסקטה .יגולונוסרפו יגולוריטרמ — םירופיס ינש רפסמו רכוז ןמיסה .דחאכ 

.תוישיאב תיסינה ותייחת לע ןכו יגרטה ותומ לע ףוגה ןורכיזכ :יביטרנ־ודכ אופא הלגתמ 

ןורכיזכ הלגתמ ףוגה ןורכיז ,ךכ .תוברתה ןוניכ יכילהת תא רזחשמו גציימ הזה ביטרנ־ודה 

(סותימה תריציכ רמולכ)ודיתעבו ורבעב ףוגה תורכזיהב ספתנש ,יביטרנה טסקטה .יתוברת 
.הנוניכ יכילהתב תוברתה תורכזיהב הלגתמ 

קסוע וז הקיטקרפב .רמוחה תונורכיזל הבשקהב ךכיפל תרייטצמ תינשרפה הקיטקרפה 

ינש .ףרטצהל ארוקה תא ןימזמ אוהו ,ולש ריאמ לש סותימהךמורב רפסמהו רוביגה ,לאפר 

לש יגארטה תוומב ןמיסה תורכזיה :האירקה לש תמאה ןמזב ונינפל םישרפנ םיכילהתה 

ןיחבהל — ונתרטמ .ןמיסב התילכת לש תיסינ תושממתה ךות תוישיאה תווהתהו ,ופוג 
םיליעפמש םינונגנמה תכרעמ תא חתנלו וללה םיכילהתה ינש לש םיבלשבו םיביכרמב 

ךא ,הרובק לש ןמור אוה יסור ןמור' :ולש ריאמ לש ןושארה ןמורה לע בתכ סיו ללה .םתוא 

שי .רבדמב רתיבב יבגל םג הפקת וז הנחבה יכ המדנ 13.'הייחת לש ןמור םג אוה אלפ חרואב 

.רפוסה תריצי לש יללכ ןויפיאכ תיארנה ,תאזה העפותה תא תקדקודמ הרוצב חתנל 

ףוגבו ןורכיזב ןאכ םיקסוע ונא ןיא יכ שיגדהל שי ,רמוחה תונורכיזל ונתבשקה תישארב 

,גנוי ,דיורפ חסונ — תויגולוכיספ תוינבתב םיקסוע ונא ןיא .םילימה לש יגולוכיספה ןבומב 

־וכיספ־וריונ וא היגולוטאמוסוכיספב םיקסוע ונא ןיא ,רחא דצמ .תורחא וא ןאקאל 

היגולאמוסב השעמל םיקסוע ונא .תיטתסא האנה לש וא האירק לש ,הביתכ לש היגולויזיפ 

רזחשל — ונתרטמ .תוישיאכו ףוגכ ןמיס לש curriculum vitae ירחא תוקחתה — תיביטרנ 

.יגולוכיספ רקחמ לש טקייבוא ונדידל םניא םרוזחישו וייח ,ןמיס .ןמיס לש וייח תורוק תא 

םיסנמ ונא .םייביטרנה וייחל יטנדנצסנרטכ ןאכ ונידי לע ספתנ ןמיסה לש יגולוכיספה ומויק 

אלו ,דועיתו תויפצת 'םירקחנ'ל ךורעל ,םינמיסה תייגולופורתנא לש תוינבתב ןיחבהל 
.םייטילנאוכיספ םילופיט 

.(119);ולילצ 13 
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רמוחה תייחתו רמוחב ןורכיזה תומלגתה :םינמיסה ךותב רמוחה ילוגליג רחא בוקענ ונא 

ןודנ .ולש לש ןמורב םרופיס תא םירפסמש םינמיסה לכב ןודל לכונ אל ,ןבומכ .ןורכיזב 

:םירחבנ םידעהו םינמיס לש תוצובק עבראב 

:ןורכיזה תדובע לע רפסמה לש םידגיה :םינמיס־אטמ — 

:הלימו םש :םיינושל םינמיס — 

םוקמוק ,רעיש ,רבג־לספס ,הבצמ־ןחלוש ,טילבת תפמ :רמוחה תוחכונכ םינמיס — 

;לבחו 

םירבגה' תונומתו םהרבא לש ותיב :ורדעיה ןיבו רמוח לש תוחכונ ןיב לובגכ םינמיס — 
.'ונלש 

םינמיס ־אטמ .1 

איה ,ותדוד ,ומיא ,ותבס)םישנ עברא לש םהיכרב לע לדג ,ןמורה לש ורוביגו ורפסמ ,לאפר 

לש םתבריקב ,(תתסה םהרבא) דחא רבגו (המודאה הדודה איה ,ותסיגו ,הרוחשה הדודה 

לע רופיסה תא םיארוקה ינזואב לגלגמ אוה .םיעגושמה תיבו םירוויעה תיב ,םימותיה תיב 

:ופוגב עבטומ תאזה תווהתהה ןורכיז .ופוג תווהתה לעו ותוישיא תווהתה 

,םידיגב זחאנ ןורכיזה ,םיתתסה לש דיה יקרפבו םירוויעה שקה־יעלוק לש םהיתועבצאב ומכ 

תונומת ,ףאה הלעמב תוחוחינה תזנג .תועורזהו םייכריה ירירשב רבצנ ,תוילוחה ןיב סחדנ 

14.(422) תולתפתמה םיכרדהו הזיחאו עגמ ןורכיז ,תולוק ,העונת ןורכיז ,תיתשרה לע עקעקה 

רבד לש ופוסב ירה :יפוסה בלשה הז ןיא ךא .ןורכיזה תרוצ תא לבקמ ףוגהו ,ףוגב רמשנ ןורכיזה 

םג וז .ןורכיזה תדובע לע תעדויה הביתכה וז .ונושלב ,ותביתכב לאפר לש ףוגה/ןורכיזה םלגתמ 

תדובע לע תודע איה הביתכה .ןורכיזה תדובע לע רופיסה ןורכיז תא הפוגב תרמשמה הביתכה 

םינמיס ינשב לאפר שמתשמ ,ןורכיזה תדובע לע ותביתכב ,ליעל הטטיצב .הנממ קלח םגו ןורכיזה 

.םיתתס לש םיידיו םירוויע לש תועבצא :ןמורה ךלהמב לגלגמ אוה םהירופיס תאש ,םיינפוג 

לאפר לש תבתוכה ודי אוה ,טטוצמה עטקה תביתכ ירוחאמ דמועה ,עלבומה ,ישילשה ןמיסה 

,תותיס וא שק תעילק ומכ ,המצע הביתכה .ןורכיזה תדובע לע ןורכיזה תא תרמושש דיה וז .ומצע 

איה דימ :ןורחאה בלשה הניא הביתכה םג ךא .רמוחה ךותב ןורכיזה לוגליג ןונגנמ אלא הניא 

.תורחא רמוח תורוצל תלגלגתמ ,ופוגב תזחאנ ,ארוקה לש ונורכיזמ קלחל תכפוה 

הלא תורעה ,ללכ ךרדב .ןורכיזה תדובע לע רפסמ תורעה רפסמה ריעמ ,ןמורה ךלהמב 

תייגוסו (םירכוז אל םירבג ,תורכוז םישנ) רדגימה תייגוס :תופסונ תויגוס יתשל תועגונ 

:המגודל .(הנבה ילב ןורכיז לומ הנבה םע ןורכיז) הנבהה 

.(1998) רבדמב ותיבב ,ולש ריאמ 14 
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לש הרעש ילחג ,הרוחשה הדודה לש החיר תוורמ .יתנבה אל .יתחרה .יתעגנ .יתיאר .יתעמש 

םיעוקשה ,םיאולכה ונמא ידש ,אתבס לש םיעושעשה־בצ ,יתוחא לש הקוחצ ,המודאה הדודה 

תא עמוש ינא [...] .ייחל דגנכ םימחו קלחו חופת םרכיז לבא ,ןיעה ןמ ויה םייומס — הזח בולכב 

.(154)ןרכזיהב ןרשב תניק תא עמוש ינא ,ןייכב תא עמוש ינא ,םישנ תריש 

אוה ןורכיזה .ולש הירוטסיההו ןמיס לכ .םינבל־םינבל םינמיסמ יונב רפסמה לש ונורכיז 

רופיסה ,הידגרטב ומכו .רשבה תניק ,ףוגה לש הקיתעה הידגרטה — הילעו ,ןורטאיתה תמב 

תיידגרטב תוכרעמה תחא איה הביתכה .ןבומ תויהל ידכ בושו בוש רפוסמ תויהל ךירצ 

,רפסמה לש ורשב תרמיזל תלגלגתמ ,ןמורה תורוביג ,םישנה לש ןרשב תניק .םינמיסה 

םייארונה לבסה תאו באכה תא דימ םילגמ םניא םינמיסה .ןמורה תורושב תמלגתמה 
:םרכזיה לשו םתייווה לש גנועה אוה םרופיס לש ינוציחה דצה .םפוגב םינומטה 

ידמש דע הלודג הכ התייה תומיענהו ,הביאה אל םגו הכובמה יב התייה אל ,יתוקניב ,זא לבא 

תא תוררמצמו ןהב ווקנש רשב יבג ךותמ תושוחתה לכ תולוע ,שממ הז עגרב ומכ ,הב ירבד 

תדמח .תוטבוצ ,תוקילחמ ,תונחוב תועבצא תוצק ,ןכור שארמ רגינ רעיש לפמ עגמ עגמ .ירשב 

.(214) םייתפש תקלח 

.רתסנה באכה תא תפשוח ,ידמל תרחואמהו תרגובה ,הנבהה .תומיענה תא רכוז רשבה 

יעוריא תא תקדהמו רוחאל הווהתמ איה ,ןמזה ןוויכ תא ,רקיר לש ונושלב ,תכפוה הנבהה 

הדודה יפל .רכוז קר ףוגה ,קדהמ וניאו ןיבמ וניא ףוגה לבא 15.ביטרנה תא תרצוי ,רופיסה 

ןורכיזל דוגינב .יטסינויסרפמיא רויצ םא יכ ,יווק ביטרנ ונמא םירבגה ןורכיז ,המודאה 

:םירבגל ינייפוא עגמו תוזח לש ןורכיז ,םישנ לש ילולימ 

,םילמ רוכזל ךירצ אל התא .בל־לע ,הצילמה לע יל חלסת ,ותוא דמלת ,הפ־לע דמלת לא אבא תא 

חוליג־תשרבמה תא רוכזת ,תוטיבמ םייניע רוכזת ,תולוק רוכזת ,ךב תעגונ ולש דיה תא רוכזת קר 

.(229) ףאה הצק לע ףצק תצק ךל המש ולש 

רצויו באה לש ורשב עגמ תא רכוז ןבה לש רשבה :רשבה ילוגליג אלא וניא ןורכיזה ןכבו 

םג ,הביתכב ,אבה בלשב .ועגמ תאו ורשב תא ,תמה באה תא ףילחהל אבש ןמיסה הז .ןמיס 

לשו 'ירבג'ה ןמיסה לש ופוס הז ,דחא דצמ .יביטרנ וקב רדוסו תתוס ,ףלחוה הזה ןמיסה 

לש םילימב רפסמה לש ותוישיא תושממתה לש התליחת וז ,רחא דצמ ;ינפוגה ונורכיז 

ךילהת המילשמ סותימה תורצוויה .ולש סותימה תורצוויה לש התליחת ,ונייהד ,ותביתכ 

הווהמ ןורכיזה .ולש םימדקומה םיבלשה םה ורכזיהו ורדעיה ,ותומ ,באה רשבש ,ךורא 

 Paul Ricoeur, Time and Narrative, vol. 1, trans, by Kathleen McLaughlin and David Pellauer 15
 (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984: 67)
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לש הרופיסו ףוגה לש ורופיס — ןמזב־וב םירופיס ינש וב םיטורחש רמוח ותוא תא אופא 
.תוישיאה 

רפסמה :הלא תונקסמל הליבומ ןורכיזה תדובע לע רפסמה ידגיהב תירופיס־ודה האירקה 

איה הזה לוגליגה לש אצומה תדוקנ ;רמוחה לוגליגכ וא רמוחה ןורכיזכ קרכיזה תא גיצמ 

ןורכיזה דקפתמ ,יביטרנגה האירקה וקב ;'הלודגה השיאה' לש הפוג ןכו תמה באה לש ופוג 

רשא ,םייתוברתה םינמיסה תריצי ךרוצל הקושתה טקייבוא תייחד — ףוגה תקחרה ןונגנמכ 

:רפסמה לצא ינפוג־יתעדות רבשמ תרצוי איה ,תבאוכו השק וז הנבה לבא .הנבהל םינתינ 
לש ותביתכ .םיינפוגה תונורכיזה תומיענ םע תכסכתסמו תירבגה ותוהז תא תרערעמ הנבהה 

הגרד לש םינמיסה לע וליחהלו הזה רבשמה תא שדחמ רשאל אלא הלוכי הניא רפסמה 

ץב קותינ — ךכל הביסה .רבשמה תא רותפל תורשפא ילב ,םייתונמא םינמיס ונייהד ,היינש 

תונשרפה .ןמורה לש תורהצומה וא 'תוימשר'ה סיסבה תוחנהמ תחא וניה רשא ,ףוגל הנבה 

איה :הרומג תויטנטסיסנוקל עיגהל הלוכי אל ךא ,תאזה החנהה תא תרשאמ תיביטרנגה 

לבס ץבל רשבה גנוע ןיב ,תישנה הנבהה ןיבל ירבגה ףוגה ץב ךוסכיסה בלשב תקדסנ 

אל ,'רשב תניק' םילימב עבומה ,יגרטה ךוסכיסה .רותפ יתלבו םילא רתונ רשא ,תועמשמה 

.הרתה ־דיל אב 

תא תטטרשמ איה :בויחל תנבומ תויהל הכירצ תיביטרנגה תונשרפה לש תודיכלה־רסוח 

וקב רצונש קדס ותואב ליחתמ תייאופותימה האירקה וק .תיביטנרטלאה תונשרפה תולובג 

גצומ תויהל לוכי תישנה הנבהה ןיבל ירבגה ףוגה ץב ריתפ־יתלבה םיסחיה רבשמ :םדוקה 

.סוניגורדנא לש סותימה תריצי ןונגנמכ ,ונייהד ,רפסמה לש תוישיאה תווהתה לש ןונעמכ 

לש טקייבואהו טקייבוסה ,תויחה םישנהו םיתמה םירבגה ,לבסהו גנועה ,הנבההו ןורכיזה 

לש םזילוה וא םזינומ .דחא יניגורדנא ףוגב לוכה — התייחדו תומילאה שומימ ,הקושתה 

תינייפואה ,תיגולומסוק־תיגולאמוס תודחא לש תרגסמב ןבומ תיניגורדנאה הסיפתה 

תצובקב תירופיס־ודה האירקה לש לע־תינבת הווהמ סוניגורדנאה סותימ תריצי .סותימל 

תא םג ומלצב בצעמה ,בתוכה־רפסמה סותימ אוהש ,סוניגורדנאה סותימ .םינודנה םינמיסה 

,רמוחה ןורכיז לש םילוגליגה דחאכ קר אל התע תרייטצמ הביתכה .ןמורב הביתכה תסיפת 

הנבהה םע ההדזמ ירבגה רמוחה ןורכיז (התועצמאבו הכותב) הבש הביבס התואכ אלא 

רצויה ,יניגורדנאה ףוגה אוה ונינפלש ןמורה ,המצע הביתכה .יניגורדנא ףוגכ ,ונייהד ,תישנה 

תוהזה ןבומב ,סותימ־ןמור אוה רבדמב רתיבב יכ ,ונתרעשה תקזחתמ ךכב .ומצע לש סותימ 

.גשומה יקלח ינש ןיב תיתוהמה 

םיימשל םינמיס .2 

םמצעבש םינמיסב קהבומ יוטיב ידיל האב ,תוישיאו םילימ ,רמוח ןיב םיסחיה תובכרומ 

,ובס םשל ההזה ,רפסמה לש ומש :םיילברוו םינמיס לש םירקמ ינשב דקמתנ .םילימ םעה 
.התודליב רפסמה לש ומא הדמלש םילימו 
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ןושארהו החפשמה דסיימ .הריציב חתפמה תויומדמ תחא אוה לאפר אבס ,קפס אלל (א) 

תודבאתה היה ותומ .ידמל רזומ תוומ תמ ,לאפר אבס ,החפשמה לש םיתמה םירבגה ןיב 

.תודבאתהה תא עונמל ידכ רבד התשע אלש ,ותשיא ללוכ ,החפשמה לכ יניעל השחרתהש 

םג המ ,חצר וא תודבאתה הז היה םאה :דוס ראשנ םלועל לאפר אבס לש ותומ ,ןכל 

םגו הזה טרפל םג ךא .םייפסכ תובוחל טרפ ,םיעודי םניא תודבאתהל אבסה לש םיעינמהש 

אבסה תא ףילחהל אבש ןמיסכ אופא עיפומ 'לאפר' םשה .הירוטסיה התיה אבסה לש ומשל 

םלגתמש ,ולש םשה אלממ בסה לש קירה םוקמה תא .חצרנ קפס דבאתה קפסש ,לאפר 

רמולכ ,אבסה ןורכיז לש תינפוג תושממתהכ הלגתמ ומצע רפסמה לאפר .ודכנ תוישיאב 

:ותילכת שומימכ תוומה תונערופל דעומ רפסמה לש ןמיסה־ףוגה .ןמיסכ 

.ימא תלאוש 'ילדגת רבכ יתמ ,לאפר' 

.יתבס תניינעתמ 'יתומת רבכ יתמ ,הקניפר' 

לע םייולת — םידודה ינשו אבס אבא — ונלש םירבגה תעברא םיהות 'י ונילא ףרטצת רבכ יתמ' 

(5).יל םיכחמ ,ןורדסמה ריק 

תוישיאל .תמ אל רפסמה לאפר ,ןמיסה־ףוגה לש וייח תורוק תניחבמ יופצ יתלב ןפואב ךא 

היהנש ךכב הווהתמ רפסמה לאפר .ולש םשה ןמיס רפסמש הזמ הנוש ,רחא רופיס שי ולש 

,ונייהד ,הביתכב לאפר לש ותוישיא תווהתה תניחבמ .הביתכה השעמב ,ונייהד ,רפסמ 

אל תמדוק תאז תוחכונל .לאפר תא חיכנמ יחכונה ןמורה ,ולש סותימה תורצוויה תניחבמ 

.אבסה ןורכיז לש — הז הרקמב ,תרחא ןמיס־תוישיא לש ,תרחא תוחכונ אלא ,תורדעיה 

־יתימה דממל קישמ וניאש דממ ,הזה ןורכיזה לש רחא דממ איה (אבסה לש) תורדעיה 

לאפר לש ותוישיא תא תשמממ ,אבסה לאפר לש ופוג תא תנייאמה ,הביתכה .יתוישיא 

שיו ,ידממ־וד ךילהת אופא ונינפל .ונורכיזבו ומשב שדחמ אבסה תא החיבנמ ךכבו ,רפסמה 

.ותוא םיליעפמש םינונגנמ ינש חתנלו ןיחבהל 

,ןורחאה הנברוקש ,תונברוק לש תלשושכ תרייטצמ רפסמה תחפשמ ,יביטרנגה דממב 

תונברוקכ םיגצומ םירבגה לכ .ןושארה ןברוקה לש יטמימ ליפכ תויהל רומא ,דכנה לאפר 

,יביטרנגה םתירוגלאה יכ ,תולקב תוארל ןתינ ךא .הרזומה תיטמימה תוומה תקושת לש 

ידי לע תקזחותמו תרצונ וז הילשא .הילשא אלא וניא ,תלשושה תתנכותמ הרואכל ויפלש 

לכ לע תצבורה תוומה תללק תא תררשאמ תאזה םזיטמימה תיילשא .'הלודגה השיאה' 

תומ ןיבל אבסה לאפר לש ותומ ןיב ינורקעה לדבהה תא הקיחדמ לבא ,החפשמב םירבגה 

הלאשה וז ילואו .תלשושל תוכיישה תייגוסכ הלגתמ םזיטמימה תייגוס .םירבגה ראש 

םאה ?ךייתשהל ידכ תומל בייח אוה םאה ?תלשושל לאפר ךייש םאה :ןמורה לש תירקיעה 

הלגתמ ךכ ?הבש םיקדסה ןומיסכ וא תלשושה לש התופיצר שומימכ הווהתמ ותוישיא 

,תמ אלש ךכב 'ונלש םירבגה' לכמ הנוש דכנה לאפר :לאפר םשה לש ילסקודרפה יפואה 

לכמ הנוש אוה תאזב םגו ,םירבגה ראשמ הנוש אוהש ,ךכב אבסה לאפרל המוד אוה לבא 

ודיקפת ,הל ץוחמ םגו תלשושה ךותב םג אוה לאפר לש ומוקמ .ובסמ ץוח 'ונלש םירבגה' 
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יתייעב לבא ,ללכ ךרדב ךכ לכ ןבומהו רכומה ,הזה סקודרפה .ימעפ־דח םגו יטמימ םג אוה 

היווק תאו התווהתה ןפוא תא הוותמ ,ותוישיא דוחיי תא רידגמ ,לאפר לש ותביבסב ךכ לכ 

־יא — תלשושב קדסה סקודרפ תא םלגמ לאפר םשה יכ ,אופא םכסל ןתינ .םייגולוכיספה 

לש ייאופותימה גראמב סותימ דוע אוה קדסה סקודרפ :רוכזל שי לבא .תכיישה תוכיישה 

תירבגה המרגורפה איה תלשושב קדסה ,תישנ הילשא איה תלשושה תופיצרש דועב .ןמורה 

םירקמה ינשב .ודוחייו ותואמצע ןעמל ולש (יגולוכיספהו יגולואידיאה)קבאמה ,רפסמה לש 

סותימ תא תרצוי וללה םיסותימה ינש לש תילסקודרפה תודחאה .םינוש םיסותימ ינש ורצונ 

ינפ .סוניגורדנאה סותימ לש ףסונ ןפ ,ןבומכ ,אוה הזה סקודרפה סותימ .רפסמה לש ותוישיא 

.תירופיס־ודה האירקב תופשחנ הזה סותימה 

 (p תנייפואמ אמאה לש התומד .םיילברווה םינמיסה םיטלוש אמא—לאפר אבס ריצב

תא הריהמה התסיפתו םילימל תדחוימה התבהא — טלובה טרפה .םירפסל התבהאב רקיעב 

ומיאמו ובסמ םילימה תבהא תא שרי רשא ,ומצע רפסמל ריצה ךשמנ ןאכמ .םילימה ביתכ 

ומכ ,תרייצמ ,היתודלות תא תרפסמ ןמיסכ הביתכה ךכב .ותביתכ םצעב התוא שמימו 

לש התאירקב הרוקמ רפסמה לאפר לש ותביתכ .המצע הלש תלשושה ןליא תא ,רפסמה 

:אבסה לאפר לש ותביתכב הרוקמ וזו ,ומא 

רצק ןמזב .םינש שולש הל ואלמש םדוק תועונתה ינמיס תאו תויתואה תא התוא דמיל [אבסה] 

לכ לש םידקונמה תומשה ןהילעו תואקתפ לאפר אבס הל הלת זאו ,ןלוכ תא רישלו תוהזל העדי 

,יתלד' ,יריס' ,'אבא' ,'הרפ' ,'ןורא' ,'ןחלוש' :רומאל ,רצחבו תיבב ויהש רוציו ןליאו ילכו ץפח 

.(12)'שורב'ו 'זרב' ,'ןבואר' 

בלש הווהמו םאה לש יתוברתה המלוע תא ןנוכמ תומשב םירוציה יוניכ לש יגולותימ השעמ 

םע דחי ,והשלכ ףוג רמולכ ,םדא וא ץפח םייק ןותנה בלשב .ןהיתומשל תויושיימ רבעמ 

ומויק חטבומ ךכבו ,הקתפה לע בותכה טסקטכ עיפומ םשה התע רבכ ךא .ולש ןמיסה־םשה 

תא םיביכרמש הלא םה ,םיתמ םיפוגהש ירחא םיראשנש םינמיסה־תומשה .דיתעב יאמצעה 

תואקתיפה ומכ ,הלאה ןורכיזה תואקתיפ ,תאז םע דחי .טסקטה תאו ןושלה תא ,ןורכיזה 

תא ומילשהב ארוקו הלגמ לאפרשו ,אורקל המייס אלש הירפסב הריאשמו תבתוכ םאהש 

לכ ,ןכ ומכ .לאפר לש ותוישיאו ותביתכ תשבגתמו תכלוה ובש רמוח ןה ,םירפסה תאירק 

.ורופיס תא רפסמה ,ןמיסל לאפר לש ותביתכב ךפוה הלאה תואקתפה־תומשה ןמ דחא 

הדודה ידי־לע הפלואש הרפכ — 'הרפ' ,םהרבא לש ותבצמ/ונחלושכ הווהתמ 'ןחלוש' 

ףוגה לש ונמיסכ םש לכ .יוכו המודאה הדודה לש תבשה קרמ ריסכ — 'ריס' ,הרוחשה 

גראמכ תרצונ רפסמה לש ותביתכ .ידוחייה הרופיסב הייחתל המקש תוישיאכ הלגתמ תמה 

.הלאה םירופיסה 

־ןורכיז שי ,רבתסמ ךכ ,תומשל :רמוחה ןורכיז לש ףסונ דממ ףשחנ תואקתפה השעמב 

ךשמהה םג ומכ ,תומשה תואקתפ .םהלש טנרפרה לש היצקנופ וניאש ,םהלשמ רמוחה 

לש ,תיגולוקאה רמוא יתייה ,תינפוגה הביבסה תא תווהמ ,ןורכיזה תואקתפ — ןהלש 
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הינפ טילבת אוה הלימה ףוג .הלש ןמסמה ,תיפרגה התרוצ וניא הלימה ףוג ןאכ .םילימה 

קר אל אמאה לש ןורכיזה תואקתפ .םדאה לש ישיאה ןורכיזה תא רמשמו םלגמש ,רמוחב 

תואקתפה תא אצומה ,רפסמה .ןפוגב הנורכיז תא תומלגמ םג אלא ,היתולימ תא תוללמתמ 

לש ףוגה ןורכיז .הנורכיז טילבת תא תוששממ וידי ,אמאה לש היתולימ ףוגב עגונ ,הלאה 

לש היגולאמוס יוטיב ידיל האב ךכב .ןתועמשמ תא ןנוכמ ,ןנבומ רשאמ תוחפ אל ,םילימה 

.ףסונ יתימ טביה ולש לש ןמורל הנקמה ,הקיטסימבו תורפסב הצופנ הסיפת ,ןושל 

רמוחה תוחכונב םינמיס .3 

םירוויעה ,וביבס םישנאו אוה ,םייניעב וא םיילגרב ,םיידיב .טילבתה םלועב יח רפסמה (א) 

שיא לש וינפ לע רוויעה ידי ומכ .ותועמשמ תא םינוב ךכו םלועה תא םיששממ ,םיתתסהו 

תועמשמה לש הקיתעה הסיפתה .םלועה לש וינפ טילבת לע רפסמה ידי תוטטושמ ,רז 

רמוחה ,הז םיתתס ןמורב .ןמורה ינפ תא תבצעמ ,רמוחב הרוצה םתוחכ ונייהד ,טילבתב 

תפמ .ץראה תפמכ ,ונייהד ,ףונה טילבתכ — הרוצהו ,ןבאכ תיטמגידרפה ותרוצב הלגתמ 

םידקומה דחא אוה ,הידימלתו תרוויעה לחר ליבשב םהרבא תתימש ,לארשי ץרא לש ןבאה 

ןורכיזה תדובע תא ןכו תועמשמה תדובע תא תגציימ ןבאה תפמ .ןמורה לש םייתועמשמה 

תועמשמ הנקמ ,גרואימד לש ותדובעל המודב ,םהרבא לש תותיסה תדובע .רמוחה ילוגליגכ 

ןורכיזלו תועמשמל םיכפוה ןבאה לש ןורכיזהו תועמשמה ,םיידיה עגמ ךרד .רמוחל ןורכיזו 

:םירוויעה לש םתעדותב לארשי־ץרא לש 

.הלאש '?ןבאמ והשמ יל תושעל לוכי התא' 

.םהרבא רמא ,'ןבאמ לוכה תושעל לוכי ינא' 

'?תושעל לוכי התא ןבאמ לארש^א' 

'?ןבאמ לארשי־ץרא' :םמותשה םהרבא 

(197).יתעדלו רוכזלו דומללו ששמל ולכויש .ילש םירוויעה םידליה ליבשב טילבת־תפמ' 

,טילבתה תפמ ,דחא דצמ .םינונגנמ ינשב ןיחבהל ןתינ הז ןמיסב םג ,םימדוק םירקמב ומכ 

לש רדעיהה תא החיכנמ ,תיתימאה לארשי־חא לש ףילחת הווהמ תעצעוצמה לארש^א 

טילבת איה תאזה הפמה ,רחאה דצה ןמ ךא .לפכתשמ ןמיסל התוא תכפוה ,הנורחאה 

,ףטלל ,עגמ רוציל תורשפאמה ,לארש^א לש תוידוחייהו תוישממה םינפה ,תועמשמה 

תוחכונכ ,רמדג לש םיגשומב ,אלא ,ףילחתכ אל לבא ,גוציי איה וז הפמ .רוכזל — ךכבו 

תועמשמה תא יתוישיא ןפואב החיכנמה ,טילבתה תפמ 16.רשפאש ידיחיה ןפואב תוישיאה 

 Hans-Georg Gadamer, 'The Relavance of the Beautiful,' trans, by Nicholas Walker, The 16
 Relavance of the Beautiful, Cambridge, Cambridge University Press, 1987: 35.
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שגרתמ ,םיסותימה רצויו תונוקיאה רצוי ,םהרבא .סותימבו הנוקיאכ הלגתמ ,ןורכיזה תאו 

:הפמה לש יתוישיאה הדמעמ תא דדחמו וילע הלטוהש המישמהמ יופצ יתלב ןפואב 

.וינפ לעש קבאה ןבול ךותמ וצצונתה םהרבא לש ויניע 

תא ודיגי םהש יל יחיטבת תא וישכעש יאנתב ,םידליל הנתמ ,ינובשח לע ,התוא ךל השעא ינא' 

(198).'הפמב ועגיש םעפ לכב ילש םשה 

.הפמה רצוי לש יטרפה ומש — ילולימה ןמיסה רשקנ ןבאה תפמ לש ירמוחה ןמיסל ,ךכ 

ומכ הז — הפמב תעגל :םהרבא לש םינפכ תולגתמ לארשי־סא לש תויתוישיאה םינפה 

,וניבא םהרבא) תיארקמ היזולאל ףסונב .ומש תא דיגהלו וב רכזיהל ,ותוהזל ,וינפב תעגל 

ןנוכמ רמוחה לוגליג :יקסבשטס םהרבא לש ישיאה סותימה ןאכ רצונ ,(ןושארה pאה הנוק 

.םהרבא לש ןורכיזה תטרדנאב הלגתמ טילבתה תפמ ,ןורכיז 

:רפסמה לש םירגובה וייחב ךשמה שי הז ןמיסל 

אל ןויצה־תודוקנ ירפסמ תאו םיצורעהו תועבגה תומש תא םגו ,בוט ןורכיז יל ןיאש יתרמא רבכ' 

,ינעמל רוכזל [רבדמב] םש ויה אל יתבסו יתודודו ימאו יתוחאש ןוויכו ,יוארכ ןנשל יתחלצה 

(267).יידי ףכב תועבגו םיצורע רכוז ,ןהילע קילחהלו לוחב תונטק טילבת־תופמ יל תונבל יתגהנ 

תוהזה תא דדחמ ,לוחבו ןבאב ,רמוחב ןורכיזה תטירח תכאלמ ,רפסמה לש היינבה השעמ 

הסיפת .תיגולאמוס־תיגולומסוקה תוהזה — םלועה ףוג ןיבו םדאה ףוג ןיב תיגולותימה 

לש curriculum vitae לש הקיטתסאל דיחא סיסב ,הארנה לככ ,הווהמ וז תיגולותימ 

.ןמורב םינמיסה 

ותומ ןויצל וביבסמ רבד לכ טעמכ םהרבא ךפוה ,ןופצמ ירוסייו םשא ישגר לוכא (ב) 

ןידה אוה .ותבצמלו ורבק הסכמל הכפהנ לארשי־ץרא לש טילבתה תפמ .ונורכיז תטרדנאלו 

חטשמכ שמשמ דחאה ודיצש ,ןבא תבצמ אלא וניא הז ןחלוש .םהרבא לש ונחלוש יבגל 

ךיראתל םוקמ שי ןכו םהרבא לש ותדיל ךיראתו ומש םיטורח רחאה ודיצ לעו ,ליגר ןחלוש 

— םירופיס ינש רפסל ותלוכימ עבונ הז ןמיס לש תוילמסה רשוע .(74)וירבדל ,דבאתי ובש 

ידממ לכב ןמזב־וב םיחכונ — תוומו םייח — םיילמסה וידדצ ינש .ודיתע לעו ורבע לע 

.וכרד קתינ תאז םע דחיו ,הז ןמיסב רשקנ ןמזה לשו רופיסה לש יראינילה ףצרה .ןמזה 

תומלגתהכ עיפומ ןחלושה ,רפסמה לש ויתונורכיז בצקב ןמורה ךרואל הענה ,הווהה תדוקנב 

ךא ,ןמורב ותעפוה עגרמ וב הטורח תודבאתהה תנווכ .דיתעה ירותסמ לשו רבעה ןורכיז לש 

.הארנ יתלב ךא ,ארונו םוצע קרכיז קוקח וז ןבאב יכ ,רורב יתלחתה עגרב .םימותס היעינמ 

רתיל וא ,ופוג םצעב ןמסמ ןחלושה .דיתעה ירותסמ םיתחופו םיכלוה ,רבעה הלגתמש לככ 

קר אלו ,תעטקנ איה ,הפיצר הניא וז העונת ךא .ןמזה תעונת תא ,ופוג תועמשמב קויד 

ילוא תאה ,םג אלא ,יביטרנ ןפואב קר אל יוטיב ידיל אב עוטיקה .הווהה עגרב ,תמלוגמ 

תושממה תוליפכ תא תפקשמ גשומה תוליפכו ,יתוישיא־יביטרנג ןפואב ,תירקיעה הדוקנה 

הדודב (א) ןיחבהל ןתינ ,יביטרנג ןמיסכ ןחלושה לש curriculum vitae^ .ןמיסה לש 
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תומרוגה ,םהרבא לש תיטמימה ותקושת לשו דראודא דודה תקושת לש טקייבואכ המודאה 

תא ןנוכמה עוריאבו רבשמה ןורתפכ דראודא דודה לש ותומב (ב) ,ןתושגנתהב רבשמל 

המודאה הדודה לש הדמעמ תא ,ונייהד ,תיתוברתה תרגסמה תאו רופיסה תא ,ןורכיזה 

ותקושת שומימכ םהרבא לש תיטמימה תודבאתהה תפיאשב (ג) ,רפסמה תחפשמב 

וא ,םהרבאב (ד) ,תומילאו ךוסכס אללו רבשמה ןורתפ ירחא ,רמולכ ,ינשה בלשב תיטמימה 

הדודה לש הילגשמב ,דראודא דודה לש ופוגל יטמימ ףילחתכ עיפומה ,ופוגב השעמל 

ותודבאתה לע ןורכיזה תוכזב םהרבאל חטבומ הז םוקמו ,רפסמה תחפשמבו המודאה 

הדעונ םהרבא לש ותודבאתה .הבצמה־ןחלושה חולב הווצמ ומכ קוקחו םלוגמ רשא ,דיתעב 

.תיפוס ךוסכסה תא םייסל 

:דואמ יתועמשמ םוקמב תעטקנו תקדסנ ןחלושה ןמיס לש תיביטרנגה היגולאנגה םלוא 

לע אלא רבשמה ןורתפ לע אל הדיעמ רפסמה תחפשמ לש תיתרבחהו תיתוברתה תואיצמה 

סוכינה תווחמ תועצמאב הנזוא קר איה :הלשכנ אל (םהרבא לש) סוכינה תווחמ .ותקחרה 

התרפהל ליבומ ףא אלא ,הקיתאה תא ןאכ ןנוכמ וניאש קר אל רבשמה ןורתפ .החפשמה לש 

ןוניכ לע הרמ תודע אלא ,תוברתה ןוניכ לע ןורכיזה תטרדנא וניא הבצמה־ןחלוש .הטובה 

,הילשאה תריצי ןונגנמ תא ,הלילשה ךרד לע ,אופא ףשוח יביטרנגה חותינה .תותיחשה 

יקלח ןקויד רייצמ יביטרנגה םזילמרופה .ירקיעה ונברוק אוה רפסמהש ,ירטילטוטה ןונגנמה 

תוברתה ןוניכ ןונגנמ תא תולגל חילצמ וניא אוה :רקיעהו .הבצמה־ןחלוש ןמיס לש קודסו 

.הלילשה ךרד לע קר אלא ,הזה ןמיסבש 

ןיב — תיתימ — תדחוימ הבריק לע רופיס והז .רחא רופיס רפסמ תוישיאכ ןחלושה 

ומכ ,ןודנה ןמיסב .תתסמ אוהש םינבאב תשממתמ תתסה לש ותוישיא .ןבאה ןיבל םהרבא 

.המש םעו תוישיאה םע ההוזמ ןבאה ,(לארשי־ץ־וא טילבת ןוגכ)ןמורב םירחא ןבא ינמיסב 

הבצמה־ןחלוש .תוישיאכ ותווהתה לע םג אלא ,יטמימה רבשמה לע קר אל רפסמ ןמיסה 

רופיס תא וארקיו חולה ינפ לע וטטושי םייניעהו םיידיה .םהרבא לש ותוישיא טילבת אוה 

— ונייהד ,תישפוח הריחב ךותמ ומצע לע רזג אוהש שנועה הז .יח ומצע תא רבקש םדאה 

הקיטקלאידה .תילרוג רמולכ ,תיחרכה טעמכ ,תשקבתמ התיה וז הריחב ,תאז םע דחי .תיתא 

הזכרמב .תיתימה םלועה תנומת תא ןמורב תססבמ ,לרוגהו הקיתאה ,חרכההו שפוחה לש 

םע יתאה סחיה תועצמאב תננכמש ,םהרבא לש ותוישיא — ןותנה הרקמב ,תוישיא תאצמנ 

ןבאמ הנואתב עגפנש ,דראודא דודה לש ותומל תוירחא ומצע לע לבקמ םהרבא :רחאה 

:ןבא םע םהרבא לש תוהדזהה וק ,תיגולונורכ הניחבמ ,ליחתמ ןאכ .םיעלסה ץוציפ תובקעב 

־תיגולומסוק ,תיתימה םלועה תנומת תשבגתמו תכלוה ךכ .גרה םהרבא ירק ,הגרה ןבא 

תחפשמל תפתושמ וז הסיפת .ימסוקה (סונ)לכשב בטיה ןגועמ שחרתמש המ לכ :תיגולואונ 

קלח היהנ ,ןידה רזג תא האילפמ תויעבטב ומצע לע לבקמ אוה ןכל ,םהרבאלו רפסמה 

המודאה הדודה ,דראודא דודה .תודבאתהל ומצע דעיימו ,'ונלש םירבגה'מ דחא ,החפשמהמ 

,יתאה סחיה .לרוגה לש קרו ךא אלא ,תונברוקכ וז תיתימ תואיצמב םיספתנ םניא םהרבאו 

,תודבאתה לע םולח /דיתעה ןורכיז' .םהרבא לש ותוישיא תא םיננוכמ ,תוירחאה תלבק 
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.תוישעמה תלעב ןבאה תוירמוחב םימלגתמ ,תענמנ יתלב ךא תישפוח — תוומב הריחב 

תא תננוכמו הקיתאה ידי־לע תננוכמ ,תודבאתה תארקל םהרבא לש ותוישיא תווהתה 

תלבקב הדועיי תא תשמממה תוישיאה סותימ ,םהרבא לש סותימה רצונ ךכ .הקיתאה 

.הבצמהךחלושב םלוגמה ,רחאל תוירחאה 

תנבהל םיצוחנ םהינש ,הריתסב םידמוע םניא הבצמהךחלושה לש םירופיסה ינש 

שומימו תוירחאה תלבק לע םולחהו ,ןברוקו סוכינ ,תומילא לע טויסה :ןמיסה תועמשמ 

תועצמאב תלהונמ ןמיסה לש תירופיס־ודה תכרעמה ןודנה הרקמב יכ ,קיסהל ןתינ .דועייה 

ןמיסהשכו ,הזתיטנאו הזת םניה ,יתוישיאהו יביטרנגה ,םירופיסה ינששכ ,הקיטקלאידה קוח 

.תיטקלאיד הזתניסכ עיפומ ומצע 

םיליבשה דחאב העוקתה ןבאה םג ,םהרבא לש ורצחב סונאי־ףוצרפ תלעב ןבאה ומכ (ג) 

הב םילגתמ הלאה םינפהש ,ךכב הנוש איה ךא .םינפ־תבר הניה 'הלודגה השיאה' לש הנגב 

לש תורוצ יתש תומלגמ םינבאה יתש .הז דצל הז אלו ,הז ירחא הז םהרבא לש ולמזיא תחת 

ןבאהש העשב .ןמורה ירוביג לש םתנחבה יפל ,תישנהו תירבגה — ולוגליגו ןורכיזה תרימש 

הלודגה השיאה לש ןבאה ,(ירבגה אוה)יתוזחה־יבחרמה ןורכיזה תא תמלגמ םהרבא לש 

תבתכומ וז תירדגימ הנחבה ,הרואכל .(ישנה אוה)יראינילה־ילולימה ןורכיזה תא תמלגמ 

הנחבה ןובשחב חקינ םא ךא .םינבאה יתש תא תתסמש הז אוה םהרבא ירה :םירבגה ידי־לע 

יכ ונל ררבתי ,םירבג לש םתדובע וז תומל היפל ,הלודגה השיאל תכיישה ,תרחא תירדגימ 

לש תיסיסבה תיתימה םלועה תסיפת תרגסמב תונומאב ןמורב תוגצומ תוירדגימה תונחבהה 

ןבאל םהרבא לש ותשיג תא טרפבו ,תואיצמה תא תובצעמ הלא תונומא .ןמורה ירוביג לכ 

תונחבהה תא םינבאה תורכוז ,םייטרפה ןהיתונורכיז דבלמש ,ררבתמ .רפסמה לש ותיב ןגבש 

לש ןבאה טילבת תא תרצוי ןמורה בחרמב םינבאה יתש לש ןתודחא .תוילרוגה תוירדגימה 

.ןמורה ירופיס לכ םירוכזו םיטורח ובש ,יניגורדנאה ףוגה 

ידי ךא .םינפ תרסחו תימתס ,תרתוימו העירפמ איהש ,ךכב ליחתמ ןגב ןבאה לש הרופיס 

ונא הז ךילהתל .תוישיאכ הווהתמו תכלוה ןבאהו ,ןורכיזו םינפ ,הרוצ הל תונקמ תתסה 

:סיסאופותימ םיארוק 

תוצור אל ונחנא' .אתבס הרמא ,'ךלש הזה קמולה םע ותוא רוקעת ?םהרבא ,םש קפוד התא המי 

.'ןש םירקועש ומכ ,ירמגל ותוא איצות .םש ותוא 

ויקושו ויתועורזו והזחו וינפש ,םוריע ןבא רבג לש ופרועו ויכריו ויפתכו ובג השענ עלסה [...] 

הדודה [...] .ץוח יפלכ םיטלוב ויתובגעו ובגו תוריבכה ויתומכשו ודוקדוקו ,המדאב םירובק 

השקה ונבשיב תטבוח ,םיכוראה היפגב תפפונמ ,ןבאה שיא לש ובג לע הבכרו הצפק הרוחשה 

.תקחוצו 

תבשל םילוכי םישנא ינשש ,חוטשו ךומנ ,ןבל ןבא־לספס התע השענ רבגל היהש עלסה [...] 

.חחושלו אורקל ,וילע 

אלא תועובצ ןניא ויתוצבשמש ,טמחש־חול התע השענ ,לספסל היהש רבגל היהש עלסה [...] 
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ללגב .ןתוא םיריהבמו םיהכמ םהיללצש ךכ ,ןהלש םיקומעה תותיסה יצירח ןוויכב וזמ וז תולדבנ 

־ירחא תונבל ושענ רקובב תורוחש ויהש הלא .ןעבצ תא תוצבשמה ופילחה לצהו שמשה תעונת 

.םיירהצה 

םג' :הרמא וזו ,איה םג ותוא הארתש ידכ ,הצוחה המודאה הדודה תא הררג הרוחשה הדודה [...] 

(140-137).'חש םימעפל קחשמ היה ונלש דראודא 

רכיה ינמיס םהרבאל שי םהבש ,םייתימה (תוזופרומאטמה) הרוצה ילוגליג לש ףצר ונינפל 

רצוי הזה ףצרה .לארש^א טילבת השעמב רבכ וטלב רשא ,גרואימד־לא לש םירורב 

.ךופה האירק ןוויכב ,תוישיאה תווהתה לעו ,דחא האירק ןוויכב ,תוברתה תווהתה לע רופיס 

.וב רוכזו רומש ,ומצע רמוחה לוגליגב עבטומ אוה :שיגדנ ,הזה רופיסה תא ארקנ םרטב 

לש תינורכאידה תויראינילה .ףוגה ילוגליגב רצונ סותימה ,סוידיבוא לש תודופרומאטמב ומכ 

,טסקטה תאירק לש ןמזה ןיבל םילוגליגה רופיס לש ןמזה ןיב תוהז תרצוי הלאה םילוגליגה 

ינושארה ,ירקיעה עוריאה .ןמורה תאירקו סותימה תריצי ןיב וא ,ןמורהו סותימה ןיב ,ונייהד 

וניאש ,םותימה תריצי לש עוריאה רמולכ ,ומצע לוגליגה ,ןבומכ ,אוה הזה סותימב יסיסבהו 

תא רומשל ןורכיזה לש תלוכיה .רמוחה ןורכיזב תמלוגמה ,תרחאה תואיצמה תולגתה אלא 

תרחא תואיצמל םוקמ תונפל תאז םע דחיו ,רמוחה ינפ טילבתב תמלוגמה ,הנותנה תואיצמה 

תולגתהה ,יתורפסה סיסאופותימב .תולגתהה תא תרשפאמ ,תורחא רמוח ינפ תלעב 

17.הל ההז םצעבו טסקטה תאירק ןמזב תשחרתמ 

תודלוויה תא ראתמ ןושארה .םירופיס ינש תוחפל תפשוח תולגתהה לש הקיטיונמרהה 

:םילספ השולשל םאתהב ,םיבלש השולש םינחבומ הז ךילהתב .תמה םדאה ףוגמ תוברתה 

רשקה לע (א) תזמרמ המדאה יפלכ םינפה םע ותביכש ;ותרובקו םדאה תומ (1) 

לש יתישארבה ,יאכראה יפואה לע תודע — המדאה םע ולש ימיטניאה ,קודהה (קוביחה) 

ילוא ,ןומדק חצר — 'ב־ו 'א ףוריצב) חצר — ותתימ לש םילאה ןפואה לע (ב) ,הז בלש 

,חצורה ןיק תאו חצרנה לבה תא ,תחא־הנועבו־תעב ,גציימ רבגה לספ ;לבה חצרל זמר 

ןיא ,הז הרקמב ;(ןמזב־וב ןברוקכו חצורכ גצומ םהרבא םג ךכב :המדאה דבוע היהש 

:תוומ היה התישארבש תרכוז תוברתהש קיפסמ .תמה םדאה לש תיטרפה ותוהזל תובישח 

ינשל םוקמה תורצוויהב (א) תגצוימ תוברתה תחימצ :םישנא ינשל לספסה תיינב (2) 

ןמזו םוקמ לש תורצוויהב (ב) ,תרושקתה ןוניכו תומילאה תייחד ,ונייהד ,םיחחושמ םישנא 

לש תיזיפאטמה תילאוטקאה הדבועה אוה תולגתה לכב הלגתמה ירקיעה ןכותה ,סניוול יפ־לע 17 
Emmanuel Levinas, Beyond the Verse, trans, by Gary D. Mole, London: The Athlone) תולגתהה 

 129 :1994 ,Press). ןמזב־ובו ,קחה ןמ האב הלש הלימהש ,ךכב רדגומ תולגתהה לש סוטאטסה
םזיאתאה לובגל תברקתמ תולגתהה תלימ ,טסקטב התומלגתהב .(133 ,םש) םדאה ידי־לע תספתנ 
טסקטש ,ךכ תוכזב תירשפא תאזה תומלגתהה .(121 ,םש) תונשרפו ןורכיז ,הירוטסיה ינפב תפשחנו 

.(171 ,םש) תולגתהה דוסי לע םייונב ,המצע האירקה ,הזככ יתורפס 
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לש וא תוברתה יגשיה לש הרבעהלו רומישל םיאנתה תורצוויהב (ג) ,(האירק ,החיש)יאנפל 

יגוצייה קלחה — יאנפה תוברת ;'דכו תונותיע ,תורפס — תספדומ הרוצב יאנפה ישימשת 

תומילא ,תוומ וב ויהש םוקמ ותואמ תחמוצכ תגצומ — תינרדומה תוברתה לש רתויב 
18.חצרו 

— קחשמכ רתויב תיתוהמה התרוצב (א) תוברתה תא גציימ טמחשה קחשמ (3) 

(ב) ,תוריחלו תומילאה תייחדל יחרכה ןפואב רושקה ,תוברתה לש יסיסבה ןייפאמה 

תלוכיו ינחור סיסב שרודה ,טמחש ומכ יטסיטילא קחשמכ רתויב תמדקתמה התרוצבו 

תאו ותוחכונ תא ,קיחדמ ףא ילואו ,לוכיבכ ,שרוד אלו ,דואמ ההובג תילאוטקלטניא 

.(הווהב — יחה ,רבעב — תמה) ףוגה לש ותוינושאר 
:המודאה הדודה לש הירבדב רתוי יולג השענו לגעמה תא רגוס הזה יביטרנגה רופיסה 

הידי־לע ספתנה ,תמה דראודא דודה ןורכיז אלא וניא טמחשה חול יכ ,רורב התניחבמ ירה 

תונשרפכ םיעיפומ ליעל טטוצמה עטקה ףוסב הירבד .חצרנכ (םהרבא ידי־לע םג הארנכו) 

רופיסה תא הניבה לבא ,ןורחאה לוגליגה תא קר 'הארק' המודאה הדודה .הזה רופיסל 

(הלוכ תוברתל תוירחאה תלבק) חצרב ותאדוה וז :ורפסל ןווכתה םהרבאש יפכ ,ואולמב 

.תוינחורלו תויתוברתל ,רדסל תיטמימה ותקושתבו 

לספסה ךרד ,טמחשה חולמ :ךופהה ןוויכב ארקנ ,ןבאה ילוגליגב םלוגמה ,ינשה רופיסה 

איה ךופהה ןוויכב האירקה .הב רובקהו המדאה תא קבחמה רבגה תומד תארקל ,םיינשל 

תא ,רקיר ירבדל ,הפילחמו ןורכיזה לע תססבתמ איה .תונשרפהו הנבהה לש ילרגטניא קלח 

,ודיתע תא ,לוכיבכ ,רכוז טמחשה חול ,ןודנה הרקמב ךכ ,9.דיתעהו רבעה לש םהיתומוקמ 

,םילוגליגה תשולש .המדאב רובקה רבגכ םילוגליג ינש דועב שממתהל — ודועיי תא ונייהד 

תגציימ לוגליגל לוגליגמ ןמזב העונתהו ,םהרבא לש ותוישיא תא םיגציימ ,םילספה תשולש 

תא תתסמ םהרבא :קהבומ יטמימ דוסי שי וז תווהתהב ,דחא דצמ .ותוישיא תווהתה תא 

הירוטסיהל ,רחא דצמ ךא .דראודא דודה לש הירוטסיהה לש יוקיחכ ומצע לש הירוטסיהה 

ךחלוש לש הרקמב ומכ .המדאה םע תוקבחתהה סנב תולגתמה ,תוידוחיי םינפ םהרבא לש 

אלש חצרל תוירחא ומצע לע לבקמ ,המשא־אלל־ותמשא תא ןבאב תתסמ םהרבא ,הבצמה 

.ותוא ןיבמ אוהש יפכ ,ודועיי תא ךכב שמממו — המדאב ומצע תא רבוקו שינעמ ,עציב 
םינפ־לא־םינפ יתאה דמעמב תלעפומ סותימה תריצי .ומצע לש סותימה תא רצוי םהרבא 

קחשמב — תוישיאה לש םינושארה םילוגליגה ינשב םלוגמ הזה דמעמה .רחאה לומ 
הלוגליגב .רחאה םע גולאידב תלעפומכ תוישיאה תווהתה תא גציימ סותימה .החישבו 

לע ססבתהב .Denis Hollier, 'Blood Sundays,' Critique 516 (1990: 347-363) :לשמל ,ךכ לע ואר 18 
לש םימסרופמ םיירוטסיה תוערואמ ןיב תיתוברת־וכיספ הקיזב ןד רקוחה ,יאטב 'זרו'ז לש תוירואיתה 

תומוקמב רתוי רחואמ ונבנש תורייתו שפונ ,תוגיגח לש תויצקרטא ץבל זיראפב םימד תוכיפש 
.וללה תוערואמה 

 Ricoeur, Time and Narrative, pp. 67-77 19
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.תיריפמאה הירוטסיהב ילטנדנצסנרטה הדועיי שומימ — םנ הרוק תוישיאה לש ןורחאה 

— (ןבאה)המדאה םע תיתימה ותוגוודזהכ הלגתמ ,םהרבא לש תודבאתהה ,הפ־הד־וטואה 

־יגולומסוק־יגולאמוס ןמיסכ הלגתמ רובקה רבגה לספ ךכ .ימיימשה תתסה לש ותבוהא 

לדבהב ,ןכבו .םלועה לש ותועמשמ טילבת אוה ףוגה ,םלועה םע ההוזמ ףוגה :ינגומסוק 

תייחד לש יטמימ ךילהתכ םהרבא לש ותוישיא תווהתה תא גיצמה ,יביטרנגה לדומהמ 

תריציכ התוא גיצמ םילספה רופיס לש ייאופותימה לדומה ,ףוגה תלילש תועצמאב תומילאה 

/תועמשמה ןוניכ .רחאה םע יתאה סחיה ןוניכ תועצמאב ומצע ףוגב תידוחייה תועמשמה 

ינש ,םינוויכ ינשב האירק דימת איה האירק םא .ףוגה/תוישיאה ןוניכ םע ההדזמ ןמיסה 
.תונשרפל םייחרכה םילדומה 

לש תוצופנה תורוצה תחא וניה ,ותועצמאבו םיצפחה ףוגב תוישיאה לש התווהתה סנ (ד) 

םיצפח השולשב ןאכ ןודנ .רמוחה ןורכיז לש םיירקיעה םיגוסה דחאו ןמורב סיסאופותימה 

.לבחו םוקמוק ,המודאה הדודה לש הרעיש :ןורכיזה ירמוש 

.התוישיא רופיס תא רפסמו םלגמ ,המודאה הדודל םשה תא ןתונ םודאה רעישה (1) 

:תיארקמ־תישמשו תינימ — הרישע תוילמס הז רעישל 

היה הייחת לש יעגר סנ לבא ,הארמל טושפ ,קיקדו םוח המודאה הדודה לש רצקה הרעש [...] 

רבדל ליחתמו תומודא־תוימואתפ םישא ףלאב קלדנ היה זא .היצח תא שמשה וב תוריב ללוחתמ 

,יניע דגנל שממל גהונ ןמזהש םיירזכאה םידבעידה דחאב ,ךכ־רחא תובר םינש קרש ,הפשב 

,ךיתועבצא תא יב עסה ,יתוא ףטלי ,רעישה רמא ,'לאפר ,יב עגי :הניבהל וליפאו העמושל יתדמל 

[...] /ינבהא 

לש םירוחב ,לאפר ,לכתסת־לכתסת' [...] םהרבא ידידי יל רמא ,ישא ומכ רעיש הל היה םעפ' 

לש בנזה ומכ .םעפ היה הלש רעישה הככ' [...] 'רבדמ ינא שא ןימ הזיא לע ןיבתו ,םילחגה־חפה 

.'םידיפלהמ רעוב םגו לעושה לש תורעשהמ םודא םג ,רוביגה ןושמש לש םילעושה 

'י הרק המוי 

(43-42) .'ותוא הל וביכ' 

.תוחולה דחא לע ךפשו םימ ילד לטנו ,ולש 'לאפר ,לכתסת־לכתסת'ה תא [םהרבא] יל רמא זאו' 

,םימעפה רתי לכב ומכ לבא ,שחרתמ ןבאהו םימה סנ תא יתיארש הנושארה םעפה תאז התייה אל 

.שדחמ םעפה םג יתמעפנ 

תודוסהו םירויצה לכ תא םואתפ םיאור ךיא יתקלדנ תאזה התמה ןבאה ךיא ,לאפר ,האור התא' 

הל תכפשנ שמשהשכ תקלדנ ,איה םג הככ ?תיאר ,לאפר ,תיאר [...] ?הלש םייחה תאו רואה תאו 

(213).ישארה לע 

הריהנ ,תוומה תרה תילרוג הבהאכ רעישה לש ('תינושמש'ה) תיארקמה־תישמשה תוילמסה 

הנוב ,התמ ןבאו םילחג לש םייומיד םע דחי ,תאזה תוילמסה .םיטטוצמה םיעטקב ידמל 

םיממודה םימצעה תכיפהכ עיפומ הייחתה סנ ,תוטטיצה יתשב .סנה רואיתל יטאופ סיסב 
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תא העידומ ןבאה ,ותקושת תא עיבמו רבדמ רעישה :תוישיאל ,תורבדמו תויח תודשייל 

השעמ לש דימתמה שודיחה תמצוע תא ראתמ ,ונשרפו ונעמנ ,סנה דע ,רפסמה .היתודוס 

לש התוידוחייב ,תרחאה תואיצמה תולגתה עוריאב — תאזה המצועה רוקמ .הייחתה 

,תוישיאה ןורכיז תא ררחשמ הייחתה סנ .ויניע דגנל (תרצונ אל םא) הלגתמה תוישיאה 

תוזופרומאטמה יסותימ תא ללוכה ,המודאה הדודה סותימ רצונ ךכ .םמודה רמוחב רוצאה 

הז טרפ .ןבאל הלושמ איה ליעל טטוצמה עטקב .ולש תודוזיפאכ ןבאה לשו רעישה לש 

גרואימדכ גצומ רשא ,םהרבאל הלש 'הבהאה' רשקהב תדחוימ תיתימ תועמשמ לבקמ 

תנומת תרגסמב תספתנ ,תודרפיהה רחאלש םתורחאתה ,ץראהו םיימשה תוגוודזה .ימיימש 

.רמוחל (הרוצה ןורכיז וא)ןורכיזה תרוצ ןתמכ ןמורבש תיתימה םלועה 

,םימדוקה םירקמב ומכ ,םירפסמ ,ןורכיזה תא םיררחשמהו םירמשמה ,רמוחה ילוגליג 

רופיסה .התע הז ונראית ,ייאופותימה לדומה יפ־לע יונבה ,דחאה תא .ןמזב־וב םירופיס ינש 

רוא .ןבאהו רעישה לש ןורכיזה יקמעמ תא ףשוח ,יביטרנגה לדומה יפ־לע יונבה ,רחאה 

לש ותומ :'ויוביכ' תורוק תא םג אלא ,רעישה לש דחוימה ויפוי תא קר אל הייחמ שמשה 

רדסה .הלודגה השיאה תחפשמ ידיב המודאה הדודה לש הלוצינו הסוכינ ,דראודא דודה 

,החפשמה תא ךכב תסנרפמו םהרבא לש ושגליפכ המודאה הדודה תשמשמ ובש ,ןותנה 

יכ ,וניאר םירחא םינמיס חותינב רבכ .םידדצה לכ תא הרואכל קפסמה רבשמה ןורתפכ ספתנ 

םיבגשנה םינמיסה יכ בושח ,יביטרנגה םזילמרופה תניחבמ ךא .םילאו בזוכ ומצע הז ןורתפ 

אוהש הז ידכ ךות .לפאה םרוקמ לע תוירבאקמה תוישעמה תא םירפסמ הייחתה סנ לש 

דודה לש הרקמב יתימאה)יגרטה ותומ לע םג רפסמ ישמשה רעישה ,הקושתה לע רבדמ 

לע ,ןברוקה — הקושתה טקייבוא לש (המודאה הדודה לש הרקמב יטמימה ,דראודא 

ךות .(ינשה בלשה ןברוק)ומצע ולש םילאה סוכינה לעו (יובכה רעישה)ןמיסה תורצוויה 

תאז איה :הלש לפאה דוסה תא םג תרפסמ התמה ןבאה ,התויחתהו התוקלדיה ידכ 

תומלגתההו ןמיסה איה :דראודא דודה תא הגרהו ןובריקה ילככ (יטמימ ןפואב) השמישש 

.םהרבא לש ןברקמהו רצויה ולמזיא תחת ןברוקל ךופהל הדעונ איהו ,תוומה לש 

.ןמורב תחא םעפ קר רמוחה ןורכיז לש ןמיסכ עיפומ המודאה הדודה לש םוקמוקה (2) 

:הבר העבה תמצוע לעבו דואמ יגוציי ךא ,טושפ הזה הרקמה 

.םמוח תא םימה ודבאי אלש ,ינוחרפ הבע ליעמ ןיעמ ול היהש ,רתוי לודג םוקמוק 

וקדח הארמל הרוחשה הדודה יל השחל ,'תונחה תא רוגסל חכש הלש םוקמוקה ,לאפר ,לכתסת' 

.וליעמ ירותפכ ןיבמ ץיצמה ,םוקמוקה לש 

,יל הגזמש בלחב־התה תא יתאקה טעמכ ינאו ,המודאה הדודה הרמא ,יונממ יל ראשנש המ הז' 

תומצע ומכ ,ויתוידיבו ולש תונידעה הניסרחה תונפודב ,ונממ יתיתשש לפסה יל ומדנ םואתפ יכ 

(320).תופושחו תולחלחכ־תונבל ,דלש לש וילסכו ויפתכ 

ךלהמה ןוויכב .ירתס־ודה ךלהמה תא ןאכ תוהזל ןתינ ,םימדוקה םירקמב ומכ ,בוש 

תילאוטקא תוישיאכ הלגתמו הייחתמ םוקמוקה ,הרוחשה הדודה תרציימש ,ייאופותימה 
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לע רפסמ םוקמוקה ,המודאה הדודה תרציימש ,יביטרנגה ןוויכב .קהבומ ינימ יפוא תלעב 

ךפוה םוקמוקה ,תייאופותימה הזופרומאטמב .תמה ןורכיז — תדחוימה ותועמשמ רוקמ 

החפרומאטמה ,רפסמה לש ותעדותב .תמ ףוגל — תיביטרנגה החפרומאטמב ,יח ףוגל 

הזופרומאטמה תדקפתמ תאזכ הרוצב .דואמ תישגרו תישחומ הרוצב תשממתמ תיביטרנגה 

םיינשה לש םתושיגר תוכזב ןה ,ירשפא רבדה .הרוחשה הדודה לצא תייאופותימה 

.ןמורב םיצפחה לש תיתימ־תיתוישיאה העבהה תמצוע תוכזב ןהו תוזופרומאטמל 

רפסמה לש ותימע ,ןינקו ץב םיסחיה לע לשמכ עיפומה ,לבחל םג תינייפוא וז המצוע (3) 

וליפכל ןינקו תא ךפוהו לאפר לע םג ךלשומ לבחה לשמ .ומיא ןיבל ,רבדמב ותדובעב 
:ודוגינלו 

ילש אמאש דחפמ ןמזה לכ ינאו ,תיבהמ ךתוא קורזת ךלש אמאש דחפמ ןמזה לכ התא' [:לאפר] 

.'הרזחכ יתוא חקית 

,יל דיגת' :וינפ לע החרז הנושמ הרהנ .ןינקו חנאנ ,'לבחכ רשק ומכ ןכ םג הז ילש אמא םע ינא' 

תא ול םיחתופשכ ?לבחל באוכ רתוי יתמ ,םימכח םכמצע תא םיבשוח םיקיה םתא ירה ,לאפר 

(375)'יול םיקדהמשכ וא רשקה 

שפנה לבס ,סותימה־ןמורב וא סותימב :המצוע־בר יתימ עבמב תמלוגמ תיגולוכיספ תואיצמ 

לשמ .היגולומסוקלו היגולאמוסל ההז היגולוכיספ ,םלועה לבסב םידחואמ ףוגה לבסו 

תודחאה תא — ןמורה לש יזכרמה יתימה ןייפאמה תא שיחממ אוה .לשמ קר ומא לבחה 

.רמוחה ןורכיז ול שי יכ ,לבוס תמאב לבחה ,סותימב .תיגולומסוק־תיגולאמוס־תיגולוכיספה 

:תומילאה ןברוקל ותוא תכפוה ,לאפר לש ושפנ־ופוגב (ןמיסה תריצי) 'רשק תרישק' לכ 

ריתהל ןויסינ לכ .םילאה 'רשוק'ה לש ונורכיז תאו אוה ונורכיז תא תננוכמו לבס ול תמרוג 

תא ןנוכמו לופכ לבס ול םרוג ,תומילאה ןברוקל ומצע ותוא ךפוה ןורכיזה־ןמיסה־רשקה תא 

.הלופכה המוארטה ןורכיז 

ורדעיה ןיבו רמוח לש תוחגונ ןיב לובגכ םינמיס .* 

םינמיסל התע רובענ .תיתוישיאה םתוחכונ אולמב םידקפתמ םדוקה קרפב ונודנש םינמיסה 

תונומתו םהרבא לש ותיב :תוישיא לש תורדעיה ןיבל תוחכונ ןיב לובגב תרצונ םתועמשמש 
.'ונלש םירבגה' 

תיב הז .הז גוסמ םינמיס לש תובושחה תואמגודה תחא אוה םהרבא לש קירה ותיב (א) 

תא הנב םהרבא .ויתוגרדמ לע ךרד אל םדא ףאו לוענ רתונשו ורצחב םהרבא הנבש ןבאה 

.'הכלמ ומכ' תיבל סנכיתו אובת איהש ,הווקת דבאמ וניאו המודאה הדודה ליבשב תיבה 

ורוקמ ,םירחא םיבר םינמיס ומכ .הזה תיבה לש ורוקמ תא תולקב ההזי יביטרנגה חותינה 

לש ,קויד רתיל ,ןבא לש ןברוקכ גרהנ דראודא .דראודא דודה לש ותומב הזה ןמיסה לש 

,היינבלו הריציל — תוברתה ןוניכל ןורקיעב ןווכמה ,םילאה חוכה .ןבאב היינבה תודובע 
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דיל קיר ללח ריאשה הזה גרהה .םדאה ןברוק תא הבגו ולש תוירזכאה ךלומ ינפ תא הליג 

ךותמ ,םעפה .םהרבא לש תיטמימה ותוליעפ לש תואמגוד רפסמ רבכ וניאר .המודאה הדודה 

קירה ללחה תא ודיל םהרבא רצוי ,הלעב תומל תוירחא תלבק ךותמו המודאה הדודל ותבהא 

,המודאה הדודה .םדאה ןברוק לע תרפסמה ,ןבאמ רשעה קירה תיבה תא — ולש יטמימה 

הניאו תיבה תלעבל תכפוה הניא ,תיבל תסנכנ הניא ,םהרבא םע הילגשמ ףרח ,ינשה ןברוקה 

ותורדעיה תא חיכנמ ,תומילאה ןורכיז תא חיצנמ ,תוברתה למס ,תיבה .וללח תא תאלממ 

.ןברוקה לש 

ולש ייאופותימה רופיסה יכ הארנ ,הרהבוה תיבה לש תיביטרנגה תועמשמהש העשב 

,תיבהמ םירדענ הלש םיסותימה םג תוישיאה םע דחי ,םנמא .ונינתאל עיגהלמ עונמו םוסח 

תוישיאה .םויק־יא לש לובגכ הווהתמה תוישיאה סותימ — שדח סותימ רצונ תעב הב לבא 

לאפר םהיניבו ,ןמורה ירוביג לש תילובגה תוהמה לש תומלגתהכ ,ומצע תיבה איה תאזה 

תווהתהה לש התוהמ תא ךכב םימלגמו ,תוומה ,םויק־יאה לובגב םיווהתמ םה .רפסמה 

וניא יוקיחה לש ןורחאה טקייבואה ,תיטמימ תוליעפכ תראותמ םירוביגה תוליעפשכ .המצע 

20,יאטאב 'חו'ז לש םיגשומב ,ויומיבב תוומה תיימדה ,יטמימה תוומה לאוטיר .תוומ אלא 

ןורחאה לובגה תייצחב הווהתמ תוישיאה ,הז לאוטירב .ןיאב תעגל הדיחיה תורשפאה איה 

םלוע ,תועמשמה םלוע לש ותורצוויה לע תרפסמ וז תוישיא .היסרגסנרטב — המויק לש 

לע סותימ אופא רצונ םהרבא לש תיבב .םיתמה םלוע ,ןיאה םלועמ ודודיב ךות ,םייחה 

אוהש ךכב .סותימה תריצי לע סותימ ,תורחא םילימב וא ,תועמשמה תריצי לע ,תווהתהה 

לש התווהתה סנ לע יטקלאידה סותימה תא תיבה רצוי ,תוישיאה תורדעיה תא חיכנמ 

.ולש ןורכיזה תא הווהמו תיבה ימאב םלוגמ הזה סותימה .סיסאופותימ לע ונייהד ,תוישיאה 

תוישיאה תא םג אלא ,ןברוקה תורדעיה תא קר אל חיכנמ םהרבא לש קירה ותיב 
.יהמ תווהתה לע תרפסמה ,תיביסרגסנרטה 

חוורב — רחא רדעיה ןמיסב תווהתהה סותימ רצונ ,רתוי ףא היולגו הבר המצועב (ב) 

:רפסמה לש ותיבב ריקה לע תויולתה 'ונלש םירבגה' תונומת ןיב 

לומ ילגר תונוהב לע דדונתמ ינא הליחת .יתהבג תא ימצעב קודבל ,ידבל ןורדסמה לא בנגתמ ינא 

םינבלה תויאיגב אקווד יטבמ תא ץעונו םהילע םירעמ ינא ךכ־רחאו ,דרויו הלוע ,םירבגה תעברא 

הסנמ ינאש ןורכיזה תונומת ןיבש םיחוורה ומכ ,ילש טלפמה ירוזא םה הלא — תונומתה ןיבש 

הידש ןיב ומכ ,ןיזאהל ,חונל ,ערתשהל לוכי ינא ,וללה םינטקה םינבלה תויאיגב ,ןאכ .ןאכ םיקהל 

,םיעותעת־ןיע ,תפסונ ןיע ןימ םש תרצונ ,ןהיניבש חוורב טיבמ ינאשכ .הנור לש היניע ןיבו 

,ישימח ,ףסונ רבג חוורב הווהתמ ונלש םירבגה תעברא לצא וליאו ,הקיחצמו תינוימדו תישילש 

(296).ללכ קיחצמ אלו 

 Georges Bataille, 'Hegel, la mort et le sacrifice,' Deucalion 5 (1955: 21-43) 20

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:35:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןמצכ ןמור 288 

ייא ןיבש קירב ןנובתמ לאפר .תוומל העיגנב ,היסרגסנרטב תוישיאה תווהתה תראותמ הטטיצב 

תלשושל תופרטצהב ותוישיא תווהתה תא הווחו ,תוומה ןורכיז הניה המצעבש ,תועמשמה 

־ייאופותימה העבט םע יטקלאיד ןפואב דחואמ וז תוסנתה לש יביסרגר־יטמימה יפואה .םיתמה 

הכינחה לדומ יפל היונבה ,ילאוטירה תוומה תיימדהב ,ונייהד ,תיביסרגסנרט הזתניסב יביסרגורפ 

סנ תא הווח תוישיאה ,הז לדומב .(םירבגה תרבחל ,תלשושל תופרטצה ,תורגבתה)יגולותימה 

ריקה לע 'ונלש םירבגה' תונומת יכ ,אופא םכסל ןתינ .ןברוקה דיקפת יולימ ךות הדועיי שומימ 

לש ותכינחלו ותחכנהל ,ילאוטריו חבזמ ,תילאוטיר המב תורצויו םירבגה תורדעיה תא תוחיכנמ 

לע קר אלו ,תוומו ןברוק לע קר אל תורפסמ תונומתה ,םהרבא לש ותיב ומכ .שדחה רבגה 

הרקמב .הלש תיביסרגסנרטה תוהמה לע ,ומצע תווהתהה ךילהת לע םג אלא ,השדחה תוישיאה 

ןוניכ לש סותימל םיהז םהינשו ,ןברוקה תכינח לש סותימל ההז סותימה תריצי לש סותימה ,הז 

אוה הזה ןורכיזהש תורמל .אוה ותומ ןורכיז תא לאפר ןנוכמ ,תונומתה ןיב ותוננובתהב :ןורכיזה 

־תוישיאה ןוניכו (יביטרנגה רושימב)תלשושה־תוברתה ןוניכ וב םיפקתשמ ,תילאוטיר הימדה קר 

הסנמ' אוה :תרחא תיטמימ תוליעפב לאפר קסוע ,תומל םוקמב .(ייאופותימה רושימב) רבגה 

תונומתמ תחאש ,רורב .ולש ןמורה תא בתוכ אוה ,רמולכ ,'ןורכיזה תונומת' תא 'ןאכ םיקהל 

בתוכה תתסמ ותביתכב ירה יכ ,ומצע לאפר לש ותנומת איה ןמורה תוריק לע תויולתה ןורכיזה 

לש ןורכיזה תנומת תא חוורב הלגי ,ןמורה תונומת ןיב ארוקה ןנובתי םאש ,םג רורב .ותבצמ תא 

.דוע ונניאו היהש ארוקה לש ורבק תא ןמורב הריאשמ האירק םג ילוא יכ ,הווהתמו תכלוה ומצע 

תונקסמ 

,סותימ־ןמורכ רדגומ תויהל לוכי רבדמב רתיבב ,תירנא'זה היגולופיטה תניחבמ (1 
:הלא םה וינייפאמש 

,ינפוגה רושימב ,יתוישיאה רושימב הווהתמ רשא ,סוניגורדנאה סותימ רצונ ןמורב (א) 

לכ תא דחאמ רשאו ,ימסוקה רושימבו יתוברתה רושימב ,יגולוכיספה רושימב 

:ומצע ןמורה לש יניגורדנאה ופוגב וללה םירושימה 

 (p תיגולאמוס־תיגולומסוק תודחאב תדחוימה ,תיתימ םלוע תנומת ןנוכמ ןמורה;

— ןושלה לש היגולאמוסה אוה תאזה םלועה תנומת לש םיירקיעה היקוחמ דחא (ג) 

:םילימ לש תיגולוקאה־תינפוגה ןתביבסב םלוגמה רמוחה ןורכיזכ תועמשמה תסיפת 

םיכילהתה תא תומלגמה תוזופרומאטמכ ,ונייהד ,ףוגה ילוגליגכ ןמורב ספתנ ןורכיזה (ד) 

;םייתוישיאהו םייתוברתה ,םיימסוקה 

תלעפומ — ןורכיזה תריציו תוברתה תריצי ,תוישיאה תריצי ונייהד — סותימה תריצי (ה) 

םע םיסחיה ,הקיתאה תא םיליעפמ רחא םדא םע םיסחיה :רחאה םע םיסחיה תועצמאב 
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ןמורל ההזה ,סותימב תודחאתמ תולגתההו הקיתאה :תולגתהה תא םיננוכמ רחא םלוע 

:םיילאוטסקטה וינמיסמ דחא לכלו ללככ 

ןורכיזה תלעב (תחכונ וא תרדענ ,היח וא התמ) תוישיאכ הלגתמ ,רבד לכ ,ץפח לכ (ו) 

:ןורכיזה ןונגנמל ההז רמוחב תוישיאה תייחת לש סנה :רופיסה תלעבו 

םינונגנמכ םדוקפית לעו תיתימה םתוהמ לע םמצעב םידיעמ ןמורב םימיוסמ םינמיס (ז) 

תוהמ .הלש היסרגסנרטה סנ תארקל תוישיאה תווהתה לש ,ונייהד ,סותימה תריצי לש 

םע ילאוטיר עגמב היתולובג תצירפ ךות ,תוישיאה לש ימצעה שומימב הצוענ הזה סנה 

.תוישיאה־תורדעיה — תוומה 

,הלש םיגשומה ןולימ תא שדחמ תנחובה ,(תורפסב םיסותימה רקח) תרוקיבותימ 

לע ,םירופיס לש החותפ תכרעמכ ,רופיס־ברכ סותימ תוארל ךרוצבו תורשפאב הריכמ 

ינשה םומרטסקאבו ,תמ ףוג אצמנ הלש דחאה םומרטסקאבשכ ,םינמיסה ילוגליג 
.היח תוישיא תאצמנ 

הנקסמה לע תססבתמ רשא ,תיטתסא־תירוטסיהה הנקסמה תא תוריהזב חסנל הסנא (2) 

תירבעה תורפסה לש התסינכ תא תפקשמ ולש ריאמ לש ותריצי :םדוקה ףיעסב תירנא'זה 

םיסותימ־םינאמור .הקיתעה תיגולומסוק־תיגולאמוסה הקיטתסאה לש שדחה בוביסל 

גוסה ןמ הקיטתסא לע םיססבתמ חרכהב אלו דימת אל תונורחאה םינשה םייתאמב םייפוריא 

הקיטתסאב תויגולאמוסה תומגמה עקר לע ןבומ תויהל לוכי ולש לש ותריצי דוחיי .הזה 

םיעשתה תונש תורפסב רבדמב ותיבב לש ומוקמ תא רידגהל ןתינ ,ןכבו .תינרדומטסופה 

.ינרדומטסופה יגולאמוסה סותימה־ןמורכ 

תורפסב ןורכיזה ןוניכ ינונגנמ רקח :הבושח תיגולודותמ הנקסמ חסנל ןתינ ,חותינה ףוסב (3) 

תוישיא לש ףילחת ץרכיזה ינמיסב האורה וז תא :האירקה תויורשפא יתש תא בלשל ךירצ 

תעגונ תפסונ תיגולודותמ הנקסמ .תחכונ תוישיא לש תושממתה םהב האורה וז תאו ,תרדענ 

תאו היתולובג תקידב תא לולכל ךירצ םותימה תריצי חותינ :תורפסב םיסותימה רקח תייגוסל 

לע םירופיסה גראמ ,םינמיסה לש curriculum vitae איהש ,רתוי תללוכ תכרעמב המוקמ תניחב 

םינונגנמ חתנל .וללה םירופיסה דחא איה תיביטרנגה תונשרפה יכ אצמנ .םינמיסה תווהתה 

.הזב הז םיכרכנ םינוש םייגולופורתנא םירופיס דציכ ןיבהל ושוריפ ,טסקטב םינוש םייתוברת 

תואיצמה תא ראתמה ,יגולואידיא־יתוברת לדומ עיצמ רבדמב ותיבב ןמורה ,קפס אלל (4) 

תובא יסחי :יסופיט אשונב דקמתמ אוה ,יסופיט ילארשי־ץרא ןמורכ .תילארש^אה תיתרבחה 

לכ רמולכ .ירופיס־וד ןפואב תואיצמה תא לדממ אוה ,יניגורדנאה סותימה־ןמורכ לבא .םינבו 

ינש תוחפל םירפסמ ,םייגולואידיאו םייתוברת םילמסכ םידקפתמה ,(ןאכ ונודנש הלא ןיב)וינמיס 

קפס ליטמ אוה ,תאז םע דחי לבא ,והנשמ תא ללוש וא רתוס וניא םהמ דחא לכ .םירופיס 

ותוא דימעמ ,ויתולובג תא רידגמ ,טלחומה ונוטלש תא רערעמו רחאה רופיסה לש ותומלשב 

סותימה לש ותוהמ תא ףקשמה ,הז יגולואדיא־יתוברת לדומ .ולש רחאה לומ םינפ־לא־םינפ 

תוישיאה תא זכרמב הדימעמה ,תיטנמור הינוריא תאז ןיא .יתא־ינוריאכ רדגומ תויהל לוכי ,ומצע 

סרהב הרטמ םוש אללו םישוח ןורכיש דע תקחשמה ,םלועה לש ומויק־יאבו המויקב הנימאמש 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:35:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןמצכ ןמור 290 

,תומלוע יובירב הנימאמש ,תינרדומטסופ הינוריא םג תאז ןיא .הלש ימצעה־תומלוע לש היינבבו 

הינוריא לע רנב ולש לש ןמורה .םסרוהל ילבמ התאנהל םהב תקחשמו ,ולש 'תוישיא'הו םלוע לכ 

תא דימעהל תשקבמ תיטרקוסה הינוריאה .ייאופותימה ויפוא תא ךכ לכ תמאותה ,תיטרקוס 

,שדחמ ותוא תונבל דימ ךא ,תיטנמורה הינוריאה ומכ ,המלוע תא סורהל ,היתולובג לע תוישיאה 

איה ןיא ,תינרדומטסופה הינוריאה ומכו .ויתולובג תא עדוי רמולכ ,יתא השענ אוה ךכ בקעש 

יכ ,ןועטל ןתינ דוע לכ ,ןכל .סקודרפב םג םיתעל ילואו הקיטקלאידב םא יכ ,זכרמב הנימאמ 

ויתודמע תא עבקל רשפא יא ,יתא־ינוריאו יניגורדנא סותימ־ןמור אוה רבדמב ותיבב 

תובא ולש לדומה יפל םאה 21,ינויצ־טסופ וא ינויצ־יטנא ,ינויצ ןמור אוה םאה :תויגולואידיאה 

תגצומה ,חאה םאה ?םיתמ לש וא םייח לש חא איה לארשי םאה ?ךפיהל וא םהינב תא םירבוק 

לשו םירשקה תוקסרתה לש םיגוסה תשולש) םיעגושמו םימותי ,םירוויע לש ץראכ ןמורב 

תריצי לש ץרא וזש וא ,הלוח ןורכיח החירב ,תועמשמה ןדבוא לש חא איה ,(ףצרה תוצצופתה 

?רחא ןורכיז ןוניכ לשו שדחמ תועמשמה 

היפרגוילביב 

ףסוי ,ןרוא 

.ב"ע ךרכ ,10 םיינואמ ,'תונויצל הנורחאה הנחתה' :1998 

ללה ,סיו 

.לא-תיב תיירפס ,תילארשיה ןוילכה תורפס .הלילצ :1992 

רדמס ,ןמפיש 

.ביבא-לת ,דחואמה חביקה תאצוה ,רבחמה לש ועבצא תעיבט : 1999 

ריאמ ,ולש 

.ביבא-לת ,דבוע םע תאצוה ,רבדמב ותיבב : 1998 

 Bataille, Georges

 'Hegel, Death, and Sacrifice,' trans. Jonathan Strauss, The Bataille Reader, ed. Fred Botting

 and Scott Wilson, Blackwell Publishers, Oxford, pp. 279-295.

הנחתה') 'רבד לכל ינויצ־יטנא הביתכ לעפמ'כ ולש לש םינמורה תרדיס לכ תא רידגה ןרוא ףסוי 21 
.(50 ימע ,'תונויצל הנורחאה 
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 Baudrillard, Jean

 1988: The Ecstasy of Communication. The Anti-Aesthetics. Essays on Postmodern Culture,

 trans. Bernard and Caroline Schutze, Semiotext, New York.

 Deleuze, Gilles,
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 Derrida, Jacques

 1995: 'Khöra', On the Name, trans. David Wood, John P. Leavey, and Ian McLeod,
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 1987: 'The Relavance of the Beautiful,' trans. Nicholas Walker, The Relavance of the
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 1990: 'Blood Sundays', Critique 516: 347-363.
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 1994: Beyond the Verse, trans, by Gary D. Mole, The Athlone Press, London.

 Losev, Aleksey

 1994: Istoriia antichnoy estetiki. Itogi tysiacheletnego razvitiia, v. 2, 'Iskusstvo,' Moscow.

 1993: 'Vesch i imia,' By tie. Imia. Kosmos, Mysl, Moscow.
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 1984: Time and Narrative, vol. 1, trans. Kathleen McLaughlin and David Pellauei; The

 University of Chicago Press, Chicago and London.
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 1986: The Beauty of Environment. A General Model of Environmental Aesthetics, Helsinki.
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— תינרתח םילשורי 

*יחימע הדוהי תרישב םיסותימ קרפמ תמוצכ םילשורי 

ילפרע זעב 

יח ,טרפב םיילארשיהו ללכב םיירבעה םיררושמה ילודגמ ,(2000-1924) יחימע הדוהי 

ןמ איה ותוימלשורי .הקודהו הדימתמ איה ריעל ותקיז .ותומ דעו 12 ליגמ םילשוריב 
:ימצעה ויומיד לש םייזכרמה םינייפאמה 

ןהיתולוקי היחש תוכרב .ינא םילשורי שיא 

.יתרבה קבאה .ישפנ ייחמ קלח םניא 

יתרבה־תת ןבאה 

.ץיק י־והצב תורוגס תורצח ,יתונורכז לכו 

(52 :1977 ,'ןמזה') 

,תויטנלוויבמא תוקיז ,בורל ,ןכו ,תודגנתה לש ןהמו תוהדזה לש ןהמ ,ריעל תוישיא תוקיז 

,חותפ רוגס חותפ ;9 :1968 ,שצרב וישכצ ,ראשה ןיב ,וארו) תודמעה יתש תא תובלשמה 

רובידה תא ביחרא אל .יחימע לש םיבר םירישמ עמתשמבו שרופמב תולוע ,(150 :1998 

תמוצכ םילשורי יפלכ יחימע לש ותדמעב :רתוי יללכ אשונב רמאמה לש וניינע .ןאכ ןהילע 

שומישב דחוימבו ,םיירוטסיהו םייתד ,םיימואל םירשקהב היגולואידיא לשו סותימ לש 

ידכ ,הז הייפוא תא ןוחבל ידכ ,תנמסמ 'םילשורי'ש תויועמשמה לולכמב השוע אוהש 

.םירשקה םתואל הקיזב ותועצמאב הלגתמש המ לכ תחת רותחל ידכו ותוא 'קרפל' 

דחא ןיאו ,(םילשוריב םיעגונה הלאכ וא) םילשורי לע םיריש םישימחו האמכ בתכ יחימע 

םיטביה םג םנמא םיפקשמ יחימע יריש .וב עיפומ וניא ריעה םשש ,הזורפבו הרישב ,וירפסמ 

.םינשה ךלהמב םהב ולחש םייונישו תימלשוריה תואיצמה לש םייטילופו םייפרגואיג ,םייזיפ 

םירשקהל םימייקמ הלאה םירישהש תיטקלאידה הקיזה אוה דחוימב םהב קתרמש המ לבא 

םיחמוצ ףאו םתועמשמ תא הלאה םיטביהל םיקינעמה ,םייגולואידיאהו םייגולותימה 

םסריפש םירפסב םיזכורמ יחימע לש םילשורי יריש בורש ,הרקמ םתסה ןמ הז ןיא .םכותמ 

ןוכמה ,יבצ־ןב קחצי דיב ךרענש ,'1967-1949 היוצחה םילשורי' סנכב האצרה לע ססובמ רמאמה * 
.2002 ,רבמצדב 4 ,םילשורי ,הבושייו לארשי חא רקחל 
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לכ ירוחאמ)םירופיכה םוי תמחלמ רחאל ,(1968 ,שצרב וישכצ)םימיה תשש תמחלמ רחאל 

םייתנשכ אציש ,(1998 ,חותפ רוגס חותפ)ןורחאה ורפסבו (1974 ,לודג רשוא רתתסמ הו 

לכ םהב קסעש םיאשונל םוכיס רפס ,תונוש תוניחבמ ,אוהו ,(2000 רבמטפס)ותומ ינפל 

.םללכב םילשוריו ,וייח 

םילשורי תריש לבא ,ול ומדקש םיררושמה ןמ םיברל יחימע בורק ולש םילשורי תבהאב 

הירוטסיה ,תוימואל תופקשהו תונומא ,תותד .ובתכ םהש וזמ ללכ ךרדב הנוש ולש 

,ךרע רשאמ חרוכ רתוי ,ויניעב םיינשמ ויה ,היפרגואיגו היגולואיכרא ,השודק הירוטסיהו 
.הב תואנתהל הליה וא הב ראפתהל תשרומ רשאמ ומיע דדומתהל םינותנ לולכמ רתוי 

דימעהל ידכו ותוא קרפל ידכ ותלוכי לככ יחימע השע ,םילשורי לש סותימל םורתל םוקמב 

יזכרמה הדמעמ תא ףקשמ יחימע תרישב םילשורי לש יזכרמה הדמעמ .ושאר לע ותוא 

ינפל ,ךרטצנ ,הלא םירבד ןיבהל ידכ .ךופיהה ךרד לע תילארשיה תיביטקלוקה העדותב 

קויד רתיל וא ,הללכב ותרישב ונתולכתסה תא טעמ ביחרהל ,יחימע לש םילשוריב ןנובתנש 

1.הב המולגה םלועה תפקשהב 

לכשה לש תיביטינגוקה הביטקפסרפב םלוע תבצעמה ,תינוליח הריש איה יחימע תריש 

םייתימ ,םייזיפאטמ ,םייתד ,'םירחא תומלוע'ל הקיז הל שי םא .םישוחה תטילק לשו רשיה 

ימויקה זכרמה .תודגנתה לש ,תעמתשמ וא תשרופמ ,הקיז דימת יהוז ,םייגולואידיא וא 

הזה זכרמה לש תוארה תדוקנמו .דיחיה םדאה אוה ,םלועב תננובתמ איה וכותמש יכרעהו 

תוכרעמה תא תטפוש איה — ומויק לש וישכעו ןאכב דיחיה םדאה לש ורשואו וייח — 
דיחיה ייחבו םלועב ררושמה לש תולכתסהה .םלועה תא תונגראמה תויללכה תויגולואידיאה 

לכ לע רוערעל ,דיחיה לש וייח תשודק הניאש השודק לכב הרומג הריפכל ותוא הכילומ 

ותרישש תורמל .םייביטקלוק וא םייזיפאטמ םיגשומב םלועה תא שרפל םישקבמה תונויערה 

תורמלו ,תיבקע תינוליח הדמע תאטבמ איה ,תיתדה תרוסמה ןמ םיגשומו םיפוריצ האלמ 

הירוטסיהה יפלכ ילילש סחי תאטבמ איה ,םייגולואיכראו םיירוטסיה םירוכזיא האלמ איהש 

לע הניק ,רבע איה הירוטסיהה ,יחימע תריש לש תוארה תדוקנמ .היגולואיכראב תלזלזמו 

'הירוטסיהה לכ וז ,םיתב םהילעש םיתב — םיתב לע' :סרה לעו תוומ לע חוויד ,היהש המ 

,הווהב דיחיה ייחל הירוטסיהה לש תיבויחה תויטנוולרה .(16 ,די : 1968 2,שצרב וישבצ) 

תועש טושיק' ,'תורוד לש תוליכר' ,'רודיב' איה הירוטסיה .יחימע יפ־לע רתויב תמצמוצמ 

,תוצמשמ ,הנבמ — יחימע תריש •.למרגאהו םיחרפה ,ז"משת ,ירפס לע ססבתמ ןלהל םוכיסה 
,'יחימע הדוהי תריש לש תיטילופה תועמשמה' ,ב"סשת ,ירמאמ לע ןכו ,די ,בי־ט םיקרפ ,הקיטאופ 

:תרחמלש רקובהו וברצו ברק םוי — ישיש ךרכ ,תירבצה תורפסב םירקחמ :ןדס בד לש ורקחמ לע 
:1995 ,ל''נה םג וארו .198-171 ,לארשיב תירבצה תוברתבו תירפסב תואמצעה תמחלמ לש הגוציי 

 496-473.

ןכמ רחאל ,תומלשב ןושאר רוכזיאב ועיפוי יחימע לש הרישה ירפס תומש .שצרב וישכצ ,רמולכ 
.םירוציקב 
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:1962-1948 סיריוט ,'בתכמ ךותמ') טרפה ייח — רקיעש המ ביבס ,'ןמזה ירוטיע ,תורבוע 

למנה תא ונבש םירחא םיבהתמ וא םיאמור וא ,םינבלצ לע / העידיה ונל הפיסומ המ' .(165 

תינקפסה הבושתהו ,לאוש אוה ,(65 ,ב"צ ,ה 'הירסיק ףוחב םיריש')'הזה ררופתמהו רוחשה 

יריש יפל ,תדגונמ תירוטסיהה הביתכה לש תויתטישה .החוסינמ תעמתשמ הלאשה לע 

ךותב .יטרפלו ילאודיווידניאל םוקמ הב ןיא .םתוירקמלו םייחה לש רדסה־יאל ,יחימע 

־דחהו םייטרקנוקה םידיחיה ייח םימלענ ,הלש תוללכהב ,תראתמ הירוטסיההש םיכילהתה 

:תאזה הסיפתה לש םיטלובה םיחוסינה דחא הנה .רקיע הזה ררושמל םהש ,םיימעפ 

.הלודג הליכא לכוא םלועה [...] 

,התוטסיהה לוק אוה העילבה לוק 

,היךוטסיהה תולוק םה תומצע תסירגו קוהגו קוהש 

• t • t Tv ז I •• • - " ן לוכעב .לובעה .היתועונת ןה םיעמ־תועונת 

:הזל הז םימוד תויהל םיליחתמ לכה 

,ער םךאו בוט םךא ,ובלכו םךא ,תוחאו חא 

,לוזעמו לעומ ,םלכ םלכ ,(שבכו העור ,ןנעו חרפ 

.םיךרוי םייעויסנה «ח םג .ןוימדל םידרוי 

.םיעמ ךפ לכה ,ארונה ןוימדל דרוי לכה 

.(114 ,ב"צ ,'הלדוטמ ןימינב תועסמ') 

— םיישממ םיעוריא לש לולכמ ןמסמ דחאה .םינבומ ינש עודיכ שי 'הירוטסיה' הלימל 

תובלשמה ,ליעלד תורושה יפל .םירפסב הלאה םיעוריאה םושיר תא ינשה .םלועה תודלות 

םושיר וליאו ,סרהו הילכ לש תודלות ןה םלועה תודלות ,הלאה םימוחתה ינש לע תופקשה 

לש םדוחיימו םיטרפמ םלעתמה םושיר .רקיעה תא ץימחמה םושיר אוה וללה תודלותה 

םייחל םוקמ םהב ץאש ,םיפתושמ םינכמו תוללכה ולוכו (םיישונא םידיחימ רמולכ) םיטרפ 

לש הרופאטמ תועצמאב ןאכ םיראותמ ומושיר םגו ירוטסיהה ךילהתה םג .םתושממכ 

עלובה ןמזב ,ראשה ןיב ,וניינעש ןרוטס־סונורכ סותימל הקיזב ילוא) השרפהו לוכיע ,העילב 

סרהנ ,העילבה ינפל לדבנו ידוחיי ,ילאודיווידניאש המ לכ ,הרופאטמה יפ־לע .(ויריצי תא 

'ןוימדל דרוי' וארק)לוכל המוד לוכה תא השועה ,הליעגמ הסיעכ שרפומו לוכיעה ךילהתב 

'הירוטסיה' ,דחי םג םינבומה ינש יפ־לע .('םייעמ ירפ' תחת 'ארח' וארק ,'ןוימטל דרוי' ומכ 

ירסומה טביהה יפ־לע ,הטוב תוחפ חוסינב .דחוימב טרפה ייח לשו ,םייחה לש םדוגינ איה 

םיעוריא רופיסכ יחימע תרישב תספתנ הירוטסיהה ןיא ,הלש ירסומ־אה ,קויד רתיל וא ,הלש 

,םדאה ינב בור לש םהייחו םרשוא תלדג רופיסכ אלא ,תויועמשמו תוילכת םהל שיש 

םיגרהנו םילבוס הלא םדא ינב .הירוביגב רשאמ הירוטסיהה תונברוקכ רתוי םירייטצמה 

ןעמל ,םיגולואידיאו םיאיבצמ לש םנוצר ףקותב ,םלועה תודלות לש 'םיסקרקה תריז'ב 
לש רחחה םרופיס וז הניחבמ איה הירוטסיהה .םהב ועטנ םירחאש םילאידיאו תורטמ 

— 'םיחצונמ םבור'ש ,םישנאה 
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םירחאךויחצנ n^j? ךרד םירבוע 

,טילבתב הילע הא־ונ לכה סוטיט תשן7 לע ומכו 

ף^פעמהו ןמאנה ריפה ,הבוהאהו המחה הטמה 

,הטושפה אלא ,םינןקה תעבש תב וז אל ,הרונמהו 

,ףרחה תולילב םג הביזכה אלש ,הבוטה 

...ת!קת1שו עבךא לע תדמועה תיבה תמהב ,ןחלשהו 

(92 ,ב" צ ,'היגלא') 

סוטיט רעש לע םיעיפומה ,דדשנש םילשוריב שדקמה ילכ לש םיטילבתה תא המדמ יחימע 

םילמסל ונתינש רקיהו דובכה תא קינעמ אוה םהלש ,טושפה םדאה לש ותיב ילכל ,אמורב 

םואל ילמס וניא תומחלמב יתימאה ללשהש ,הלוע הזה יומידה ןמ .םיימואלהו םייתדה 

שדקמה .םתבהאו םביל םות ,םיטושפה םישנאה לש םיישיאה םהייח אלא ,םישדקמ־בהזו 

,םשור בר ימואל וא יתד לכיה ,הזה רישה יפל ,וניא תורודה לכ לש םיסוטיטה םיסרוהש 

וז הניחבמ ןיאו ,המחלמל םיליבומ תורודה לכ לש םיאיבצמש םישנאה לש םתיב אוה אלא 

אלא ,ךכ םינוכמה הלא םניא המחלמב םיסמחנה שדוקה ילכ .הסובתל ןוחצינ ןיב לודג לדבה 

לש םהייח םימייקתמ םתועצמאבש הלא ,תמאב םישודקה םהש ,םיליגרה תיבה ילכ םה 
.םוי םויב םישנא םתוא 

אוה .'םיבר םימי' לש האצות םיוסמ ןבומב םה דיחי לכ לש וייחש ,ןבומכ ,עדוי יחימע 

,תוקדוצ יתלבהו תוקדוצה תומחלמב סרהנו עגפנ ,וינפלש תורודה לכ ידי־לע 'םרתנ'ו הנבנ 

ךותב שממ לש םוקמ ןיא ומצעלשכ דיחיל לבא .תויחרכה ןניאש ולאו תויחרכהה ולא 

אוה (םייח םישנאכ ונמוקמ רמולכ) דיחיה לש ומוקמ ,תירוטסיה תואר תדוקנמ .הירוטסיהה 

תובכשה ןיבו ,רפעו רפע ,דיסו ןבא ,ימורו ,ינבלצ ,רצבמו ןאח ,וניתחתמש תובכשה' ןיב 

רשוא תובכש ,ונל אל דיתע לש / גולואיכרא ידיב תונמוסמ רבכ ,ונילעמ רבכ / ,ונילעמש 

(וישכעה) עגרה אוה (וננמז) דיחיה לש ונמז ,(79 ,ב" צ ,'דיעס תברח') 'שמושמ אל 

.(183 ,ב"צ)'השענה תא ןקתל ידמ רחואמו / היגולואיכראל ידמ םדקומ'ש 

,איה היגולואיכרא .תמדוקה הקסיפב ואבוהש תורושב ךכב הרכזנ אל 'היגולואיכרא' 

רקחל םייזכרמה םילכה ןמ דחאכ ןה ,תילארשיה תימואלה העדותב יזכרמ ןיינע ,עודיכ 

הפונ תא הנשמ ףאו pאה לש הרבע תא ףשוחה תויוליעפ לולכמכ ןה ,לארש^א תודלות 

הריחבה ץרא ןיבש ןילמוגה תקיז תא ססבל שקבמה יעדמ עוצקמכ ,דחוימבו ,ןהו ,הווהב 

לש ותדמע תא םה םג םיפשוחה םירצק תומוקמ יארמ ינש דוע הנה .ידוהיה םעה ןיבל 

:שממ יניצר דחא .הזה ןיינעה יפלכ יחימע 

םילכ ירבש יתיאר תיגולואיכרא הריפח דיל 

.םיקנופמו םיקונמ ,בטיה םיצוח־ו םהו םירןקי 

אלש ךופש רפע תמירע םך;ל יתיארו 
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רדרדו ץיק לודגל ףא חלצי 

 C ]

,וניתושפנו וניפוג ,ונחנא אוה הזה רפעה 

.תווקתה לכ ,וניפבש םילמה לכ 

(53 :1977 ,'ןמזה') 

םירבדל .גולואיכראה לש תאזל הכופה איה יחימע לש תוארה תדוקנ ,תרחא ןושל 

ינבכ ונייחל ,תמאב ויניעב םיבושחה םירבדל .ויניעב ךרע ןיא הבישחמ היגולואיכראהש 

םירתוימ םה ,הכילשמ היגולואיכראה ,ויניעב םירקיה םירבדה תא ,םוקמ הב ןיא — םדא 
.הל 

תא ךפוה יחימע — ובש הסרתהה תא לטבמ וניא ובש רומוהה — ינשה םוקמה הארמב 

:הבוהאה השיאה לש הפוג :תמאב בושחה רבדל םייומיד לש רוקמל היגולואיכראה 

ןכיה דיגהל לכוי / ימ .םיתכע ןיב קמעתמו בגב רבועה / עקשה תא ואר .וישכע יבבותסה' 

,םייכריה ןגא לש / םיזעונה תוכומתה הנה :םייכריה םימייתסמ / ןכיהו םיליחתמ הלא 

/ תפאושה תיתוגה תשקה .התעל לעמ / יטסינלה רעש טושק לוזרקו / ,םיילגר לש םידומע 

העפשה / ,קהבומ ירואמ ןונגסל יפפוכתה .הילגר / ןיב יטנזיב םדמדא רנ ומכו בלה לא 

ילב המדאב / היתופכ יתשב תעגונ איה .טלובה רטנסב ,תושקה תותסלב תרכינ תינבלצ 

תועסמ')'יתודליב הילא יתאבוהשכ התוא יתקשנ אלש המדאב / תעגונ איה .היכרב ףפוכל 

.(114 ,ב"צ ,'הלידוטמ ןורחאה ןימינב 

םכסל המודמכ ןתינ דחי םג היגולואיכראהו הירוטסיהה יפלכ יחימע לש הדמעה תא 

:'םיריית' רישה ךותמ הזורפב עטקב 

םש הדמע .ידיל יתמש םידבכה םילסה ינש תא .דוד תדוצמב רעש דיל תוגרדמ לע יתבשי םעפ 

?םילסה םע הזה שיאה תא םיאור םתא' .ןויצ תדוקנ םהל יתשמישו ךירדמה ביבס םיריית תצובק 

י זז אוה ,זז אוה לבא .'ושארמ הנימי תצק .תימורה הפוקתה ןמ תשק תאצמנ ושארמ הנימי תצק 

?תימורה הפוקתה ןמ תשקה תא םש םיאור םתא :םהל ודיגי םא קר אובת הלואגה :יבלב יתרמא 

.ותיבל תוריפו תוקרי הנקש םדא בשוי ,הנממ הטמלו הלאמש תצק הדיל לבא :בושח אל 

(82 ,תובושתו תולאש ,הלודג הולש) 

הירוטסיה לכ לע ופדעוי ומויק אלפו יחה םדאה רשאכ קר אובת הלואגה :ילש חסונבו 

,תוימלשורי תוקיתע ןה רישב תוקיתעהש ,הז רבד .ירוטסיה דירש לכ לע יאדווב :םלועבש 

,ונניינע רקיע לא ונתוא ךילומש המ .ןבומכ ,ירקמ וניא ,דוד תדוצמ תא אקווד ריכזמ רישהו 
.יחימע לש םילשורי 
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,אופא ףקשמ יחימע תרישב םילשורי לש יזכרמה הדמעמ .וב ונחתפש המ לא אופא בושא 

םילשורי וז העדותב .תילארשיה תיביטקלוקה העדותב יזכרמה הדמעמ תא ,ךופיהה ךרד לע 

זכורמ למס ,'סותימ' רקיעבו םג אלא ,הטושפכ תיפרגואיג תואיצמ ,'ריע' ,'םוקמ' קר הנניא 

התוא םיאור םייתדו םינוליחש היווה תביטח ,הידבר לכ לע תילארשיה היווהה לש 

תיטילופ ןחוב־קאכו תודגונמ תונומאו תועד ילעב ןיב תקולחמ עלסכ םג ךא ,תשדוקמכ 

לש םוליג וללה םירשקהה לכב תשמשמ םילשורי .תורתוסו תונוש תויגולואידיא תודמעל 

וז הניחבמ .ללכב ידוהיה םעה לש וליפא ,םיוסמ ןבומבו ,רבעבו הווהב ,לארש^א 

תוקולחמה לש םג ,תותדו םימע ןיב 'ינוציח' ה קבאמה לש האובב םג איה םילשורי 

־תידוהיה תושייל הרופאטמ םגו ,הלאל תורושק ןניאשו תורושקה ,תוימינפה תוילארשיה 

הרישע ,(הברה תושודק לש ריע ,קויד רתיל וא) השודק ריעכ ,וזכש רותב .הלוכ תילארשיה 

תושגר לש דקומו תיטילופ היישע לש דקומ ,תוקיתעב האלמ ,רבע ידירשבו הירוטסיהב 

לש תמוצכ יחימע תרישב שמשל חונ רתא םילשורי ומכ ןיא — םיינמואלו םיימואל 

ךכ לכ איהש אלפ ןיאו ,וללה םירשקהה לכב ילארשיה לש ימויקה ובצמ םע תודדומתה 

התויזכרמל תדגונמ־הליבקמ ,רומאכ ,איה וז הרישב התויזכרמ לבא .יחימע תרישב תיזכרמ 

לש יתימ־יטנאהו יגולואידיא־יטנאה ,ינרתחה הבוציע .יתרכזהש תיביטקלוקה העדותב 

ינפל ובתכנש םידדוב םירישב םיטרפב תוננובתה ךרד חתפתמ ,יחימע תרישב םילשורי 

רחאל ובתכנש םינווגמו םיכורא ריש ירוזחמב תולודג תוללכהל דע עיגמו ,ריעה דוחיא 

.תילארשי הירוטירטל הכפה 'המלשה םילשורי'ש 

יריש הנפמ םגו ריעה תודלותב ינוציח יטילופ הנפמ םג ףקשמה ,הז םיניינע רדס יפל 

בתכש םיטעמה םירישב ןאכ ילש ןוידה תא חתפא ,יחימע תריש לש התוחתפתהב ימינפ 

יטרפמ רקיעב ריעה תא ותסיפת תזמרנ הלאה םירישב .היוצח הדועב םילשורי לע יחימע 

־בר ותוחכונ — ורדעיהב םג לבא ,שרופמב הלאה םירישב חכונ וניא םילשורי סותימ .עקר 

ריעל םיעוגעג וללה םירישב ןיא ,הפוקת התואמ םירחא םיררושמ ירישב ומכ אלש .תיעמשמ 

,היוצחה וז ,םילשורי 3.המלשה םילשוריל םיפוסיכ אלו הקוחיר לע הניק םהב ןיא ,הקיתעה 

תושחרתהל תירופאטמ הליבקמכ וא ,בורל עירפמ ,עקרכ רקיעב יחימע ירישב תחכונ ,ןיעבש 

.םיבהואה תשיגפ — תירקיע איה ויניעבש 

,רישה םש רחאל עיפומ ,לשמל ,(85/78 ,1962-1948 םיריש) 'השמ ןימיב' רישב 

ןיא ומצע רישב לבא ,'תומוחל קחמש םילשוריב הקיתע הנוכש איה השמ ןימי' ,רבסהה 
יחרפ .םיבהוא לש היצאוטיס וב תראותמ תאז תמועל .המצע הנוכשל תוסחייתה לכ 

.(1997)ןמצלוה רנבא ואר ,היוצחה םילשורי לע ובתכש םירחא םירצוי ןיבל יחימע ןיב יתאוושה ןוידל 

.ןלהל םינודינה םירישה ןמ םידחא לע וירבדב יתרזענ 
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'תואובנל דוגינב'ו ,'הכורחה המדאב םידיחי' רישה ירבדל ויה הבוהאה לש התלמש 

ונאמש / חוטב תורבח לש ןחךכ־לעבו' ,'םישלחו םיחצונמ / ןמז הברה' םיינשה וראשנ 
.'ותשא תא חטבל 

.תרחאמה העשב ורכזנ םינומעפ 

ונתבהא ןיב תוושהל ונלכיו 

לוממע המוחה ןיבו 

לודג ןובעח תושעלו 

םינטבה םילעה ןיב 

.תיז יצע לז? 

הש־מ ןימיב 

ונריע תפש לע ונבשי 

.רהנה תךסחמ 

.רהנה םוקמב ונייהו 

ונילעמ םירשגו 

םילשורי יבכוכו 

.ונב םיפקתומה 

םיקינעמו — םירשגה תאו רהנה תא — םילשוריב רסחה תא םימילשמ ומכ רישב םיבהואה 

,םיפלוחו םינטק םה םיבהואהש תורמל .וב ףקתשהל דארה םוידמה תא םיבכוכל לוכיבכ 

ילוא םינשה תברו הלודגה המוחה ןיבל םניב האוושהה ,םימי רצק ילוא אוה םרשוא םגו 
.םידחאמ םהו הדירפמ איה ירהש ,ללכ התבוטל הניא 

הניא 'םש ונל רוסאו בורק / אוה לובגה יכ' העידיה ,(86/79 :םש)'תבש לילל ריש'ב םג 

המחלמה'ש העשב .רתוי יחרכה ותוא השוע איה ,ךפהל ילוא ,הבהאה השעמ תא תענומ 

םימש הב הוצמה' תא רומגל םיינשה םילוכי ,רחא םוקמב איה 'הל יד אל םעפ ףאש 

שחרתמ הבהאה השעמש ,(96/83 :םש)'םיתיזה ןיב לא ונאב ךכ רחא' ,רחא רישב .'וליחתה 

:ררושמה רפסמ ,'ביואה יניע חכנ ,םירהה / עקר לע' ,םיתיז תשרוחב וב 

לא ונאב ךכ־רחא 

יעורזו ,םיתיזה ןיב 

ךכרי לע התיה תיברעמה 

. [....] תיחךזמה 

עימטמ 'תיחרזמ'ו 'תיברעמ'ב 'תינמי'ו 'תילאמש' תואצמתהה תוטנידרואוק לש ףוליחה 

וכות ךות לא (םירע יתשל םילשורי תקולח)תיטילופה היצאוטיסה תא קד רומוה לש המינב 
.םיבהאנה קוביח לש 
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םיביכרמה תא בשייל ישוקה תא יחימע שיחממ הפוקת התואמ םירחא םירישב םג 

ישיא שפנ ןובשח ךותב .דיחיה לש ותייווה םע ללכב םילשורי תא וא םילשורי לש םירתוסה 

:תואבה תורושה 'בתכמ ךותמ' רישב תועיפומ יללכו 

:םילשורי הנה ?קירא ךיא 

,הבהאב םדא ינב ןוחפ .תרתימה התמויחו ריע 

ןתומ בהזב תותדה שלש ,הכשחב תורצחה 

.תרמקמה הגרדמב דבל — םידעוצו 

(200/165 ,םש) 

— םישנא םייח םהבש תורצחה .הנגה אלל ,םיחרפ הז תמועל םיבהואה ,תרתוימ המוח ריעל 

ןובשחה םוכיס .דבל — ינאו — שולש ןה תותדה .בהזב תוראומ תותמה תותדה ,דגנמו ,תוכושח 

.ירשפא יתלב ,ןבומכ ,אוה ,תמדוק האבומב ליעל רכזנש 'לודג ןובשח' ותוא םוכיס ומכ ,הזה 

רישה דחוימב טלוב ,היוצחה םילשוריב םייפיצפס םירתא לע יחימע בתכש םירישה ןמ 

ריעה דוחיא ירחא רואל אציש רפסב עיפומ ול םואת רישש ,(123/105 ,םש) 'ןויצ־רה' 

הבו ,הקיתעה ריעה לע תיאבצ תיפצת תדמעכ שמיש ,תואיצמבש ןויצ־רה .(ןלהל אבומ) 

וב והיז תרוסמה יפל .המוחל רבעמש ,השיגנ יתלבה ,תיתימאה השודקל ףילחת ןיעמ תעב 

תורנ וב וקילדהש ףתרמ םג וב ובליש ,השודקל השודק ףיסוהל ידכו ,ךלמה דוד רבק תא 

ראותמ רהה .איהה תידרוסבאהו תיפילחתה תואיצמה תא יחימע םלגמ רישב .האושה רכזל 

,הדגנכ ףאו הרוגסה המוחה יפלכ ,היופצ יתלב תירטסיה הסרתה וא תוממורתה ןימכ ןאכ 

האולכה וזל (חרכהב תיתוכאלמ)תיפילח השודק לש רתא תעב הב דימעהל רזומ ןויסינ ןימכ 

תאז לכ .היתומוח ירחאמ רתתסמה םויאה םע תיאבצ תודדומתהל בצומו הקיתעה ריעב 

:םיבשייתמ םניאש םייגולואידיאו םייתד םירשקה לש טרמולגנוק ךותב 

םרוה לכה הלהבב ומכ 

,הרוגסה המוחה לומ םיאתפ 

הךובק תומךא ,תוגרדמו םילהת 

םגש םיהכ םישורבו ליתו 

תע ובירחה לבא ,לכה ועךי 

ורונ הלפת תודמע ךותמ 

ורבש ךכ־רחאו .יכבה תורורצ 

תיל דע הממדה תא תורפושה 

הךמע המוחה קר .ןוקת 

,הירמ תיסנכב ורמז םיריזנו 
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עיבצה רשא ,דגסמה חיךצו 

.עדגנ רשא דע םימשה לא 

םימח םידברמב וסכ םה ךא 

.םינפב היה אלש םדוד תא 

(123/105 ,םיריש) 

םפוריצ ידי־לע ,הזה ףיוזמה דסומבש יתוכאלמה זנטעשה תא קוידבו תופירחב ףשוח רישה 

םוקמ :דאלוק ןיעמב ,הזל הז ףרטצהל םייושע םניא םביט יפ־לעש ,םיטביהו םיטרפ לש 

לש גוסכ יכבו הליפת םג) םיללפתמ יכבו ירי תורורצ ,תיאבצ הדמעו שדוקמ הליפת 

םיביכרמ הלא לכ ;סורה דגסמ חירצו םיריזנ לש תירצונ הרמיז ,םיידוהי תורפוש ,(תונפקות 

השגדה) ...םינפב היה אלש ם־זוד תא םיסכמ םימח םידברמ .הירוחאמ רבד ןיאש הרואפת לש 

אוה םהמ דחא לכש ,םיישחומה םיטרפה תועצמאב .עצמאב תעטקנ םימשל ךרדהו ,(ילש 

תינחורה התייווה תא רישה םכסמ ,םיבחרנ םייגולואידיא םירשקהל הכודקניס ןיעמ 

.('ןויצ־רה' םג ,עודיכ ,הנוכמ התומלשב םילשורי) היוצחה םילשורי לש תיתוכאלמה 

תוטשפב הלגתמ ,היוצחה םילשורי תייווהב יחימע לש ותוננובתהל אצומה תדוקנ 

:'םילשורי' רישב דחוימ ןויקינבו 

,הן7יתעה ריעב גג לע 

:םוי לש ןורחא רואב תראומ הסיבכ 

,תביוא לש ןבל ןיךס 

ביוא לש תבגמ 

.ופא תעו תא הב בגנל 

הןקיתעה ריעה ימשבו 

.ןופיפע 

— טוחה הצקבו 

.דלי 

,ותוא יתיאר אלש 

.המוחה ללגב 

,םילגד הברה ונילעה 

.םילגד הב־וה ולעה 

.םיחמ(ק םהש בשחנש ידכ 

.םיחמש ונחנאש ובשחיש ידכ 

(163 ,םש) 
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םירתא ירחא שקבמה יתד וא ימואל טבמ וניא ,הקיתעה ריעה לא ,החרזמ יחימע לש וטבמ 

לא אירממ וניא ,ביואה לש היצזינומד ךרוע אוה ןיא ,םידובא םיפונ וא םישדוקמ םיידוהי 

ייחל םיטושפ םינמיס רחא רת אוה .הקיתעה ריעה לא םיעוגעג וב ןיאו ,תולודג תוללכה 

תמוח .והומכ םדא ינב םהב האור אוה ,הלידבמה תיוותה ףא לעש ,םדא ינב לש םוי־םויה 

ומכ שממ ,םיברעל םידוהי ןיב אל ,םדא ינב ןיב הדירפמ הציחמכ ןאכ העיפומ הקיתעה ריעה 

.הלאלו הלאל ףתושמה ישונאה לע ,םינפ תדמעה ןימכ ,הסכמ םתפנהש ,םיימואלה םילגדה 

ריעה לש 'שערב וישכע'ה ןמ ןנובתמו רתח אוה ,ריעה דוחיא רחאל יחימע בתכש םירישב 

תייווהב לחש יונישה ןמ דחוימב לעפתמ אוה ןיא לבא ,היוצחה ריעה לש רבעה לא ,המלשה 

וב ןיא ךכ ,המוחל רבעמ הרוגס התייהשכ הקיתעה ריעה לע עגעגתה אלש םשכ .ריעה 

רחאל ריעב לחש יונישה יחימע תרישב שחומ ,הרואכל .המלשה םילשוריב הרתי החמש 

ריעל ,'שערב וישכע' ,הכפה ,תימיטניאה ,תנכוסמה ,תמנפומה ריעה :יטסרד יונישכ הדוחיא 

ירתא םיניזמ םהו ורחסומ היכרעו היתולוגס .'םיהולאה לש היצנו' ,תילבנרק ,תנצחומ 

ןמ הלועכ ,הזה יונישה לבא .(ךשמהב הלא לכב טרופמ ןויד וארו) םיריית לש םיעושעש 

לש תויסיסבה היתונוכת ,חטשה ינפ לעש יונישכ יחימע ידי־לע ספתנ ,ןלהל איבאש םירישה 

.הנתשה הבוטל אל ,הנתשהש המו .ונתשנ אל ריעה 

רבכ המוחה .(11 ,ב"צ)וראשנ באכהו עצפה לבא ,תוציחמו תורדג םנמא ורסוה ,הרואכל 

שפחמ יברע העור' רישה ,לשמל ,הנה .הנתשה אל יסיסבה ישונאה בצמה לבא ,םוסחמ הניא 

: 1980 ,תובושתו תולאש :הלודג הולש)ריעה דוחיא רחאלש תואיצמ ראתמה ,'ןויצ רהב ידג 

ףיעסב אבוהו היוצחה ריעב בתכנש ,'םילשורי' רישה לש יאר תנומת ןיעמ אוהש ריש ,(14 

.םדוקה 

,ןויצ רהב ידג שפחמ יבךע העור 

.ןט^ה ינב תא שפחמ ינא לוממ רהבו 

י־"הי באו יברע העור 

,ינמזה םנולשכב 

לעמ םישגפנ ונינש תולוק 

.עצמאב קמעב ןטלשה תכרבל 

וסנכי אלש םיצור ונינש 

ךילהת ךותל ידגהו ןבה 

.אידג דח לש הארונה הנוכמה 
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,םיחישה ןיב םתוא ונאצמ ךכ־רחא 

.םינפב וקחצו וכבו ונילא ורזח ונית1ל1קו 

ןב רחא וא יךג רחא םישופחה 

דימת ויה 

.הלאה םיךהב השדח תד תלחתה 

,קחרמה ותוא אוה ידוהיה באל יברעה העורה ןיב קחרמה לבא ,םוסחמ הניא רבכ המוחה 

ישונאה םג .םתדבא ירחא םישפחמ םה םהמ דחא לכבש ,םירהה ינש ןיב קחרמכ והומכ 

לש 'הארונה הנוכמ'ל וסנכיי ידגה וא ןבהש ,הנכסה .הלאה םירהה תא ברקמ וניא ףתושמה 

גוסה ןמ םימימת םיישונא םיעוריא םגש דכיסב המחנ שי םא קפסו ,תמייק ןיידע ,ידדה גרה 

'הלאה םירהב' תומייק רבכש תותדל המוד ,השדח תד ללכל חפנתהל םירשע רישב ראותש 

.(?ןהמ הנוש ילוא וא) 

המוד ,ךפהל .ררושמה לש ובילב הוואג וא החמש תררועמ המלשה םילשורי ןיא ,רומאכ 

ריעל עגעגתמ אקווד ,המלשה ריעה לש םוקמהו ןמזה תדוקנמ רוחאל ןנובתמה ,ררושמהש 

/ תקלוחמ ריעה התיה הנש הרשע עשת' :הלאה םיעוגעגה ךותמ התוא ראתמ םג ,תקלוחמה 

.םיעוגעגה תאו הולשה תא םיעוגעגב רכוז ינא / .המחלמב לפנ ילואש ריעצ םדא ייח ךשמכ 

וקדבו הידע ושגנ םיבהוא / ,התוא וצרפ םיבדא /.הצוחה רדגה תא םירבוע ויה םיעגושמ / 

ויה רקפה יחטש / .תזעונה םתציפק ינפל / תשרה תא םיקדובה סקרק יניילול ומכ / ,התוא 

וביאכהו / ונב וצעננ ןהינגעש תוינאכ / ,לעמ םימשב וטש םיעוגעגו / םיעגור םיצרפמב הב 

תמסוק ,'שערב וישכע' לש תוארה תדוקנמ .(18 ,לודג רשוא רתתסמ הו ירוחאמ)'קותמ 

המשגהה לע םיעוגעגה תא ףידעמ אוהו ,תקלוחמה ריעה לש תיסחיה הוולשה יחימעל 
לש םימולצתה תא' :הרכז תא םיחיכשמה הלא דגנכ החומ אוה רחא רישב .םתוא תתוועמה 

// .הטקש הבוהא לש ךכ לכ םיפיה / הבהאה יבתכמ תאו ,םיפרוש / תקלחמה םילשורי 

// .םייקחו םינמש םייחל / םינבאהו תשוחנהו בהזה םע / תשעורהו המלשה הריבגה הרזח 

הבוהאה ןיבש דוגינה .(19 ,םש)'הטקשה תא םימעפל רכוז ינא / ,התוא בהוא אל ינא לבא 

,םירעה יתש תוראותמ ותועצמאבש ,תויוכזה תלעב הריבגה ,תיקוחה השיאה ץבו הטקשה 

.וב תועטל ןיאש ישגר רשקהב םילדבהה תא דקממ 

םיבר םימחרבו הביחב רחחה ,רחואמ רישב םג תרכינ 1967 ינפלש םילשוריל היגלטסונה 

,'ןויצ־רה' רישב תיקסטורג וליפא ,תקחורמ ,תרכונמ הרוצב ראותש ,ןויצ־רהב דוד רבק לא 

:רחואמה רישה הנה .היוצח ריעה דועב ,רוכזכ ,בתכנו ליעל אבוהש 

ברע תונפל ישש םויב ישי ןב דוד רבק 

בהוא ינא .םלועמ ןאכ ותויה אל תולשב 

,תויתימא המיענ תונג םע בוזעה םוקמה תא 
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.יתבהא םעפש השא חיר לכ ומכ הועש חיר םע 

.ןלכמ הפא התוא ושע ןמזה באכו ןמזה רשא 

תמא בוש רבדל ךי־וצ ינא םיקירה תומלואב ,ןאכ 

קפרמה םינפ ךותל תוכבלו 

.הלוח קרויכ הלולח ד; ףכ ךותל קוחצלו 

.ןאכ העופ וניא דחא הלפת שבכ ףא 

.םינבא ןיב םילמ דוע ךחלת אל ןושל ףא 

תולוז תולפת לש שעוגה קושל וכלה םלכ 

.יברעמה לתכה לש זילעה דיר;ל ודךי 

רעש תליענ תעל חתפנש רעש ,דוד רבק 

.בהז ישפחמ לש םיאפר. ריע .חותפ ראשנו 

.ךדו ריד ןיב הקיר הריד 

.טקשב תומל בוש ותוא ורגסו ותוא וחתנש ףוג 

.־חד ,ןורחאה ינבל יתארק ינא לבא 

(20 ,םש) 

,תמא אטבמ ףוסיכה ובש םוקמל ךפוה אוה ,ותוא ושטנ ףויזהו רקשהו ,םוקמה בזענשמ 
ראשנ / רעש תליענ תעל חתפנש' רעשה .תישונא הביח תררועמ רדעיהה לש הוולשהו 

יכבה ,תישונא תמאל הכפה זא לש תיתוכאלמה השודקה .תישגר הקיזלו ישיא שגרל 'חותפ 

ןאכ ותויה אל תוולש'ל — דוד רבק יוהיז לש ףויזה .תויטנתוא תווחמל — קוחצהו 
וניא ,םינומהה התע םינופ וילאש ,יברעמה לתוכה לש ינשערה רוחסמל זעה דוגינה .'םלועמ 

לתוכה לש זילעה דיריל ודרי / תולוז תוליפת לש שעוגה קושל וכלה םלוכ' :רבסה ךירצ 

.(ךשמהב דוע ואר ,הלאה םיירחסמה םייומידה לע)'יברעמה 

התעשב ,התיה תיטילופה התועמשמש ,המלשה ריעה לע היוצחה ריעה לש וז הפדעה 

וייח תייאר םע ,יחימע תרישב םירבדה בור ומכ ,דחא הנקב הלוע ,תזעונו הדח ,םויה דעו 

תימואל הלודג לכמ רתוי םיבושחכ ,רצקה ומויק לש וישכעו ןאכב דיחיה םדאה לש ורשואו 

םיסותימה לע דיחיה תושגר ,חפונמה לע יטנתואה תפדעה םע ,יפרגואיג שוביכ וא 

םילשורי'מ םשרתה אל יחימע .המצע הייאר התואמ וז הפדעה תחמוצ תמאב :םייביטקלוקה 

,םהל היה אלש ,םיסותימ ינש — 'המלשה לארשי־סא'מ םשרתה אלש ומכ ,'המלשה 

רשק ילב לבא .התוא ורימחה קר םהו ,תכסכוסמהו תבכרומה תואיצמב םיסב ,ותעדל 

םימיה תשש תמחלמ רחאלש הלודגה לארש^א ןיבו הנטקה לארשי תנידמ ןיבש םילדבהל 
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יפל .הנקת הל ןיאש ריע ,תחא דימת איה םילשורי ,(היינשה לע רוכזכ ףידעה הנושארה תא) 

— תרמשנ םילשורי לש התויזכרמ ,ינידמו יפרגואיג רשקה לכב ,יחימע לש ותסיפת 
עגרנ וניאש לודג םויאו תונסורמ אלו תוינויגה אל תוואת ,תולודג תונכס לש לאיצנטופ 

/ הריעצ השאכ לארשי תנידמו / הדבכו הנמש השא ומכ איה המלשה pאה' :םלועל 

תורע איה / הורעה דימת איה םילשורי / תאזב םגו תאזב םג ךא / םינתמ תרצו השימג 

רמגת אלש / תחרוצהו תסכןפמה הנויבאה איה / העבש תעדוי אלש התעה איה / ^אה 

.(138 ,תועבצאו החותפ די םצפ היה ףורגאה םג)'חישמה אוב דע 

בצמו ,םהירחא ואבש םיעוריאה ,ריעה לש יחרזמה הקלח שוביכ ,םימיה תשש תמחלמ 

תסיפתב םיינדרמה תודוסיה תא ,המודמכ ,ופירחה ,םהיתובקעב ררתשהש ימואלה חורה 

קר אל הלגתמ הזה יונישה .רתויו רתוי םיטובל היחוסינ תא ושעו יחימע לש םילשורי 

םירישה יובירב ,דחוימבו ,םג אלא ,אשונה לש תושדחה תויועמשמבו םישדחה םיבוציעב 

.ול ושדקוהש 

,ליעל םהב יתנדש ,ריעה דוחיא ינפל רקיעב ובתכנש ,םידדוב םירישב םירבד יטרפמ 

רחאל ובתכנש םינווגמו םיכורא ריש ירוזחממ קיפהל ןתינש תולודגה תוללכהל התע רובעא 
םיילילש םיטביה םיטלוב הלאה םירישב .תילארשי הירוטירטל הכפה 'המלשה םילשורי'ש 

םיטביהל םתוא רושקל אלש רשפא יאש ,ריעה תייווה לש םיישונא־אל ,םייקסטורגו 

לש תימואלה היצקיפיטסימל ,תאזה היווהבש םייראגלווה םייטילופהו םייתדה ,םייתורייתה 

התייווה לש םיחוד םיטביהל םג םיתעלו ,תוירוטסיההו תוינחורה היתורוסמ לשו הרבע 

םהל תודגנתההו ,רתויו רתוי םיטלובו םיבר םישענ הלא םיטביה םינשה ךלהמב .תיזיפה 

תכלוה ,וישכעו ןאכ ,ריעב םייחה םיישממה םדאה ינב ייחל תישונאהו תישיאה הבהאה םשב 

.תרבוגו 

דוחיא רחאל יחימע בתכש םירישב םילשורי לש םינווגמהו םיברה הבוציע יטרפב ללוכ טבמ 

־תיתדה השודקה סותימ םע תודדומתה לש ,הרואכל םירתוס ,לע־יטביה ינש הלעמ ,ריעה 

ןושארה טביהה .תורודה ךלהמב יביטקלוקה הנקויד תא עבקו הווילש תירוטסיה־תימואל 

יגולותימה הדוחייב ,שאר דבוכ לש תרכינ הדימבו ,וכרד יפל הדומ יחימעש ,ךכ לע עיבצמ 

בצעמ אוהש ךכ ידי־לעו ותנצקהו ותמצעה ידי־לע ותוא 'קרפמ' אוהש דוחיי ,םילשורי לש 

,רתוי בחרנ ,ינשה טביהה .וקמועב יובחה סותימ־יטנא ןיעמ ףשוח :ןוסא הרהכו םייאמכ ותוא 

ךכ ידי־לע ,הכופה ךרדב הזה דוחייה לע רערעמ ,םינווגמ הנשמ יטביה ומצעלשכ ללוכה 
.הב םייחה םידיחיה ייח םעו ריעה לש תילאירה התייווה םע םילשורי סותימ תא תמעמ אוהש 

ריבסהל חונ ,יתרכזהש ןושארה טביהה יפל ,יחימע תרישב םילשורי לש הדוחיי תא 

ןיאש םשכ ,וז הסיפת יפ־לע .רמאמה חתפב יתזמר הילעש ,ולש הירוטסיהה תסיפתל הקיזב 
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ייחב ירוטסיהה רבעל שממ לש םוקמ ץא םג ךכ ,דיחי אוה רשאב דיחיל םוקמ הירוטסיהב 

הרואכל לוכי ןמז לכבו םוקמ לכב .(1 הרעה ליעל ;ךליאו 192 :ז"משת ,ילפרע וארו)דיחיה 

ילב (םירחא ויחי ובש דיתעה ןיבו ףלחש רבעה ןיב) ולש וישכעבו ןאכב תויחל םדא 

תספתנ הז ןיינעל .םילשוריב אל לבא ,םוקמ לכבו ןמז לכב :ותוא דירטת הירוטסיההש 

ברסמה רבעכ ,היח הירוטסיהכ הומכ םילשורי .ןפוד תאצויכ יחימע לש ותרישב םילשורי 

הלא ,ףלחש רבע םה יחימע לש ומלוע תפקשה יפ־לעש םירבדה לכ .רבע ותויה םע םילשהל 

םייושע — ראשה לכו הירוטסיהה ,תותדה — דיחיה ייחב תושממו תובישח םהל ןיאש 

וייח לע דימתמ םויאכ ,םרה לש לאיצנטופכ ,הביאכמו הזע תוחכונכ םילשוריב תולגתהל 

םותימה יפל ,םילשוריל קינעמש המ .הבש תויגארטה ןאכו ריעה לש הדוחיי ןאכ .ורשוא לעו 

יא םילשוריב .הנוסא יחימע יניעב אוה ,חצנה ריעל התוא השועש המ ,התלודג תא ,לבוקמה 

הירוטסיהה ןאכ .הווהה ץבו הניב דירפהל רשפא יאו ,הירוטסיהה ןמ קלתסהל רשפא 

:טקשו הסוכמ רבעל ךופהל תברסמ 

,סרס לש תוחא ריע איה םילשורי 

ה;לע םחר אל םוחרה חלמה ךא 

.טקש ןבלכ התוא הספ אלו 

.תנאממ יפמופ איה םילשורן 

שאל ולטוהש התוטסה ירפס 

.םדאב םיחשקתמ ,םילגלגתמ םהיפד 

.חותפ ראשנש חותנ ,םילשורי 

םיק1חך םימשב ןושיל םהל וכלה םיחתנמה 

םירדתסמ היתמ לבא 

ביבס ,ביבס ,טאל ,טאל 

.םיטקש תרתופ ילעב 

(20 ,ב"צ) 

תונכס לש ןחוכמ םא ,(םודסכ) הלש היאטח לשב םא ,סרהיהל הדעונש ריע איה םילשורי 

היתוצוחב .שחרתה אל ,הירוסיימ התוא לאוג היהש סרהה לבא .(ייפמופב) תוינוציח 

תא םירשבמה שאמו םדמ םימודא םישוגכ הפירשל ונודנש הירוטסיהה ירפס םילגלגתמ 

ןמ לבא ,ומצע ןיינע ותואל יומיד אוה 'חותפ ראשנש חותינ' .שחרתה אל דועש ןוסאה 

,ריעה לש היעצפל אפרמ איבהלו תוועמה תא ןקתל םירומא ויהש םיחתנמה .ךופהה ןוויכה 

אל םייחל הווקתה (תויתד תוטשפה ,הלעמ לש םילשורי) םימשה לא םתוירחאמ וקמחתה 

םילשורי .םיתמה תלחנ קר םה םילשוריב תומלשו הוולש :תורשאמ םויסה תורוש .שממתת 

אוה וביבס םירדתסמ תרתוכה ילעש ילעהש רבתסמ רישה ךשמהמ) םיתמ לש חרפ איה 

.(םיהולא 
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70 אלא' ,םיסובוטוא לש םיווק םניא הלש םייתימאה םיעסונה רוקש ריע איה םילשורי 

ידש םע / םישגפנ רבע ידש' הב ,'הנומשו םיעברא ,הריפסה ינפל תואמ שמח ,1917 ,ירחא 

.(11 ,םש)'םיתמל םג הריחב תוכז הנתינ הבש םלועב הדיחי ריע' איה וז .(9 ,םש)'רבעה 

,םש)'םיבצע תשר הב שי תבאוכש / הדיחיה ןבאה' ,יחימע יפל ,איה תימלשוריה ןבאה ןכל 

אלו םשגוה אלש םוצע לאיצנטופ ברוא הלש ,תימוי־םויה תואיצמל רבעמש ריע יהוז .(15 

:שממתהל וא עגריהל תברסמה תוימאניד ,םשגוי 

התה ץב הפופכו הכומנ םילשורי 

.לשמל קרוי־וינכ אלש 

הפפוכתה הנש םיפלא ינפל 

.האלפנ קונז־תדמעל 

םיכובסל ואצ; תורחאה םידעה לכ 

וחצנ וא וחצנ ,ןמןה תריזכ םילודג 

:קונז־תפיפככ הראשנ םללשורן .ותמו 

.תולפמה לכ .הב םייובחו הב םיצופק תונוחצנה לכ 

(14 ,םש) 

:רחא יומיד ,וא 

םירומק תודוסי לע היונב םילשורי 
 •1 I - T I • • T I

T • VI* • •v V X I *T T | V הבס היהת אל םא .תקפאמ הקעצ לש 

,ריעה טטומתת ,תודיסחה ורבשל ,הקעצל 

.םימשל םללשורן ץצופתת ,הקעצה קעצת םא 

(is ,םש) 

המויקש ריע ,המצע תמשגהל העיגה אלש ריע ,לאיצנטופ הלוכש ריע :תורחא םילימב 

,תעדל תלגוסמ הניא םג ,תעדוי הניאש תנכוסמ ריע ,םיארונ םיחתמ ןיב קד ןומאב הנתומ 

.הוולשב הב תויחל לוכי ונניא שיאו ,הוולש 

לכ תא ססוממה םיעותעת ןוזחב ,םילשורי תראותמ 'הלידוטמ ןורחאה ןימינב תועסמ'ב 

:הב שחוב יקסטורג םיהולאש תופשכמ תרדק ןיעמ ,תחתור הרויכ ,היראתמ 

הסיר ,תודבכב תחתור הרויכ םילשורי םגו 

,תוטלוב תועוב — הב םינינבה לכו ,תיתצב 

,ןהירוח ךותמ תוקחדנ םיניע תובב 

י T \ I ־ T- ־ י T| ■ ־ T " ,עפשמ וא חוטש גג תרוצ ,לדגמ תרוצ ,הפכ תרוצ 

םיהולאו .תועקפתהה ינפל תועוב לכה 

,עגר ותואב ,וילא בורקה איבנה תא לטונ 
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.הב שחובו הב שחוב אוה םילשבמ־ףכב ומכו 

(122 ,םש) 

תוגגה ,תופיכה תפי ןבאה ריע .לואש לש ריע אלא ,הטמ לש ריע אלו ןאכ הלעמ לש ריע אל 

תודמועה תועוב לש לולכמל ,תיתציב הסיידל ררושמה לש םיעווע ןוזחב תכפוה ,םילדגמהו 

תעל םיגיהנמו ןוזח ילעב)ויחילש תא חלוש הסיידה תא לשבמה םיהולא .עקפתהל עגר לכ 

ואר ,'הטמה ןמ הטמ לש םילשורי' לש ףסונ רואיתל)הסיעה תא סיסתהל וא טיקשהל (אוצמ 

.([142 ,רוגס חותפ] ךשמהב אבומה ,'םילשורי המל ,םילשורי םילשורי' ךותמ 5 ריש 

םה היתודלותש ריעכ ,תוומ תקושת לש ריעכ םילשורי תא גיצמ יחימע רחא רישב 
:דבאתהל הנויסינ תודלות 

,םילשורי לש תודבאתהה תונויסנ 

,באב העשתב בוש התסנ איה 

שאבו םדאב התסנ איה 

ןבל קבא לש יטא סרהבו 

:חילצת אל םלועל .תוחור םע 

.בושו בוש הסנת איה ךא 

(17:1971 ,דמול תנמ לצ אל) 

התסינ ,התייווה עבטמ ומכ ,הידי ומב אלא ,ץוחבמ ביוא ידי־לע םילשורי הברחנ אל לוכיבכ 

.המצע תא דבאל 

םנמזש םישקומ םלוכ / םילשוריב םיתבה םה םיפי' ,רתוי תינוריאו תיטסילאיר חורבו 

םא / םולשל די תציחלבו תידיה בוביסבו / ןתפמ לע הכירדכ רה-זהל ךרוצ ןיא / ןכלו עובק 

.(72 ,הלודג הולש ,'םילשוריב תוחפשמה תופי')'הנכס ןיא ,עיגה אל ןמזה 

םייזכרמה הירחאש םילשורי תא יחימע ראתמ ,ריעה דוחיאל שממ ךומס בתכנש רישב 

םירתאל קר אל יפויו רהוז קינעמ הזה רואהש המדנ ,הרואכל .םירייתה ןעמל תראפתל וראוה 

םג קירל ךפשנ אוהש ,הארנ ינש טבמב .םהלש םוי־םויה ייחל םג אלא ,ריעבש םיירוטסיהה 

רישה לש ומויס לבא ,םיראומ ויהיש ךרוצ לכ ןיאש וא ,םיראומ תויהל וצר אלש םירבד לע 

דעונ אל ,ררושמה תסיפת יפ־לע .סירביה לש השעמכ ריעה לש תאזה הראהה תא גיצמ 

,תראומ תוינוציח התוא קמועב תרתתסמה ןוסאה תאובנ תא ףושחל ידכ אלא ינוציחה רואה 

תאובנ תא ,ותוא תוסכל לכות אל הרואפת םושש ,תוומו סרה לש ארונה ןגטנרה בתכ תא 

ןכ ,רתוי הרורבו תראומ תירוטסיהה תראפתהש לככ .ךיסרפו לקת ,הנמ ,הנמ' :ןדבואה 

:הקמועב תרתתסמה הנכסה תשוחת הרורבו תשחומ 

,התמ ת?סנכ תראומ ,דוד לדגמ ראומ 

םיראומ ,הלפכמב םינשיה תובאה םיראומ 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:36:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



309 תינרתח םילשורי 

שבדה תוגרע תוראומ ,םינפבמ םינפה 

ןמזה ראומו ןועשה ראומ ,תופוקשה 

.ךתלמש תטשופ תאשכ ךיכריב רבועה 

,יתודלי לש םייחלה תוראומ .ראומ ראומ 
 T T T ־ T I ־ ־ V ־ ! •

תוראומ תויהל וצרש םינבאה תוראומ 

.םיעברמ תלפאב ןושיל וצרש הלא םע 

תויסנכ ירוקו הקעמ ישיבכע םיראומ 

םלכב ,םלכמ ךא .תוגרדמה ינילולו 

,יתימאה ,ארונה ןגטנרה בתכ ראומ 

הנמ :קרבבו ןבלב ,תומצע לש תויתואב 

.ןיסרפו לקת הנמ 

(10 ,ב"צ) 

,ולוטיב ידי־לע אל ,םילשורי סותימ םע יחימע דדומתמ םדוקה ףיעסב יתרקסש םירישה תצובקב 

תוצובקב .םיילילש םינעטמב םיפלחתמ םייבויחה וינעטמש ןפואב ,ולש הנצקה ידי לע אלא 

ומכ ךרדב הזה סותימה תא יחימע 'קרפמ' ,םש יתרכזהש ינשה טביהה תא םיגציימה םירישה 

םידחאב .ריעב םייחה תואיצמ ןיבל הזה סותימה ןיב םיתומיע לש הרדיס ידי־לע ,(רומאכ)הכופה 

ןחבמב (תיתדה התשודק תא דחוימבו) םילשורי סותימ תא יחימע דימעמ הלאה םירישה ןמ 

תישונא תואיצמ יחנומל ותוא 'םגרתמ' ,תיצראו תיוושכע הביטקפסרפמ וב ןנובתמ ,רשיה לכשה 

תגצה תועצמאב תאז לכ .םייטילופו םיילכלכ ,םייתוריית םיכרצל וב שומישה תא ףשוחו הטושפכ 

.תניימודמה התייווה תכסמל תחתמ לוכיבכ םירתתסמה םייקסטורגה םייקחשמה םינפה 

ךומס יחימע בתכש םירישב דחוימב טלוב ,םילשורי תייווה לש ילביטספה־יקחשמה טביהה 

תניפסב םילשורי תבצועמ הלאה םירישה ןמ םידחאב .ילארשי ןוטלש תחת םילשורי לש הדוחיאל 

,םירומיה ןחלושכ ,(תוגצהל המב וא) הגצהכ ,הנגפהכ ,םיגילפמו םיאצוי לש הגיגחכ ,םיעושעש 

התשודקב ללעתמ ומכ יחימע .םהב אצויכ םייומידו ,םיהולא לש תונחכ ,הלסורקב ,סקרקכ 

ומכ ,םהבש ךוחיגה תאו תועיבצה תא ףשוח ,םתוא עקרקמ ,םילשורי לש םישודקה הירזיבאבו 

.הרוטקירקל ריעה לש התנומת תא םיתעל ךפוהו ,תירחסמהו תימוסריפה םתויתילכת תא 

,(19 ,ב"צ) '1967 םילשורי' רוזחמה ךותמ אכ ריש דחוימב טלוב וללה םירישה ןיב 

לש היצנו איה םילשורי'ב םייתסמו ,'חצנה תפש לע למנ ריע םילשורי' הרושב חתופה 

:ותומלשב אוה הנה .'םיהולא 
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.חצנה תפש לע למנ ריע םילשורי 

םיעושעוע תניפס ,הלודג ה;נא תיבה־רה 

םישודק םילכתסמ יברעמה הלתכ יבנשאמ .תראפמ 

םיפנפנמ ףיצרב םידיסח .םיעסונ ,םיזילע 

איה .תוארתהל דריה םיקעוצ ,םולשל 

םיפיצרהו תורדגהו .הגילפמ דימת ,העיגמ דימת 

תויסנכ לש םיהובגה םיתמהו םילגדהו םירטושהו 

תוריסהו תסנכה יתב לש תובראהו םי־זגסמו 

דוע :עמשנ רפוש לוק .םירה ילגו ללה לש 

םינבל םידמב רופכ םוי יחלמ .הגילפה תחא 

.תוקודב תוליפת לש םילבחו תומלס ןיב םיספטמ 

:בהזה תופכו םיךעשהו ןתמו אזקמהו 

.םיהלא לש היצנו איה םילשורי 

ףוחל תנכוש הניאש םה ,טרפב יחימע תרישבו ,ללכב הלש םיקהבומ רכיה ינמיסש ,םילשורי 

וא .הל בורק ילוא חצנה ,הנממ הקוחר םי תפש םאו ,למנ ריעכ ןאכ תנמוסמ ,רהנ הב ןיאו םי 

הב גילפהל לכות אל חצנה לא םג ךכ ,םיל הב תדרל רשפא יאש ומכ ,רמול שי אמש 

טרפתמ 'למנ ריע םילשורי' יומידה .(ןבומכ ,דרוסבא אוה םיעושעשו חצנ לש ףוריצה) 

הז םירייאמ ובש םיפגאה ינשמ דחא לכ יטרפש ,לופכ גולטקל ,יחימע ירישב חיכשכ ,רישב 

,'תראופמ םיעושעש תניפס ,הלודג הינא' אוה תיבה רה ,למנ ריע איה םילשורי םא .הז תא 

וא גילפהל םיששה םיעסונ אל םילכתסמ היבנשאמש ,היינואה ןפודל ךופהי יברעמה לתוכה 

,ומוקמב דימת בצינ תיבה רהו ליאוה לבא .'םיזילע םישודק' אלא ,םצפח זוחמל עיגהל 

םיכיישה םיטנמלא יחימע ברעמ ךליאו ןאכמ .'הגילפמ דימת ,העיגמ דימת' היינואה 

םיטלוב .טרפב תיבה רהבו השודקה ריעב רוקיבל םיכיישה םיטנמלא םע היינוא לש הגלפהל 

תוליפת לש םילבחו תומלוס' ,'רופיכ םוי יחלמ' ומכ ,לוחו שדוק לש םיפוריצ ןבומכ ןאכ 

םיחירצו םילדגמ םע (היינוא לש)תובוראו םינרת — תויואיצמה יתש לש םג לבא ,'תוקודב 

לשו םילשורי לש) בהז תופיכו םירעש ,(תסנכ יתב לש) תובוראו (םידגסמו תויסנכ לש) 

םישדוקמה םירתאה לש םרוחסמ ,המלשה םילשורי תגיגח ולש עקרבש ,רישה .(דחאכ היצנו 

קרפמ ,קחשמל רמוח היתושודק לכו ריעה תא השוע ,םיריית לש ריעל התכיפה ,ריעה לש 

םג וארו) םתילכתל ותוא םילצנמה םיירודיבהו םיינרמוחה םירשקהה תרזעב סותימה תא 

:1983 ,דסחה תצש ,'ףזו'ג ירסיטפ')'תבהלנו הריעצ הנוז יעבצב ןהיתש ,היצנוו םילשורי' 

 16).

לשו לבב לדגמ לש ףוריצ ןימכ םילשורי תרייטצמ (15 ,ב"צ)רוזחמ ותוא ךותמ בי רישב 

ןאכ תספתנ ,תויודבאתה תרדיסכ םדוק הראותש ,ריעה לש הירוטסיהה ,הרטשמ תנידמ 
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תדדוגתמ ןמזל ןמזמ' :תורזפתמו תורזוח ,תונשנו תורזוח ,האחמ תונגפה לש הרדיסכ 

/ הרטשמה־םיהולא הכמ םילודג תולקמב ךא .לבב לדגמ ומכ האחמ ןומהל / םילשורי 

תוליפת ילומלמ ךות ,ריעה בוש רזפתת ךכ רחאו / ,תוצרפנ תומוח ,םיברחנ םיתב :הכותל 

דחא לכ / .דגסממ םיחירצ תחירצו תסנכ יתבמו / תויסנכמ םשו־הפ־תוקעצו הנולת 

ןיבמ וניא שיא ובש ,עורפ ןומה אלא ,ןאכ תועמשמ יבר םיירוטסיה םיעוריא אל .'ומוקמל 

החגשה .ומוקמל רבד לכו םדא לכ ריזחתש הרטשמל םעפ ידמ קוקזה ,והער תפש תא 
.הרטשמל הכפה הנוילע 

,(18 ,םש)ח"י רישב .יחימע ירישב םתשודקמ םידבאמ םילשורי לש םיצרענה תדה ירוביג 

דועב ,םהלש רוביצה יסחי יפ־לעו הבוגל סופיטב םהיגשיה יפ־לע םידדמנ םה ,לשמל 

לעמ תצק / דוד לדגמב הלוע ינא' :םהיגשיהל יסחי ןפואב ולש ויגשיה תא דדומ ררושמה 

,דמחומ :וחילצה םימודקה ןמ / םידחא .םימשל ךרדה יצחב / ,רתויב תממורתמה הליפתל 

תואושתה / לבא .הלעמ לש תושגרתהל וסנכנ ,םימשב החונמ ואצמ אל ךא .םירחאו / ושי 

,תינוליח ןושלב תותד יגיהנמו םיאיבנ רואיתל תופסונ תואמגוד)'הטמל / זאמ וקספ אל םהל 

.(ךשמהב ואר 

להנמ הכירצ איה' :ריע שאר הכירצ הניאש ,םילשורי לע רמאנ (56 :1980)הלודג הולשב 

רוגס חותפב וליאו .לגעמב ביבס / רוהדל םיאיבנ ןמאלו תואובנ ףלאל / דיב טוש םע ,סקרק 

תולוע תוליפתו תותדש הדנדנכ וא ,'תבבותסמו תבבותסמ הלסורק'כ הומכ ,(142 :1998) 

/ םימשל ךכ םילוע םישודקה לכו [...] 'הליפתה יתבמ תונמושמ תוניגנמ' לוקל ,הב תודרויו 

.'ונכלמ וניבא ,יתוא דירות לא ,אבא / ,הלעמל ראשיהל הצור ינא אבא ,קעוצ דלי ומכ םהו 

/ םיאיבנ םגו םיאיבצמו םיכלמ'ש ,םירומיה ןחלוש איה םילשורי ,(21:1974)לודג רשואב 

םג)'ותוא ורדס אל' ,'םלועה לכ לע ורזפ ךכ רחאו / ןחלושה םילשורי לע תויבוקב וקחשש 

לש תונחה איה םילשורי ,(27) רפס ותואבו .'חותפ ראשנ חותינ'ה ,רחא חסונב ,ןאכ 

,הבכרמ ישעמ / הוארה ןולחמ תוקירבמה / ויתורוחס תא םיהולא איצומ ברע לכ' :םיהולא 

/ םילפא םיזגרא ךותל םתוא ריזחמו / םירהוז םינומעפו םיבלצ / תופי םינינפ ,תירב תוחול 

םיעיצמ הלאה םייומידה לכ .'"תונקל דחא איבנ ףא אב אל / בוש" :סירתה תא רגוסו םינפב 

תודלותבו םילשוריב ,תוינוליח ,תויקסטורג ,תוינרתח ,תויביטנרטלא תוננובתה יכרד 

רוא תשקהבו תיטמרד תימואל הביטקפסרפב ןתוארל ולגרוה יחימע לש ויארוקש ,םילשורי 

.השודק לש בהה 

םיתעל אוה ,םייומידה תועצמאב ,ןיפיקעב םילשורי לע יחימע רמואש םירבדה ןמ םידחא 

הדסיימ־הכלמ .הרבכ הכות ןיאש ריע איה םילשורי ,הלא םיחוסינ יפ־לע .שרופמב חסנמ םג 

'תריית' רישב ןכו ,ליעל יתרכזהש ןויצ־רה לע םירישה ינשב וניאר רבכש ומכ ,ורבקב וניא 

ןימיב תמסרופמה הנחטה םג .'ורבקב רובק ונניא דודש הל יתיליג' ,רמאנ םש ,(192 ,ב"צ) 

קיר לחר רבק ,םיממ הקיר ןטלשה תכרב' ;(83 ,הלודג הולש) םלועמ חמק הנחט אל ,השמ 

תא תאלממ הניא םילשורי תמוח ,(50 ,םש) םיאיבנ ןיא םיאיבנה בוחרב ,(73 ,ב"צ)'לחרמ 

הומכו ,(140 ,חותפ רוגס חותפ)הניגמ הניא איה ,תומוח ללכ ךרדב םינוב ומשלש דיקפתה 
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יכ' :תושממתמ ןניאש תוחטבה לש ריע הלוכ .(141 ,םש)וידלי לע ןגהל לגוסמ וניאש באכ 

ונניא לחר רבקו / ורבק ונניא דוד רבקו / תוחטבה לש ריע איה וזו / תוחטבה לש pא יהוז 

'רחא רבדב הסוכמ לכהו תוכסמ לכהו / תועובש אל תועובשהו םירדנ אל םירדנהו / הרבק 

התנבנש וז ,הלעמ לש םילשורי :שיגדא ,בוש תאז שיגדהל ךירצ םאו .(146 ,ףורגאה סג) 

הדיעמ תואיצמב תוננובתה .תמייק הניא ,םיירוטסיה־םיימואל־םייתדה םיסותימה ידי־לע 

.ףויז אלא הניאש ,הילע 

תודע לשו רשיה לכשה לש אצומה תדוקנמ םילשוריב ןנובתמה ,יחימע לש ותוינוליח 

,הלחתהב רבכ שרופמ ןפואב וירישב הלגתמ ,יתרקסש םייומידה ןמ תעמתשמה וז ,םישוחה 

םירחואמה םירישה יפל םא .הלש סותימה תא םינייפאמה םייתדה םיטביהל הקיזב דחוימב 

ודחויש תומוקמב וניא םיהולא םימדקומה םירישב ,הרבקב הניא לחרו ,ורבקב וניא דוד 

,'ךתליהת איהו') אמורב אלו םילשוריב אל ,םיהולא תא זא אצמ אלש ,ררושמה .ונכשמל 

'ןתומ בהזב תותדה שילש' תא תסנכה יתבו םידגסמה ,תויסנכה לש ראפב הארו ,(71 ,םיריש 

תותדה תשולש תא ללקמו ףייע ינא' :םג בתכש הז אוה ,(165 ,םש ,'בתכמ ךותמ') 

יוארה ןמו .(93 ,ב"צ ,'לולא ףוס')'םלועל החונמ ןת ,ךיתב תא רוגס םיהולא :תומסרופמה 

תותדה ןמ תחאל אל םג .דחאכ תויסנכו םידגסמ ,תסנכ יתב ,'תותדה שולש' — בל םישל 

:היתומשמ דחאל אל םג ,ריעה לע תוידעלב ,יחימע יפל ,שי ולאה 

היתומש ןיב םיאובחמ תקחשמ ריעה 

,ורי ,ור'ג ,םלש ,סךוק־לא ,םילשורי 

.הכשחב ,סיבי ,סובי ,סיבי :תשחול 

.הילא ,הילא ,הנילוטיפק הילא :םיעוגעגב הכוב 

הל ארוקה דחא לכ לא האב איה 

םיעדוי ונא ךא .ודבל הלילב 

.ימ לא אב ימ 

(13 ,ב"צ) 

הכיא' ,ריעה לע ןנוקמ ונניא יחימע .היהולאלו המעל הדיחיו תחא הניא יחימע לש םילשורי 

התונמאנש הירקכ הליחתכלמ התוא ראתמ אלא ,(21 ,א והיעשי)'הנמאנ הירק הנוזל התיה 

יומיד .היתוליל רתסב םהל תרסמתמו םינושה הישבוכל תעגעגתמה ,תויוהז תבר ריע .המודמ 

,תפרוטמ ריעכ םילשורי לש הרואית אוה ,תרחא תיווזמ המוד ןויער גיצמה ,רחא הדשמ 

היומיד .(140 ,רוגס חותפ)תג ךלמ שיכאמ טלמיהל ידכ עגתשהש דוד ומכ תויוהז הפילחמה 

תומדל יחימע ירישב לגלגתמ (15 ס ,6 דנ היעשי) הבוזע השיאל םילשורי לש יארקמה 

תדדוב דימת תראשנ איהו ,התוא ושטנו תובר תונתמ הל וריאשה םיברה היבהאמש ,השיא 

,םש)'םימשב קר ,היבוהאב תלכתסמ הניא' יכ ,הדבל תויחל הנודינש וא ,(147 ,רוגס חותפ) 

ריעה תנומתל יחימע לש רחא רישב ךפוה ,(1 א) הכיא תליגממ 'הנמלאכ התיה' .(146 

.(141 ,םש)'תלבאתמה םגו התמה םג איהו העבש תבשוי'ה 
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ףושחל ידכש ,יחימע יארוק לש העדותב םסובמ ךכ לכ רשקה איה 'הלעמ לש םילשורי' 

ידכ הטמ לש םילשורי לש היתוארמב יד .וילע תמרל וליפא ךרוצ ןיא ולש תויאליטרעה תא 

םילשורי לש םכסומה יפויב וליפא .וילאמ עמתשמ םהיניב דוגינה .וב םיקבדה לע תושקהל 

עגושמ ןפסאש םיניינב תמירעכ םילשורי ול תיארנ םשג םויב :יחימע תריש םיתעל הרגתמ 

לש ףסואכ ול תיארנ איה רחא םויב ,(1983 ,דסחה תצומ) העוערה ותלגע לע רבצ [םיהולא] 

המוד 4,םיטוטרמס לש המירעכ הז יבג לע המ הז דצב הז םירוזפה ,םישדחו םינשי םיתב 

םיערקנהו םייולבה לע םישדח םיתב השבל דימת' ,המוריע התוא האר אל שיאש השיאל 

םהיטרפל םירייטצמ ,םילילכמה םייומידה ןמ םילועה םירבדה .(22 ,לודג רשוא)'םירבשנהו 

דמחנה גוזל רומזמ רישיב ,לשמל ,ךכ .תישחומה ריעה לש םיטעמה םיינטרפה םירואיתב 

תא / ףיתכמ רז קינטיב' ,םיטרפ ראש ןיב ,יחימע הנומ ,(58 ,ידכול תגמ לצ אלו)'למישו הדרו 

/ לומ תירוביצה הנתשמה חתפב תלצלצמ די טישומ ןצבק םע / .הבור ומכ הפוטעה הרטיגה 

,יתסא :אלכב ודקרו ורשש / תוירט תונוז הלילב יתעמש / םיסורה שרגמבו .םירתפכמ םירבג 

לש םישודקה הירתא רואיתב בלשמ אוה ,(28)הד לכ ירוחאמבו .'יתוא יחק ,יתסא ,יתסא / 

הליל תועש ירבש ,רואה / לכ ,הזה בצעה לכ ,הלאה םינבאה לכ' :םיחוד םייזיפ םיטרפ ריעה 

לכ / ,תודולח תולהו םילדגמו לתוכ / ,השודק לש תמקועמה תרנצה לכ / םירהצ רפאו 

תורנה לכ / ,םיכאלמ לש תועזימה םייפנכה לכ / םינקזכ קפאתהל ולכי אלש תואובנה 

לכ / ,ןמזו הצצפ ןיאה תפשא / ךשאו רשיא .הלואג יללג / תבתותה תוריתח לכ ,םיחירסמה 

ףוריצ אוה הזה רישה ,ורקיעב .'חורה ךילהתבו היחתה ךילהתב / הלאה תומצעה לכ קבאה 

הזמ םישדוקמ םיחנומ לש גולטק ,הז תא הז םישיחכמו הזב הז םירושקה םיגולטק ינש לש 

םג וארו ,הז תחת הז םירתוחו הז תא הז םירתוסה ,הזמ יומיד וא תואיצמ יטרפ לש גולטקו 

'םילשורי המל םילשורי םילשורי' ךותמ 12 רישו (96 ,ףורגאה זבג)'םילשוריב ףרוח ליל' 

.םלש תאצלו וללה םיטרפה תא לכעל יושע והשלכ שדוקמ סותימ םא קפס .(146 ,רוגס חותפ) 

םגו ,סותימ־יטנאכ וליפא ,הנכס הרהכ ובוציע ידי־לע ,םילשורי סותימ תחת הריתחה םג 

אוה הכותמש תחאה אצומה תדוקנ תא ןיפיקעב םיריגסמ ,רתוי 'תולק' םיכרדב וקוריפ 

ומלועב לוכמ רתוי םיבושחה םהו ,ןכסמ הזה סותימהש ,דיחיה לש ורשואו וייח — רייטצמ 

םישעמו הבהא — רחא רבד לכל םדוק ,יחימע לש ותרישב םהש ,רשואו םייח :ררושמה לש 

םילשורי סותימ ןיב דוגינה לש רתויב ישחומהו ימיטניאה ,רישיה חוסינה ילוא .הבהא לש 

:הלא תורושב אצמנ ,הבהאה השעמ ןיבל 

.ןאכ קוסעא אל ,ח"מלפה דעו ך"נתה ןמ ,ול ומדקש םיררושמ לש ולאל יחימע לש םילשורי ןיב האוושהב 4 
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דימתש םילשוריב 

תדמוע 

,השדק ךותמו דובכ ךותמ 

ודח: םיבכוש םינש 

הטמה לע 

תושעל 

.רשאמו שדח םךא 

(29 ,לודג רשוא) 

יחימע גיצמ ,םייללכו םיטשפומ ,('דימת')םייחצנ השודקו דובכ לש תכנואמה תופיקזה דגנכ 

הבורעה הב קרש ,םיבהוא ינש לש תימיטניאהו תישממה ,תענצומה ,תנזואמה הביכשה תא 

דליה לשו םיבהואה לש רשואמהו ישפוחה םמויקל יוכיסה ןומט הב קרו ,םייחה ךשמהל 
.םישוע םהש 

רתוי בחר רשקהב ליבקמ ,םיבכושה םיבהואה ןיבו דימת הפוקזה םילשורי ןיב תומיעה 

לע תויולת תולמשו תוצלוח' :הסיבכ ילבח לש םילשוריל םילגד לש םילשורי ןיבש תומיעל 

םילגד לבא / .הולשו םולש םירמוא םינבל תויפוגו םינותחתו .גחש / דימ עדוי התא ,לבח 

,רוגס חותפ)'לבאמ וא גחמ וחכשנ םא ,המחלמל וא / םולשל םא עדוי אל התא .םיפנומ 

םייושע םואלה ילמס ,הוולשו םולש לע דימת םידיעמ םייתיב םוי־םוי ייח לש םינמיס .(146 

.לוכש לעו המחלמ לע רשבל 

הבהאה השעמ לשו הבהאה לש הייארה תיווזמ םילשורי תא בצעל יחימע לש וכרד תא 

ןיב לא ונאב ךכ־רחא' ,'תבש ליל רישי ,'השמ ןימי') םינושארה ויריש דוסי לע יתיארה רבכ 

,םיריש)'תרמא ,אל ,אל' רישב .םירחואמה ןמ םידחא יפ־לע םג ןלהל ותוא םיגדא .('םיתיזה 

תפירשל הבהא לש הפוס תא הוושמ אוה ,(47 ,ב" צ)'רפאו תושפנ יניד' רישבו (247/213 

אוה ףא ףסונ [...] הירגיסה ןמ רפא' .דגסמה תפיכ לש בהזב יופיצל וא ,באב העשתב ריעה 

תוחפ אל ביאכמ הבהא לש הפוס .'דקתשא תפירש יצוקמו שדקמה תיבמ ,םש רפאל 

בהזה ןמ תוחפ רהוז וניא ,התומ ירחא ןורכיזה הל הנקמש ראפהו ,ריעה לש הנוסאמ 

בוחרב' רישב .(םש וארו) היהולאמ הנקורתהש רחאל ,ריעה לש הילכיה תא וב םיפצמש 

הליפתל למיירטש שבחש שיאב רכזנ ,קוק ברה בוחרב ררושמה הלוע ,(50 ,םש)'קוק ברה 

השא תטמש / חינהל השק ךא / ,בלצ ומכ יבג לע ךתטמ' :ןוטלשל שבחש ישמ רדניליצו 

.(אקווד תדה לש החבשל הז ןיאו)'השדח תד לש למס היהת 

ינא הבש' ,המבכ תראותמ םילשורי ,(52 ,םש)'הציק לא העיגה ונתבהא' ,רחא רישב 

תמיא לכ השוע אוהש 'תוגצה'ה תא המדמ ררושמה .'יגרט הווחמב / ןמזל ןמזמ עיפומ 

לש / םימוד םירבד תרכוז [םילשורי] איה' :וימדוק ושעש ולאל ,הציקל העיגמ ותבהאש 

לש שדח ברק' .'תולליו יכב לש שיגר שקומ / ,תפרוטמ םילילח תמח ,ויעמ ויעמ םע והימרי 

םינשיה תוברקהמ הנוש וניא ,ותבהא םעו ותבוהא םע םילשוריב להנמ אוהש 'הוארו באכ 
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התוא ,(הזופה וא) הווחמהו ,באכה ותוא אוה באכה ,ויהולא םעו ומע םע והימרי להינש 

םייטורא־סיישיאה היתורוקמל הימרי לש המואה תבהא תא לוכיבכ ריזחמ יחימע .הווחמה 

.היהולאו המואה תבהאמ התוחנל השיא תבהא השועה ןועיט םוש לבקמ וניאו 

לש םהיתועסמ תא הוושמ אוה ,(121-120 ,םש) 'הלידוטמ ןורחאה ןימינב תועסמ'ב 

— ולש ויתועסמל ,השודקה ץראלו םילשוריל ןוילופנ לשו דיגנה לאומש לש ,יולה הדוהי 

וא הב תויחל ידכ השודקה ץראל ,ןוימדב וא תואיצמב ,ולע הלא .'הלידוטמ ןורחאה ןימינב' 

לע םישלושמו םינטק השיא ינותחת' — הלידוטמ ףייעהו קיתווה ןפסל לבא ,התוא שובכל 

רישב .(191 ,םש ,'בלצרבמ ןמחנ יבר' םג וושהו)ול םיתתואמה םה ,'םילשוריב גג לע לבח 

הארה אוהש המל (הפוג ,הייח)ול התארה איהש המ תא יחימע הוושמ (192 ,םש)'תריית' 

ןומטק לע תחאה הדי ףכ / :ןחלושה לע השורפ התיה ריעה תפמ' .(םילשורי ,ופוג ,וייח)הל 

באכ / דוד ךלמה ןולמ לע רשנ רפא / .הקיתעה ריעה תא הסיכ לפסה / .הדי ףכ לע ידי ףכ / 

'דוד ךלמה ןולמב ץיק ליל' םג וושהו)'תוירעה תא ונל ריתה םודק יכב / .ונל דמע תובא 

הז םע הז םירבדמ םיבהוא ינש' :ןכו ,[28 ,םש] 'םילשוריב תריית' ,[20 :1971 ,רובדל] 

תוארל ןתינש המ ןיב תחתופמ היגולנא] 'םיריית יכירדמ לש תובהלתהב / םילשוריב 

לכב .(149 ,רוגס חותפ ,םילשוריב תוארהלו תוארל ןתינש המ ןיבו םיבהואה יפוגב תוארהלו 

ןיבל םילשורי תבהא ןיב ךרע ךופיה וא ךרע ןויווש םייקתמ ,םירחאב םגו ,הלאה תומוקמה 

.היינשה תא ראתל ידכ ,הנושארה ןמ 'םילזגנ' ריעה רואיתל םיכיישה םיחנומ .השיא תבהא 

לתוכה יצירחב תועוקת תושקב' הוושמ יחימע (46 ,התא םראמ) '1985 םילשורי'ב 

יתלוכי אל" / :ןימסי חישב הצחמל תרתסומ / הנשי לזרב תלדב עוקת קתפ'ל 'יברעמה 

— יברעמה לתוכהו תיב תלד ,הבוהאהו םיהולא ,בוש) '"ןיבתש הווקמ ינא / אובל 

לכב טעמכו / םעזה תואובנ בורב םילולכ' םנמא יחימע לש םיבהואה .(םייטנלוויווקא 

'רבוע סוטממ השענ םוליצ' — הירוטסיהה לש תללוכה הייארב לבא ,'תובוטה תורושבה 

דצמ .(15 ,לודג רשוא)'ידמ םינטק [ונייה יכ] וא / ,תיבב ונבשי יכ' ,םילגתמ םניא םה — 

תא / תוסכל תוכירצ תופי םישנ' ,ןגפומו טלבומ שדוקמ רבד לכ הבש ,םילשוריב ,רחא 

.תמאב םישודקה תומוקמה ,עמתשמכ ,םהו .(146 ,רוגס חותפ)'ןהלש םישודקה תומוקמה 

הלגתמ ,םיבהואה לש םילשורי ןיבו ירוטסיההו יתדה רבעה לש םילשורי ןיב תומיעה 

,ךכ .ןורחאה ורפס ךותמ תואמגוד יתש דוע הנה .וניארש ומכ ,תובר םינפב יחימע תרישב 

יחימע חתפמ ,(142 ,םש)'םילשורי המל ,םילשורי םילשורי' רוזחמה ךותמ 5 רישב ,לשמל 

ןמ הטמ לש םילשורי וז' .'םיב העבטש סיטנלטא ריעה ומכ איה םילשורי' ,יומידה תא 

תוינאמ םילכ ומכ' ,תותד ירבש ,םיברח םילתכ םילעמ העובטה ריעה תיעקרקמ .'הטמה 

לכ ומכו ,'םלועמ שבי אלש םד' ,רישה יפל איהש ,הדולח ,'הדולח יסוכמ ,ועבטש האובנ 

ונממש ימימה לואשב ,תקחורמה ,התמה ,וז םילשורי דגנכ .'רחוסל רבוע רבע' ,ראשה 

,םיבהואה לש םילשורי תא ,יומידה ןמ תוטסל ילב ,ררושמה דימעמ ,הריכמל תוקיתע םילעמ 

םימרח םיפוקש תונורכז ,םדוקה הלילה ןמ הבהא ןורכז / דאמ םיריעצ תונורכז םג הב שי'ש 

.'!םילשורי ךותל םתוא ריזחנ ואוב' שקבמו ,'םיצפוקו םיזזפמ ,תשרב םילעמ יפוי יגד ומכ / 
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םאש ,ןויערה תא ררושמה חתפמ ,(143 ,םש ,7 ריש) רוזחמה ותוא ךותמ ,רחא רישב 

םילמסה תא ושממי םה ,למס תויהלמ סונמ היהי אל םיבהואל םגו ,םילמס לוכה םילשוריב 

:תלאוג ,השדח תועמשמ םהל וקינעיו םיישחומה םהייח ךותב םיטשפומה 

םיציפק ג"ירת לע ןרזמ לע םיבהוא םה ןכל 

,השעת אלו השע תווצמ ,תווצמה רפסמכ 

הבהאל בוט הזו ,ישעת אלו ישע 

םינומעפ תולוקב םירבדמ םהו .היגונעתלו 

תוקיר םילענ םתטמ דילו ןיזאומ תולליבו 

:בותכ םתיב תזוזמ לעו .דגסמ התפ לע ומכ 

.'םכשפנ לכבו םכבבל לכב םתבהאו' 

.הבהאה השעמ ,שדח ןחלופ ,ותייחד ידכ ךות ,הנביי םינשיה םייתדה םינחלופה ירמוחמ 

.םטושפכ םייחב ףלחוי םילשורי לש סותימה 

חסנמ אוה ,תורישי ולש םילשורי תבהא תא ראתמ יחימע םהבש ,םירידנה תומוקמב םג 

:השיאל רבג ןיב הבהאה לש הנושלב וירבד תא 

םילשורי תא בהואש ימ לבא 

הלפת ירפס וא תור;ת ירפס יפל 

השא בה1א ומכ אוה 

.בכשמב תוחונת רפס יפל 

(106 :1983 ,דסחה תצוע) 

תוריית ירפס ידי־לע תכרדומה הבהא ,רבע ידירשב הרישעה חצנה ריעכ םילשורי תבהא 

התבהא — תיתד השודק םניינעש הליפת ירפס ידי־לע וא ,היגולואיכראו הירוטסיה םניינעש 

— םיריית וא — םימכח תווצמ ןימכ :תושגר תרסחכו תינאכמכ ןאכ תספתנ — סותימכ 

תחמוצ ,תישיא ,תינאטנופס איה יתימאה בהואה לש םילשורי תבהא ,התמועל .הדמולמ 

תא הוושמה ,יחימעל ינייפואה ,יומידה .תישממה ותביבסב םיישממה וייח ךותמ הנתשמו 

קחורמ רבע לש ריע ,חצנה ריע ןיבש דוגינל בוש ונתוא הריזחמ ,השיא תבהאל ריעה תבהא 

.םמויק לש 'וישכעהו ןאכה' תא םידיחי םדא ינב םייח הבש ריעה ןיבו ,ןבואמו 

,דיחיה לש םילשורי ןיבו (לוכיבכ םיהולא לש וז) תיחצנה םילשורי ןיב המוד תומיע 

:הז עטקב םג ןמתסמ ,םוי ידמ תשדחתמה 

הז ריהב ותס םויב 

.שדחמ םילשורי תא דסימ ינא 

דוסיה תולגמ 

.תובשחמ ,םירפצ ,ריואב תופע 
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ילע םעוז םיהילא 

דימת ותוא חיךכמ ינא יכ 

שךחמ םלועה תא ארבל 

דע ,ינש םוי ,רוא ,רהבו והיתמ 

•הלילח רזוחו םדאה 

(17 ,ב"צ) 

הנכומו העובק תרגסמל סנכיהל ברסמ ,םויל םוימו העשל העשמ וייח תא יחה ,ררושמה 

,םינבא אל .שדח םלועו השדח ריע ול אורבל םיהולא תא 'חירכמ' אוה עובש לכ .שארמ 

לכ רזוחה הזכ אלא ,עבק לש ןיינב אל .תובשחמ אלא תוקצומ תודבוע אל ,םירופיצ אלא 

.תשדוחמה ותאירב תארקל ,והותל עובש 

סותימ תא יחימע ןחוב ןתועצמאבש ,תויטמת־תוינבמ םיכרד יתראית רמאמה ךרואל 

הזה סותימה לש םייוליגו םיטביה ץוביש — ןרקיע .ותוא 'קרפמ'ו וילע רערעמ ,םילשורי 

םינושארה ןיבש תומיע וא ,דגנכש תויכרע תוביטקפסרפ לשו תואיצמ לש םירשקהב 

קר ,םימייקתמ וללה םייטמתה םינבמה ןתרזעבש ,תויטאופה תוקיטקטה לע :םינורחאל 

עגונה דחא טביה לע עיבצא קר ,םויס ינפל ,ןאכ .דרפנ רמאמל ןיינע אוה ולוכ אשונה .יתזמר 

.הלא תוקיטקט לש יטמתה טקפאל 

ותועצמאבש יזכרמה ינושלה רישכמהש ךכ לע דיעי ,יתרקסש םירישה לע רזוח טבמ 

,חתופמה יומידה תובורק םיתעל ,יומידה אוה ,הלאה םיתומיעהו םיצובישה םישחרתמ 

לש ינגורטההו ןווגמה לולכמהש ,טרופמ חותינ ילב םג ,המודמכ ,ררבתמ ,הנהו .יגולטקה 

,הלאה םייומידה תשר ךותב .ומויק םצע ףקותב תועמשמל הכוז ומכ יתאבהש םייומידה 

טקייבואל יזכרמ יגולואידיאו ירואית אשונמ םילשורי תכפוה ,םתועצמאב תבצעמ הרישהש 

םג ,וירושיכ תא ררושמה ןיגפמ ותועצמאבש ,םייומידל רוקמל ,ומצע ירישה קחשמל ףופכה 

.תיפיצפסה םתועמשמל רישי רשק ילב 

,ךרדה לכ ךרואל יחימע לש םילשורי ירישב המ־תדימב היובח התיהש ,תאזה המגמה 

.חותפ רוגס ,חותפ ,ןורחאה ורפסבש םילשורי יריש תרדיסב ןגפומבו שרופמב הלגתמ 

םיפקש ומכ םה וריעב יחימע ןנובתמ םתועצמאבש םייומידה ,וז הנורחא םיריש תרדיסב 

םיריש .תרשפאמ איהש םייומידה לאיצנטופ אלא ,זכרמב ןאכ ריעה אלש המוד .םיפלחתמ 

ריש לכש יומיד תועצמאב תוספתנה ,תוימלשורי תועפות לש םיגולטק םה וז הרדיסב םיבר 

'םישרפמ ,םישרפמ וב לכהש םוי שיו' ,(143 ,םש)'םילמס לכה םילשוריב' :דרפנב חתפמ 

,תויפ לכהש םוי שיו' ,(147 ,םש)'םיקירו םיאלמ םייעמ ,םייעמ לכה ובש םוי שיו' ,(145) 
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(149)'םיניכס לש ריע איה םילשורי םימעפל' ,(148)'םיטוחש םישבכ / תויפ ,םיגד תויפ 

הזה ירישה קחשמה ספתנ ,הרואכל .דועו דועו .(153)'םילשוריב םייכרי וב לכהש םוי שיו 

וניא יגולואידיאה ולקשמש המוד לבא ,תעד לק עושעשכ סחיה תבר ריעב יחימע קחשמש 

.סותימ ונניא בוש קחשמל טקייבוא ךפוהש סותימ .לטובמ 

ז 

דעב םירבדמ ,םתומכש םיבר ךותמ רחבמ ,רמאמב ליעל ואבוהש םירישה ללכש המוד 

חתפב ורמאנ רבכש םירבדה לש רתח םוכיס .הריהב םכותמ תרייטצמה הנומתהו ,םמצע 

.רתוימ הארנ ,היכרד לעו םילשוריב עצבמ יחימעש היצקורטסנוקרה לע ,וכרואלו רמאמה 

אלש ,םילשורי לש תופסונ םינפ לע ילוא םיזמרמה ,םימויס ינש עיצמ ינא ,הזכ םוכיס םוקמב 

.רחא םוקמב םתוא םג חתפל םוקמ ילוא שד ,רמאמב שרופמב וללכנ 

ץבו ,הטמ לש םילשורי ,תיצראה םילשורי ןיב ,עודיכ ,וניחבה םינומדקה :דחא םויס 

יריש יפ־לע תושעל ןתינש הליבקמה הנחבהה .הלעמ לש םילשורי ,תימימשה םילשורי 

הב םייחה לש םילשורי ןיבו ,תימואלהו תיטילופה ,תיתדה םילשורי ןיב הנחבה איה ,יחימע 

םהידלי ,םהיתוחפשמ ,הב םישענה םהישעמ ,םתבהא ,םהייח םצע ףקותמ התוא םיבהואהו 

עדוי אוה לבא ,הנושארה לע היינשה םילשורי תא דימת ףידעמ יחימע .הב םייחה םהידידיו 

םיתעל ,השקה תואיצמה ףקותמ — קתנל רשפא יא ,ןהיניב ,יגארטה ,קודהה רשקה תאש 

,ררושמה לש ונושלבו 5.היתומחלמב ועדגנש םיריעצה םייחה חוכמ דחוימבו ,אושנמ השקה 

ןהיתש תא רשוקה אוה ,םייטרפה ותומו וייח תושממב ,'הילע לפנש הז' — דיחי pשלב 

:'ותומל שוריפ' איהש םילשורי ,םילשורי תבהאב 

ב;ח ינא ןכ י? לע ףאו 

הז תא רופזלו םילשורי תא ביואל 

,םינמש תג רשגב הילע לפנ רשא 

םימה תשרפ ה;ה ותומ רשא 

,הו!לתל הוןלת ןיב ,ןורפזל ןורכז ןיב 

,ץראה ירפו ץראה ה;ה רשא 

םיכאלמ יפנכו תורצוצחו בלול רשא 

תא רשא ,דחא רורצל ויב ויה 

יחימע תריש לש המלוע תא םינייפאמה םיבולישלו םיחתמל גציימ טרפ איה םילשורי ,הז ןיינעב םג 5 
תילארשיה ותוהדזה םע ול תינייפואה םיכרעה תסיפת תא יחימע בשיימ ןהבש םיכרדה לע .ללכ ךרדב 

.ליעל 1 הרעהב ואבוהש םוקמה יארמ ואר ,תימואלה ותייווה םעו 
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תותימהו תומחנהו תועובה 

,ץראה םשלו םימש םשל 

־ T J - T VI - T I *T V ־1 לפנו דמע רשא ,דמעו םה רשא 

המוחב ףסונ רעש ופוגו 

,םיתמה תיחתב ןומהכ ןומה ולוקו 

רשא ,ברחל ברחל רשא 

.הממדל שערל רשאו הלילל הלילל 

י H Tl • T •t VV * *I * T\ I ןשד ןטק דלי תמישנ ידי לע ענממ 

הלעמ לש החמשב בחרתמו ושכע הלוע אוה 

.ותומל שורפ םילשורי לכו 
I •• ־ T I T ן 

(29 ,הד לכ יררחאמ) 

תובצע לש ,םיבלתשמ לבא םידגונמ םיידולמ םיווק רמזחמה ילקיסומ עטקב ומכ ,הזה רישב 

םילשורי לש םיטביה יחימע ףרצמ ,דסח לשו ןיד לש ,בגש לשו תוימיטניא לש ,הבהא לשו 

— לוכ הנירקמו לוכ תגפוסה תיזכרמה המיענה ביבס ,רחא םלוסב ,רמאמה ךרואל ונרקסש 

,ריעה לע ברקב וייח תא ןתנש דיחיה םע תוהדזהה .הילע המחלמב לפנש דיחי םדא לש וייח 

תבוח תררועמו ,ץמאה םהבשו וייחמ קלח ויהש בושחל ןתינש םירבדל היטפמא תררוג 

ןכ יפ לע ףאו')ותומלו וייחל תועמשמ קינעהל היה רומאש המ לכל ,לוכה תורמל ,הבהא 

רישב םג .ויכרעל שחכתמ יחימע ץא ןאכ םגש ,הארי רישה לש קדקודמ חותינ .('בייח ינא 

אל ;ותועצמאב רייטצהל הרומא ,הלעמ לש וז םג ,םילשוריו ,דיחיה םדאה זכרמב אצמנ הזה 

.םהל שוריפ קר םילשורי .הנעמל לפנש הז לש ותומו וייח אלא ,ןאכ רקיע םילשורי 

תרבוע ,יחימע לש ץרחאה ורפסב עיפוהש ,םינורחאה םילשורי יריש רוזחמב :דש םויס 

,םירצמ ,הנותא ,זירפ ,וקסיצנרפ ןס ?ןודנול אל המל ?םילשורי המל — הלאשה ינשה טוחכ 

וללה םירעה ןמ תחא לכל ?ודוהו המרוב ,רבוקנו ,קרוי־וינ אל המל ?גרוברטפ ,וקיסקמ ,לבב 

,םיבהוא םדא ינב ןהמ תחא לכב .םירישע םייחו יפוי ,הבר השודק סחיימ אוה ,התמ יחימעש 

התלודגלו הדוחייל רומזמ ריש הניא תאזה הלאשל הבושתה .םהייח תא םייחו םיברו םירפ 

שיש ,תיעמשמ־דח הרהצה םג איה ץא ,ורכזנש םירעה לכמ השודקהו הנושה ,םילשורי לש 

המל' — תרחא הלאשב תחאה הלאשה לע יחימע הנוע ,ידוהי לש וכרדכ .הילע תולענ םירע 

תדוקנמ .ןהיניב דירפהל ץאו .'?רחא םדא אל המל תרחא ריע אל המל / ?ינא המל ?םילשורי 

,הנותנ איה ריעה ןיבו וניב תוהזה :ול המוד ץאש דוחייב רבודמ ,ררושמה לש ותואר 

המל' ,הלאשה לע הבושתה .םלועבש תרחא ריע ןיבל וניב תאזכ תוהז ןכתית אל ,תטלחומ 

עבונ וניא הזה דוחייה ,רחא דצמ .'ינא המל' ,הלאשה לע הבושתכ הומכ ,'םילשורי 

ילוא הדשעה ,הריחב ירפ איה ןיא םג ,ריעה לש תויהולאה וא תויביטקייבואה היתונוכתמ 

ןיאש ומכ .לרוגל ךפהש הרקמ ,הרקמ לש האצות אוה הזה דוחייה .ולאה תונוכתה ןמ עובנל 

.היינשה לע ץא םג ךכ ,הנושארה הלאשה לע תילכת וא תועמשמ תלעב הבושת 
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היפרגוילביב 

הדוהי ,יחימע 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,1962-1948 םיריש :(1967) ח"כשת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,1968-1963 םיריש -.שערב וישכצ :(1968) ט"כשת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,רוכול תנמ לצ אלו :1971 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,לרדג רשוא רתתסמ הו לכ ירוחאמ :(1974) ד"לשת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,ןמוה : (1977)ז"לשת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,תובושתו תולאש :הלודג הולש :(1980) ם"שת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,רמחה תצש :(1983)ג"משת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,בושת םדא לאו התא םדאמ :(1985) ה"משת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,תוצבצאו החותפ די םצפ היה ףורגאה םג :(1989)ן"שת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,חותפ רוגס חותפ :(1998) ח"נשת 

רנבא ,ןמצלוה 

םילשורי -.ןריצ ךותמ ,'תילארשיה תורפסה יארב היוצחה םילשורי :םש ונל רוסאו בורק' : 1997 

.םילשורי ,יבצ־ןב די ,1967-1948 היוצחה 

זעב ,ילפרע 

קביקה תאצוה ,הקיטאופ ,תוצמשמ ,הנבמ — יחימצ תריש :לטרגאהו םיחרפה :ז"משת 
.דחואמה 

תויצבל ףסאמ :לארשי תמוקתב םינויצ ,'יחימע הדוהי תריש לש תיטילופה תועמשמה' :1995 

ןוירוג־ק תטיסרבינוא ,ןוירוג־ןב תשרומל זכרמה ,5 ךרכ ,לארשי תנידמו בושיה תונויצה 

.בגנב 

דדועו הוונ הנח :םיכרוע)ישיש ךרכ ,תירבצה תורפסב םירקחמ :ןדס ךותב תינש ספדנ ,ב"סשת 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,(יול־הדנמ 
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תינמרג :תיתאוושה תורפס .ג 

:יקרז ותפילק לכא וכות אצמ ןומיר ריאמ יבר' 

ידוהי־יתוברתה ורשקהב טמרופל ןושארה ירבעה םוגרתה 

יאלבסייו־לטסירק יתא 

לש ריעזה םלועה תא ריעסה ,הרשע־עשתה האמה לש םישישה תונש לש היינשה תיצחמב 

־תיזעולהו תירבעה תונותיעה יפד לעמ ללוחתהש יתורפס סומלופ תירבעה יארוק םיליכשמה 

דוביע־םוגרת ,הירבא ןב רפסה דמע סומלופה זכרמב .םהירבחמ וציפהש םימוסריפבו תידוהי 

.סירטל דלה ריאמ םגרתמהו ררושמה תאמ ,טזנראפ ,התג ןופ גנגפלוו ןהוי לש ותריצי לש 

םימוגרת לש םדיקפתל עגונב תוינורקע תולאש חטשה ינפל ולע ,הז דוביע־סוגרת תובקעב 

ץבל תירוקמה תירבעה הריציה ןיב סופתל םהילעש םוקמלו השדחה תירבעה תורפסב 

אוה םוגרתה יכ ,העדל דטיב ונתנ םיליכשמה ישארמ םיבר ,דחאה דצה ןמ .הרזה הריציה 

אלו תחא אלו ,ותליהתו ותרקוי עיבהל ינושל הרצק' :תירבעה תורפסל תיתועמשמ המורת 

שדוק תוצלחמ שיבלהל ונתפשב תאזכ תושעל רשפא ךיא ,אלפו אלפה יתאלפנ םייתש 

,טרופפר הדוהי המלש בתכ ,(10 :1870 ,קנאבגנאל) '!הלאכ םינחורו םינויגה םינויעל 

ונתורפסב והומכ היה אל יכ לודג לוקב אורקל השובא אל[ו]' יכ ,ןעט רבולטוג רעב םהרבאו 

ולביק םירחא ךא .(1865 ,רבולטוג)'תוצילמו םיריש בותכל םירפוס ולחה םויה ןמל תירבעה 

המואמ לכ ופיסוי אלו ונתי אל ...הלאכ םיריש[מ]' :תופירחב והורקיבו תורירקב םוגרתה תא 

.(10 :1867 ,ןיקסנלומס)'תלעות הל ואיבי אלו תירבעה רוטארעטילהב 

םירקוחה .סומלופ ותוא לש ויתואצות תורכינ הירבא ןב הריציל יתורפסה רקחמה לש וסחיב 

לע ףיסוהלו רקבמה דצה לא ףרטצהל וטנ ,רוציקב םא םג ,םוגרתב קוסעל ונפש םיטעמה 

תירבצה תורפסה לש הירוטסיהה ורפס תרגסמב הז ומוגרתבו סירטלב ןדה רנחלק ףסוי .ויתונעט 

רקוח וליפאו ,(396:1952 ,רנחלק)ותכאלמ תא אל ךא ,םגרתמה לש ותזעה תא חבשמ ,השדחה 

לש וילכב שמתשהל אלא שקיב אל ,רנחלק הירא הדוהי ,הבחרהב אשונב קסעש דיחיה תורפסה 

דעו םיניגמה וא םיפיקתמה :קדצ םירקבמה ןמ ימ טילחהל' תנמ לע ינרדומה יתורפסה רקחמה 

: 1938 ,רנחלק)'הרבא ןבל טסואפ לש ודיקפת תא רוסמל סירטל לש ונויער חלצומ היה המכ 

ותוא ןוחבל ןויסינ השענ םרטש ךכל המרג ,תיתרוקיב טבמ תדוקנמ םוגרתב תוננובתהה .(375 

וב תוטלושה תוימוגרתה תומרונה תא ונמז ינב םירקבמה ירבד תרזעב ריבסהל ,יתוברתה ורשקהב 

.םהב שמתשה דציכו םירזהו םיירבעה ויתורוקמב ןודלו ותפוקתבו 
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ןיב תובורק םיתיעלו היינשל תחא תוברת ןיב רשגמה חילש ,םייניב־שיא אוה םגרתמה 

,םירחא םירקמב .תירוקמה הריציל רתויב הבר םתונמאנש םימגרתמ םנשי .תרחאל תחא הפוקת 

דעיה להקל הריציה תא םיאתהל םגרתמה לע .םיפסונ םילוקיש םגרתמה תכאלמב םיברעתמ 

תושירד ,תמגרותמה הריציה תנחבנ ויפלש ירקיעה לוקישה והז רשאכו ,ונושללו ותוברתל ,ולש 

ץמאה ימ' :לשמל ,םירקבמה ירבדמ .תירוקמה הריציה לע רשאמ רתוי ףא הילע תודיבכמ ולא 

תינבת םתוח וב רכויש ילבב תירבע ץשלל טסיופ םגרותי יכ ,םייתנשו הנש ינפל תאז העומשל 

הרקמה והז יכ רכינ .(1865 ,רבולטוג) '!ירבע טסיופ ,השדח האירב ארבי האירב םא יכ ,םוגרתה 

ותוסנבש אלא .'תירבעמ תירבע רתוי'ל תינמרגה הריציה תא ךופהל וילע :סירסל לש ומוגרתב 

איה םירמוח וליאמ ?תירבע הריצי יהמ :ןכש ,םיינדגוב םימב םגרתמה דעוצ ,ןכ תושעל 

אלשו עדומב ,סירטל לש ותודדומתה ?םהיניב היכרארייהה המו היתורוקמ םהמ ?תבכרומ 

ץב םגרתמה ומצע תא םקממ ובש ןפואה לע דומעל ונל תרשפאמ ,הלא תולאש םע ,עדומב 

.םינוש םיידוהי תורוקמ ץבו תיפוריאה תוברתל ידוהיה םלועה 

דומעל ונילע ,ונא ונימיב םיגוהנה םימוגרתה ןמ ךכ לכ הנושה ,וז הריציב האירקה םרט ךא 

סירטל .ותכאלמ לע הלא ועיפשה ובש ןפואה לעו ןהב שמתשה םגרתמהש הדימה תומא לע 

,היגמ ,ל"ומ :היצילגב הלכשהה יגוחב רתויב תוינתלעפה תויומדה ןמ היה (1871-1804) 

לשמו ולשמ םיירבע םימוסריפ תורשעל יארחא היהש ,םגרתמו ררושמ ,ךרוע ,טסיצילבופ 

היה רוביצ שיאכ .(453-433 :1902 ,רדאב ;400-369 :1952 ,רנזולק)וייח תפוקתב םירחא 

ךא ,הנפוא לכל ףרטצהל זירזו הפוקתה לש םיינויערה חורה יכלהל ןפוד אצוי ןפואב שיגר 

םיליכשמה ןיבמ .תירבעה ןושלל תוביוחמה :ןויצל הראר תויבקעב קבד תחא הדמעב 

תא הנממ קיפהל םיתעל וחילצהש םידדובה ןמ דחא סירטל היה ,םתוא הנייפיא וז הדמעש 

םייקתהל הכישממ תודהיה ובש בחרמה תא ,ותסיפתל ,תננוכמ תירבעה ןושלה .בטימה 

ידוהיה ןיב תויכשמהל רצויה ףאש התועצמאבו ,ארקמה ימיב התיהש יפכ ,התראפת אולמב 

ץב תפתושמ הדוקנ םוש ץא השעמלש ןוויכמ ךא .ארקמה תפוקת ןב ירבעה ןיבו ליכשמה 

םעה לש ומויקל ףאו ותוהזל דיחי יאנת ,רתויב תיתוהמל וז הכפה ,ןושלה דבלמ םיינשה 

:'ונתיא ונתפש' ,ונמזב דואמ עדונה ורישב ,לשמל ,ויבתכב בטיה תורכינ ולא תודמע .ידוהיה 

עוגל ונמת' :בקעי רמאת המל 

עודי לכשה דובכ ונמ הלג 

'ונתראפת זע הליג ונמ תלגה 

יתבר הדמח ונל הלחנ שי דוע 

יתרש הפש :ונל ןח ןבא דוע 

.ומעמ איה ריבגנ וננושלל 

(54 :1860 ,סירטל) 

סירטל לש ותריצי ,ונימיב לבוקמה הדימה הנק יפ־לע .םוגרתה לא סירטל לש וסחי םג ןאכמ 

ףא השק ןכ לעו ,רוקמה ןיבל וניב םאותה ,םוגרת לכ לש ירקיעה ונחבמב תדמוע הניא 
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תא' :ןכש ,ץוחבמ תומרונ יליכשמה םוגרתה לע תופכל ןיא ,םרב .הז םשב התוא תונכל 

תא םמצע םיליכשמה הב וספתש ךרדה רואל קר רוקחל ךירצו רשפא יליכשמה םוגרתה 

ובש ןפואה .(112:1994 ,ירוט)'ומצע רקחמ ותוא תצורמב ךלתו ףשחיתש הסיפת ,השעמה 

לכל בתכש תומדקהב ומכ ,הירבא ןב תמדקהב טרופמ ,םגרתמכ ותדובע תא סירטל ספת 
:םימגרותמה וירפסמ דחא 

תמדא לע םיאלפנ םיצילמ תילעפמ םג ...סונכלו ףוסאל הזה םויה דע ידועמ יצפח לעו יעשי לכ' 

אל .השודקה וננושל תראפת בהז סוכ לא םהילכב רשא בוטה ןייה קירהל...לארשי הנחמ לא רכנ 

ירקוח תעד ישנא ינפל םטפשהב ךרד יכובנו םעט ירס המה הלא ישוע יכ ,הלמב הלמ םקיתעהל 

רשא םירקיה םיצילמ יריש לכב :םימיה לכ ידמע יכנא ןכ אל .רישה תכאלמ תראפת תילכת דע 

תכאלמ ,הכאלמה לגרלו ,םבל ברקב רישה חור לא יתייה טיבמו הפוצ ,וננושלב םתנוכתמכ יתישע 

(IX :1865 ,סירטל) .ילאמשו ןימי שדקה ךרדמ יתיטנ אלו ילעפ יתוניכה ,םדק ינב תבשחמ 

לא 'רישה חור' תא וקירהב סירטל ומצעל לטנש הלועפה שפוח יכ ,הארנ םירבדה ךשמהב 

ונינפל עיפומ אוהו ,ותכלהכ יליכשמ 'רויג' רבע ינמרגה הזחמה .דואמ לודג אוה 'בהזה סוכ' 

ידיב ,תוחותפ תועורזב ,דבוא ןבכ תלבקתמה תירוקמ תירבע הריציכ םיבר םייונישב 

לש וירבד םינוכנ המכ דע םיחיכומ הז ןיינעב ומצע סירטל ירבדו תרוקיבה ירבד .םירקבמה 

שארב םימוגרת תסחיימה הדמע השדחה תירבעה תוברתב טולשת ידמל בר ןמז' :ירוט 

םהימגרתמל םימוגרתה סוחיי תא ריבסמ ירוט .(111 :1994 ,ירוט)'םהימגרתמל הנושארבו 

לע לעפש יזכרמה ץוליאהש' ,אוהו ,הלכשהה תפוקתב םוגרתה לש ידוסיה ללכה ןמ עבונכ 

תוברת לש םינפה תושירדב דומעיש ,טסקט לש ורוציי ןכא אוה םוגרתה השעמ לעו םגרתמה 

ןמ ,תידעלבה וליפאו ,תירקיעה השירדהש ץוויכמ .(111 ,םש) 'הנושלו התורפס ,דעיה 

,םגרתמה לש ותריצי אוהש ירה ,רוקמל תונמאנה אלו ,דעיה להקל ותמאתה ,איה טסקטה 

.תירבעה ןושלה תרגסמל ומיאתהלו ושדחל גאדש 

.יגולואידיאה קומינה ןמ ץע םילעהל ןיא ,ירוט איבמש יתורפסה קומינל רבעמ ךא 

הריצי אוה הירבא ןב ,ליעל רהבוהש יפכ ,וירקבמ לש םתניחבמו סירטל לש ותניחבמ 

ורמאי וילע ,יכרד 'ה תוצרב רשא ,ריש רואל איצוהל יחוכ יצמאמ לכב יתעגי[ו]' :תירבע 

רוקמ יכ ,סירטל ןעט ,ןכ לע רתי .(XI :1865 ,סירטל) '!הז םירבעה ידלימ :םילשומה 

לש תיעבט הלועפ איה תיארקמה ןושלב שדחמ התביתכ ןכ לעו ,ידוהיה םלועב אוה הריציה 

ירישב הנה ,ץוע חאב םדק ינבמ יזנכשאה ץילמה לאש רשא הדמחה רקיו' :'םייובש קידפ' 

הירוטסיהה תרודח ,שדוקה תפש ,תירבעה .(XII ,םש) '!ןושארה טפשמכ ומוקמל בש 

דירומ וניא םוגרתה .הריציה לש הנוכנה התפש ,םגרתמה לש ותעדל ,איה ,תולגתההו 

לשו תוברת לש רתוי ההובג הריפסל התוא הלעמ אלא ,תיתורפסה הריציה לש הכרעמ 

.התמלשהל ותכאלמ תא איבמ אלא ,רצויה ןמ תוחנ וניא םגרתמה .הריצי 

,םלוא .תירבע ץשלב תירבע הריצי :הרורב טמראפ םוגרתל ותשגב סירטל לש ותרטמ 

ויה הלכשהה תפוקתב ושענש םימוגרתה בור ?הרז הריצי ךותמ תירבע הריציל םיעיגמ דציכ 
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איה תוירבע תוריציכ שדחמ ןתביתכ ןכלו ',ארקמלו תודהיל רישי רשק ןהל שיש תוריצי לש 

תוברתהו ןושלה תרגסמב טסואפ ומכ הריצי לש הטילקה לבא .תיסחי הטושפ המישמ 

:ונמז ינב םירקבמה םג ודמע ךכ לעו ,רתוי הברה תרגתאמו תבכרומ הלועפ התיה תירבעה 

זנכשא חא לע ותדוגאו ינמרג ולוכש ריש רבהלו תורזל שדוק תפש חור רובעי ךרד הזיאו' 

.(1865 ,רבולטוג)'ןוירהמו ןטבמו הדלמ ירבע רישל ותושעל ,העזג שרוש הבו הדסונ 

לולע אוהש המ ינפמ ארוקה תא ריהזה אוה .וללה םיישקל בטיה עדומ היה סירטל 

שיאה םנמא' :וב אורקל אלש תיללכ הלכשה לעב וניאש ימ ינפב ץילמהו רפסב אוצמל 

רצוא לא הנפ אלו תדה יקיתעמ ירפסב ארקמ קר ודועמ דמל אלו הז רפסב אורקל ברקה 

לא האלה שג !ךמע םיהלא יהיו ךצעיא ,ידידי :רומאל יתארק יפ וילא ...וב רבדמה תומכחה 

ךרוצהש תורמל ךא .(X1V :1865 ,סירטל)'והיתננוכ ךומכ שיאל אל יכ ,הזה רישב עגית 

חרט ,וז הרהזא םע תחפ דעיה להק לש יתוברתה ומלוע תולבגמל הריציה לש המאתהב 

,תירבע הריציל הריציה תא ךופהל תנמ לע םישרדנה םייונישה תא עצבל תאז לכב םגרתמה 

יתלכא וכות :רחא םע ריאמ יבר גהנמכ הזה רישה תדובע תכאלמב יגהנמ' ,וירבדכ וא 

.(X11 ,םש)'!יתקרז ותפילקו 

לש ותומד תפלחה :םיגוס המכל םוגרתב סירטל עציבש םייונישה תא קלחמ רנהלק א"י 

הריציבש םיירצונה תודוסיה תקיחמ ,דעיה להקל הריציה תמאתה ,היובא ןב עשילאב טסואפ 

םיעבונה םייונישו םוגרתל יתנשמ דוסי תרידח ,תיארקמ תינושל הפיטעב היוסיכ ,תירוקמה 

דקמתא תאז תרגסמב .(389-381 :1938 ,רנזולק) םגרתמה לש ותפוקתו ונמז תעפשהמ 

בציע ובש ןפואב ךכ ךותבו ,םגרותמה הזחמב היובא ןב עשילא לש ותומד דוביע :דחאב 

.ולש ויתוסיפתל המיאתהל תנמ לע ,םיירבעה תורוקמב העיפומ איהש יפכ תומדה תא סירטל 

תורפסב ידמל תולבוקמ תומגמ יתש ץב גוזימ אוה ומוגרתב סירטל עציבש דנישה 

,היינשה 2.תירבעל תומגרותמ תוריציב תויומדל םיירבע תומש תקנעה ,תחאה .ותפוקת 

ןמ העודי תומד ולטונב .תוזחמו תויתורפס תוריצי ךותב תוירוטסיה תויומדב שומיש 

םייתורפס םיעצמא ינש ןיב סירטל בליש ,הרז הריצי ךותב התוא וביצהבו תידוהיה תרוסמה 
טסואפ תא בותכל םגרתמל הרשפיאש איה דרומה אנתב התג לש ורוביג תומד תפלחה .הלא 

םילושכמ םגרתמה ינפב הדימעה םג איה ךא .רופס ןיא םיחבשל הכז ךכ לעו ,תירבע הריציכ 

ורצונש םימוגרתה ןמ ןטק אל קלחש ןוויכמ .תירבעל םימוגרת לש היפרגוילביב ןיידע תמייק אל 
,ירעי םהרבא תאמ ירבצה הוחמה לש היפרגוילביבב יתרזענ .תוזחמ לש ויה הלכשהה תפוקתב 
־העשת ,1882 ינפל ומגרותש תוזחמ העבראו םישולש ךותמ :הרורב המגמ לע דומעל ונל תרשפאמה 

.קהבומב םיידוהי םיאשונב םה רשע 

םוגרת — בדעבא :תא ,ראשה ןיב ,אוצמל ןתינ ,ירעי םהרבא תאמ ירבצה הוחמה לש היפרגוילביבב 
 Philotas םוגרת — תיררהי יריב לארשי תצושת ,(1868 ,שטיואקלאפ רעב לאוי)גניסל לש Betulia
 !liberate תאמ Metasatsio (1804 ,סידנימ וקנארפ דוד), םוגרת — לעיו םר Romeo and Juliet תאמ

.םיפסונו (1878 ,ןוסניקלס) ריפסקש 
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תומד םקמל סירטל שקיב ,רז יתוברת ביטרנ רואל ,אנתה תומד לש שדחמ היינבב .םימוצע 

אלא .םיליכשמה לש תשבגתמה תינרדומה םתוהזב ,רזהו ידוהיה ,הינפ ינש לע ,תאז 

רתיב ףאו ,םיירבעה היתורוקמב תאטבמ וזש המו היפוא ,תומדה לש ישרדמה הרוקמש 

.רתויב וילע ושקה ,טזנואפב םימייקה םיירכונה םיטנמלאה תאש 

לש תומד םע ידוהיה אנתה תומד תא ליבקהל רשפא יא יכ ,ודגנ ונעט סירטל לש וירקבמ 

:היובא ןב עשילא ןיבל טסואפ ןיב םלשומ ןוימד האר ומצע סירטל ,םלוא 3.ירצונ דמולמ 

ינב תודלותב םג וחור תנוכתו ומלצכ ותומדב רכזנה רישב הלענו רקיה שיא טפשמ יתאצמ' 

'Faust רקוחה לא וכרד תבושמו ונואג ,ובל ירקחב ,וייח תוחראב טעמכ הושה ,לארשי 

הוואג ,הנוילע המכוחב תואיקב :ףתושמ לרוגו תונוכת םיקלוח םיינשה .(X: 1865 ,סירטל) 

,טסואפ .ןטשה ידתיפל רכמתהלו םדא לש ודי גשיהל רבעמש המ לא ףואשל םתוא העינמה 

רשא םדא ןבל וחתפי אל םיימש ירעש יכו ,ורוזעי קירו לבה ולמעו ועיגי לכ יכ ואור ירחא' 

.(VII ,םש)'ןטשה לא רכמתה וברקב וחור תרעסו ובבל ןואגו ופא םעזב יזא ,ודוסי רפעב 

םג ;ותואגב תועיטנב ץצקלו םיהלא ןג סדרפב תולעל ובבל םר' :הדבא ןב עשילא ליבקמבו 

תואלפנבו תולודגב תכלל הניכסה ןכסה רשא ושפנ יעותעתו ןוממשב הער תוברתל אצי אוה 

.(X1-X ,םש)'תיחשמה ןטשלו עשפו אטח לכל רכמתיו — ונממ 

ןנוכל' רשפיאש ,'םדק יררהב דוסיה' אוה ,םגרתמה ריהצהש יפכ ,תויומדה ןיב םאותה 

ןיא ,רבד לש ורקיעב ךא .(IX ,םש) 'ויתוקחב ויטפשמ לכל רבודמה רישה הנבמ וילע 
לש הדיחיה תוברעתהה .םגרותמה הזחמב ישארה רוביגה תומד תא תונשל האב הפלחהה 

תא בהע טסואפ רשאכ ,הזחמה לש ןושארה קרפה םויסב תאצמנ המצע הלילעב סירטל 

ומכ ושאר לע ודי םישי' לפתיפמ יכ ,סירטל ףיסוה וז הדוקנב .וטסיפמ םע דחי ותיב 
:רמאו 'והכרבל 

ףחיר רבעיו ףלח יפ התע 

ךתרענ רשנכ שדחתת יזעבו 

וריכמ ךמש עשילא דוע אל 

:ורימי רמה ותא שךח םשב יכ 

— ךרזעב יבו רחא שיאל תכפהנ 

!ךמש אךןי םויהמ רחא ןכל 

(90 ,םש) 

יכ ,וריעה ונמז ינב םירקבמ רבכ ,ןכ לע רתי .הלילעה לע העפשה לכ ןיא וז תפסותל ,םרב 

םוקמה' :עשילא לש ותפוקתל םוגרתה לש יתפוקתה עקרה תא םיאתהל ןויסינ לכ השענ אל 

בוט בוטו ,דוחל ארבג א יובא ןבו דוחל ארבג טסיופ אופיא יהיו' :היהת תרקבב ןיקסנלומס ךכ 
.(71-70) הענאנ תרקב ןכו ,(10 :ד"כרת)'םשה תונש ילבל ל"המהל היה 
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רופס טסיופמ תושעל ץפח רשאכו ,יונשה תילכתכ תונוש םישנכשאו םיירבעה תועדו ,ןמזהו 

רופסה תא ךפה הזב אל יכ ;ןמזהו םוקמה חורלו םעה חורל לכו לכמ תונשל ול היה ירבע 

הארמ ורמאמבו .(8 :1867 ,ןיקסנלומס)'םישעמה אלו ומש תא קר ותונשב ירבעל יזנכשאמ 

סירטל לש הדבא ןבר ,םוגרתב תיטננימודה איה תיליכשמ־תיארקמה ןושלה יכ ,רנזולק א"י 

: 1938 ,רנזולק)'יוניש אלב טעמכ טסואפ לש םיגולונומה תא החצ תיכ"נת ןושלב םלקדמ 

 382, 386-385, 392-391).

םשב שומישה .םגרותמה הזחמב דואמ דע חכונ ישרדמה היובא ןב עשילא ,תאז תורמלו 

,הלא תויועמשמ .םיירבעה תורוקמב 'רחא'ל וסחויש תויועמשמה לכ תא ומיע ררוג רכומה 

יכרע תא טילשהל תאז לכ לעו ,יטסואפה רוביגה לש ויפואל םיאתהל םגרתמה לע היה 

:ולא םירז השולש ןיב שגפמה .ליכשמה ירבעה לש ,םיינחורה ןהו םייתורפסה ןה ,דוסיה 

4,םהב שמתשה סירטל םגש ,םיישרדמ תורוקמב ריוצמ אוהש יפכ ,היובא ןב עשילא אנתה 

בצעמה םרוגה אוה ,הלכשהה תפוקת לש קהבומ רצות ,היובא ןבו ,ירצונה דמולמה טסואפ 

ךופשל ונל עייסת וללה םיישקה םע סירטל לש ותודדומתה תניחב .ויתויעב לע םוגרתה תא 

.םירז לשמו ולשמ תורוקמ יפלכ הלכשהה תפוקת ןב לש ותדמע לע רוא 

הז םירתוס םקלחו הזל הז םיליבקמ םקלח ,םיבר םה הדבא ןב עשילא השעמל תורוקמה 

,ףיצרו יטנרהוק השעמ רופיס םשו הפ תורוזפה תודבועה ךותמ ץלחל דואמ השק 5.הז תא 

,םירקוחה לע השקמש המ ,םלוא .היינשה האמה ןב אנתה לש ותומ תאו וייח תא ראתמה 

ינפ לע רשגמו רתויב ול תומיאתמה ולא תא תודבועה ןיב רחובה רפוסל ןורתי הווהמ 

ךותמ רוציל סירטלל ורשפיא שרדמה לש לופרעהו תוריהבה יא .ונוימד חוכב תוריתסה 
.םוגרתה השעמ תא תתרשמה תומד םירוזפה םיסיסרה 

ירופיסב םיראותמה םייפרגויבה םיבלשה תא קר ןחבא ,אשונב ןוידה לע לקהל תנמ לע 

,'רחאי לש וייח ירואית ,הימרוגו הדבא ןב עשילא לש ותריפכ :ונניינעל םייטנוולרהו עשילא 

םידדוב םירופיס םייוצמ וללה םיפרגויבה םידקומה ןמ דחא לכב .ותלואגו ותומ ירואית 

םש סירטל .םיוסמ יפואלו תומדל סיסב םיווהמ ךא ,המלש הנומת ללכל םיפרטצמ םניאש 

בוציע םתוא בציעו ,ולש ורוביגל ומיאתהש ישרדמה רוביגב םיטנמלא םתואב שגדה תא 

.תומדל ותונשרפ יפל יטמרד 

ידיב ונמזל בורק ומסרופש םישרדמ ףא םהב ,ולש םיישרדמה תורוקמה תא המדקהב ןייצמ סירטל 
דומלתב םירזופמ (א"תת םיפלא 'ג תנשב 'ה)'היובא ןב עשילא ייח תורוק ירבד' :םיינרדומ םידמולמ 

,ףלא תוא ,תורודה רדס האר) םינוש תומוקמבו תלהק שרדמו ,נ"רדא ,הגיגח ימלשורי ,הגיגח ילבב 

רקוחה בתכ רשא ,Ucosta's Leben :הרקיה תרבחמו ,'א תוא ןיסחוי 'סו םיארומאו םיאנת רדסב 
.םיילוש תרעה ,X ימע ,המדקה ,היובא ןב ,(Dr. Yellinek ראופמה 

,זע ףד הגיגח תכסמ ימלשורי דומלת ,א"ע זט ףד — ב"ע די ףד ינש קרפ הגיגח תכסמ ילבב דומלת 

השרפ הבר תלהק ,ד ןמיס א השרפ הבר םירישה ריש ,(ןמרביל 'דהמ) 382-381 ,הגיגח תכסמ אתפסות 

ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת ,דעקתת זמר תלהק ינועמש טוקלי ,גי ןמיס ו השרפ הבר תור ,ח ןמיס ז 

.םיפסונו ,(רטכש 'דהמ) טל ףד ןתנ יברד תובא ,ב"ע טל 
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תונשרפה לש הירוטסיהה לכ ךרואל םיבר םינשרפו םירקוח הקתיר עשילא לש ותריפכ 

,תיעדמה וזמ ןהו תיתרוסמה טבמה תדוקנמ ןה ,אשונב םיקסועה בור .תידוהיה תרוקיבהו 

Gnostisismus und ,1846 תנשמ ורפסב ,ץרג .הנומא לש היעבכ אטחה תא תוארל וטנ 

 Judentum תויושר יתש' ,וירבד יפ־לע ,תיטסונגה הנומאה איה עשילא לש ותריפכש ןעוט

לש ורקחמ .(20 :1990 ,סביל) רקחמב תטלשה השיגה איה תאזו ,(א"ע וט ףד ,ילבב)'ןה 

אלא ,תינויע תועטב ץוענ היה אל עשילא לש ואטח' :היפלש ,תרחא הזת גיצמ סביל הדוהי 

םג ,ךכל המודב .(23 ,םש)'האריהו הוונעה דוסי תא התייה הרסחש ותגהנה ךרדבו ויפואב 

אטחכ ואטח תא ןיבמ ,התג לש ורוביגל םאתהב ,עשילא לש תומדל קינעמ סירטלש שוריפה 

לש ודי גשיהב וניאש עדי תורשכ יתלב םיכרדב גישהלו תוסנל ותוא העינמה ,הוואג לש 

.לאה ינפ לעמ ותייחדו ותוואגב העיגפה לש האצות איה הריפכה .םדאה 

תורוקמ םתואב .הנוש הנומת הלוע ,םינושה םיישרדמה תורוקמב האירקה ןמ ךא 

תא הז םיאיצומ םניא ןבומכש ,לאב היובא ןב עשילא לש ותדירמל םימרוג העברא םיעיפומ 

וקוסיע ,ישילשה .יהולאה קדצה־יא לע ותאחמ ,ינשה .וירוה לש םתוגהנתה ,דחאה .הז 

ונניאש ,ןושארה םרוגה .תיטסימה ותייווחב הארש המ ,יעיברה .תונימ ירבדבו היפוסוליפב 

תא ,םלוא .טסראפב ללכ רכומ וניא 6,ומצע לע עשילא לש ותודעכ וליפא אבומו יזכרמ יתלב 

.תונוש תויצאירווב ינמרגה הזחמב םג אוצמל ןתינ אטחל םירחאה םימרוגה לכ 

,'רחא' לש ותריפכל הלעמב ןושאר םרוגכ ,האירבבש תויתורירשהו קדצה־יא לע האחמ 

םדאכ ראותמ עשילא ,תורוקמ םתוא יפל .םיישרדמה תורוקמה בורב העיפומו תרזוח 

תויווח תובקעב הרערעתה תירסומה תוגהנתההו הרותה דומיל לש בוטה םרכשב ותנומאש 

'ר לש ונושל האר' :סיעכהל וב רפכ ןכלו ,ישונאה לבסב לאה תא םישאה אוה .הווחש 

איצומ היהש ןושלה והז הרכש וזו הרות וז רמא םד תתוש בלכה יפב ןותנ םותחנה הדוהי 

ןתמ ןיאש המוד הרכש וזו הרות וז וימי לכ הרותב עגי היהש ןושלה והז ןנקיתכ הרות ירבד 

אל עשילא ,אביקע 'רל דוגינב 7.(ב"ע :הגיגח .ימלשורי דומלת)'םיתמה תייחת ןיאו הרות 

וז ותוגהנתהב .ותוואג יוטיב ידיל האב ךכבו ,הבהאב ןידה תא לביק אלו ושאר תא ליפשה 

בגשנה לאהש ,ותשלוחו ותולבגומ ,םדאה לש ולבס לע טסואפ לש ויתונעטל ןוימד רכינ 

:תגשומ יתלבו הנוילע תימיימש הריפס וביצהב ,םתוא ריבגמ קר אלא םהילע לקמ ונניא 

דומלת)וב המייקתנ אל איה ,הרותל ותוא ושידקהב םימש םשל ןווכתנ אל ויבאש םושמש ,ריבסמ אוה 

.ויתוליבקמו (ב" ע ז ,הגיגח ,ימלשורי 

תרשעמ דחא ,ןמיגרותמה תיפצוח לש ונושלב רבודמ (ב"ע טל ,ןישודיק) ילבבה דומלתה תסריגב 

תא םייקש ימ דועב ,שנענ אל אטחש םדא דציכ אקווד עשילא האר ,תרחא היצאירווב .תוכלמ יגורה 

תא הלעה םביל .יהז לש וימי תוכירא איה ןכיה הז לש ותבוט איה ןכיה' :רמאו ,גרהנ התכלהכ הווצמה 

ןורטטממש רעשל רשפאי :הז עקר לע אוה םג םימשב ןורטטמ םע עשילא לש תומיעהש ,הרבסה 
רופיסמ העודיה הז גוסמ הריזג אלא בתכ אל רבד לש ותימאל ,"לארשי לש םהיתויוכז" בתכו בשיש 

תא הסיעכהש איה ,םיקידצה ומע ינבל היטעב םרגנש לבסהו ,וז הביתכ ."תוכלמ יגורה תרשע" 
.(36 :1990 ,סביל) 'עשילא 
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 Den Göttern gleich' ich nicht! Zu tief ist es gefühlt!

 Dem Wurme gleich' ich, der den Staub Durchwühlt,

 Den, wie er sich im Staube nährend lebt,

 Des Wandrers Tritt vernichtet und begräbt.

 (Goethe, 1954: 652-655)8

יוניש ןיא םוגרתב ףאו ,הליהקה אלו — זכרמב דמועה אוה ינאה ,טסואפ לש וירבדבש אלא 

.הז וקב 

םרוגה והזו ,תוינוציח תומכוחב עשילא קסע ,ילבבה דומלתב תדדוב הרמיא יפל 

םירשונ ןינימ ירפס הברה שרדמה תיבמ דמוע היהש העשב רחא לע וילע ורמא' :ותריפכל 

ןב עשילא ןיב האוושהל יזכרמ סיסב הווהמ וז הרוש .(ב"ע וט ,הגיגח ,ילבב דומלת)'וקיחמ 

ןב תא ראיתש ,סירטלש אלא .םיעדמה לכבו היפוסוליפב דמולמה ,טסואפ ןיבל הדבא 

,סירטל)'ןוי תמכחבו הרותב ובל ירקח םילודג הזלה םירעשב עדונה אלפנה שיאה' :הדבא 

 1865 : X), רוקמב העיפומ וזש יפכ טסואפ לש ותומדל ותונמאנמ וז הדוקנב הטס.

ךא .ןלוכמ שאייתמו ,וידחי (היגאמ) עדמה תאו היפוסוליפה תא ,תדה תא ךרוכ טסואפ 

השדח הרבח דסייל שי וילעש סיסבה ןה עדמהו הנובתה ,ליכשמה ידוהיה לש ודידל 

יבגל התג לש םיימיספה וירסמ תא שטשטל םגרתמה השעש ןויסינה רכינ ןכל .תנקותמו 

לע רמוש סירטל לש הדבא ןב .הדבל תדמוע איהשכ תישונאה הנובתה לש הנולשיכ 

עדמבש תלעותה רסוח לע טסואפ רבדמ ,לשמל ךכ .עדמ שיאכ אל ךא ,ןקיטסימכ וינייפאמ 

קיודמה םמשב םינדצמה ,םירישכמה םיכפוה םוגרתב .(Goethe, 1954:668-675)וירישכמו 

 (und Bügel '9,(Rad und Kämmen, Walz םיחח'ו 'םינפואו תותיפ' ,'תבשחמ תכאלמ ילכ'ל

סירטל םגרתמ ,'עבטה' לע תוטשפב רבודמש םוקמבו .רורב וניא םדיקפתש ,'םיתשחנו 

קר איה וז המגוד .תיטסימ אלא תיטרקנוק הניאש ,(24 :1865 ,סירטל) 'םימשה תכלמ'ל 

םילולע ויהש םינכת ומוגרתמ סירטל קיחרה ובש ןפואל תוטלובה תואמגודה ןמ תחא 
.ליכשמה ידוהיה לש דוסיה יכרע לע רערעל 

,ןוסא תרה תיטסימ היווח איה טסואפלו הדבא ןב עשילאל תפתושמה תפסונ הדוקנ 

שיגדה אוה ןכלו ,ותאוושהב סירטלל תובר עייסמ הז ןוימד .הריפכה האב היתובקעבש 

תעפושמ הדבא ןב לש ותפש .רוביגה תומדב יטסימה יפואה וק תא םוגרתה ןושלב 

;יתשח תאז התע םוהת דע !הושא אל הולאל 
,יתשלפתה תעלות שלפתהכ 

,תכחול רפע התויהבש 
.תכעמנ רבוע לכ לגרב 

.(39 : 1975 ,יפכפכ) 

(40 ,םש)'ףונמו 'גרבי ,'סלפו לגלג ,לילסו לילג' 
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(12 :1865 ,סירטל)'יניע התאר ןיע הארת אל ריוא' :תירבעה הקיטסימב םירושקה םייוטיבב 

שרגל ידכ בלצב םוקמב תומשב שמתשמ ףא אוהו ,םיפסונו ,(14 ,םש)'ךדובכ אנ ינארה' 

.(53 ,םש) םידשה תא וילעמ 

העברא'ב רבודמ ,הדבא ןב עשילא לש תיטסימה ותומד תססובמ וילעש ,עודיה רופיסב 

שחרתהש המ .ןורטטמ ךאלמה םע עשילא לש חלצומ יתלב שגפמבו 'סדרפל וסנכנש 

תוהולא אוה pרטטמש בשחו העט עשילאש רשפא .תונוש תויונשרפל ןותנ וז השיגפב 

וינפל םק אלש ךכ לע ךאלמה םע דובכ לש קבאמל סנכנש רשפאו ,לאה לש ודיצל היינש 

עשילא תא הקליסש לוק־תב האצי :הרורב ,הרקמ לכב ,האצותה ךא .(33-29 :1990 ,סביל) 

וז לש התנווכ ןיא םא םג .'רחאמ ץוח םיבבוש םינב ובוש' :תותימצל םינוילעה תומלועה ןמ 

ארבג אוהה דירטיאו ליאוה' :תונקסמה תא קיסהו םירבדה תא עמש עשילא ,הטושפכ 

.(א"ע וט :הגיגח .ילבב דומלת)'אמלע יאהב ינתיל קופיל אמלע אוההמ 

טסואפ .ןטשה םע תירבה לא טסואפ לש וכרדב םיבלשה ןמ דחא םג איה המוד הייחד 

תוקיר םיידיב וילעמ וקלסמו ותוא ליפשמ הז ךא ,וילא תומדיהל שקבמו pאה רש תא ןמזמ 

םה ^אה רשל טסואפ ןיב שגפמה ןהו ןורטטמ ןיבל עשילא ןיב שגפמה ןה 10.רבשנ בלבו 

שגפמה תובקעב .םדאה ינב ןיבל םיכאלמה ןיב רכומהו יחצנה קבאמה אשונ לע תויצאירו 

לבקל ןכומ אוהו ,היגאמה חוכמ לאל תומדיהל תורשפאה ןמ םג טסואפ שאייתמ ,יטמרדה 

ןטשה עיפומ תינמרגה הריציב ,םנמא .עיגת תאז רשאכ ,החמשב ןטשה לש ותעצה תא 

חקינ םא םלענ הז לדבהש אלא .עשילאב םיקסועה שרדמה ירופיסב םייק וניאש ,ומצע 

לש ותוישיאב ינומדה ןפה תא וטסיפמב האורה ,תלבוקמה תונשרפה תא ונבל תמושתל 

.ובש ינטשב רחובו םדאבש יהולאה לא ףרוע הנפמ ,עשילא ומכ ,טסואפ .טסואפ 

אשונ ,'רחא'ל היהש רחאל עשילא לש ותוגהנתהב אוה שרדמה ירופיס לש ינשה דקומה 

ןיב והשלכ ןוימדב ןיחבהל השק ןושאר טבממש ףא .םירופיס לש בר רפסמ וביבס זכרמה 

אקווד יכ המדנ ,שרדמבו דומלתבש עשילא ירופיס תרדיס ןיבל טסואפ לש הבהאה תולילע 

הוואג לש תושוחת ןיב ערקנה םדא םיראתמ םיטסקטה ינש .הבר תיטמת הבריק הנשי ןאכ 

,םהלש יוטיבה יעצמאב הזמ הז םילדבנ םה ךא ,הטושפ תולבקתהל הפיאש ןיבל תונוילעו 

.ןיטולחל תונוש םהלש טבמה תודוקנו 

עשילא לש םיישרדמה וירואיתב רתויב תוטלובה תונוכתה ןמ םייתש ןה הפצוחו הוואג 

וסחיבו ודימלת ריאמ 'רל וסחיב ,הנוזה םע ולש שגפמה רופיסב תורכינ ןה .היובא ןב 

הרותה תא עדוי אוהש ,חיכוהל שקבמ עשילא ולא לכב .תווצמה ימייקמלו הרותה ידמולל 

ןמ ומצע איצומו אשנתמ והירה ותריחבבו ,המייקל אלש רחוב ךא ,םימכחה ןמ רתוי ,בטיה 

:ול ןתינה םשה תא קידצהל תנמ לע ,סיעכהל ומכ עשילא לעופ םירופיסה בורב .ללכה 

 'Du gleichst dem Geist, gen du begreifst, nicht mir!' (Goethe, 1954: 512-513) 10

(33 : 1975 ,יפכפכ)'יננה רשאכ יל אל ,הושת ךגשמכ חורל' 
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ישפוח ,תמאב 'רחא' תויהל ףאוש טסואפ .טסואפ לצא אוצמל ןתינ תומוד תונוכת .'רחא' 

ימ לכ ינפ לע טעמכ אשנתמ אוה .םדאה ללכ לש וקלח תנמ םהש תונורסחהו תולבגמה לכמ 

ןמ אבה ,םגרתמל ,םרב .םירחאו וטסיפמ ,ןכטרג ,ודימלת רנגוומ לחה ,הזחמב שגופ אוהש 

לש ויפוא תיינבב .ולא תופתושמ יפוא תונוכת שיגדהל ןיינע לכ היה אל ,יליכשמה םלועה 

.שרדמה ןמ ןהו רוקמה ןמ ןה קחרתה אוה ,היובא ןב 

רתוי הברה תיעמשמ־דח הרוצב תיבויח תומדל היובא ןב ךפוה דציכ חיכוה רנזולק א"י 

הלימ לכ הלעמש ,תיכ"נתה הצילמה לש התוכזל ףוקזל שי יונישה ןמ דבכנ קלח .טסואפמ 

םייטמרדו םייטויפ יפוא יווק הל הפיסומו רתויב הובג ינושל בלשימל היובא ןב רמואש 

היובא ןב לש וסחי איה ךכל המגוד .ןכותב םיבר םייוניש םג שי ךא .רוקמב םניאש 

,וטסיפמ תא הכרבב לבקמ טסואפ דועב ,ךרדה ךרוא לכל דואמ ילילש אוהש ,לפתיפמל 

םיילילש םייוטיב רופסניאב יוטיב ידיל אב הז ןיוע סחי .תונושארה םהיתושיגפב תוחפל 

,המגודל .רוקמבש ילרטיינה וא יבויחה יוטיבה תא םיפילחמו היובא ןב לש ויפמ םיעמשנה 

־ןב' ,היובא ןב רמוא Des Chaos wunderlicher Sohn!' (Goethe',11, 1954: 1384) :םוקמב 

הז ןפואב םגרתמה חילצה ,ראשה ןיב .(57 :1865 ,סירטל)'!תרדסה ליאש־ןב ,תאטחו שחנ 

ידיל םיאב ולאש יפכ ,םלועב עורה לש ודיקפתבש תויועמשמה ברמ תא ,ותויחונל ,ץימחהל 

דבוכמ ישנה ןימה לא היובא ןב לש וסחי ,ןכ ומכ .וטסיפמ לש תירוקמה ותומדב יוטיב 

'Hab Appetit Goethe,,ןכטרג לע רמוא טסואפש םוקמב .טסואפ לש הזמ רתוי הברה 

 (2652 :1954) '12,auch ohne das אל /התלכ ישפנ הל תאז ידעלב םג' ,היובא ןב טייפתמ

הבש ,סויגרופלו לילב הניצס התוא ףאו .(120 :1865 ,סירטל)'התרזע ליחוא חרטו למעמ 

ונל תוקיפסמ ולא תוטעומ תואמגוד .םוגרתה ןמ הטמשנ ,ראות תפי הפשכמ לע טסואפ בגוע 

םימיענ תוחפה םידדצה תא ךכרל תנמ לע עדומב לעפ םגרתמהש ,ךכ לע דומעל תנמ לע 

להק לש םתוהדזהל יואר אשומ היהיש ידכב ןהו ,אנתה לש ודובכ תאפמ ןה ,ורוביג יפואבש 

.ויארוק 

אטבמה דחא רופיס ילבבה דומלתב ונשי ,ליעל יתנד םהבש ,תונוילע לש םייוטיב םע דחי 

לש םהיפמ םיקוספ לאושה ,'רחא' לע רופיסה הז .היובא ןב עשילא לש ושפנ יטבל תא 

דואמ קוקזה ,עשילא עיפומ ןאכ .(ב"ע-א"ע וט ,הגיגח ,ילבב דומלת) שרדמה תיבב םידלי 

םתייחדו ,לאה רבד תא םהיקוספב םיאטבמה ,םימימת םידלי לש םדיצמ הלבקלו רושיאל 

המ־דה .ועצבל היה ןכומ תוחפל וא ,חצר עצבמ אוהש ,ךכ ידכ דע ותוא תבזכאמ ותוא 

תא .ןכטרגל טסואפ לש ותבהאב תוארל רשפא ,ןיטולחל רחא שובלב יכ םא ,הז רופיסל 

הרענה ירצונה םלועב תלמסמ ,ןבר תיב לש תוקונית ידומלת־ידוהיה םלועב םילמסמ רשא 

תסיפת תניחבמ תטרופמו תרדגומה ,אילפהל תיביאנה ןכטרג לש התומד' ,המתהו הפיה 

(71 ,םש)'לוגדה והותה דילי' 11 
(140 ,םש)'ןובאת יל שי תאז אלב םג' 12 
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,ליווצרוק) 'טסואפ לש ויניעב ןנער יתודלי םות ייח לש ףסכנ יומיד חרכהב איה ,םלוע 

יפכ ,הפודרו תלצופמ תוישיא לש היכרצ ןיבל יתודלי םותו תוטשפ ןיב שגפמ .(90 :1979 

.ויתונברוק םה ןכטרגו םידליהש ,ןוסאל חרכהב איבמ ,םירופיסה ינשב שחרתמש 

רקיע יוצמ ןאכש המדנ םלוא ,םירוביגה ינש לש םהייחב ןורחאה בלשה איה העושיה 

ינשה קלחה תא ףילחהל ךרוצ האר סירטלש ,ךכ ידכ דע םילודג םילדבהה .םהיניב לדבהה 

היובא ןב עשילא לש ותירחאל .הדגאה לע ססובמה ,ולשמ םויסב תירוקמה הריציה לש 

.ויתוליבקמו ימלשוריה לש היינשהו ,ילבבה דומלתה לש תחאה .תואסריג יתש תומייק 

םהירבחל םיגאודה םימכח ידימלת ןיבש תוירדילוסה לע שגד המש ילבבה דומלתה תסריג 

אלו אנניב הוה דח' :ןדעה ןגל םונהיגה ןמ אטוחה תא הלעמה ,ןנחוי 'ר ירבדכ ,ואטח םא םג 

העיפומה ,רופיסה לש היינשה הסריגב .(ב"ע וט ,הגיגח ,ילבב דומלת) 'ןילוצאל אניצמ 

לפשוהש דימלתה .ומצע תוחוכב עשילא תא עישומ ריאמ 'ר ,ויתוליבקמבו ימלשוריב 

השירדב ומצע םיהלאה לע רגת ארקש ימכ ,ותלודג אולמב ןאכ הלגתמ ,םימדוק םירופיסב 

עשילא ןיליצמ ןיליפתה םע ןיליפתה קיתו רפסה םע רפסה קית ןיליצמ' :ובר תא לואגל 

.(ב"ע ו ,הגיגח ,ימלשורי דומלת)'ותרות תוכזב 

קלחה והז .ולש תירוקמה רבדה תירחא תא בתכ רשאכ סירטל ךמתסה הז רופיס לע 

תלילע תא וירבדב םכסמה ,רבחמה אוה רבודהו ,ישילש ףוגב רפוסמה הזחמב דיחיה 

יפל .סירטל לש ותסיפת תנבהל הלעמב ןושאר רוקמ איה רבדה תירחא ,ןכל .ולוכ הזחמה 

שא ,ךתרות יכ אנ־רכז' :םכח דימלתכ ורבע אוה היובא ןב לש ותוכזל דמועש המ ,ורואית 

ךא .הבוטה ותנווכ ןכו ,(219 :1865 ,סירטל)'ואינה ושאר םיחודמו אוש םרט ,והיפב ךתד 

לאה ינפב המלש הנש ךשמב ללפתמו ןנחתמה ,ריאמ 'ר לש ותונמאנ ול תדמוע ,לוכה לעמ 

ךרבד הז אלה' :לופי םא םג ,אטוחה תא וילא לבקל הזחמה תחיתפמ ותחטבה תא ול ריכזמו 

םילגוסמ ,דימלתה לש הדמתההו תועמדה ,םינכה תושגרה קר .(220 ,םש) 'תרבד רשא 

,תוירסומב ןורתפה תא רוריבב סירטל םקממ ,התגל דוגינב .הנובתה אל .אטוחה תא ליצהל 

,היובא ןב ידי לע לפשומה ,ריאמ 'ר תא תונייפאמה תונוכתה ולא .םהל תונמאנבו םיכרעב 

.הזחמב תגצומה תפומה תומד אוה ,רבד לש ופוסבו ,הנוילעה לע ודישכ אצוי ךא 

,הדגאה ןמ חוקל ,שאב הלועה עשילא לש ורבק ,רבדה תירחאב רתויב טלובה ביטומה 

:תיטמרד המצעה הזחמב לבקמ ךא 

ורב עשילאל רבןקה לג ןמ םש 

:ורעבי םידיפל םיקרבו תולוקב 

תראפתל ןויצ אל — ותרבק תבצמ 

!תרהזמ ארונ דוה ,שא דומע םא יכ 

.(217 ,םש) 

לעופ ריאמ 'ר .םיידומלתה וישרוש תורמל ,ולוכ רופיסה לע שבלוה הז גוסמ יטמרד ךפונ 

םג .רעובה רבקה הארמל ולוכ םעב תזחואש התעבה עקר לע תשגדומ ותלועפו ,תודיחיב 
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לע ףסונה יתורפס יעצמא אוה ,ותלואגבו עשילא לש וייוניעב ריאמ 'ר הזוח ובש ,םולחה 

המ ,שרדמה סיסב לע םיידוהי אלו םיידוהי תודוסי ובלוש םולחה ןכותב .ישרדמה סיסבה 

עשילא הנועמ ,דחאה דצה ןמ .הזחמה לש םירחאה ויקלחב סירטל לש ודיב הלע אלש 

לאה דגנכ תוממוקתה לע שנענש ימכ ותומדל ףיסומש רושיק — סואיתימורפ לש וייוניעב 

,םש) שממ לש תיגארט תומדכ עשילא תא גיצמו ,ולבס לע האחמכ ילואו ,םדאה ןעמל 

,אטוחה לש ותמשנ לע ןדעה ןג יכאלמל לואשה יכאלמ ןיב המחלמל ,רחאה דצה ןמ .(221 

'ר לש ותומ םע םילאראה ןיבל םיקוצמה ןיב המחלמב ,שרדמב תודוסי שי ,םולחב העיפומה 

13.אישנה הדוהי 

ןיינעה אוה ,תירוקמה רבדה תירחא ןיבל םגרותמה הזחמה ןיב רוביחה יכ קפס ןיא ,םלוא 

תניחבמ םג אלא ,רוקמל רבדה תירחא לש התונמאנ לש הניחבה ןמ קר אל ,רתויב יתייעבה 

:לאה ידיב הלואגה שארמ טסואפל תחטבומ ,הזחמה לש רבדה חתפב .הלילעה 

ונצמאת יעורז לטוי אל ליפי יפ 

.ונדעסי ךסח תומ רחא םג 

(7 ,םש) 

ךותמ תועטל ,בייח וליפאו ,לוכי אוה .בוטה לא טסואפ לש וכרדב םירשפאתמ םיאטחה לכ 

אוה לאה ,טסואפ לש תיתלילעה תרגסמב .חלסנ לוכהש (טסואפ לש אל ,ארוקה לש)העידי 

הנומא .תורתוימ ריאמ 'ר לש ותלועפו היובא ןב לש ותבושת יכ ןאכמו ,דיחיה עישומה 

,סירטל לש רבדה תירחאב אלו ,היובא ןב עשילא לע םישרדמב אל ,תמייק הניא הז גוסמ 
.םהילע תכמסנה 

לכש ,ךכ לע ,לוכל לעמ ,ססובמ ,טסואפו היובא ןב עשילא ,םירוביגה ינש ןיב ןוימדה 

הזה םלועב ,ללכה ןמ ומצע תא איצומ וא אצומה ,רחאה לש ותומד תא גציימ םהמ דחא 

עשילא לש ורופיס תמועל .רתויב יתועמשמו בושח לדבה שי םיינשה ןיב ךא .אבה םלועבו 

תפומכ ותוא הגיצמו וישעממו ונממ תעתרנה הרבחה לש טבמה תדוקנמ רפוסמה ,היובא ןב 

,ולשמ לוקל הכוז טסואפ .ומצע ולש טבמה תדוקנמ רפוסמ טסואפ לש ורופיס ,הלילש לש 

.תעקומ תומד וניא אוה ןכל .ויתויוטבלתה תאו ולבס תא ראתלו ריבסהל לוכי אוה ובו 

.התיא ההדזמ ארוקהש תומד אוה טסואפ ,עציבש םימויאה םישעמה תורמל .אוה ךופהנ 

לש למסל תישרדמה תומדה תא הכפה יטסואפה רוביגה לא היובא ןב עשילא לש ותקתעה 

לא הרבחה ןמ טסקטה לש תוסחייתהה תרגסמ לש התקתעה תועצמאב תאז ,ינרדומה םדאה 

,תידוהיה הליהקה ןמ קתונמב טרפכ םייקתהל הנושארל ץלאנש ,ליכשמה ידוהיה .טרפה 

תורפסהו רקחמה תוריצי לש הכוראה הרושב ,ןכאו .םינפבמ 'רחא'ב ןנובתהל היה לגוסמ 

תימינפה טבמה תדוקנ תטלוב ,ןזכרמב ותוא ודימעה ףא וא ,היובא ןב עשילאב ועגנש 

.(390 :1938) רנזיולק הארמש יפכ 13 
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לש ירוקמה םויסב אקווד יכ ,בל םישל שי ,תאז םע דחי .(83-82 :ב"ערת ,יקסב'צידרב) 

אלש ,היובא ןב .רוקמב הל היה אלש דיקפת ,ריאמ 'ר לש ותומדב ,הליהקה תלבקמ ,הזחמה 

.ףוסבל הילא רתחו הליהקל קקזנ ,טסואפ ומכ 

איהו ,לוכמ רתוי םגרותמה טסקטה תא ןייפאמה תויטנרהוקה רסוחל תפרטצמ וז הריתס 

לע טילשהל הסינ ,הכאלמה לע דקפומה ,סירטל .וילע םילעופה םינושה תוחוכה לש האצות 

תפוקת לש תלבוקמהו תימשרה םלועה תנומת ,ולש ומלוע תסיפת תא ירצונה הזחמה 

לש תושירדב תדמועש תירבעה ןושלב תירבע הריצי — ויכרצל ותוא ףופכלו ,הלכשהה 

תצמואמ תיתריצי תוברעתה ונממ תשרוד איה יכ םא ,הבר ותחלצה ךכב .דעיה תוברת 

ךותב שחרתה קבאמה לש ורקיע ךא .תירוקמה ותועמשמב העיגפ הריחמש ,ומצע טסקטב 

הניחבה ןמ .המצע תירבעה תוברתב םינוש תונונגסו םיכרע ןיב ,תירבעה הריציה תולובג 

היגולואידיאו םלוע תסיפתל דטיב ,תיארקמה תינושלה תרגסמה ןיב קבאמ םייקתה תינונגסה 

,תיכרעה הניחבה ןמ .אנתה לש ותומדב םוגרתל ורדחש םיישרדמ תודוסי ןיבל ,תרהצומ 

ץבל ,םהילע רתוול ןכומ םגרתמה ןיאש ,םייתרוסמ םיכרע ןיב תוטבלתהה םוגרתב תרכינ 

.םתועמשמ תא ןיבמ וניאש תאז ףרח םהילא ךשמנ אוהש ,םיינרדומ םיכרע 
יתורפסה םלועה :םינוש תומלוע םיעיפומ םגרותמה הזחמה לש תויושחרתהה תרד לע 

דחא לכ .הרשע־עשתה האמה ןב יליכשמה םלועהו ,ישרדמה ידוהיה םלועה ,יאפוריאה 

,םלוכ ןיב רשפל הסינ סירטל .תונוש םלוע תופקשהו תונונגס ,םיכרע ומיע איבה השולשהמ 

התכישממכ התריצי תאו ולש ותוברת תא גיצהל שקיב אוה הבש ךרדל ומיאתיש ךכ 

םלועה ןיב ליכשמכ ומוקמ לש הרורב הרדגה אלל ,םרב .תיארקמה תודהיה לש תינרדומה 

הבש ,המלש הריצי רוציל סירטל לש ותורשפאב היה אל ,ינרדומה םלועל יתרוסמה 

תויגוס ןתוא .הב םיברועמה םינושה תודוסיה לכ ןיב הרורב היכרארייה וא הזתניס תמייקתמ 

תורפסה לש אבה רודה ןמ תרוקיב וגפס ךכ לעו ,שטשטל וסינ הלכשהה תפוקת ירצויש 

.םוגרתה תא םינייפאמה םיימינפה םיקבאמב חטשה ינפ לא תוצרופ ,תירבעה 

היפרגוילביב 

*םיישרדמ תורוקמ 

ףד — ב"ע די ףד ,הגיגח תכסמ : 1999 ,לורקסטרא תאצוה ,ןייטשנטוש תרודהמ ,ילבכ דומלת 

.ב"ע טל ףד ,ןישודיק תכסמ !ב"ע וט 

.טל ימע ,ז"נשת ,רטכש ז"ש תרודהמ ,ןתנ יברד תובא 

.ןליא־רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפב יתרזענ תורוקמה ףוסיאב 
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.6-3 'ספ ,'ב קרפ הגיגח תכסמ ,ןמרביל תרודהמ ,אתפסות 

.א"ע ח ףד — א"ע ז ףד ,הגיגח תכסמ ,ימלשורי דומלת 

.ד הקספ ,א השרפ ,הבר םירישה ריש 

.ח הקספ ,א השרפ ,הבר תלהק 

.ד הקספ ,ו השרפ ,הבר תור 

.זמר ףד ,תלהק ,ינועמש טוקלי 

םשרג ,רדאב 

'ר ךרוע ,םירויצו תונומת םע יתורפס ףסאמ ,ףסאיחא ,'(יתורפס רויצ)סירטל יולה ריאמ' :ג"סרת 

.453-433 :תירישע הנש ,ןיניירב 

ףסוי הכימ ,יקסב'צידרב 

י"ע רואל אצויו ךרענ ,לארשי תמכחל ףסאמ ,ןרגה ,'םיטוקיל הזיא — 'רחא' ךרע' :ב"ערת 

:א"לשת ,םילשורי ,םדק תאצוה ,םוליצ תרודהמ) ינימש רפס ,יקצדורוה אבא לאומש 

 83-77).

ןהכה רעכ םהרבא ,רעבאלטטאג 

.18-17 ,דיגמה ,'הדבא ןב רישה רפס רבד לע :תרקב בתכמ' :1865 

.29-28 ,ץילמה ,'לאללהמ תאמ ללהמה ללהמ' :1865 

ןופ גנאגפלוו ןאהוי ,התג 

.ביבא־לת ,ריבד תאצוה ,יפכפכ 'י תינמרגמ םוגרת ,טסואפ :1975 

ןועדג ,ירוט 

גוחה :11 ,תורפסב רן?חמל םיפד ,'דחא טבמ דוע :תירבעל ינרדומה םוגרתה תישאר' :1994 

.הפיח תטיסרבינוא ,תיתאוושהו תירבע תורפסל 

(יודב םש)ינילאוו שיא ירבעה הידידי 

,'םשה ייודב רצוא') תויח לאומש יפל .17 ,16 ,14 ,12 ,10 ,9 :למרכה ,'הנמאנ תרקב' :1866 

.ןרקלדנמ המלש לש םינודיספ והז :(146 ימע ,2258 'סמ ,ג"צרת הנדו 

םהרבא ,ירעי 

הקלחמה ,היפרגוילביב — םויה דצו ותישארמ םגרותמהו ירוקמה ירבצה הוחמה :ז"טשת 

.ץולחהו רעונה יניינעל 
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(ךרוע)יולה רדנסכלא ,קנאבגנאל 

.הטראווצלאה ףאזאי םיחאה סופד ,תמא טפשמ :ל"רת 

יולה ריאמ ,סירטל 

ובל ירקחב ונגמ תואלפמ ךלה רופא הירבא ןב עשילא ייח תבושמ לצ ריש ־.הירבא ןב : 1865 

.גרעבסאלש טע רענידנעב סופדב ,תיחשמה ןמשלו לואשל רכמתיו 

.שראמטטיד 'קי יקסראמאז ק"ל םיפתושה סופדב ,בגוצו רועב שפות :1860 

הדוהי ,סביל 

תאצוה ,תידומלתה הקיטסימה לש הצבטו סדרפל וסנכנש הצברא :עשילא לש ואטח : 1990 

.ןומדקא 

השמ ןב pD ,ןיקסנעלאמס 

.םיוברעדאצ .א טא אשטינ .ל סופדב ,היהת תרקב :ז"כרת 

סיריא ,שורפ 

הרבחב תירבעה ןושלב תנווכמה תורעבה' ;"'התמ'ה תירבעה ייח" לע רחא טבמ' :ז"נשת 

,זנייפלא ,'היארוקו תירבעה תורפסה לע התעפשהו ט"יה האמב תיפוריא חרזמה תידוהיה 

 13: 106-65.

הדוהי ,רדנלדירפ 

•ץבוק ,ןליא רב רפס ,'הוושמ תורפסב קרפ :סירטל יולה ריאמ לש ותריצי תניחבל' :ח"כשת 

.30-21 :ןליא רב תטיסרבנוא ,ררשצה 

וא רגתא) השדחה תירבעה תורפסב םיפיטיכראכ היובא ןב עשילאו ם"במרה' :ז"נשת 

,דחואמה ץוביקה תאצוה יליורב קחציל לבוי רפס :תורפסל הירוטסה ןיב ,'(?םוטפמיס 
.בפר-אער 

ךורב ,ליווצרוק 

.ןליא־רב תטיסרבינוא ,תיפוריאה המארדה :1979 

הירא הדוהי ,דנחלק 

,115-108 :א רפס ,ט הנש ,,ץיברת ,'(תיתורפס האוושה) "טסואפ"ו "היובא ןב"' :ח"צרת 
 394-375.
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ףסוי ,רנזולק 

.400-369 :(היינש הרודהמ) ףסאיחא ,השדחה תירבצה תורפסה י?ש הירוטסיה :ב"ישת 

לאירזע ,טחוש 

:רפס תיירק ,ןשוש ןבא ובהרבא רפס ,'תירבעה ןושלה לא היסורב םיליכשמ לש םסחי' :ה"משת 

 199-160.

המענ ,יפש 

.יבצ ןב קחצי די ,1948-1882 ירבצה בושייב תירבצב םימוגרת :תירבצב תינמרג :1998 

 Goethe, Johann Wolfgang

 1954: 'Faust: eine Tragödie', Goethes Werke, Band 3, Christian Wegner Verlag, zweite

 Auflage.*

.תורוש ירפסמ וניוצ טסקטה ףוגבש תוינפהב 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:37:19 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



וב ץפח ןיאש ינולפ ,רת ירכונ 

יאקפק ץנרפ תאמ הריטה לע 

דקש ןושרג 

.םולכ אלו ךניא ,רפכה ןמ ךניא ,הריטה ןמ ךניא 

,וב ץפח ןיאש ינולפ ,רזו ירכנ ,רעצה הברמל ,והשמ התא תאז לכבו 

,תורורצ תורצ השועש דחא ,םילגרה ןיב בבותסמ 

,רדחה ןמ תוחפשה תא קלסל םיצלאנ וללגב רשא 

.תוקפקופמ ויתונווכש דחא 

(50-49 ,הריטה ,אקפק) 

־ב אקפק לש ותומ רחאל םייתנש ,1926 תנשב תינמרגב הנושארל ספדנ הריטה ןמורה 
 1.3.6.1924

ויתורוצו וירמוח תא םהמ באשש ,ןמורה לע םמתוח ועיבטה םינוש םייתורפס תורוקמ 

לש תרוסממ םיבואש 'םייתרבח'הו םייתורפסה ויביכרממ קלח .השדח היצרוגיפנוקב םבציעו 

לש תוינרדומה תוגוסל ומדקש) תויתרופיס־םורטה תויתרוסמה תוגוסה ,םייניבה ימי 

תוגוס־תתכו ,םייניבה ימי לש תירוגלאה המאופה וא הזחמה ןה ןמורב תועלבומה (תרופיסה 

דמועה ,וצל תונושלב תוידוהי תויורפזנ — תוהו ,דקש ןושרג לש ורפס ךותמ קרפ אוה הז רמאמ 
.הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוהב בורקב תוארל 

.(Verlockung im Dorf)רפכבירתיפ םשב הציקס ,ןמויב ןושאר םושיר 11.6.1914־ב :טסקטה תוחתפתה 

סחייתמ אוה ןמויב םינוש םימושירב זאמ .ראואהנפוש תא אורקל אקפק הבריה 1917-1916 םינשב 
תשוחת .הלוח .םדוק הנש וקספנ ןימה יסחי לבא ,םיבורק ןיידע .1922 תנשב הנליממ דרפנ .הרימהל 

רושקל תחאה ךרדה איה הביתכהו ,לדגו ךלוה דודיב .ינוציחל ימינפ ןמז ןיב דוגינל ולצא תמרוג הלחמה 

,Spindlermühle^ אפרמ םוקמל עסונ אוה .תודרשיה לש ךרד ויניעב איה הביתכה .תואיצמה םע םירשק 

סקמל הריטה ךותמ ןושאר קרפ ארק 15.3.1922־ב .הריטה לע דובעל ליחתמ אוה 1922 ראוניב ךרעבו 

העש יפל שוטנל וילעש דורבל בתוכ 10.9.1922־ב .9־ו 8 םיקרפ ארקש ןעוט דורב :20.7.1922 .דורב 

הנושארל הריטה ןמורה ספדנ 1926־ב ;3.6.1924־ב רטפנ אקפק .רבשנ אוהש םושמ ,ןמורה תא 
 .(Schweiger, 1922; Robertson, 1987: 219-220) .(Sheppard, 1973: 219-221; Roth, 1976)
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תינמרגב הנוכמש המ) םומלופה־יגולאיד לש תומרדה 2,םיסינהו רסומה הזחמ — 

 (Streitgespräche) אקפק 3.ידומלתה לופלפה ןוגכ ,תיטפשמה הקיטסיאוזקה לש תרוסמהו

תואר תדוקנמ םמלועל םעפב םעפ ידמ םיסחייתמ וירוביגו ,תיטפשמ הלכשה ,עודיכ ,לביק 

־דעב ינועיט איבהל םיברמ םהו ,ןיד ירזגו ןיד יקספ ,קדצ לש תולאשב םיניינעתמ םה :תאז 

.קרפה לע תודמועה תונושה תויגוסל דגנו 

המ ,טפושה אוה ימ — איה ,טרפב הריטהבו ,אקפק לש ותריצי ללכב תולאשה תלאש 

,ןעוט ןוסטרבור .ויקספ םע דדומתהל םיטפשנה םילגוסמ הדימ וזיאבו ,ותוכמס רוקמ 

לעו הריטה לע תערכמ העפשה התיה 4םאהלוק לאכימ 'תיטפשמה' הלבונלש ,קדצב יתעדלו 

התיה ,טלחומ קדצ ןעמל יוכיס רסח קבאמ תראתמה ,הלבונה ןכאו .אקפק לש ותריצי ללכ 

לש סומלוב ךותמ טלחומה ירחא 'ק םג ףדור סאהלוקל המודב :אקפק לש ובילל הבורק 

תא ףידעמ 'ק םגו :טלחומה קדצל הפיאש ךותמ הוולש ייח לע רתיו סאהלוק .הקושת 

.(Robertson 1987: 235) הדירפ םע הוולש ייח לע הריטל עיגהל יוכיסה רסח קבאמה 

יסחי תא תסרוהה המישמ ,(תוכמסה לוכיבכ ודיבש) םאלקל עיגהל איה 'ק לש הרטמה 

.הדירפ ןיבל וניבש שונאה 

,שיל רבעמ לא םיפאוש ,אוה ןעוט ,םהינש :טסואפ ןיבל 'ק ןיב םג ליבקמ ןוסטרבור 

ורוביג 5.(םש :םש)תאז הפיאש לש היטעב (ןכטרג / הדירפ)תובהוא םישנ םיחינזמ םהינשו 

הסמעמ לכמ רטפיהל ןכומה ,ותלוזלו ומצעל רזכאתמה איבנכ םיתעל גצומ אקפק לש 

לש ויתוזחממ תודגונמ תויומד יתש לש תונוכת םג וכותב דגאמ 'ק :חצנה לא ךרדב תישונא 

םוטסואפ ר"ד .(Morality) רסומ תוזחמ ובתכ (Jonson) ןוסנו'גו (Marlowe)ולרמכ םיעודי םיאזחמ 
 (Dr. Faustus) הזחמה אוה הירטסימ וא םיסינ הזחמל תקהבומ המגוד .רסומ הזחמל בשחנ ולרמ לש
םינוש םילוגלג רבעו 15־ה האמה יהלשב הנושארל הארנכ עיפוהש ,(Everyman, Jedermann)םדא לכ 

.1911 תנשב גרובצלזב הנושארל גצוהש לטסנמפוה ןופ וגוה לש הזחמל דע 
.(Joiies 1930: 171-199) תויממעה דוסיה תורוצמ תחא (Kasus) סוזאקה תגוסב האור סלוי 

לעב .1810 תנשב הנושארל הספדנ (1811-1777) טסיילק ןופ ךירנייה תאמ םאהלרק לאכימ הלבונה 
.םיסוס ינש ונממ לטונו הקדצה אלל הדועת וזיא סאהלוק םיסוסה רחוסמ עבות ,הקנורט ןופ ,הריטה 

ורוערע םג .ידמ הקזח הקנורט תחפשמ :תיחדנ ותעיבת .טפשמה תיב ינפב הקנורט תא עבות סאהלוק 

בתכ תא תאשונ ותשיא .ותקדצ לע םחליהל ידכ ושוכר תא רכומ אוה .עגפנ ודובכ .החדנ סכודה ינפב 

תא חצורו הקנורט תריט תא ריעבמ אוה :המקנ עסמב ליחתמ סאהלוק .ךרדב תחצרנו ןילרבל ותנולת 

גיצפייל ריעה ןמ עבותו גרבנטיו ריעה תא ריעבמ אוה טלמנה הקנורט ירחא ףדור אוהשכ .היבשות לכ 

טפשמ תיב ידיב ולרוג תא רסומ אוה ותעפשהבו ,ודגנ אצוי רתול ןיטרמ .הקנורט תא ודיל רוסמל 

ותוא םינדו ותוא םיספות ףוסבל .וב םידגובו (ןיד־רזג לע רותיו) היטסנמא ול םיחיטבמ םש .ןדזרדב 
.םיסוס תבינג לע םייתנשל םירסאנ הקנורט ינבש ,ךכל הכוז אוהו ,וניד רזג דגנ םמוקתמ םעה .תוומל 

,תמ אוה .קדצ טפשמל וכז לוכהש םושמ ,ןידה רזג תא לבקל ןכומ אוה ףוסבל .וינבל םירזחומ םיסוסה 

המינ ךותמ בתוכ טסיילק .םהיבא רכז תא דבכל ידכ ,םיריבאל םינמתמ וינב .ותוא הכבמ םעה לכו 
.תומדה תא הקידצמה תדהוא 

Sheppard, a Twentieth-Century Faust, On Kafka's :טסואפו 'ק תייגוסל םלש קרפ שידקמ דרפש 
 1973 ,Castle
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339 וב ץפח ןיאש ינולפ ,רזו ירכונ 

המודב .(Peergint, 1867) טניגרפו (Brandt, 1865-1866) טדנארב :(1906-1828) ןסביא 

ודמע ונימיל ,ידמ קזח היה אוה'ש (קפס לש תרחא וא וז הדימב)וילע רמול רשפא ,טניגרפל 

הלאשכ ,םדאה תושלוחל זבו תישונא תובייחתה לכמ 'ק רענתמ טדנרבל המודבו ;'םישנ 

לבא ,טניגרפ לש וסחיל בורק םישנל וסחי 6:ולש טלחומה תקושת םע דחא הנקב תולוע ןניא 

טלחומל ההימכה .טדנרבכו סאהלוק לאכימכ תוטלחומ תועיבת םיישונא םירוצימ עבות אוה 

הטנ חרואכ ,רזכ הכותל רדחש ,הרבחב תורעתהל ול רוזעל תוסנמה םישנה ןיבל וניב תדמוע 

.ןולל 

גיאדמה רבדה והז ילוא ,הרטמ ךל שמשל לדח םאלק וליפא' ,הדירפ הרמא ,'האר ךא' 

ער רבד — םאלק לא האלה תקחדנו ילע תחספ דימתמו זאמש רבדה םצע .לכהמ רתוי יתוא 

אל תיקדנופה וליפא ,םייתעבש הרומח — םאלקמ וישכע קלתסמ התאש ,הדבועה ;אוה 

— דואמ ישממ תאז םעו קפקופמ דמועה רשוא ,ירשואש ,הנעט תיקדנופה .שארמ ךכב התזח 

7.( 154 ,הריטה)'םאלקב תילתש תווקתל רחש לכ ןיאש ,תיפוס ןיבת ובש םוי ותואב ףולחי 

םיליבומ תומשו םיגשומ המכ ררבל שי ,הז בכרומ טסקט לש הריבס תונשרפל עיגהל ידכ 

לש יטנמס חותינ .דבלב רוקמה תפשב יכרע־ברה ןנבומ ףוסל תדרל ןתינ רשא ,הריציב 

יכרע־ודה הריציה םש .הריציב םיירקיעה םיניינעה ןמ המכ שוריפל ךרד אוה הלא םינמסמ 

ןהו 'הריט' ןה ושוריפ (Das Schloss)רוקמה ןושלב .'הריט'כ ירבעה ומוגרתמ עמתשמ וניא 

תבכש לש םירוגמ םוקמ םג אוה :רתאה לש ותועמשמ תוליפכ לע עיבצמש המ ,'לוענמ' 

ןודא הנוכמ הריטה לעב .וילא ברקתהל קקותשמש ימ לכ ינפב לוענ םוקמ םגו (הריט)תיליע 

8.יכרע־ברו חותפ ירוגלא זמר שמשמה םש ,ברעמ־ברעמ 

שרושה לבא ,Landvermesser תינמרגב יורק ,'תועקרק דדומ'כ תירבעל םגרותש ימ 

 (messen) לעופה .דבלב הדידמה ןמ רתוי תובחר תויועמשמ ליכמ (messen, vermessen),

תויועמשמ םג לעופל ךא ,'תועקרק דדומ' םנמא ועמשמ ,(Land) עקרק םצעה םש ףוריצב 

םשב תיכ'צ תרפוס לש (Babicka)אתבס :ןמורה רתוי םיינשמ העפשה תורוקמ ינשל סחייתמ ךבנגאו 
Der)דמושמה (Joseph Lateiner) רענייטל ףסוי לש ידיי הזחמו (Bozena Nemcova) הבו'צמנ הנ'צוב 

 Wagenbach 1969: 123-124) .(Meschumed).
יפ לע ינמרגה רוקמה ;(1978 אקפק) קנברנז ןועמש םגרת ,הריטה יפ־לע תירבעב תואבומה לכ ןלהל 

 (Das Schloss, Die Romane (Kafka 1966b.
לעב לש ילמסה ומש םג ןיינעמ .(Pawel, 1948: 422) לוואפ טסנרא עיבצה תאז תועמשמ־וד לע 
ףוריצה .(5) 'טסו טסו ןזורה לש ותריט' ;'Das Schloss des Herrn Grafen Westwest' (481) :הריטה 
םלועה לש העיקשה ןוויכ ,תונוש תויצטונוק לעב יפרגואיג גשומ ןיבל ןשי ילדואיפ גשומ ןיב אוה 

.Spengler, 1922 :ונייע .ברעמה תעיקשלו ,חרזמל דוגינב יברעמה 
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(ver) תיליחתהו (an messen) רמייתהל ושוריפ (an) תרחא תיליחת לש ףוריצב :תופסונ 

דדומ .לוכי־לכ תויהל רמייתהל וא (vermessen) םינפ זיעהל השוריפש הלימ תרצוי 

הריטה יטילש יפלכ םינפ הזעמה תומד אוה ,ןמורה לכ ךרואל רבד דדומ וניאש ,תועקרקה 

תררועמה ,(Hybris) הרתי הוואג לש הדימ םג שי ותרהויב :רפכה יבשוי ללכ לע םינוממה 

.ודגנ לועפל םרבד ישוע תאו םיטילשה תא 

המש םג .(אקפק)רפוסה לש תינוידב־קחה ותומדל רשקה תא ןמסמ (K)'ק תומדה םש 

רתסנ רשק תרצוי תויתואה תוהזו (Klamm) K תואב חתפנ ,טסינוגטנאה ,דגנכש תומדה לש 

םייקה דגנכש־דוסי םג אלא ,'ק לש ותומדל טסינוגטנא קר ונניא (Klamm)םאלק ותוא .ןהיניב 

םשה .רצו עלוסמ איג ןכו ,רוקמ אופקו חל ,רצ ושוריפ (Klamm) תומדה לש המש .ושפנב 

,האופקו הרק ,החל ,הקינחמ תומד תאזש ,(ןמיסכ םשה לש איה הקינכטה ןאכ םג)ךכל זמרמ 

השידאה םוהתה לא דמצנש ימ .הלודג הדרחב 'ק דמצנ הילאש ,תעלוסמו הרצ םוהתל המודה 

9.ויתולבגמל עדומ ונניאש ,(vermesst sich)ינרמוי רוביג אוה תאזה הרקהו 

יפרגויבוטוא אוהש ,ןמורה תנבהל תיסיסב היצטניירוא ארוקל םיקינעמ וללה תומשה 

ימיטניאה וגאה לש הנצחה איהו ,רבחמל הבורק 'ק תישארה תומדה :דחאכ יפרגויב־אטמו 

וליאכ ,דבלב תואכ תנמוסמ םג איה לבא ;(K)'ק — ומש םתוח תא הילע עיבטמה ,ולש 

'םדא לכ'כ ,םייניבה ימי לש רסומ הזחמב הרוגיפ אלא ללכ תישונא תומד הניא 

 (Everyman). רושימה לש ותובישח ןאכמו ,היומס היפרגויבוטוא אופא אוה ןמורה

ןאכמו ,(miracle and morality play) ירסומ סנ הזחמ ןיעמ םג אוה ךא ,יגולוכיספה 

,'םדא לכ' ןיב :םיווש יתלב תוחוכ ינש ןיב אוה תומיעה .תיגולואית תונשרפ לש התובישח 

םוהת ,דגנכש חוכ ותוא ןיבל ,ותמוק רועישל רבעמ אוהש חוכ םע דדומתהל אשנתמה 

.יוכיס תרסח איה הילא תודמציההש ,הרקו הרועפ 

,תפרצ םורד תאו דרפס תא םנמא ריכזמ רבחמה :םירורב םניא הז ןמור לש בחרמהו ןמזה 

לדומב)תישממה הריטל תצקמב המוד ןמורב הריטה .רפכה לש ומוקמ ןכיה תעדל ןיא ךא 

םוקמה תא םלוה וניא הז ןוימד ךא 10,גארפ לע טלושה רהה שארב תבצינה (רעושמה 

 9 Klamm = (adj) leicht feucht, steif vor Kälte [רוקמ אופק ,חל]
 Die Klamm = felsige Schlucht [רצו עלוסמ איג)

 klammern = befestigen, sich ängstlich an etwas halten = Er klammert sich an ihm [דמציהל,
.[הדרחב דמציהל 

:םימולצתה רפסב אקפק לש הילאירהו גארפ לש םיילאיר םימולצת 10 
 Kafka and Prague, Text: Johann Bauer; Photographs Isidor Pollack, London, 1971
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םיסחיו ןיינק יסחי הז רפכב םימייקש הארנ ,הפוקתה תניחבמ .קנחמ ידכ דע ילאיצניבורפה 

רשפא :תאז הפוקת לש םייטרקורויבה םילוגליגל וא תילדואיפ הפוקתל םימיאתמה םייתרבח 

ןופלטה תאצמה דעומ ;ןכמ רחאל וא הרשע־עשתה האמה יהלשב תללוחתמ הלילעהש 

טסקטב הלגתמה תכרעמה תא ןיבהל ילוא רשפא ,אללכמ .רעושמ ןמז תוותהל לוכי (1877) 

תיגרובסבהה הכלממה לש תיתרבחה תואיצמה ןמ םינעמנל םיעודיה ,םהשלכ םינותנ יפ־לע 

ףונה אוה בחרמה תא ןייפאמה .םירשעה האמה תישארבו הרשע־עשתה האמה יהלשב 

תולחזמ תועצמאב וב השענ םוקמל םוקממ רבעמהש ,רקהו גלשומה יפוריא חרזמה יפרוחה 

.גלשב השקו הדבכ הכילהב וא 

לש ילאיצניבורפה קנחמה םג הומכו ,ןמורב יזכרמ יתריווא םרוג איה תיפרוחה הריוואה 

הרבחה די .לוכב םירושק לוכהו ,המיהדמ תוריהמב לוכה לע םיעדוי לוכה ובש ,ןטק רפכ 

.התוא תפול רזומו רז ינוטלש חוכו ,טרפה לש ומויק יכפל תרדוח 

לש ויתובא רפכ ,(Wossek) קסוו אוה הריטהו רפכה לש רעושמה לדומהש ,רובס ךבנגאו 

םירכיא לש רפכ הז לומ הז םימייק םוקמב .אקפק בקעי ,ובס רבקנ ובש ,הימהובב אקפק 

ורותיא רשפאמה רחא םרוג לכ וא םוקמ לש םש ותריציב ריכזה אל ומצע אקפק !הריטו 

.(Wagenbach 1969: 121-135) בחרמב בצועמה םוקמה לש ויוהיזו 

(הפוריא יבשות) רתוי םיקוחרהו (הינאקאק יבשות) רתויב םיבורקה םינעמנל תתל ידכ 

לש הרופאטמל אקפק קקזנ ,הז יטסילאירוס םלוע םיביכרמה םירמוחה תנבהל הזיחא תודוקנ 

רסיקה בצינ וז לש השארב .(תורחא הפוריא תוצראבו) הירטסואב הטלשש ,היטרקורויבה 

הניו)רתוי םיבורק םישנא וליפאו ,וילא ברקתהל וכז הירפירפה ינבמ דואמ םיטעמש ,רתסנה 

תנווכמ תישונאה תוליעפה .םינפ לא םינפ ותוארל וכז אל (ןוירבב המצע הריטה ,תואיצמב 

ןתנבה יפל תולעופה ,תויתודיקפ םייניב תויומד ידיב תעצבתמ ךא ,זכרמה ןמ תאז 'הנידמ'ב 

ןיב דיקפ תויהל ןודינ ומצע אקפק .הכלממה יבחרב המרונכ תלבוקמה תותיחשה תדימ יפלו 

היטרקורויבה ןמ קלח היה אוה םג ".דבע הבש םידבוע יקזנל חוטיבה תרבחב םידיקפ 

.היוסח ללוכ ךרדב הראשנ התגספו ,יכררייה הנבמב תנגרואמ התיה וז :ויתוריציב בציעש 

התומדב םיכלמה יכלמ ךלמ ןיבל םדאה ןיבש םיסחיה תא הבציעש הרבח ראית אקפק 

ידיב תולהונמה ,תוידוס תויטרקורויב תוכרעמכ וספתנ אבה םלועהו הזה םלועה :המלצבו 

םייניבה ימי לש רעושמה םלועל רתוי בצועמה םלועה בורק הנושאר האירקב .רתסנ חוכ 
.השדחה תעה לש םלועל רשאמ 

סנה תוזחמב תישארה תומדה — 'םדא לכ' ןיעמ איה :םינפ תלופכ איה תישארה תומדה 

תורומאה ,תונוש תונחת וייחב םדאה רבוע םהבש ,םייניבה ימי לש (miracle play) רסומהו 

תתואמ רבחמהש תומד םג איה ךא :הלואגה לא וכרדב 'םדא לכ' לש ויתויוסנתה תא גצייל 

.תיפרגויב וילא הבורק איהש ,(K)'ק המש לש הנושארה תואה תועצמאב 

.(Kafka, 1984) םירצק םירופיס ויה תונואת לש םינוש םירקמ לע אקפק לש תוחורה 11 
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.תדחוימה התמצוע תא הל הנקמ תאז תוליפכ אקוודו ,דחאכ תשחמומו תטשפומ איה תומדה 

וידבעו ויתימצ םה רפכה ינבו ,ותרדשל לובג ןיאש קקוחמ־לשומ וב טלושש םלועב תלעופ איה 

תוכז תא םמצעל עובתל ,איה ויחילש לשו טילשה לש םתוכז ,ילדואיפה רטשמב ומכ .םיעצרנה 

ימי םלועל ינייפוא הנבמ איה המצע הריטה .םהיתוניתנמ (lus prima nocte)ןושארה הלילה 

םישבושמו םידרטומ ,םיערפומ םייניבה ימי תא םימלוהה קחשמה יללכו הריוואה ךא ,םייניבה 

.השדחה תעה תא םינמסמה (ןופלטה ןוגכ) םינוש םיצפח לש םתרידח ידי־לע 

ובש ,(התישאר וא) האמה ףוס לש םימודמדה בצמ תא ילוא אטבמ הז םייאלכ םלוע 

היצטניירואסידל םימרוג הלאו ,היבוברעב םינוש תוגהנתה יללכו םירטשמ ןיידע םישמשמ 

תובקעב טסקטב תרצונה האלכהה .םלוע תופקשהו םירטשמ ןיב םילטלטימה םיניתנה לש 

םירמוחהש הרעשהל איבהל היושע ,יתורפס־ץוחה יאצמה ןמ םינוש םימוחת לש םיפוריצ 

תואיצמ ןושלל קקזנ טויסה .שפנ יבצמ לש תוכלשהכ — תורופאטמב םג םישמשמ וללה 

יגולוכיספ טביה םג ,ןבומכ ,הז טסקטל שי .יוטיבל ןתינ יתלבה תא אטבל ידכ ,תתוועמ 

רוביגה לש אוושה ןויסינו ,ירטילאטוט רטשמ לש סוריסה חוכ :(םיקמעמה תייגולוכיספ) 

.ורצוי לשו ןמורה רוביג לש ילפידאה חתמל דטיב םה ,ומיע דדומתהל 

יטסילאיר־ומכה רושימה ןמ ונתוא םיריבעמ וללה םייקסטורגה םיפוריצהו תואלכהה 

םג וב שי אלא ,(יירפ לש ותרדגהב 'לבונ' תניחב)יתרבח ןמור ונניא הז ןמור :רחא רושימל 

דמוע וזכרמבש ןמור ,רמוא הווה ;(רקוח ותוא לש ותרדגהב) 'סנמור' לש םיבר תודוסי 

12.םייק אוהש והשלכ ןוחטיב ןיאש ,םלענ והשמ רחא (Quest) שופיח 

הלוחכה רופיצה וא ,(The holy grail) שודקה עיבגה ירחא שופיחה לש רתמ לוגליג הז 

 (L'oiseau blue): שופיחהו ,הגשהל ןתינ וניאש ,םלענה לא הפיאשה תא םילמסמ הלא ינש

13.ענומ יתלבה עינמה (וטסירא יפ־לע)הנוכמש המ לש יטסימה זכרמל ההימכ אטבמ םהירחא 

םושמ ,חדינ רפכל עיגמה יטמזירכ רבג לע תיטמרדולמ הלילעב תשממתמ תאז הסנמור 

םיסקהל חילצמ אוה ותסינכ םע דימ .הב ךרוצ ןיא שיאלש ררבתמש ,הדובעל ,לוכיבכ ,ןמחהש 

תכרעמ .וירחא יבש תכלוה וח ,הרייעב םיירותסמהו םידברמה םישנאה ןמ דחא לש ושגליפ תא 

Frye, 1957: 193-195 :(The Quest) שופיחה רואיתל 12 

תעבוקה)שודקה עיבגה ןדבוא לע רופיסה .רותרא ךלמה לש לוגעה ןחלושה זכרמב עיפומ עיבגה למס 13 

הז תובקעב .תואלפנ ללוחמה םסקה עיבג לש ומוקמ ןורכיז ול דבאש ךלמ לש ורופיס אוה (השודקה 

ירחא שופיחה וזכרמב דמוע רבד לש ורקיעבו ,הז עיבגל תוסחייתמ תודגא הברה .ריעהו ףונה םיסרהנ 

אשונה אוה (לוחכה חרפה ומכ) הגשהל ןתינ יתלבה לש למסה — הלוחכה רופיצה .דובאה עיבגה 
.(Cirlot, 1962) הלוחכה רופיצה קנילרטמ לש יטסילובמיסה והזחמב יזכרמה 
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תדמוע ,ולש תויזיפאטמהו תויתרבחה תויציבמאה ללגב תשבתשמו םהיניב תמקרתמה םיסחיה 

;הנדראג םעו הדירפ םע םיסחי םייקמ םאלק :םיבהא תוגירטניא השודגה ,הלילעה זכרמב 

,יפפל םג ברקתמו הגלוא םעו הדירפ םע םירשק רשוק 'ק ;הילמע םע םיסחי םייקל שקבמ יניטרוס 

.(18 קרפ) הריטה םעטמ 'קל וחלשנש םירזועה ינשמ דחא ,הימרי לע תבגוע הדירפו 

םאלקל ולש תפרוטמה ההימכל הדירפ ןיבו ,הדירפל הגלוא ןיב רוחבל ךירצ 'ק טסיטנוגטורפה 

.ותוא תוצממ ןניא ךא ,ןמורה תלילע תא תועינמ הלא תויטמרדולמ תוגירטניא .הריטלו 

,ול הצוחמ תאצמנ רפכה לש דדומכ ותמישמ רושיאל הנוילעה תוכמסהש 'קל ררבתמשמ 

אלא ,תיעוצקמ הניא הריטה לא ותכישמ .תוכמסה רוקמל עיגהל ךרד שקבמ אוהו ,הריטב 

,תיערא הדירפ לש תחא תוא דוע תתל ומכ ךא' :הילע הטילש ול ןיאש תירותסמ הקושת 

יכ — המיא התיה וליאכ ,בלה תא דיערה תוחפל ,עגר לש ןומעפ הוודחב םש לצלטצנ 

.(19-18 ,הריטה)'לפרועמב ול ףסכנש ,רבד ותוא לש ותומשגתהב — בואכ ףא היה לילצה 

תוכמסה תנכוש ובש םוקמל ההימכ ןיבש דוגינל 'ק לש ותבוגת תא בצעמש המ 

תיטמוארט תודלי תייווח איה ,הילא וכרדב םידמועה םילושכמה ןיבל תירותסמה 

תיב תא הפיקמה המוחה לע ספיט ,תורבקה תיבל סנכיהל הסינ ותודליב :תיביטמרופו 

היה אל םוקמ ותואבו העש התואב [...] לגדה תא םש עקת אוה' :ויניש ןיב לגד םע תורבקה 

תשוחת [...] סועכ טבמב הטמל 'ק תא סינה .הרומה הרקמב םש רבע זאו .ונממ לודג שיא 

14.(31-30 ,םש)'וימי לכ וילע ןעשיהל לכויש והשמ ויניעב העש התוא התיה ןוחצנה 

םייח ץבש לובגה םע עגמב אובל 'ק לש תרהייתמה ותפיאשל יוטיב איה וז תודלי תייווח 

תווצמ לע הריבעב אוה סירביהה .'יזיפאטמ'ה םוחתל דוגרפל רבעמ לא ץיצהלו תוומו 

,יתדיחהו ירותסמה ,אלפומה תא חנעפלו רוקחל תאז הקושת .'רוקחת אל ךממ אלפומב' 

'קל שיש רובס ןוסטרבור .תועקרק דדומ שמשל ארקנ־אל וא ארקנש ימ ,'ק תא העינמה איה 

ידכ הזה םלועה לע רתוומה ,רקש חישמ אוה יבצ יאתבשל המודבו ,תויחישמ 'תויזנטרפ' 
15.םלועל המודמ הלואג איבהל 

 14 505 ,Das Schloss

גוסל תסחייתמ תועמשמה .Landvermesser = Vermessung = דדומ :הז אשונב ןוסטרבור לש ותסריג 15 
ןוסטרבור .המדאה תקולחב קסוע אוהש םושמ ,לוכיבכ ינכפהמ ולש עוצקמה .(Boldness) תוריהי לש 

הנוב ןוסטרבוד :דתמ 'האושמו חישמ' לע ןוסטרבור לש ושרדמ .חישמו האושמ םיגשומה ןיב רשוק 

תונברה ןמו ,אבכוכ־רבל דע ינשה תיבב תויחישמה ןמ ,םישוריפ לש ץלית־ילית הז תומש שרדמ לע 

לע גרוהל ואצוהש ,וכלומ המלשו (1524)ינבואר דוד :רקשה יחישמל דעו תויחישמ תויפיצ תנתממה 

(1648) יקצנילמח תוערפ תובקעב עיפוהש ,(1676-1626) רימזיאמ יבצ יאתבש ,היציזיווקניאה ידי 
(1791-1726) קנרפ בקעי וירחאו ,הפוריא תווצק לכב םידוהי לצא תיטפילקופא הירטסיה ררועו 
םזגומ יל הארנ ןוסטרבור לש ינשרפה שרדמה .'הריבעב האבה הווצמ'ל ףיטהש (ךאבנפוא ןופ ןוראב) 

.(Robertson, 1987: 228-230) ידמל 

בצמה לעו ,הרייעה לש דדומכ שמשל ארקנש ימכ 'ק לש תוימיטיגלה לע גרבנייטש לש ןוידה 
.(Steinberg 1974,126-132) רתוי ענכשמ — ותושייו ותוחילש לש קפקופמה יגולוטנואה 
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p־1D אוהש םשכ ,תוירשפאה תויתגוסה תורדגהה לכמ גרוחו דואמ בכרומ ןמור אוה הריטה 

דיחי ןושאר ףוגב ןמורכ הליחת בתכנ אוהש תויודע ונל שי .תיתרגשה הלילעה תולובג תא 

 (ich), ענמיהל ול רשפיאש המ ,ישילש ףוגל ןושאר ףוגמ תוכמסה ןושל תא הניש אקפק ךא

תולועפ ןיב ןזאמה ,תיתורפס הניחבמ .(Kohn, 1968) דבלב רוביגה־רפסמה לוק תעמשהמ 

ישארה רוביגה םהבש ,םיגולונומהו םיגולאיד־ונומה תבוטל אוה םיגולאיד־ונומו םיגולונומל 

.ןכותל ועלקנש תוימויקה תוביסנה ןמ עבונה ,םהלש ןימאמ ינאה תא 'תומאונ' תונוש תויומדו 

,םירחאו לגריב הצעומה שאר ,רזועה הימרי ,הדירפ ,הילמע ,הגלוא ,תיקדנופה ,'ק 

ימ ןיב םילהנתמ םיגולאידה וליאו ,םיפשוח םהשמ רתוי םיריתסמה ,םיגולונומ םיעימשמ 

.ולצא תויהל םירומא הבושתה וא תורישהש ימ ןיבל הבושתל וא תורישל קקזנש 

.הריט התואל 'ק לש שופיחה עסמ ידכ ךות םימייקתמ וללה םיגולונומהו םיגולאידה 

לאוש לש םיגולאיד) תונויאר לש הרוש רוביגה םייקמ הריטה לא ךרדה רחא וישופיחב 

,ומצע לע רזוח הז הנבמ .הריטה תדיח תא חנעפל לשוכ ןויסינ אוה ןויאיר לכו ,(בישמו 

תולאש ןתוא תוגצומ וללה תונויארב .תיפיזיס תינבתב הז ןמור יושע תאז הניחבמו 

,שאייתמ רוביגה ןיא ,ןמצע לע תורתח תובושתהו תולאשהש ףא .תובושת ןתוא תולבקתמו 

.תונולשיכ לש תורבטצה ןיעמ איה הלילעה לש התומדקתהו 

שאר (Barnabas), (3) סאבאנראב (Schwänze), (2!•)רצרווש (1):םע תונויאר םייקמ 'ק 

Die) תיבה תלעב (Frieda) (Wagenbach 1969,122),16 (5) הדירפ (Vorsteher), (4) הצעומה 

 6) ,(Wirtin) (7) הרומה ,(Der Lehrer) (8)יפפ ,(Pepi) (9) ןולגעה ,(Der Kutscher) סומומ

לכ .(Bürgel) לגריב (Hans Brunswick), (11) רענה קיבסנורב סנה (Momus), (10) ריכזמה 

,(Klamm) םאלק םע ןויאירה :םלועמ ךרענ אלש דיחיהו דחאה ןויאירל םיפילחת םה הלא 

המצעלשכ םאלק לש ותבריק אל יכ' :תיפוס הרטמ ויניעב שמשמ וניא ,רומאכ ,אוה םגש 

אלו ולש ויתולאשמ לע ,רחא אלו אוה ,'ק אוהש אלא .הילא ףאשיש ויניעב התיה היואר 

,הלחנהו החונמה לא םש אובל ידכ אל וילא עיגיו ,םאלק לא עיגי ,תורחא תולאשמ םוש 

17.(108 ,הריטה)'הריטה לא ,האלה וינפ לע רובעל ידכ אלא 

הליבקמ הדירפ :אקפק לש וייח ןיבל הריטה ןיב יפרגויב רשק אצומ ךבנגאווש ,ריעהל םוקמה ןאכ 16 
םשב הפק־תיב ריכזמ (Herrenhof)'ףוהנרה'ההו ,הלעב ,קלופ לש ותומדל בורק אוה םאלק ,הנלימל 
תמזגומ יל תיארנ לבא ,תניינעמ ילוא איה וז 'תיפרגויב' תונשרפ .תבשל קלופ גהנ ובש ,הניווב הז 

.'biographical fallacy' הנוכמש המב ןאכ העוט ךבנגאו .תרתוימ וליפאו 
 17 Analogous in structure and performance, each erotic and interpretative act reflects itself as a'

 failure; the search never achieves completion but is condemned repeatedly to begin anew. This
 search is based on a concept of desire that can be taken neither as the appetite for satisfaction nor as
 the demand for love but. as Lacan once wrote as the difference which results from the substraction

 (228 ,1987 ,of the first from the second, the very phenomenon of their split [Spaltung]' (Ronell
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ינייפואה יתרבחהו ימויקה בצמה תא םלוה ,תובושת ןהילע ןיאש תולאש לש בצמה 

ךא ,תובושתה לכ תא קפסל רומא אוהו ,תודכמסה לכ טרקורויבל .תיטרקורויבה הרבחל 

.תורישה ןתונב דלת דימתו קדוצ וניא דימת חוקלה תיטרקורויבה הרבחב 

אוהו ,דמועו דלת לוכה ;ןהשלכ תובושתל עיגמ ,הז ןמורב ירקיעה חוקלה ,'ק ןיא ךכיפל 

וניא וז הלילעב הנפמ לכ .וב תוללעתמה תויושרב הארונה תולתה ןמ ררחתשהל לגוסמ וניא 

ןפ תפשוחה היטפירפ איה (Peripeteia)היטפירפ לכ ,םיילטוטסירא םיחנומב ,וא ,הבזכא אלא 

תוחיכש תויעטהה — היעטה אלו אוה הנפמ םנמא םא ,הז הנפמ' :לרוגה לש ףסונ ילילש 

18.(222 ,הריטה)'ךב דלת ונלרוג השענ ,המ תדימב .ןאכל ךאובב רושק — םינפמה ןמ רתוי 

das) םייאמהש ,תירותסמ הקסטורג לש טקפא תורצוי תונשנו תורזוחה תובזכאה 

 unheimliche) ־יאב ,לוכ םדוק ,אוה םייאמה רוקמ 19.היבוברעב הב םישמשמ ימוקהו

:תורותפ־אל תויגוס לש הכורא הרוש ינפב בצינ אוה .ישארה רוביגה תא ףיקמה תואדווה 

־טסו סכוד ותוא אוה ימ ?וינימזמ ויה ימ ?ומצע תעד לע אובל טילחה וא דדומכ ןמזוה םאה 

םהילא העיגה ןיינמו ,ותעפוה לע םיעדויה םישנא שיש הרק הז דציכ ?ירותסמה טסו 
םיליפכה םירזועה ינש םה ימ ?אוה ימ םיעדוי ללכבש ינפל ותוא םידנמ עודמ ?העידיה 

?ותעידי אלב וירזועל ונומו ,וירזוע םניאש ,הימריו רותרא 

הדימריפה שארב תבצינ ירה ,הלבקה לש דוסה תרותמ םיבואשה םיחנומל קקדזהל םא 

לא תיהולאה הנירקה תדרוד תכלוה ןהמשו ,ףוסךיאה אוה הלש שרושהש ,תורפס תכרעמ 

שארב דמועש ימ לש היצזירופאטמ אלא וניא לאה םאה ?לאה והימ .םייחה יבולע 

תישונאה הבישחה הארב ,היכררייה התוא לש התמנפה תובקעב ?תיטרקורויבה היכררייהה 

תושממ לכ הל ןיאש ,דבלב הכלשה וז םאה ,הלאשהו ;המלצבו התומדב היהולא תא 

ולוגליג ,םאלקב ץיצהל הכוז 'ק .הנעמ אלל תראשנ ,תיזיפאטמ תואיצמ שיש וא ,תיזיפאטמ 

ותמוק' :רבד לכל ירטסוא דיקפכ םש הארנ אוהו ,הצצה בקנ ךרד ,תומדא ינפ לע לאה לש 

 'Diese Wendung, wenn es eine Wendung ist und keine Täuschung — Täuschungen sind häufiger 18
 als Wendungen, ist mit deiner Ankunft im Zusammenhang, unser Schicksal ist in eine gewisse

 Abhängigkeit von dir geraten' (Das Schloss, 685)

:ותריציב ינשה טוחכ רבועה הערכהה רסוחב אוה אקפק לש ןירותסמה רוקמש ,ןעוט יניטרמ 19 
 Kafka's Magie des Geheimnisvollen und Vieldeutigen entwächst der Technik, je vor dem'
 entscheidenden Wort, von der entscheidenden Folgerung abzubrechen immer nur Anfange, aber

 (1961,303 ,nicht Resultate zu geben' (Martini; יברזניהה ךרר ורפסב הז רואיתל בורק קנבדנז ןועמש
.(ה"לשת) 
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לע הסיכ ,םקועמב בכרומ ,קיהבמ הנסנפ ,םידדצל בברתשנ ךוראה רוחשה ומפש ,תעצוממ 

וניא וא הלגתמ אוהש יפכ םאלק ןיבל םדו רשב םאלק ןיב לדבה שי ךא :(38 ,הריטה)'ויניע 

:םמצעל ותוא םימדמ שונא ירוציש יפכ רקיעב וא ,הלגתמ 

המכו והשימ ותוא חרטיש המכ ,ומע רבדל הצור וניאש והשימ םע םלועל רבדי אל ,ןבומכ ,םאלק 

םלועל ונוחיני אל ,םלועל ומע רבדי אל םאלקש ,וז הדבוע אלהו ,תלבסנ־יתלב הרוצב קחדייש 

תא תאשל לכוי אל םימתבו תמאבש ,רמולו ףיסוהל המל ,תקפסמ המצע איה אלה ,ותציחמב אובל 

(106 ,םש) .'וקדבל רשפא־יא ירהש ,םוקמ־לכמ ,וחיכוהל ןיא הז רבד ?והשימ ותוא לש וינפ הארמ 

דיקפ ותואל תסחייתמ תיקדנופה .ותומדבו םדאה םלצב ארבנה ,אטוז לא ןימכ אוה םאלק 

.(53 ,םש)'השענ םאלק ןוצרב ,השענש המ לכו ,הדירפ תקדוצ ילוא' :םלוע לש ונוביר לאכ 

לש םלועה תנומת לכש ,דשח ררועל יושעה ,יוגש שוריפ ןיעמ אוה םאלקש ,רמול םג רשפאו 

.םלועה תא יעבדכ שרפל םדאה לש ותלוכי רסוחב אוה היעבה רוקמשו ,תפלוסמ ןנובתמה 

םגו תירוגלא) םיספתנ םילעופה תוחוכהש ,תאזכ איה היטרקורויבה לש בוציעה ךרד 

(ןוילע לדואיפ ידי־לע תטלשנה) םילדואיפ תצובק לש התומדבו המלצב םייושעכ (תילמס 

םיסחיל הרופאטמ ןיעמ תויהל םירומא םייטרקורויבה םיסחיה .םעה ינומה לע התתיח הליטמה 

.םייניבה ימי לש רסומהו סנה תוזחממ 'םדא לכ' ותוא ןיבל םימלועה ןוביר ןיבש םיירשפא 

ול ךרועש ,לוקוטורפה תא םאלק ארקי םאה :ןוגכ ,'ק לאושש תוטושפ תולאשב ,לשמל 

גהונה .םלועל הז לוקוטורפ ארקי אל הארנכש ול םיריבסמו ,סומומ ומשש רטוז ריכזמ 

םידיקפ לש םילוקוטורפ םיארוק םיריכב םידיקפ ןיא הבש ,תיטרקורויבה תואיצמב חפנה 

.(111 ,םש) תיזיפאטמ טעמכ היעבל ןאכ ךפוה ,םירטוז 

־תיזיפאטמה הבכישה ןיבל טסקטה לש תיטילופה הבכישה ןיב ימינפ רשק אופא רצונ 

הכומנה הבכישה ןמ םדא ינבו ,לילעב תינויווש יתלב הרבח איה תבצועמה הרבחה .תיתד 

הבכישה ןמ םיריבגה ידיב דסחלו טבשל םינותנ (הכאלמה ילעב ,םיתרשמה ,םירכיאה) 

םילדואיפה םוקמ תא וספת םיטרקורויבה .(םיריכבה םידיקפהו םירטוזה םידיקפה) הנוילעה 
.תוינימה תויוכזב וליפאו תוילכלכ תויוכזב 

אוהש ,יטרקורויבה דמעמה לא ףרטצהל איה תאזה הרבחב םדאה ינב בור לש הפיאשה 

הרבחה לע תיריטאס הידורפכ םג הז ןמור שרפל אופא רשפא .השדחה תטלשה הלוצאה 

היתורושב תריש אקפק םגש ,היטרקורויבה ידי־לע תטלשנה הרבחה לע וא תיטרקורויבה 

.(71-69 ,םש) 

דיקפתל הנמזהה בתכמ תא הצעומה שאר ינפל 'ק איבמ ובש עטקה אוה תקהבומ המגוד 

םיעטמו ,קפסמ יתלב בתכמהש סרוג הצעומה שאר ;םאלק לש ומעטמ וילא חלשנש ,דדומה 

םייטילופ־ודואספה םייטפשמה םיחוכיווה .ימשר ךרע ול ןיאש ,יטרפ בתכמ הזש 

לש Streitgespräch ,םיילאיר םייטילופ םיחוכיו לע הידורפכ םיעמשנ ךכ בקע םיחתפתמה 

.ידוהי ידומלת לופלפכ וא ,םייניבה ימי 

:הלפשה לש ארונ ךילהתב ךורכ תיתודיקפ הרשמב תוכזל ןויסינ לכ 
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לבקמ ,םירמוא ,הזכ םדא :שארמ לספייש וילע הקזח ,המ־םושמ יאנגל העודיה ,החפשמל ןבו 

ןמ רבכ ,ההימתב ותוא םילאוש דצ לכמ ,תואצותה ינפמ םינש ךשמב דעור ,הזה להונה תא וילע 

,תווקל ףיסומ אוה ןכ יפ לע ףאו ,ךכ־לכ תלעות־רסח השעמ תושעל זעה ךיא ,ןושארה עגרה 

,והוחדש ול עדונ ,םימיב־אב ותויהב ילוא ,תובר םינש ץקמ ךא !םייחב ראשיי ךיא ,ןכ אל םאש 

םושמ אלה ,ןפוד־יאצוי םירקמ שי ןאכ םג םנמא .אוושל וזבזבתנ וייח לכשו דובא לכהש ול עדונ 

שי :רבד לש ופוסב םילבקתמ יאנגל םיעודיה םישנא אקודש שי ,תאזכש תולקב התפתמ םדא ךכ 

םיחרחרמ םה הלבקה־תניחב תעשב ,הזכ ףרט לש חיר ,םחרוכ־לעב שממ םיבהואה םידיקפ 

,םוצע ןובאית ,המודמכ ,םהב ררועמ הזכ םדא ,םהיניע תא םילגלגמ ,םהינפ תא םיוועמ ,ריוואב 

(216-215 ,םש) .רדגנ דמעמ קיזחהל ידכ םיקוחה ירפס לא חוכה לכב דמציהל םיכירצ םהו 

םילגוסמ םניא טפשמהו קדצה .'היצקטורפ' הנוכמה תוסחה רטשמ לש יקסטורג רואית הז 

איה תוסחה תייווח .דסממה ןמ הכוז אוהש תוסחה תדימב רקיעב יולת םדאה .רבד תונשל 

יפ־לע אלא ,ןהשלכ תומרונ יפ־לע טפשנ םדא ןיא ,ךכיפל .תחאכ תיגולואיתו תיתרבח היווח 

.תוסחה ןתונ דסממל הבריקה תדימ 

םושמ ,ןולשיכל דעונ הבכישל הבכישמ רובעל ןויסינ לכו ,יכררייה הנבמכ ספתנ םלועה 

.סירביהב אטוח ויתולבגמ תא עדוי וניאש ימו ;ויתולובג תאו ומוקמ תא תעדל בייח םדא לכש 

תיתרבחה הפקשהל הבורק ,תויתרבח תובכשו תוצובק ןיב תקלחמה ,תיכררייהה העדותה 

תפקשה יפ־לע .םעה יטושפו םימחול ,םיפוסוליפ ןיב הנידמה תא הקליחש ,תינוטלפאה 

.השארב דמועש ימ שי םא קפסש ,תיתורירש היכרגילוא ידיב םלועה טלשנ ,אקפק לש םלועה 

.תידוהי־תיטסיאיתונומ רשאמ המלוע תפקשהב תינוויו היכרגילוא רתוי הברה איה הסיפתה 

,הריטה ןיבל סאבאנראב תיב ןיב :תונוש תוימוטוכיד ןיב תדנדנתמ ןמורב תישארה תומדה 

,'ףוהנרה'ה ןיבל רשגה קדנופ ןיב ,הגלוא ןיבל הדירפ ןיב ,סאבאנראב תיבל םיקדנופה ןיב 

תורמדה יתש לש ןהיתומש ,רמאנ רבכש יפכ .םאלק ןיבל הניב איה תירקיעה הימוטוכידהו 

םושמ ,(באה אקפק־םאלק)'קל עיגהל שקבמ (?אקפק)ק .(K)'ק — תואה התואב תוחתופ 

תא םאלקמ ,לוכיבכ ,חקל אוה 20.ותוהז תא רשאלו ודועיי תא אלמל לגוסמ ונניא וידעלבש 

עדומ וניא ,ןבומכ ,אוהו ,וילע הלטוהש הדידמה תדובעמ קלח אוה םאלק דגנ קבאמה וליאכ הארנ 20 

'ק .רפכב הבישי תוכז ול היהת הז רושיא תרזעב קר ירהש ,ותוהז תא רשאל םאלקמ שקבמ אוה .ךכל 

ומויקל דחאכ יוכיסו לושכמ ,הריטה אוה הלמיסש ,תטלשה תושרב האורה לבגומו יפוס םדא אוה 
יבצמ רוקמ םה הלא םידוגינ .תחא תבב הל ענכיהלו הדגנ קבאיהל וילע ךכ םשל .ישפוח םדאכ 

תא ךרוע אוה .תידוהיו 'תדדומ' היישע םושמ שי ומצע קבאמבש ,ןיבמ וניא אוה .ןמורב דרוסבאה 
.(Emrich 1964: 302-303) שולתו עקרק רסח רוצי לש התוחנ הדמעמ קבאמה 
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קוחר אוה תאז לכבו ,ודיב התלע תילאפידאה המישמה :התועצמאב וילא רושקו ושגליפ 

ןיאש ,ומצע לש תומלש התואל עיגהלו הז קחרמ רובעל קקותשמ אוה .הסרפ ק"ת ונממ 

ריכמ וניאש ,דדובמו בולע ,שולת ,הנשה תומי לכ לש םדא — 'ק .הילא עיגהל לוכי םדא 
.םיהולא וא םיהולאכ תויהל הסנמ — ויתולבגמבו ויתולובגב 

לש וא ,םילאה דחאכ תויהל סואתמורפ לש הקושתה ןמ תוחפ אל ,ןולשיכל הדעונ וז הרהוי 

דטיב איהו ,ןמורה תא תבצעמש איה־איה וז הימוטוכיד .םתעידי דענמ תא ןוחבל סולטנט 

תיקסטורגו תממורמ תועמשמ לביק הז ךיבסת .ורצוי לשו ןמורה רוביג לש באה ךיבסתל קומע 

.ומצע םלצה תויהל אלא ,םלצב ארבנ קר תויהל אל םדאה לש תידרוסבאה ההימכב תחאכ 

באהש אוה ,הז טסקטב תרייטצמ וזש יפכ ,'ןושארה הלילה תוכז' לש ירשפאה שוריפה 

תאשינ הנדראגשכ םג :םלועל ןהמ גפ וניא ורכזו ,םישנה לע םינושאר תוכז ול שי (םאלק) 

םינושאר תוכז רוקמ המ ,ןבומכ ,איה הדיחה .גגופתמ םאלק לש ורכז ןיא ,קדנופה לעבל 

דוסיה תויעבמ תחא ?ויפילחתל הלא םישנ םע עגמ לש תוכז קינעהל באה יושע םאה :תאז 

שקבמ אלא ,ןפוגל ןהילא סחייתמ וניא אוה :םישנה םע רוביגה לש ויסחי םה וז הלילע לש 

.(םולשבא ךיבסת)וישגליפ ויה הלא םישנש ,באה לא ןתועצמאב עיגהל 

ךופהל החילצמ הניא איה ךא ,באה םע דדומתהל זעמ אוהש םושמ ,'קל תכשמנ הדירפ 

אוה ,השיא תועצמאב ,רפכה לש הרבחל 'ק לש ותרידחב ןושארה בלשה .הרטמל יעצמאמ 

זובב הלא םיסחיל תסחייתמ תיקדנופה ;קדנופה ןחלושל תחתמ הדירפ ןיבל וניבש לגשמב 

עורג בצמה ךא ,רוויעה ץרשה ןעמל רשנה תא ,עודי ןבומב ,השטנ ילש תנוטנטקה' :קומע 

.(56 ,הריטה)'רתוי הברה םצעב 

איה־איה םאלקל התבריק אקוודו ,םאלק לש ושגליפ איה ותשיאש עדי הנדראג לש הלעב 

םימייקתמו םיליעגמכו םיכלכולמכ ללכ ךרדב םיראותמ ןימה יסחי .יותיפ חוכ הל הקינעהש 

:םיבלכ ןיבש ןימ יסחיל הדירפל 'ק ןיבש םיסחיה םימודמ ,לשמל ,ךכ .תמהוזמ הביבסב 

,םיבזכואמ ,עשי ירסחו ,הז לש ופוגב הז וטרש ךכ ,רפעב שואי ךותמ םיטרושה םיבלככ' 

לש וינפ לע הז םעפ ידמ םנושלב םיקילחמ ויה ,הנורחאה רשואה תיראש תא לוטיל םילוהב 

םתשיגפ רחאל רבכו ,םאלקל תוברקתהל יעצמא אלא השיאה ןיא 'ק יניעב .(47 ,םש)'הז 

קיזהל אקווד הלולע ,םאלקל ברקתהל הוויק התועצמאבש השיגפהש ששוח אוה הנושארה 

:'ק לש ותבוגת .דדומה םע תויחל תנווכתמ איהש ,לגשמה ירחא םאלקל העידומ הדירפ .ול 

?רגסוה לכהש ,וישכע ול תתל הדירפל הל שי המ ?ןהל היה המ — ויתווקת ?הרק המ' 

תוילולשב םימת הליל ןאכ שלפתה ,הרטמה לדוגכו ביואה לדוגכ תוריהזב םדקתהל םוקמב 

.(43 ,םש)'וישכע וממח ןחירש ,הריבה 

באה תומד ןיבש תימויקה תוכבתסהה ןמ חורבל הפידעמו תמא תבהא תשקבמ הדירפ 

וא תפרצ םורדל החירב לע תמלוח איה .התועצמאב ומיע דדומתמה ןבה ןיבל הלוכי־לכה 

רגהנש ,רגהנש ךירצ ,ךלצא ראשאש ךנוצר םא .ןאכ םייחה תא תאשל הלוכי יניא' :דרפסל 

אל רגהל' :ראשיהל שקבמ םאלקמ םסקומה 'ק ךא !ידרפסל ,תפרצ םורדל ,אוהש םוקמ לכל 

.(133 ,םש)'ראשא ןאכו .ןאכ ראשיהל ידכ ןאכל יתאב' ,'ק רמא 'לכוא 
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ועורזמ טלפמ ןיאש ,תספות ,(רבחמה םגש יל הארנו) דואמ הקומע תישונא הנבותב ,הדירפ 

ךותמ תוומה :תוומב אלא ,והנעמ לא ךשמנה ןבה לש תילאפידאה העינכה ןמו באה לש הכוראה 

ןמ טלמיהל הדיחיהו תחאה ךרדה אלא ,הקיטנמורב ומכ ,הבהאה איש וניא (Liebestod) הבהא 

לע תמלוח הדירפ .דבלב תוומב תמייקה המודמ רשוא תנמ התואב תוכזל ידכ ,ילאפידאה ךבסה 

לודג רשוא יל ראתל הלוכי יניא תאז םע ךא' :הלואגל הבהאה הכזת םש קרש ,רבק תקלחל החירב 

הניפ ןיא ,תומדא לע ,ןאכש האור ינא ימולחבו ,ץק ןיא דע ,תופיצרב ,דימת ,ךתא תויהל רשאמ רתוי 

םש :רצו קומע ,רבק רוב יניע דגנל האור ינא זאו ,רחא םוקמ םושב אלו רפכב אל ,ונתבהאל הטקש 

.(םש ,םש)'ונתוא האור שיא ןיא בושו ,יב התאו ךב ינפ תא תשבוכ ינא .תותבצבכ םיקובח ונחנא 

תנמו (תומדא ינפ לע) םויק תוכז 'קל רשפאמ וניאש המש ,רבתסמ יגולוכיספה דצה ןמ 

ףודרי באהש תמייאמה ,סוריס תדרח ידי־לע ףדרנ אוה .באה לא יכרע־ודה וסחי אוה ,רשוא 

ינימה עגמה .תעדה ץעמ המיעטה אטח לע שנעיהל וילעש שח םג אוה .הנפיש םוקמ לכל ותוא 

שוריגה לש המרדה .לאה־באה לש האירבה חוכ םע תורחת םושמ וב שיש םושמ ,אטח אוה 

.שנועה לא ,רואה לא ךשמנ אוה ,רוסאה ירפה ןמ 'ק לכאש ירחא :המצע לע תרזוח ןדעה ןגמ 

ודיל ברקתהל הדיחיה ךרדה וז ךא ,ןימה ןמ תונהיל יאשר םדא ןיאש איה החנהה 

.שינעמה לא — רחא רבד לכמ בושחה והשמל 'ק תא ברקמ שנועה :באה לש השינעמה 

זוחמ לא ותוא םיברקמ ,הלחנלו החונמל יואר וניאש השוחתהו ,שנועל 'ק לש ויפוסיכ 

.חוכב ןיילתכו טפושכ באה םאלק :וצפח 

— םלואו' :רדוגל הפצמ'ה 'ק לש ותווקתב יאוריהו ידרוסבא ,ענכשמ והשמ םיתעל שי 

ןמ רתוי שאונ ,רתוי רשפ רסח רבד םלועב ןיא וליאכ — תוחפ אל ענכושמ היה תאזבו 

הארנ ,תרחא תואר תדוקנמ .(104 ,םש)'תאזה תועיגפה־יאמ ,הזה יוכיחה ןמ ,הזה שפוחה 

תויזיפאטמו תויטפשמ תוקדצהו תוביס שפחמו ותטילשב וניאש בצמל עלקנ רוביגהש 

םויק תוכז ול קינעמ ימ :ולרוג תא עבוק ימו המ ,ןיבהל הסנמ אקפק לש רוביגה .ותועלקיהל 

ולרוגב ןויגיה לכ ןיאש ,איה תירקיעה היווחה .תברוסמ וא תקנעומ וז תוכז עודמו ,הבישיו 

:וב תטלשה תיתורירש תלוברעמ לש ןברוק אוהו ,דיחיה לש 

ינכילשהל ןויסינה הז ללכבו ,רתפנ־יתלבו רווחמ־יתלב לכהש' ,'ק רמא ,'אופא איה הנקסמה' 

(73 ,םש) .'הצוחה 

עינמה חוכה והמו ,יתרבחה ףוגה תא עינמ ימ :תואבה תולאשה ןה וז החנהמ ףעתסמש המ 

?הרבחב בלתשהל ידכ תושעל םדא לוכי המו ?םלועה תא 

ויתולאש :הבושתה התוא תרזוח םירטוז תושר ידיקפ םע 'ק םייקמש תונויארה לכב 

ענמייו ןידה תא לבקי םא ומצע םע ביטיי אוהו ,ןורתפ הל ןיאש הדיח חנעפל תוסנמ 

לבררהג תי1גד*זזב וא ןירגנהול הרפואב םיישארה םירוביגהש תובושתב לקתנ 'ק .תולאשמ 

21.'לואש ול קימעמ לואשל הברמה לכ' :ןהב םילקתנ ןונגע י"ש תאמ 

.(98:1979) הארה ךומס ,'לכורהו תינודאה' ,ןונגע י"ש 21 
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ףילחת ןיעמ םה םיכוותמה .םיכוותמ םימרוג תועצמאב תויושרה םע עגמל עיגהל הסנמ 'ק 

ידיב טוקנה ללכהש ,איה תלכסתמה העפותה .ןמצע תויושרה םע יעצמא יתלבה עגמל 

,םיחילש תועצמאב איה ןהמיע רשקתל תחאה ךרדהו ,'יחו םדא ינארי אל יכ' ,אוה תויושרה 

ןודאה תאמ תושר שקבמ 'ק דדומה' :םאלקל רסומ אוה .תתוועמו היוקל תרושקתל םימרוגה 

אוה ,תאזכ תושר ןתמב ךורכה יאנת לכ שארמ וילע לבקמ אוה !תישיא ומע רבדל להנמה 

.(118 ,הריטה)'ןאכ דע לילכ ובזכא םיכוותמה לכש םושמ וז השקב שיגהל ץלאנ 

אוהש םושמ ,ןולשיכל הדעונ ,תומלועה ןיב רשקל רומאש ימכ ,סאבאנראב לש תוחילשה 

תבותכל החלשנ איה םא חוטב וניא שיאו ,תרחאתמ תוחילש לש רחואמ חילש שמשמ 

;יבויח גשיה אוה הריטל סנכיהל סאבאנראב לש ותוכזש ,רובס 'ק .ןוכנה בתוכמלו הנוכנה 

'ףשח'ש המ לכש תנעוט איהש םושמ ,ותועט לע דימ ותוא הדימעמ הגלוא םלוא 
:הילשא אלא וניא סאבאתאב 

לש ויניעב קרש ןכתי .יתימאה םאלק ןיבל וניב םולכ אלו ןיא ילוא ,סאלק םשב הנוכמה הז 

וליפאש ,םידיקפה ןורחא אוהש ןכתי ,םהיניב ןוימד שי ,תושגרתה בורמ תורוויעה ,סאבאנראב 

.לודגה ורפסב ארוק אוה והשמ ,הבתכמה התוא די־לע ול שי יאדו והשלכ דיקפת ךא ,ונניא דיקפ 

(177 ,םש) 

,םאלק וניא םאלק :תימדת אלא וניא ,הגלוא תנעוט ,ומצעל רצי סאבאנראבש םלועה לכ 

סאבאנראב .םאלק אוה סומומש םינעוטה םישנא שיו ,םייתימאה םידרשמה םניא םידרשמה 

.תיזיפאטמ הילשא לש המויקל םדאה לש ותהימכ ידי לע םיענומ 'קו 

םאלק םאה :םייק ןכא רתסנה םייאמה םאה ,תעדל רשפאש אלב תומייק המיאהו הדרחה 

,תיזיפאטמה הווקתהו הילשאה תא תסרוה איה ךכבו ,הגלוא תלאוש ,םאלק תמאב אוה 

תולשהל הסנמ סאבאנראב .םאלק לש ותומד לע הלש רופיסה תא עמששכ 'קב הררועתהש 

טסקטהש ,ךכל בל םישל ךירצ .םאלק ןכא אוה ומיע ןתמו אשמב אוהש דיקפהש ,ומצע תא 

ואיבהל ידכ רופיסה תא ךירעמו רחא םדא לש רופיס ישילש ףוגב רפסמה ,יודיו אוה ולוכ 

רופיסה .ןמורה לש ארוקה אוהש ,קוחרה ןעמנה לשו ,'ק אוהש ,ידימה ןעמנה לש ותעדותל 

םושמ ,םירבדה םינווכמ וילאש ,ןעמנה לא הגלוא ךרד סאבאנראבמ :תוננסמ המכ רבוע 

ןיזאמה ישילש דצכ ארוקל רסמ םג אלא ,ינש דצ ינפב דחא דצ לש יודיו קר ונניא גולאידהש 

אוה :תולאש לואשל זעמ וניאו הריטה תונורדסמ לא עיגמ סאבאנראב .קחה ןמ החישל 

רתאל תרזוחה הסינכה .ומוקמ תא דיספהל ששוח אוהש ןוויכמ ,ויפ תא םולבל ףידעמ 

:ותודידב תאו ולוכסית תא הניבמ הגלואו ;הווקת תררועמ הניא המיא ררועמה 

יתנמאהו ןאכל יתאבש דע — רתה ילבל דע הכובסה התלודג לכב תושרה תנכוש הלעמל םש 

תנכוש םש — תאזה הבשחמה התיה תיתודלי המכ ,תושרה לע םינוכנ טעמכ םיגשומ יל שיש 
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ררועל דע דדוב ,ודבל אוה קר ,רחא אלו אוה ,סאבאנראב אצוי הנה הדגנכו ,תושרה אופא 

לש הלפא תיווז ןרקב ערוכו בלמ־חכשנ וייח לכ תא הלבי אל םא ,ול ןתניי זרפומ דובכ :םימחר 

(178 ,םש) .םידרשמה דחא 

,םידרשמה לש םתונימאבו םחוכב ןימאהלו ךישמהל ןויסינ איה ןעמנכ 'ק לש הבוגתה 

סחייתהל אלש הסנמ אוה ;סאבאנראב לש ונויסינ רסוחבו ותומימתב הילשאה תא תולתלו 

לש התועקפתהל ענכיהל ןכומ וניאש םושמ ,םייח םיהולא ירבד לאכ סאבאנראב לש וירבדל 

רומשל ידכ סאבאנראב לש ותולבגומב ןימאהל ומצע תא ענכשמ 'ק .תיזיפאטמה הילשאה 

קיפ ול המרג לשממה ינפב המיאהש ,סאבאנראב תא קתשמ דחפהש חינמ אוה ?הילשאה לע 

ול ןיאו ,ןוכנ וניא הז לכ םא םגו' :םרושאל םירבדה תא תוארל לגוסמ וניאש דע םייכרב 

הנווכ ומא ךותמ והודימעהו ,והשימ םש ודימעה תאז לכב ירה ,ללכ תובישח לכ וישעמל 

,סאבאנראבל ול ןתינ והשמ ,והשמ םש שיש ,רמול ינא ןווכתמ הלא ירבד לכב ,איהש 

ללכל אלא עיגמ וניא הז לכ ךותמ םא ,סאבאנראב לש ותמשא אלא וז ןיאו ,והשמ תוחפל 

,יהשלכ תושיי שיש ,איה רוביגה לש הלאשמהו הווקתה 22.( 177 ,םש)'שואיו דחפ ,תוקפס 

הב אלו ,הב ןנובתמש ימב הדלת תושייה לש תילילשה הראההשו ,הילשא לוכה אלש 

אוה .הווקת לש ביבש לכ ונממ לוטיל לולעה ,םזיספילוסה לע רבגתהל הסנמ אוה .המצע 

,םיבתכמה םה ומויקל החכוהה ;וב חומשלו שיה לש תזמורמ תושייב קפתסהל ךירצש רובס 

לש ןמויקל החכוה אוה בותכה בתכמה .דדומכ תחטבומה ותדובעל והשלכ רשק םהל שיש 

םיבתכמה לש םמויק .קוחה לש ומויקל החכוה איה הבותכה הווצמהש םשכ ,תויושר 

,םידדועמ םניא םה לבא ;סאבאנראבל דודיע שמשל םיכירצ הצעומה שאר ידיב םרושיאו 

ביטימ וניא 'ק םג ,אקע אד ךא ,םרושאל םירבד תוארל לגוסמ וניא סאבאנראבש םושמ 

.םייקל רבעמ תוארל 

סחיה אוה ,תיתדה ההימכל יוטיבכ וניבו תיגולוכיספ הריציכ ןמורה ןיב תרשקמה היילוחה 

תיאתמורפה הקושתה ןיבל ול ענכיהל ןוצרה ןיב טבלתמ רוביגה :קוחה לא יכרע־ודה 
יתלב תוכמסל תטלחומ העינכל העיבתה .םיהולא די תא לילעב שוחל ידכ ,ודגנ דרמתהל 

זכרמכ הריטה תימדת .ורצוי לשו 'ק רוביגה לש תירקיעה תיתדה היעבה איה ,תירסומ 

 'Mit dem allem will ich sagen dass irgend etwas da ist, irgend etwas dem Barnabas angeboten wird, 22

 wenigstens irgend etwas, und dass es nur die Schuld des Barnabas ist, wenn er damit nichts anderes

 erreichen kann als Zweifel, Angst und Hoffnungs — losigkeit' (Das Schloss, 644)
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קר םתוא תעדל רשפאש וא ,תעדל ןיא רתוי םישרופמ םירבד' :תיכרע־וד דימת איה ינוטלש 

תודליב ןה תוינשייב תוימשר תוטלחה :תעמש ילוא ,ןאכ רמול םיגהונ .םיבר םימי רובעכ 

.(166 ,םש)'תונטק 

'ק טיבהשכ' :תיגולואית הסמכ ארקיהל םייושע הריטה תא םיראתמה םילודג םיקלח 

אל ,וחכנ טיבמו תחנב םש ול בשויה והשימ לע ףיקשה וליאכ ,םימעפל ול המדנ הריטב 

וניא שיאו ודבל יורשש ימכ ,ןנאשו ישפח אלא ,לכה ינפמ רגוסמ ןכ־לעו םירוהרהב עוקשכ 

לכ ותחונמ תא עירפה אל רבדה ךא ,וב םיטיבמש שיגרה אלש רשפא־יא תאז םעו ,וב טיבמ 

ולכי אל ףיקשמה לש ויטבמ — בבוסמ וא איה הביס םא היה ענמנה ןמ — ןכאו ,רקיע 

.(97-96 ,םש)'םילפונו םיקילחמ ויה אלא ,וב ץעניהל 

ןתינ וניאש ןנובתמה ,ענומ יתלבה עינמה ,תוביסה תביסכ הריטה ןכוש לש ונקויד 

תיקדנופה' :לאה לש ונקוידל םימיאתמה םינורומיסקוא תועצמאב ראותמ ,תוננובתהל 

ךחוגמ היה אל בוש וישכע לבא ,'ק יניעב ךחוגמ רבדה היה זאו ,רשנל םעפ ותוא הלישמה 

'קש ,תוקעצ קר ילואש ,ותקיתשב ,תשגמ־רצבנה וירוגמ־םוקמב ,וקוחירב רהרה אוה .ויניעב 

ןיאו םלועל וחיכוהל ןיאש ,הטמ — רדוחה וטבמב ,התוא תועסשמ ,םלועמ ןעמש אל 

לע הלעמל םתוא גח אוהו ,'ק לש ויקמעממ םהב עוגפל ןיאש ,ויתולגעמב ,םלועל וכירפהל 

.(113 ,םש)'רשנלו םאלקל ףתושמ הז לכ :טק עגרל קר ןיעל םילגתמ םהו םימותס םיקוח יפ 

םייתורירש םיקוח יפ־לע להנתמה ,רוגסה ץנדנצסנרטה תועמשמ תא הפי ןיבמ 'ק 

אוה .ומיע דדומתהל ךירצ ,ימעפ־דחה ומויק תא קרו ךא עדויו ריכמה ,םדאש םייאמצעו 

יכ ,אופא ,רתויב השק היה אל תושרה םע רישיה עגמה' :ךכ תומיעה תא ומצעל חסנמ 

םמשב ,ןיעמ־םייומס ,םיקחורמ םיניינע גצייל האב ,הפי־הפי תנגרואמ התיה םג םא ,תושרה 

לע ,דואמ דע ינויחו בורק והשמ לע םחלנ 'ק וליאו ,ןיעמ־םייומס ,םיקחורמ םינודא לש 

.(57 ,םש)'ומצע 

וטסירא יהולא תא תוראתמ םאלק לש ותומד תוהמ לע הלא תויגולואית תופקשה 
.ם"במרהו 

הדוהי לש בקעיו קחצי םהרבא יהולא ,ילנוסרפה לאה תא — ישיא םיהולא תשקבמ תושונאה 

לש היומסה הווקתה .טרפכ םדאה לא והשלכ סחי הל ןיאש ,הרזהו הרקה תוהולאה תא אלו ,יולה 

היגרואיתהש הווקמ 'ק .םירבד תונשל םדא לוכי התרזעבו ,תיטרפ החגשה שיש ,איה 'ק 

 (Theurgie) 23.חרפ אברוע םה הלא תונויסינש החיכומ הלילעהש תורמל ,תירשפא

 'dann kann man Josef K und den Landvermessser in Kafka's 'Schloss' als Menschen verstehen, die 23

 um die Wirkungszusammenhang der verborgenen und der offenbaren Welt wissen und die sich in

 der Theurgie versuchen, um in das Beinflusstsein von dort selbst eingreifen zu können. [...] Für

 Kafkas Helden erweisen sich indessen diese theurgischen Versuche als ein Fehlschlag. Sie laufen in

 der Irre oder verfangen sich als Zyklen auf niedrieger Ebene [...] Auch die Kabbala kennt diesees

 Problem der vergeblichen Theurgie' (Grözinger, 1992: 17-18)
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תעשורמ הרוצב תברעתמ אלא ,השידא הניא אקפק לש ותוהולאש ,איה היעבה 

:תונוילעה תויושרה לצא תובשחתה רסחו ןבומ יתלב רדס הזיא שי .םדאה ייחב תיתורירשו 

תומלועב ררושה ןבומ יתלבה רדסה־יא לש הרופאטמ אוה ןטמל לש יטרקורויבה רדסה־יא 

ונניא ינובאדל ךא ;ךירבדכ ,דדומ תרשמל תלבקתנ' :רוביגל ריבסמ הצעומה שאר .םינוילעה 

תרחא הקלחמו דחא וצ האיצומ תחא הקלחמ [...] .הדובע ץמש ףא ןאכ ןיא .דדומל םיקוקז 

תנייטצמ הניא הנוילעה חוקיפה תושר ,תרחאה לע םולכ תעדוי הניא תחאה ,רחא וצ האיצומ 

ידכ תאז השוע הניאש הארנ ,טרפה ייחב תברעתמ הנוילעה תושרה םא .(59 ,םש)'תונקיידב 

יפ־לע םיארנ םירבדה ךכ .םיירסומ־או םימולע םיללכ ליעפהל ידכ אלא ,ומיע ביטיהל 

.'ק לש ישונאה ושוריפ 

אלא וז ןיא וא ,תועמשמ־רסחו יתורירש ,םותס אוה ןוילעה םלועהש רובס אקפק םאה 

ישונא ירוצי לש םהיניעב ןוילעה םלועה לש תתוועמ תופקתשה 

םינוש םיעטקב הילא סחייתמ רבחמהו ,ןמורב ינשה טוחכ תרבוע קדצהו דסחה תלאש 

רתסב םדוקמ םה ,תוטלושה תויושרה לש תונברוק םה רפכה לש םירכיאה :הריציה לש 

םג םיפצמ םה ;תאז הווקת אטבל םילגוסמ םניא ךא ,הלואגו רורחש םהל איבי דדומהש 

,ונממ תופצל המל ןובשח לש ופוסב םיעדוי םניא ךא ,ןיינקה יסחיב יונישל איבי דדומהש 
םיאכודמ םירכיאה .הריטה תויושר ידי־לע הרשוא ותרשימש םהל המדנש רחאל דוחייבו 

ךכיפל ,םהיתופיאש תא אטבל םילגוסמ םניאש דע תמכסומה הרגישל םחרוכ לעב םיענכנו 

.ונממ םיגייתסמ םהשמ תוחפ אל 'ק ינפמ םה םיששוח 

ללכל ןיינע אוהש רורב — הזכ ןיינע ?לוחמל דחא דיקפ לוכי םולכ' :תלאוש הגלוא 

רבתסמ .(208 ,םש)'דבלב טופשל אלא ,לוחמל לכות אל ,םתסה ןמ ,איה וליפאו ,תושרה 

.םימחרה תדימ לע דימת תרבוג ןידה תדימו ,דסח יהולא ןיא אקפק לש ומלועבש ,אופא 

יטסיאתונומ רופיסמ רתוי ,(סופיזיס ,סולטנט) םיינווי םייגולותימ םירופיס הריכזמ הלילעה 

ירה ,תידוהי תיתרבח תואיצמ לא והשלכ רשק רופיסל שי םאש ,יל הארנ .(בויא וא הדקעה) 

םימזמראה םיעיבצמ תאז לכבו .יגולואיתה טביהב אלו ,יגולויצוסה טביהב אקווד הז 

לש פיטיכראה לש לוגלג ילוא אוה 'ק :תידוהיה תרוסמה לא רשק לע םיילאוטסקט־רטניאה 

תא המצעל תרייצמה ,םלוע ירדס לע ההותה ,לבוסה תומד לש היצזירלוקס אוה .בויא 

,םינוויה םילאל המודב .תיגרובסבאהה היטרקורויבה לש הרופאטמה תועצמאב היהולא 

יהולא םגש יפ־לע־ףא !תירסומ תוגהנתה אלו ,תעמשמ הז אטוז־בויא לש ויהולא םג עבות 

.םייטנאוולר אל םיקוח םויקו תרוויע תעמשמ עבותה ,ידוהיה לאה תימדתל ילוא בורק אקפק 

הסנתה אלו םלועמ רשואמ היה אלש בויא ,ינרדומ בויא לש היצמרופסנרט אוה 'ק 

וניאש בויא אוה 'ק .ותנומא תאו וביל םות תא ןטשל חיכוהל ידכ תושק תוכמ לש תרשרשב 
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לש ומלועב .'ול בוטו עשר ול ערו קידצ' לע תיבויאה הלאשה תא לואשל ידכ ויד עדומ 

ללעתהל ידכ םיינסרה םיעוריא תרדיסב ךרוצ ןיאו ,יחצנ שנוע םה םוי־םויה ייח אקפק 

לש תילילשה תוגהנתהל .הרעסה ןמ אקפק לש הז אטוז בויאל הנוע וניא םג םיהולא .םדאב 

םג רשפא 24.רבסה ןיאו שוריפ ןיא ,םלועה לש יבויח טילשכ אלו סוגרואימדכ גהונה ,לאה 

חאל עיגהו ותדלומ תאו וצרא תא בזע אוה ,םהרבאכ :יקב ולגלגתנ המואה תובאש ,רמול 

םיישונאה ויחילששכ ,ותוא בירקמה ירזכא בא לש ןברוק אוה קחציכו ,('ךל ךל') הרז 

25.ץק ול ןיאש ןמז ךרואל וב םיללעתמ םיישונא יתלבהו 

םיפיסומ הילא ךרדהו המצע הריטה :ןמורה תחיתפמ היצטניירואסיד לש בצמל עלקנ ןעמנה 

לע תרזוחה תיפיזיסה הלילעה תמדקתמש לככ תרבגתמו תכלוהה היצטניירואסידה תשוחתל 

תא תורבוש תויומדהש םושמ ,הדרחה לובג לע םיימוק םיבצמ םירצונ הז ךובמב .המצע 

.הכרוצ לכ תרבסומ וא תשרופמ תאז הטוס תוגהנתהש אלב ,םילבוקמה תוגהנתהה יללכ 

('ףוהנרה'הו 'רשגה' קדנופ) ויקדנופ ינשו רפכה ןיב ערתשמ ןמורה לש בחרמה 

־ןיאה ךרדה תחתמנ וללה תווצקה ינש ןיבו ,תפסכנה הריטה ןיבל םיקינחמהו םילבגומה 

.הריטה לש תולובגה רסחו ירותסמה בחרמל רפכה ןמ תיפוס 

אלא וניא אוהש ,הנקסמל איבהל םייושע הז בחרמב םישחרתמה םיטיוסמה םיעוריאה 

הריטה תוחוכל .ומצע תא שממל ידכ תואיצמה ןושלל קקזנ טויסה :ישפנ בצמ לש הכלשה 

,אווש־ןויסינ אוה םמיע דדומתהל רוביגה לש ונויסינו ,ירטילטוט רטשמ לש סוריס תלוכי 

.הווקת וא תילכת ול ןיאש 

ימי חסונב הריט)ירוטסיהה ןמזה לש תוידירביהה ,העידיה־יא לש ןירותסמה תועצמאב 

ינייפואה יקסטורגה עבמה תא רבחמה בצעמ ,םיליפכ לש םתלועפו (ינרדומ ןופלטו םייניבה 
.הריציה ללכל 

הריציב םישמשמ ידירביהה הכופיהו המודמ תוירטמיסש םושמ םג תרצונ הקסטורגה 

'ק לש םינוממה וירזוע ,הימריו רותרא ימינוניס־ירטמיסה גוזה ךכ :היבוברעב תאז 

רבכ םיעיפומה םירזומ םיעוריא ךכו ,(הריציה תוחתפתהב רבשמ תנמסמ םהיניב הדרפההש) 

 24 Thus Kafka revives the Marcionistic idea of the Creator as a demiurge and therefore evil — a'
 parallel all the more surprising in that the God responsible for creation is for Marcion also the Old

 Testament God of the Law [not of Love!], just as for Kafka too the divine authority, the law and evil

 (86-87 ,1960 ,are one' (Anders

םג ,(Alter, 2000: 91) רדענה ןמורל סחייתמה ,רטלא לש ןונקה לא רשקה רבדב הרעשהל המודב 25 
.9 הרעה ואר .'דדונה ידוהיה קרפה' ,ליעל ונייעו .היואר תונקפסב סחייתהל שי ילש ןויסינל 
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םיננובתמה םירכיאהו םיחרואה ;קדנופה תפצר לע 'ק לש חוריאה ךרד ןוגכ ,ןמורה חתפב 

םויב ןאמזאל רכיאה תיבל הסינכה ןכו ,ונקנק לע והתי אלש דע ןושיל ול תתל םינכומ םניאו 

לגשמה .(17-16 ,הריטה) הימריו רותרא םירזועה לש םתעפוהו תיבה ןמ ושוריג ,הסיבכ 

תוילולשב םיבכוש' :יקסטורג יפוא אוה םג אשונ קדנופה ןחלושל תחתמ הדירפו 'ק ןיבש 

לגשמה םישמשמ ךשמהבו ;(43 ,םש)'הפצרה תא התסיכש הפשא ראשו הריב לש תונטק 

26.היבוברעב םיליפכה לש יקסטורגה םרוגהו 

תיבב שחרתמש המ :הסראפב םילבוג הריטהו רפכה לש היטרקורויבה םע םיתומיעה 

תעגונה םיבתכמה תפילח תא אוצמל םיסנמ 'ק לש וירהעו ותשא יצימשכ ,הצעומה שאר 

תצלפמה ינפמ המיאב ברועמ קוחצ לש הבוגת ררועמ ,תוריינ שודגה ןוראב 'קל 

הידיב זכורמה םוצעה חוכה ךא ,ךחוגמ דסממ איה המצע היטרקורויבה .תיטרקורויבה 

27.(63־59 ,הריטה) תיקסטורג הבוגת םיללוחמ הלאו ,ךוחיגו הדרח ררועמ 

םייבויחה ןהידדצ לע םידיקפה לש הלילה תוריקח תולאשב הרומג תוניצרב ןדה ,לגריב 

.תיטרקורויבה היווהב יסראפ דצ ףשוח ,םיילילשהו 

םייליווא הרודצורפ ינוידב רכזנ ארוקהש דע ,יטסילאירוס עמשנ יסראפה רואיתה 

הבוגתו ,ןיד־יכרוע תועצמאב םיישונא תולרוג תרזוגה תיטרקורויב הרבח לכל םיינייפואה 

,'ק לש ולרוג תא עבוקה ,ינידרוס ידיב תזכורמה המצועה .הילאירל הסראפה תא תברקמ תאז 

איה .סאבאנראב תחפשמ לש הלרוג תא רזג ,יניטרוס ,ומש־ןב יכ ךשמהב ררבתמשמ תרבגתמ 

.(252-251 :םש) הקסטורגה תא רצוי ךחוגמה ביכרמל ףוריצבש ,הדרחה ביכרמ תא תרצוי 

אצמתהל ויארוקלו וירוביגל רשפאמ וניאש ,רזייק רמוא ,רכונמ םלוע תבצעמ הקסטורגה 

םירדוח ,ףיסומ אוה ,אקפק לש הרקה הקסטורגב .ידרוסבא דימת הארנ םלועה ןכלו ,וב 

Kayser) םיילנויצר םירבסהב םתוא שרפל ןתינ אלש םיטרפ ,בצועמה םלועה לא םיטרפ 

 198-199 ,159 :1957).

ןיבש םימוחתה בוברע לש תרזוחה העפותה אוה ,תיקסטורג הבוגת ררועמש ףסונ םרוג 

םיבלככ' :הינימ יונפ רתא ןיאו טרפה תושרל רדוח ללכה .ללכה תושר ןיבל דיחיה תושר 

שגרל ינומד יוטיב םינתונה ,םיליפכה־םירזועה גוז עיפומ ,םאלק םע חוכב טקילפנוקהו לגשמה רחאל 26 
.(44 ,םש) רוביגה לש היצטניירואסידלו המשאה 

 'The most consistently distinguished characteristic of the grotesque has been the fundamental

 element of disharmony whether this is referred to as conflict, clash, mixture of the heterogeneous,

 or conflation of disparates. It is important that this disharmony has not been seen not merely in the

 work of art as such, but also in the reaction it produces and [speculatively] in the creative
 temperament and psychological make-up of the artist' (Thomson 1972, 20)

םיפיסומו תורורצה ןמ םיקית םיאיצומ ןמזה לכש ןוויכמו' :ינידרוס לש ורדח לש אבה רואיתל הוושה 27 

,םיידימתה הטבחה תולוק אקודו ,ףרה־ילב םילית םתוא םיטטומתמ ,בר ןוזפחב לכהו ,םיקית םהילע 

'ינידרוס אוה למע םדא ןכא .ינידרוס לש ותדובע רדחל רכיהךמיס ושענ ,הז רחא הזב םיאבו םיפכותה 
.(66 ,םש) 
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ךיא יאר" .תוחפשה םג ואב זאו [...] הז לש ופוגב הז וטרש ךכ ,רפעב שואי ךותמ םיטרושה 

ןמ 'ק ץלחנשכ ,ךכ רחא .הימחר בורב ןידס םהילע הקרזו תחאה הרמא ,"ןאכ םיבכוש םה 

בוש םייורש ויה םירזועה יכ — ואילפה אל רבדה — ררבתנ ,ויביבס לכתסהו ןידסה 

.(47 ,םש)'םתניפב 

לש םתטילשל יוטיב םה ,תוחפשהו םיתרשמה ,םירכיאה ינומהו ,םילגרמכ םירזועה 

םיאטבמ םינומהה םגו םירזועה םג .דיחיה לש ולרוגב םינומהה לשו תיאשחה הרטשמה 

־יחוקפ םיפיקשמ' :ןומהה לש ןוטלשו ינדור ןוטלש לש תבורעת וב שיש ,יטסישאפ רטשמ 

תחא איהש ,תאז תינידמ־תיתרבח הקסטורג .(45 ,םש)'קב ףרה ילב םהיניע םישטולו םה ןיע 

וייח לע ימתסה לש תוחוכה תוטלתשהל ירופאטמ יוטיב איה ,ןמורה לש דקומה תודוקנמ 
.דיחיה לש 

,רתיה ןיב ,תרבסומ היינשה םלועה תמחלמ ירחא אקפק לש הרידאה תולבקתהה ןמ קלח 

ססבתמה ינדור ןוטלש :ולש תורחא תוריציבו הז ןמורב תבצועמה ןוטלשה תרוצ רואית לשב 

תוביסמ ודגנ דרמתמש ימש ,יקסטורג לוגיר תוריש ץעמו תינתייצ תודיקפ ,דחפנ ןומה לע 
.שנענו לשכנ תורחא וא הלא 

םיעטמ לבא ,אקפק יבתכב קזנה תא שיגדמ ,תקולחמב יונש ינמרג רקבמ ,סרדנא רתניג 

לוכי אל אוה .םושלש לומתמ אלא ,םויהמ הניא ותריצי' :ארונה דיתעה תא האבינ ותריציש 

רורט לש םלועל ולש םיזמרה .הב ושמתשי ובש ירוטסיהה בצמה תא תוזחל היה 

תואיצמב םייק היהש והשמל זמר זא ול היה אל ,ול םידע התע ונחנאש םלוע ,תוימרופנוקו 

לש ןכוסמה םסקה תא אלא ,אקפק לש ותריצי תא תוחדל ןיאש ןעוט אוה ךשמהב .'וימי לש 

םלועה תמחלמ רחאל אקפק לש הלודגה ותעפשה תא םיחיכומ וירבד ,םוקמ לכמ .ותעפשה 
28.האושהו היינשה 

'ק לש ותומדב ףשוח אוה ,תיטילופ לע־תואיצמ לש הבוציעב ןיינועמ רבחמהשמ רתוי 

בורכ גהונ וניאש םדא אוה 'ק .ותדילמ וילע רזגנש ןידה־רזג תא ןיבהל תיזיפאטמ הקושת 

חוכה םע רישי תומיעל בצייתהל זעמ אלא ,םיטילשה םע רישי תומיעמ םיענמנה ,םדא ינב 

האורו ,םאלק לא עיגהל תוסנל אלש ,תיקדנופה לש הרהזאל עומשל ןכומ וניא אוה .ןוילעה 

 'His Work is not of to-day, but of the day before yesterday. He could not have foreseen the 28
 historical situation in which it would be made use of. His allusions to the world of terror and

 conformity, a world of which we now are the contemporary witnesses, were not then allusions to

 anything which existed' (Anders, 1960: 98)
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אל דוע ירה .ולומ הדימעה םצע אוה יליבשב רקיעה ךא' :ויתווקת תגספ תא ומיע תומיעב 

אוה תאז תוגהנתה לא רבחמה לש וסחי .(85 ,םש)'שממ לש דיקפ םע םינפ לא םינפ יתרבד 

ןודאה .דחאכ תיאורהכו תכחוגמכ ,הריבס יתלבכ תכרעומ 'ק לש ותוגהנתה :יכרע־וד 

החוד אוה תשפוטמ תואשנתה ךותמ ךא ,דובכ לש םחי וילא םילגמ יפפו תיקדנופה ,ריעצה 

.ונממ בוט הקשמ םילבקמ םינודאהש הנעטב ,יפפ ידיב ול ןתינש ליגר קינוק 

תוגהנתה אלו ,תעמשמ םדאה ןמ םיעבותה ,םיינווי םילאכ תויושרה תוגצומ ,רומאכ 

אלל תווצמ ג"ירת לש קיודמ עוציב עבותה ,ידוהי לא לש תימדת םג ןהל שי ךא :תירסומ 

.םסקו היצטניירואסיד ,הדערו ליח תררועמ ותוכמסש ('עמשנו השענ') רוהרהו רוערע 

בצממ הנהנ אוהש הארנ .םייטסיכוזמ־ודאס םה הריטה תויושר ןיבל 'ק ןיב םירשקה 

טלמנ וניאו ,'דדומ' דיקפתב תרשל אובל האירקה תא עמוש אוה .ויפדורמ רתוי תופדרנה 

ירותסמ ןונגנמ ותוא לא ,דוגרפה ירוחאמ לא ץיצהל תושקעתהה .ולש תיטרפה הוונינמ 

29.לאה יומד ןונגנמב דרמ ןיעמ איה — יחו םדאה ונארי אלש ,לוכה תא ליעפמה 

םידודנל ןודינה סורווסהא ,דדונה ידוהיה תומד לע תזמרמ תועקרקה דדומ לש ותומד 

Fürst 1904: I46f, 1539-1549; Brady) ותקוצמ תעשב עושימ םלעתהש םושמ ,םייחצנ 

אוה םא קפסבש קפסו וילא ארקנ םא קפסש ,רפכל עיגמ דדונה ידוהיה .(1968-1969:311 

,(דדומ) אלמל אב אוהש דיקפתל קוקז והשימ םא רורב אל .וב לבסנ וליפא וא וב יוצר 

תוהז 'קל .וינפב רגסנש םלועל רודחל ידכ ץורית אלא הניא וז תוהזש ,םידשוח שי וליפאו 

הסנמ אוה ןמורה ךרואל .תוסחייתה תצובק םושל ךייתשהל ול תרשפאמ הניא וזו ,הלואש 

תוירבה .תימיטיגל תוהזל ,תוכזב אלו דסחב ול הנתינ רשא ,הלואשה תוהזה תא ךופהל 

קיסעמו דירטמ הז ןיינע .תרכומ הניאו תימיטיגל הניא ותוהזש םושמ ,ומויק תוכזב תורפוכ 

,ידיימה ישונאה בצמה ןמ (תישגרו תינחור) םלעתהל ףידעמ אוהש דע ,ךכ לכ ותוא 

.תוללוכ תוימויק תורטמב דקמתהלו 

לגוסמה ,יאמצע םדא היה וליאכ הרומה לאו םינוממה לא ,תונוטלשה לא סחייתמ 'ק 

,ונממ םילודג תוחוכ דיב דסחלו טבשל ןותנ אוהש ןיבמ וניא אוה ;םייחב וכרד לע טילחהל 

םע דדומתהל לגוסמ אוהש ,ולש תפצוחמ־המימתה הילשאה .םהילע הטילש לכ ול ןיאש 

םע 'ק להנמש תוחישבו רשע־השימזוה קרפב האישל העיגמ לוכיבכ הפישח ידכ ךות הרתסהה 29 
החיש ךותמ .הילמעו יניטרוס יסחי לע ול תרפסמ איהשכ ,הגלוא םע רקיעבו סאבנראב לש ותחפשמ 

לע ,רחא אלו אוה ,'ק' :תיזיפאטמו תיטילופ תוכמס לש תבורעת איה הריטהש ,ול ררבתמ המיע 
החונמה לא םש אובל ידכ אל וילא עיגיו םאלק לא עיגי ,תורחא תולאשמ םוש אלו ולש ויתולאשמ 

.(108)'הריטה לא ,האלהו וינפ לע רובעל ידכ אלא ,הלחנהו 
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איה ,רתויו רתוי םימייאמכ םיררבתמה םיאנתה חכונל לבא ,תינויגה הליחתב תיארנ ,ולרוג 

גוהנל הסנמ אוה :ינוריא רואב 'ק גצומ ךכו .יק לש ויניעב אל ,ארוקה יניעב תכחוגמ תיארנ 

,ולרוגב טולשל רתוי רמייתמ אוהש לככשו ,יופצ לוכהש שח וניאו ול הנותנ ותושרש םדאכ 

םע רוביג־יטנא לש תודדומתה וז .ונממ םיקזחו םייתורירש תוחוכ םע ךבתסמ אוה ןכ 

,הרומהו תיקדנופה ,ןכסמה הצעומה שאר וליפא 30.וחוכמ הלעמל הברה איהש תואיצמ 

יוצר יתלב רז אלא וניאש ,ונממ םיקזח רתוי הברה םה ,תכרעמב םינטק םידיקפ אלא םניאש 

אטוח אוה ,דוגרפה ירוחאמ קצהל ותקושתב .סיסב לכ אלב תויוכז עבותה ,לבוקמ יתלבו 

,אבה םלועה תא וארב הזה םלועב ותומד ינבו 'קש זמרמ רבחמה .יאתמורפה סירביהב 

האורה ,םדאה ןיא ךכ לשב ילואו ;םמלצבו םתומדב ,ילוא ,הריטב הלעמל םש יא םייקה 

.וילא רתוח אוה וימי לכש תורמל ,רוגסה — ןוילעה םלועה לא עיקבהל לגוסמ ,רשב יניעב 

־לע־ףא)יתד רשאמ יגולויצוס רתוי אוה הז ןמורב ידוהיה ןפהש יל הארנ ,ליעל רכזוהש יפכ 

רחבנל ןיא עודמ ,איה הלאשה .(ידוהיה םדאה לש יתרבחה בצמל םג תיתד תועמשמ שיש יפ 

הסנמ אוהשכ לפשומ אוה עודמ י םלועב תויהל תיקוח תוכז (דיקפת אלמל רחבנ דדומהו) 

היצמיטיגלה לע קבאנ אוהשכ לפשומ אוה עודמו ,ותוחילש־ותאירק תורוקמ תא אוצמל 
?ולש 

ןועטל ילוא רשפאו ,תרדגומ תוהז רסח אוהש םושמ ,וב םיריכמ ןיא הנושארבו שארב 
:דדונהו הלוגה ידוהיה לש דוסיה תויעבמ תחא איה תוהזה תייעבש 

,רזו ירכנ ,רעצה הברמל ,והשמ התא תאז לכבו .םולכ אלו ךניא ,רפכה ןמ ךניא ,הריטה ןמ ךניא 

קלסל םיצלאנ וללגב רשא ,תורורצ תורצ השועש דחא ,םילגרה ןיב בבותסמ ,וב ץפח ןיאש ינולפ 

(50-49 ,הריטה) .תוקפקופמ ויתונווכש דחא ,רדחה ןמ תוחפשה תא 

תחפשממ םידונמלו סאירפל רבחתמה ,הרבחה לש יקוח־יתלבה הנב ,הדונמ לע רופיס הז 

השענו ךלוה ומצע 'קי .תאז החפשמל םיזב ,יפפו הדירפ ללוכ ,הליהקה ינב לכ .סאבאנראב 

.(197-196 ,םש)(וילעו) הילע להקה תעד תא ץמאמו ףנרקתמ ודועב ,הנממ קלחל 

רמוא ןמורב םיבצועמה םיבצמה ןמ תועמתשמה תוימויקה תויעבה לע רתויב םיניינעמה םירבדה תא 30 

'The stranger who asks the Castle to adopt him is at the end of his voyage a little more :ימאק רבלא 

 exiled because this time he is unfaithful to himself, forsaking morality, logic, and intellectual truths

 ,in order to try to enter, endowed solely with his mad hope, the desert of divine grace' (Camus

פייטונורכ !רוביגה תא תונשל החילצמ הניא םצעבש ,ןחבמב הדימע לש הלילע וז .1963: 252) 
.(Bachtin, 1981b: 108)ינוויה ןחבמה־האקתפרהה רופיסל ינייפואכ ןיטחאב רידגהש 
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:הז טסקטמ ובאשנ וליאכ םיעמשנ ידוהיה לרוגה לע ירמא ןא'ז לש וירבד 

אוה תושעל יל ראשנש המ לכו ,דדובו רז ,יתביבס דגנ ידוהיכ יל דמוע ינא םלועב ןומא ילב 

(201 :2000 ,ירמא) .יתוישיא לש יתוהמ דוסיכ רז יתויה תא לבקל ילע .תורזה ךותב רדתסהל 

םהש םמצע תא םילשמ םה :המוד לרוג סאבאנראב תחפשמלו יחצנה רזהו הדונמה 'קל 

בשחנש המ ילוא אטבמ 'ק .םבצמ תא ביטיהל ידכ הזב הז שמתשהל םילוכיו םילגוסמ 

,םזיקרטסוא ,הלפשהל םיכוזו תחראמה הרבחל רודחל םיסנמ םידונמה :תידוהי תוילאטנמכ 

םיאלמתמו 'רחא'כ םהילא בורה לש סחיה תא םימינפמ םהש דע ,שוריגו המרחה ,ובאט 

התוא לש התקושת תא תאטבמ תיתרבח הצובק תגציימכ 'ק לש ותומד .תימצע האנש 

.םויק תוכז הל קינעהל תילמרופ תוכמס ול שיש ,רחאה דצה ןמ היצמיטיגלל הצובק 
:טדנרא הנח תאז ראתל הביטיהו 

עבות אוה םירבדה תישארמ רבכ לבא ,ישונא םויק לש םומינימ אלא ומצעל עבות וניא אוה 

ןוישרב תוכזל ידכ םיכמסמה לכ תא תויושרל קפסל ןכומ אוה .דבלב תוכזכו תוכזכ הז םומינימ 

31.דסח תתמכ ךכב הצור וניא ךא ,םירוגמ 

ךייתשהל ןויסינ לכ .ותורז םוש לע אלא ,אטחש אטח לע אל חדומ וא שרוגמ ,םשאומ רזה 

.ותוא ערמ אלא ,'ק לש ובצמ תא רפשמ וניא 

הבצמ :רחבנה םעה לש ירוטסיהה לרוגל יכודקניס יוטיב אוה הז ןמורב בצועמה ךילהתה 

,(חישמה תומי) רדגומ יתלב דעומל היצמיטיגלל תיעבטה התוכז תא התחדש ,הרבח לש 

'רחא' איה .תיפיזיס םירוסיי ךרדל הלש הירוטסיהה תא ךפהש ,סוגרוימד ידיב ןותנ הלרוגשכ 

יוטיב איה 'ק לש ויתונויסינ לש תיטתפה הרזחה .התוא הדנמו הדידמה הביבסב דימתמ 

תוכזלו הרוזפה תוצראב תורעתהל תידוהיה הליהקה לש םינשנו םירזוחה תונולשיכל 
.תיחצנה תולגהו הלוגה איבנכ הלגתמ ויתוריציב אקפק .תיתרבחו תישונא היצמיטיגלב 

'but :טדנרא הנח לש םיאבה םירבדב ,ידוהיה בצמה תא םלוהה ,יק לש יתרבחה ובצמ לש אלפנ רואית 31 

 whereas he demands no more than the minimum of human existence, it is clear from the very

 beginning that he demands this minimum as a right and will accept nothing less than his right. He is

 prepared to supply all the documents in order to obtain his residency permit, but he does not want it

 (6 :1981 ,.as a gracious gift' (Arendt
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היפרגוילביב 

ןועמש ,קנבדנז 

.ביבא לת ,דחואמה ץובקה ,סוסיהה ךרד :1974 ,א"לשת 

י"ש ,ןונגע 

.םילשורי ,ןקוש ,הארנו ךומס :א''ישת 

ץנרפ ,אקפק 

.םילשוריו ביבא לת ,ןקוש ,(קנבדנז ןועמש םגרת) הריטה : 1978 

 Alter Robert

 2000: Canon and Creativity: Modern Writing and the Authority of Scripture, Yale

 University Press, New Haven and London.

 Anders. G

 1960: Franz Kafka (trans. A. Steer and A. K. Thorlby), Bowes Ä Bowes, London.

 Arendt, Hanna

 1981: 'Franz Kafka.' In Kenneth Hughes (ed.), Franz Kafka: An Anthology of.

 Bakhtin M..

 1981: 'Forms of Time and of the Chronotype in the Novel,' In Michael Holquist (ed.), The

 Dialogic Imagination: Four Essays (trans. Caryl Emerson), University of Texas,

 Austin, 84-258.

 Brady, P. V.

 1968-1969: 'Ahasver: On a Problem of Identity,' German Life and Letters 23, 3-11.

 Camus, Albert.

 1963 (1977): 'Hope and the Absurd in the Work of Franz Kafka,' In A. Flores (ed.), The

 Kafka Problem, Octagon Press, New York, 251-261.
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 Cirlot, J.E.

 1962: A Dictionary of Symbols (Trans. Jack Sage, Forward by Herbert Read), Philosophical

 Library, New York.

 Emrich, W.

 1964: Franz Kafka, Athenäum, Frankfurt am Main <fc Bonn.

 Frye, N.

 1957: Anatomy of Criticism, Princeton.

 Fürst, R.

 1904: 'Ahasver Dichtungen,' Das Literarische Echo 6/21-22: 146

 Grözinger, K.E.

 1992: Kafka und die Kabbala, das Jüdische in Werk und Denken von Franz Kafka,

 Eichborn Verlag, Frankfurt.

 Jolles, Andre.

 1930: Einfache Formen, Niemeyei; Tubingen.

 Kafka, Franz.

 1966: Das Schloss, Die Romane, Reutlingen.

 Kafka, Franz.

 1984: Amtliche Schriften, Akademie-Verlag, Berlin.

 Kayser, Wolfgang.

 1957: Das Groteske: seine Gestaltung in Malerei und Dichtung, Rowohlts [1960], Reinbek

 bei Hamburg.

 Kohn, Hans.

 1962: Karl Kraus, Arthur Schnitzler, Otto Weininger: Aus dem Jüdischen Wien der

 Jahrhundertwende, Tübingen.
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 Martini Fritz.

 1961: Das Wagnis der Sprache, Stuttgart.

 Pawel, Ernst.

 1984: The Nightmare of Reason: A Life of Franz Kafka, Vintage Books, New York.

 Robertson, Ritchie.

 1987: Kafka, Judaism, Politics and Literature, Oxford.

 Ronell, Avital.

 1987: 'Doing Kafka in the Castle', in Alen Udoff (ed), Kafka and the Contemporary

 .214-235 .Critical Performance, Indiana University Press, Bloomington pp

 Roth, Philip.

 1975: Reading Myself and Others, Farrar, Straaus 8c Giroux, New York.

 Sheppard, R.

 1973: On Kafka's Castle, Croom Helm, London.

 Spengler, Oswald.

 1922: Der Untergang des Abendlandes, C. H. Beck, München.

 Steinberg, Erwin R.

 In Leo Hamalian (ed), Franz Kafka: a 1974,י: 'K of the Castle: Ostensible Land- Surveyor

 .126-132 .Collection of Criticism, Mc-Graw-Hill, New York. pp

 Thomson Philip.

 1972: The Grotesque, Methuen, London.

 Wagenbach, Klaus.

 1969. 'Wo liegt Kafkas Schloss? .' In Jürgen Born, Ludwig Dietz, e.t.c. (eds), Kafka -

 .121-135 .Symposion, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, pp
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ןורכיז לש תויציזופמוק 

*ןמכב גרובגניאו דרהנרב סמות לש תילקיסומה הקיטאופה לע 

ןירוח־ץב לכימ 

תינמרגה תרופיסה תלאש :'1945 דהאל' 

יוטיב .הלש רבעה תלאשמ ,ןבומכ ,תררחושמ הניא ,1945 רחאל תבתכנה תינמרגה תרופיסה 

םלועה תמחלמ ,'ישילשה ךיירה' תולאשל תוסחייתמה תובר תורפס תוריצי תוקינעמ ךכל 

.תרוקיבהו רקחמה תודובע תרגסמב אצמנ רחא יוטיב .הפוריא ידוהי תדמשהו היינשה 

עוריאה רחאל רמולכ ,'קוושוא' רחאל תבתכנה תורפס לש הייפואל תועגונה ,תובקונ תונעט 

ולעפמ םע תוהוזמ ,ינרדומה ןדיעב ברעמה תוברת העדיש רתויב קומעה רבשה תא אטיבש 

לש התניחבל תרחא הביטקפסרפ .(Adorno) ונרודא רודואית גולויצוסה לש יתרוקיבה 

'ג דירפניו רפוסה הנורחאל עיצה ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל תינמרגה תרופיסה תלאש 

םיטסקטב טעמכ ודעות אלש 'םיעוריא'ל ויתוסמב סחייתמה ,(Sebald, 2001) דלבז 
.תירבה־תולעב ידיב תוינמרגה םירעה תצצפה תמגודכ ,םייתורפסה 

גרובגניא :םיירטסוא םירפוס ינש לש םתריציל רשקב הלא תולאשב ןודל שקבמ הז רמאמ 

ירקמ םה הלא .(Bernhard, 1931-1989) דרהתב סמותו (Bachmann, 1926-1973) ןמכב 

תינהנ וז הביטקפסרפ .יצאנה רבעה תלאשב קוסעל הבשה ,'תירטסוא תורפס' לש ןחבמ 

התנפ המחלמה רחאל ןכש ,תירוטסיה העדות לש דחוימ גוסל תעגונה ,תפסונ תובכרוממ 

.'ןברוק' לש תימצע הסיפתו םזיצאנה תלילש ידי־לע תאת ,הרבעב לפטל תירטסואה הרבחה 

ותובכרומב ןודל םוקמה הז ןיאש ,(Anschluß)'סולשנא'ה — םיצאנה ידיב הירטסוא חופיס 

המצע תא הניבה הירטסוא ,ונייהד ;'שוביכ'כ ירטסואה ןורכיזב דעותמ ,ירוטסיה עוריאכ 

םידה .םתוינידמ לש תבהלנ הדיסחכ וא הלועפ־תפתשמכ אלו ,םיצאנה לש ףסונ ןברוקכ 

תודגנתה ,אסיג דחמ :דרהנרבו ןמכב לש תורפסה תוריציב םנמא םילגנ הלא ןורכיז תוסיפתל 

הקיטאופו הקיסומ ןיבש הקיזב תקסועה ,ילש טרוטקודה תדובעמ םיחוקלה םיאשונ דבעמ הז רמאמ 

.תרופ־ןב הויז 'םורפ תייחנהב הבתכנ הדובעה .1945 רחאל תירטסואהו תינמרגה תורפסב ןורכיז 
.הרקוהב הל שדקומ הז רמאמ 
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תרחא תולגתסה ,אסיג ךדיאמו ,יצאנה רבעל תוירחאהמ הירטסוא לש הנופצמ רורחשל 

[...] ןברוק לש םיביטרנל 

ןמ םיעצמא לש הליאשה וא הקתעהה ינפואל יתנווכ 'תילקיסומ הקיטאופ' חנומב 

הקיז לש םיטביה השולשב דקמתא רמאמה ךלהמב .יתורפסה םוידמה לא ילקיסומה םוידמה 

םייומיד לש תיביסנטניא הליאש .1 :ילקיסומה םוידמה ןיבל יתורפסה טסקטה ןיב תירשפא 

םינייפאמ תשגדה .2 ,תועמשמ תננוכמ תילאוטסקטרטניא תשרל םתגיראו םיילקיסומ 

,רפיס תורוצ בוציע .3 ,לקשמו סומתיר ,הזירח ,לולצמ :ןוגכ ,תורפסה ןושלב םיידוזורפ 

.תוילקיסומ תורוצל תויגולנאה 

,(Brown, 1948)ןואדב הוותה הקיסומהו תורפסה ימוחת ןיב הקיזה רקחמל סיסבה תא 

ןמ םיאשונו תודוסי לש הליאשה ינפוא תא ןחובה הז םהבו ,םיירקחמ םיפנע השולש ןייצש 

שולש רידגהו ךישמה (Scher, 1968, 1984) רש .תורפס תוריצי לא ילקיסומה םוידמה 

,(verbal music) 'תילברו הקיסומ' — ןהמ תחא .הז ףנע תרגסמב תוירקיע תוירוגטק 

ןחב אוה ,תיתורפס הריצי תרגסמב תילקיסומ הריצי לש רואיתו גוצייכ תועפות תללוכה 

הנייה ,(Tieck) קיט ,(Wackenroder) רדורנקאו :ןוגכ םירפוס לש םיטסקט לש רשקהב 

 (Heine) ןאמ סמותו (Mann). ןודל ובשש ,םינוש םירקוח ידיב חותיפל וכז הלא תומגמ

תויתורפס תועפות לש רואית וא הרדגה ךרוצל תילקיסומ היגולונימרטב שומישה תוירופב 

 .(Barricelli, 1988: 9-10; Brandstätter, 1990: 46-7; Gruber, 1995: 19-20)

רמאמ תרגסמב גצומ אוהש יפכ ,תילקיסומה הקיטאופה גשומב ןוידל עגונה ףסונ ןיינע 

ךכל .הקיסומה םוחתל תויתורפסה תוזימרה לש 'םייגולואידיא'ה םיטביהה חותינ אוה ,הז 

יתוברת דוקכ הקיסומה לש הדוקפת תא ןייפאמה ,(Weiner, 1993) רנייו ,לשמל ,שרדנ 

רלצינשכ םירפוס תאמ םיטסקטל תוסחייתה ךותמ ,1945-1900 ןיב ינמרגה בחרמב 

 (Schnitzler), לפרו (Werfel), הסה (Hesse) רבוה ףא .ןאמו (1992 ,Huber) ןיינעתמ

תיגולואידיאו תיביטרנ היצקנופכ 'ילקיסומה ןמיסה' תא ןחוב אוה רשאכ ,תומוד תולאשב 

ררדודו (Boll) לב ,(Koeppen) ןפוק ,ןאמ ,(Döblin) ןילבד דרפלא תאמ םיטסקטב 
 (Doderer). הפשב תורפס תוריצי לש ןתניחבל תושדקומה תורחא תודובע דצב ,הלא תודובע

,תאז םע דחי 1.גיצהל שקבמ הז רמאמש ןוידל הרופ סיסב שמשל תויושע ,תינמרגה 

ןאמ סמות תאמ םוטינואפ רוטקוד ןמורב תוילקיסומ תועפות חותינל םישדקומה םירקחמ ,לשמל ,ךכ 
רזונד לש ןוידה וא ,תילקיסומ הטיש לש םיגוצייל (Dahlhaus, 1982) סואהלד לש תושרדיהה — 
 (2001 ,Danuser) תרפוסמ הקיסומ' גשומב' (Erzählte Musik): רטייר לש לופיטה (1990 ,Reiter)
לש ילקיסומ חותיפ ובש ןפואב ,ונייהד ,דרהנרב סמות לש (musical prose) 'תילקיסומה הזורפ'ב 
'תיאחרפה הקיסומה' רואית ,ןיפוליחלו :יתורפסה טסקטה לש ינבמ ןורקיעכ לצונמ םיביטומ 
 (prosaische Musik) גוצרה ידיב דרהנרב לש(1994 ,Herzog). הרמאמב ףא םיאצמנ םיפסונ םיטביה
רמייהסדליהכ םירפוס לצא םיילקיסומ הנבמו הקיטמת תנחובה ,(Scheitler, 1998) רלטייש לש 
 (Hildesheimer), ןיק ,ןמכב (Kühn) ףודק לש הרפסב וא :דרהנרבו (1998 ,Cadufif), רחא תבקועה
,הנושלכ (Figuren der Musik)'הקיסומ לש תורוגיפ' ,םיילקיסומ םייומיד לש דוקפתהו בוציעה ינפוא 
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הפיקמ ,תשרופמ תוסחייתה האצמנ אל ,םירחא םירקחמב ןכו ,ןאכ םירכזנה םירקחמב 

םע ילקיסומה םוידמל הקיזב דמועה יתורפסה טסקטה לש תודדומתהה ינפואל תיתטישו 

יושע הז רמאמש שודיחה ןאכמ .1945 רחאל גוצייה תלאש תמגודכ תוירוטסיה תולאש 

םירומאה םייתורפסה םיטסקטה ןיב הקיזה חותינב קפתסמ אוה ןיא :רקחמה הדשל עיצהל 

.ןורכיז לש תויטאופ תוביבסל וז הקיז תמגרותמ דציכ ררבל שקבמ אלא ,ילקיסומה םוידמל 

דרהנרב סמומ 

לש בואיסהו היסרגרה תא ראתל דרהנרב סמות הברמ ,תיפרגויבוטואהו תיתורפסה ותריציב 

תעפותב ,הנושארבו שארב ,ורכינ רשא — טרפב תירטסואה וזו — הינמרג תוברת 

.םיירוביצ םילדנקס וררועש ,םינמורו םירופיס יצבק ,םיבר תוזחמ בתכ דרהנרב .םזיצאנה 

ןיבל יתורפס־ץוחה םלועה ןיב חותמל גהנש קדה לובגהו ,ותריצי לש יתרוקיבה םזילאירה 

,ןכאו .טפשמה־תיבב םימשאנה ןכוד לא םעפ אל ותוא ואיבה ,(ינוידבה וא)יודבה םלועה 

םיפוצהו םיארוקה להקל רצויה ןיב גולאידה תודוא לע םינפ יתשל עמתשמ וניאש יוטיב 

ויתוזחמ תאלעה לעו וטע ירפמ םיטסקטה תצפה לע תרסואה ,ותאווצב אצמנ ירטסואה 
.ותומ רחאל הירטסואב 

יקזבהל דעבמ רבעה םע דרהנרב חחושמ (1986-1980)ולש תורחואמה תורפסה תוריציב 

לש היתולובגב ,ןעטא ךכ ,שחרתמ רבעה םע גולאידה .'ילקיסומ םתוח' יאשונ תונורכיז 

תא עטונ אוה םהבש םייביטרנה םירשקהה עיבצהל םידשע ךכ לע .תילקיסומ הקיטאופ 

רכזנ (Wittgensteins Neffe, 1982) ןייטשמגניו לש ונייחא טסקטב רפסמה :ויתויומד 

עורז תא דביאש ןרתנספ ומצעבו קשלה ףוסוליפ לש ונייחא ,ןייטשנגטיו לואפ םע ותודידיב 

רכזנ (Der Untergeher, 1983)עבוטה ןמורב רפסמה :הנושארה םלועה תמחלמב ולש ןימי 

רקיעב עדונש ידנקה יאקיסומה אוה — דלוג ןלגו רמייהטרו ,םינרתנספה וידידי ינשב 

,(Beton, 1982)ןוטב הלבונה רוביג ,ףלודור יבגל םג רומא רבדה .ךאב תוריציל ויעוציבב 

ןורכד םלוא ,ןוסלדנמ־ידלוטרב סקילפ ןיחלמה לש היפרגויבה תא בותכל אוושל הסנמה 

ןמורה רוביג ,רגרל סחיב ןכו ;רחא 'םייח־רופיס' תביתכל ואיבמ לטרה הנא םע השיגפה 

,(Wistoff-Schmidt,2001) טדימש־ףוטסיו לש רקחמה ,ףוסבלו ;ןמכב לש תיתורפסה הריציה לולכמב 

,ןמכב תאמ תירבילל (Henze) הצנה רתו סנה ןיחלהש תורפואב הקיסומ-טסקט יסחיב םנמא קסועה 

לש תיתורפסה התריצי לולכמב םיימוחתךיבה םיסחיה תניחבל הביטקפסרפ תוחתופ ויתונקסמ םלוא 

.ןמכב 
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!ינודנול ןותיע לש הקיסומ רקבמכ ותדובע תונשב רכזנה ,(AlteMeister, 1985)ןקדה הרומה 

Auslöschung. Ein Zerfall,) תוררופתה .הקיתמ ןמורב רפסמה תומד ,וארומ — ףוסבלו 

.ותודלי תונשב רכזנו ןדייה ףזוי תאמ תילקיסומ הריציל ןיזאמה ,(1986 

־אטמה גולונומה ,רתוי םדקומ טסקט קפסמ רבעה םע ידוחייה גולאידל ףסונ יוטיב 

םיילקיסומ םיחנומב ירופאטמ שומיש םיגדמה ,(Drei Tage, 1971) םימי השולש יתורפס 

:1945-1944 םינשב ושחרתהש םיעוריא רואיתל םייטסוקא םייומידבו 

התיה ןייטשנוארטב 1944 :המגודל .תויסאלק אל םוקמ לכמ ,תוילקיסומ תוריצי דימת הז ,תודליה 

,רבוע ינא רשאכ ,םעפ לכבו .המ רתוי עדוי יניא ,חיש עצמאבו [...] רפסה־תיבל הכורא ךרד יל 

.'ואכדל חקא רבכ ךבס תא' :תקעוצו תחא תרבג תקנזמ 

היהש ,יחא לש רבחה .ילוא םינוט רשע־מינש תקיסומ ,תרחא תילקיסומ הריצי ,רחא רופיס 1945 

Bernhard).2, 1993:9)םירזגל ערקנ ולוכ אוהו ,ןומיר זחוא ,הרשע־עברא ןב יתייה ינא ,עבש ןב זא 

ןורכיזב .הווה ןמזל םגרותמ ,םיילקיסומו םייטסוקא םייומידב לגלגתמה ,רבעה ןמ עוריאה 

הנפמה ,יביטטונוק תמוצכ תלעפומ 'ואכד' תוומה ןמסמ לש הקעצה ,דרהנרב לש 

הרופאטמה תא ליעפמ עבשה ןב לש תוומהש םשכ ,'ישילשה ךיירה' תפוקתמ םיעוריאל 

תטישל זמור ילקיסומה חנומה ןויצ .(Zwölftonmusik) 'םינוטה רשע־סינש תקיסומ' לש 

דלונרא ןיחלמה םירשעה האמה לש םירשעה תונש תישארב חתיפש תינכפהמ הנחלה 

לש תינרדומה הקיסומה םע ההוזמה ,הרומאה הנחלהה תטיש Schönberg).3) גרבנש 

הקיסומה סיסבבש תכרעמה וז ,תילנוטה ,תמדוקה תכרעמה תחת תרתוח ,גרבנש 

,ןאכמו :הנשיה תא ליכהל ןיידע היושע השדחה תכרעמה יכ ףא — תיטנמורהו תיסאלקה 

.'ןשיה רדס'ה לש טלחומ לוטיב 'שדחה רדסה' תעפוהב ןיא ,תינשדחה הדותמה ףא לעש 

לש יפוריאה יתוברתה בחרמל םינוטה רשע־םינש תקיסומ לש התצירפ ,תורחא םילימב 

.האצומ לע םג תדמלמ ,האמה תישאר 

תוקרפתה רשאכ ,עורקה ףוגה דועיתל תינרדומ הקיסומ לש יומיד אופא לצנמ דרהנרב 

עוריאה יכ ,רמולו הז בלשב םכסל ןתינ .ףוגה קוריפל לשמ אוה תיתרוסמה תילקיסומה הפשה 

.'ילקיסומ ןורכיז' לש גוסכ דרהנרב לש תיטאופה ותפשב ויתובקע תא ריתומ ירלוגניסה 

הרושקש (das Unheimliche) 'םיואמה' תייווח תא דהדהמה לילצל וא לוקל הנווכה 

םיטסקטמ םיטוטיצ .םוגרתה תורודהממ םוקמ־יארמ יווילב תירבעב םיטוטיצ ואבוי רמאמה ךלהמב 

םוקמ־יארמב וולי םייללכ םירוכזיא ,ןכ־ומכ .(ב"מ)ילש ישפוח םוגרתב ואבוי תירבעל ומגרות אלש 

.תרחא ןיוצי ןכ םא אלא ,םוגרתה תורודהממ 
הרוש לע טילחמ ןיחלמה .םימייקה םינוטה רשע־םינש לש שדחמ ןוגריא לע תססבתמה הטישב רבודמ 
תנגונמ וז הרוש .הנממ קחרתהל וא תינוטאידה תכרעמה תא לולכל הלוכיה ,םינוט רשע־םינש לש 

ףוסהמ תנגונמה הרושה ,הרושה לש 'יאר' ךופיה ,סיסבה תרוש) םינוש םינפוא העבראב עובק רדסב 

.(ןטרסה לש 'יאר' ,[ןטרס] הלחתהל 
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וז הנקסמ 4.ןדבוא לש יטרקנוק ביטרנל דרהנרב לש טסקטב תנגראתמו תוומה לא תועדוויהב 

ומוקמו ןורכיזה תוינויח לע (LaCapra, 1998:19)הרפק־הל לש ותנעט חכונל רהבתהל הרשע 

חישב — תושחכהו תוקחרה ,תוקתעה לע תססובמה ,'תתוועמ'ה ותרוצב םג — עירכמה 

וקופ רידגה ותועצמאבש ,'תיביטקפאה הירוטסיה'ה גשומל המודב ,דועו תאז .ירוטסיהה 

 (1977:153-7 ,Foucault) לש הביצי תוהמ תודוא לע הילשאה לע תרתוומה תירוטסיה הסיפת

לש םיטסקטה םילגמ ,תוירקמהו תוידוחייה םהיתונוכת ךמס לע םתוא תנחובו רבעה יעוריא 

לש המלש הרוש' ,םלוע ירמוח לש םיטנמגרפו העדות יקזבה ,'דגנכש־תונורכיז' ףסוא דרהנרב 

ןיב וז הקיזמ .תוילקיסומ תוריציל הקיזב םיבצועמה ,(Bernhard, 1993:10)'הלאכ םירופיס 

וכרדל קהבומה רטיבה ןה — ןורכיז לש 'תותוועמ' תויציזופמוק ,ןעטא ךכ ,תורצונ הידמה 
.הירטסוא לש יצאנה הרבע תלאש תא 'רוכזל' דרהנרב לש תיטנלוויבמאה 

ןמבג גרובגמא 

.המחלמה־רחאל תינמרגה תורפסה לש תוקתרמה תורצויה ןמ תחא איה ףא ןמכב גרובגניא 

העיפוה התרגסמבש ,47 תצובק םע ונמנ םקלח ,הנמז ינב םירפוס םע גולאיד הלהינ ןמכב 

,םיטנמגרפ ןמכב הדימעה הרישה דצל .תיתורפסה התריצימ האירקהו םימעפ רפסמ 

תא אשונה ףקיה בחר יתורפס רוזחמ חותפל דעונש ,דחא ןמורו תורפואל תירביל ,םירופיס 

יבלשב זא אצמנש טקיורפל ץק םש 1973 תנשב התומ .(Todesarten)'תוומה ינפוא' תרתוכה 

'ישילשה ךיירה' ןוטלש תפוקתמ יטמוארט עוריא רשקנ ןמכב לצא םג .םיינושאר תווהתה 

:תיתורפסה התריציב םימיל םיעיפומה ,המיא יררועמ תולוקב 

,ארונ הכ היה הז .טרופנגלקל רלטיה ידודג לש הסינכה .יתודלי תא בירחהש ,םיוסמ עגר הז היה 

תומהנה ,היתובקע תא הריתוהש ,וזה הארונה תוילטורבה [...] ילש תורכזיהה הליחתמ הז םוימש 

.(Bachmann, 1983: 111) הנושארה תוומה־תמיא לש העפוהה — הדיעצהו הרישה ,וללה 

־ייח לש ינושאר עוריאכ דבועמ וא רזחושמ םיצאנה םע שגפמה ,דרהנרב הרקמל המודב 

תדעצ תנגראתמ ךכ .תרפוסה לש ןורכיזה ילולסמ תא דיתעל עבקיתש המוארטב ,תודלי 

תרזחשמ תורפסה תריצי ובש ןפואב ונייהד ,תורכזיה לש םייטאופ םירשקהב ,רומאכ ,קסוע הז רמאמ 

םירקחמ ,ךכיפל .ילקיסומה םוידמל הקיז ךותמ םיבצועמה םייתורפס םילכב 'תורכזיה' לש תוביבס 

ןוידה תרגסמב םייזכרמ םניא ,הקיסומה םוחתל תורישי םיעגונה ,םייטילנאוכיספ וא םייביטינגוק 
,(Widmer, 1992: 74) רמדיו לש ורמאמ תא ,לשמל ,ואר ,הקיסומו הזילנאוכיספ אשונל .ןאכ עצומה 

ילברו־הרפ בלש םוקמב הפשה ןמ גרוחה (postverbal)ילברו־טסופ בלש םע הקיסומה תא ההזמה 

 präverbal)) טקייבוס ינוניכ לש בחרמכ תילקיסומה העונתה לש תויביסרגורפל ןעוטו ,יביסרגר
Heinz, 1994:) ץנייה לצא אצמנ וו הנעט לש גויס .עדומ־אלב וקחדוהש תויווח ימשר םע תודדומתהו 

Reik,:תפסונ האירקל .שפנה ייח לש הזילנא ירשקהב הקיסומה תרדגהב הקיטקלאיד רתי שרודה ,(51 
 .1997 ,1983; Rötter
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עגר תרמשמה ,תיביטקפסורטר הנומתל ןמכב לש התדלוה ריע תובוחרב םייצאנה םידודגה 

,המיא תייווח לש (Urszene)'תינושאר הניצס' ןיעמ יהוז .תוומה־תמיאב הרכה לש עירכמ 

ןנושלב תדהדהמ — ןמכב לש תיתורפסה התריצי לא תלגלגתמו תודליה סרה םע ההוזמה 

גולונומל דוגינב ךא .{Malina, 1971)הגילמ ןמורב 'ינא'ה תומד ךרד תצרופו תויומדה לש 

,תוומה עוריאל תיריבחת תוכימסב םינוטה רשע־םינש תקיסומ תא ביצמה ,דרהנרב לש 

,(הדעצה בצקמ ,הרישה ,המהנה תולוק) םיפושח םייטסוקא םינמיס גיצמ ןמכב םע ןויאירה 

ןמורב קהבומ ןפואב הלגתמ רושיקה ,תאז םע .רישי ילאוטסקטרטניא רושיק םירדענה 

תאמ תילנוט־א הריצי :ילקיסומ טסקט־בס לע ססובמה ,(ןויאירה תא םירטהש) הנילמ 

ללוכה ,ןמורה .(Pierrot lunaire, 1912 :'ירורהסה ורייפ') רעל ורייפ תארקנה ,גרבנש 

רשקהל סחיב יביטקלפר טביה םינפמ ,(רוחאלו םינפל)ןמכב לש התריצי לולכממ םינייפאמ 

־לנויצאנל ,הירטסואו הינמרג לש 'בורקה רבע'ל ,ונייה ,ותריצי לש יתוברת־ירוטסיהה 

5.'הפורטסטק'לו םזילאיצוס 

הכיתמה ,ןמכב לש הפשה ייוסינ .תילקיסומ־תיטאופ הפש ייוסינ םיגצומ הנילמ ןמורב 

דגנכ םילעופו ןורכיזה תלאשב קודה רשק םירושק ,הזורפה ןושלב םיילקיסומ םיטנמלא 

ןמורב .ובאטו הרוזנצ לש םייתרבחו םיישפנ םינונגנמ דגנכ ,הייחדו לוטיב ,הקחדה ימוסחמ 

לגוסמ וניאש ;'רפסל' תלוכיה תא דביאש טקייבוס לש םייטואכ תוהז יבצמ םיטטרושמ 
תודוא לע םיביטרנ לש הרדיסל המוארטה תדבועמ םתרגסמב ההלבה תומולח תא שרפל 

תישפנה 'הרזחה תייפכ'כ האירקל תנתינ ןמכב לש תיטאופה םולחה־תדובע .תוללעתהו חצר 

(139 :1995 ,ןמכב) תוירע־יוליג ,העיגפ ,הלפשה לש תויתייווח תויצאוטיס לא 'ינא'ה לש 

גרההו חצרה תוטישל םיזמרמ םייומידה ןמ קלח .התימ ינפואב םירושקה םייומיד לאו 

ןמורה לש ינשה קרפה תא חתופה רואיתה אוה ךכ .הדמשהה תונחמב ומשיי םיצאנהש 

והז ,םיזגה־את ךותב תאצמנ ינא' :'ינא'ה לש תעובמהו יוזהה םלועב pww תא חיכנמו 

.(128:1995)'םלועב לודגה םיזגה־את 

םירופיס'ה םה ולא .םירופיס לשו םלוע ירמוח לש ינוגרטה םקרימ שי ןמכב לצא ףא 

לש םינייפאמל הקיזב םידמוע םהינייפאמש ,(242 :1995) 'לודגה רופיסה יושע םהמש 

ןתינ אלש ,לודגה רופיסה רופיסב תלשכנ הנילמ ןמורב 'ינא'ה תומד .תוילקיסומ תוריצי 

רלטיה תיילע םע וצפונ וייומידש םלוע ,'לומתאה םלוע'ל ךייש אוהש ןוויכ ,דוע רפסל 

,םירופיס קר םירתונ לודגה רופיסה ןמ .בתכיי אל ,יסאלקה ,'הפיה רפס'ה ךכיפל .ןוטלשל 

.ותיב ריקב םלענ םרטב 'הנילמ' הנוכמה וליפכ ידיב דיקפה 'ינא'הש םיטנמגרפ ףסוא 

ירוטסיהה רשקהב קפסמ ירקחמ ןויד עצוה אל םיעשתה תונש עצמא דע תוחפל ,עיתפמ ןפואב 
הפשב תורפסה תא תנייפאמהו ןמכב תריציל תיזכרמה גוצייה תייעב לע ויתוכלשהבו יפיצפסה 

.Weigei, 1994: 233 :לצא ךכל תפסונ תוסחייתה ואר .1945 רחאל תינמרגה 
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 II

טרצומ ,ןדייה :'הרדאה' לש ילקיסומ טסקטרטניא 

תוינבתב שומיש ,רומאכ ,אוה םירפוסה ינש לש תילקיסומה הקיטאופל עגונה יזכרמ טביה 

םייומידב ורשקנש םייגולואידיא וא םייטתסא םידוק תוליעפמה ,תוילאוטסקטרטניא 

,םינמא לש תומשב םייובח הלא םידוק 6.ילקיסומה םוידמה לש םייטרקנוק םיירוטסיה 

,םיניחלמ לש םהיתומש .תיגולוקיסומ היגולונימרטב וא תוילקיסומ תוריצי לש תורתוכב 

םג הז רשקהב םיווהמ ,גרבנש וא רנגאו ,ידלוטרב־ןוסלדנמ ,ןבוהטב ,טרצומ ,ןדייהכ 

,'ישילשה ךיירה' תפוקתב םאישל ועיגהש ,םייגולואידיא םיעוריאל 'םיזמור םיטנמלא' 

לש הרדאהו סויג ,ןונאק לש תורדגה :ןוגכ ,תורפסה תוריצי לש יטמתה עקרב םיאצמנהו 

.'תידוהי הקיסומ' לש (המרחה) הרדה ,ןיפוליחל וא ,'תימואלה הקיסומה' 

קפוא העיצמה ,הקיסומה לש תיטנלוויבמאה תוהמה תא דרהנרב רזחשמ הקיחמ ןמורב 

יזכרמ יטרקנוק רשקה .אסיג ךדיאמ ,יגולואידיא סויגל תינענ םלוא ,אסיג דחמ ירוטפיצנמא 

וסויגו ,ךוניח תורטמל תויסאלק תוריצי לש ראוטרפרב שומישה אוה ,ליעפמ ןמורהש 

ןמורב 7.'ישילשה ךיירה' ןוטלש תפוקתב הלומעת יכרוצל הז ראוטרפר לש יביטלופינמה 

לש הניגנ ירואית תועצמאב רקיעב יסאלקה ראוטרפרה לש טסקטרטניאה ןנוכתמ ןודנה 

טרצומכ ,םיפסונ םייסאלק םיניחלמ לש םהיתומש רוכזיא ידי־לע ןכו ,ןדייה תאמ תוריצי 

לש התניגנ ילילצ תא וארומ עמוש ,וירוה תייוולהל גזפלוו תזוחאל ועיגהב דימ .טרבושו 

תחתפנ ןדייה לש ותריצי ילילצב .הרובקה עוריאל תננוכתמה תירפכה תרומזתה 

־ילכ תקיסומשכ ,יתודלי לש םירהצה־רחא תעשב יתרכזנ' :רבעה לש הביטקפסרפה 

תא ראתמ וארומ רשאכ ,(154 :1999 ,דרהנרב) 'ירדחל הלוע התיה רפכה לש הפישנה 

ןיב ןיחבמ אוה ךכ .הכרעהו היכררייה ,הנחבה תריצי ךות רפכה יעוריאב ונגונש תוריציה 

םיעטק ןיב ,םייעוצקמ םיאקיסומ ןיבל רפכה ינגנ ןיב ,תיממע הקיסומל תיתונמא הקיסומ 

תאו טרצומ תא בהוא ינא' :םייסאלקה םיניחלמל ותביח תא ףשוחו ,םיבכרומל םיטושפ 

.(154 :1999)'יתבשח ,ונממ לודג דוע ןדייה לבא ,ןדייה 

תונרציה תא ראתל ידכ (Kristeva. 1967) הבטסירק ידי־לע עבטנש ,'תוילאוטסקטרטניא' גשומה 
םייקמש םיסחיה ןמ תועבונה תועפותה ןווגמ לכ לע הסכמ ,יתורפסה טסקטה לש תינושל־סנרטה 

.(70 :1985 ,תרופךב) םיטסקט לש ינמז־וב וא/ו םדוק סופרוק םע ןותנ טסקט 
ךוניח יכרוצל תיגולואידיא היצטרפרטניא־הר תרזעב סיוגו שדוקש ,'ינמרג'ה ילקיסומה ןונאקה 
,ןבוהטב ,טרצומ ,ןדייה ,הנושארה תיאניווה הלוכסאה יניחלמ תאמ תוריצי בור־יפ־לע ללכ ,הלומעתו 

תלאשל .(Prieberg, 1982: 257-8) שדחה ינמרגה סותימה תא וננוכש ,רמאו תאמ תורפוא דצל 
רנגאווכ םיניחלמ לש םהיתוריצי לוצינ דחוימבו ,1945-1933 םינשה ןיב הקיסומה לש היצזיטילופה 

Levi, 1994::לצא ואר ,ירטסואה הרקמה לש ודוחיי לע .Huber, 1992:92-107 :םע םג וושה ,ןבוהטבו 
 210-214.
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ףא לע ,טעמכ םייגלטסונ ,םייבויח םירשקהב ןדייה לש ותריצי ,ןכ םא ,תרכזנ הליחת 

הינוריאה ףא .ןירדהמל ינמרג ליכשמ ךרדכ ,ומצע וארומ ליעפמש ,יכררייה גוויסל התונעיה 

: 1999)'םיהובג םישיא ןעמל ,לוכיבכ ,ההובג הקיסומ השרדנ גזפלוול' יכ ,הנעטב תעלבומה 

,תיסאלקה תיתונמאה הקיסומל תירפכה תיממעה הקיסומה לש התמורתב האדוהה וא ,(155 

וניעטהש םיידיתע תונשרפ ירשקהל ,ילוא ,תזמרמה ,הירוגטקה הקולחה תא תושטשטמ ןניא 

תשחרתמ 'ןדייה' עוציבב 'יצאנ'ה ןמסמה תכירכ .קהבומ יגולואידיא ןעטמב הקיסומה תא 

ןכמ רחאלו ,ינוימד ,יטתופיה שיחרתכ הליחת ,ויחאו וירוה תייוולה תא וארומ לש רואיתב 

ירבחו םייצאנ םיניצק ,תילותקה הייסנכה יגיצנ ,הז דצל הז ,םידעוצ היוולהב .ישממ עוריאכ 
:רבעשל תיצאנה הגלפמה 

ענ היוולה עסמ ,יתבשח ,םעפה בוט רתוי ,ןדייה לש עטקה תא בוש הנגינ תימוקמה תרומזתה 

דוחייב ,יתוא םידילסמ םידעצמ ,תוכולהת יתאנש דימתמו זאמ [...] תורבקה־תיב תארקל תעכ 

הבשחמה .יתבשח ,םידעצמו תוכולהתב וליחתה םלועבש תונוסאה לכ ,הקיסומב םיוולמ םהשכ 

תא יל ומהיזש ,תיתחת הבונדמו תילע הבונדמ רבעשל םירטיילואגה םידעוצ ירוחאמ קוחר אלש 

ירבח ודעצ םירטיילואגה ירוחאמ .הליחב יל המרג ,םייחה לכל התוא יל וסרהו םידליה־תליו 

.םיבעותמה םייצאנה םילאידיאל םתמחלמ לע םדה־רוטיע יאשונ ,םייבק לע םקלח ,םיערה־תירב 

(ב"מ ,רוקמב תושגדהה :295-294 :1999 ,דרהנרב) 

וריתסה הבש ,'םידליה תליו' לש (beschmutzen :'םהזל' לעופה ןמ) תומהדזהה ךילהת 

,(Gauleiter) םירטיילואגה ,םשה ירסח םיניצקה תא רבעשל תיצאנה הגלפמה ירבח םירוהה 

הנעטוהש הקיסומה לע יגולנא ןפואב דמלמ ,(207 :1999) המחלמה רחאלש םינשב 

ןמורב תבצועמ ךכ .הוואר ידעצמו תוכולהת ,חוכ ינגפמל הלצונו תיגולואידיא תונשרפב 

ןיבל תיטסילאיצוס־לנויצאנה תרוסמל ילקיסומה ןונאקה לש ימואלה סוכינה ןיב היגולנא 

ןוטלש תפוקתב תישאר ,גזפלוו תזוחאב תיצאנה הגלפמה יגיצנו סא־סא יניצק לש תוחכונ 

.היוולהה תעב ףוסבלו ,המחלמה רחאל ךשמהב ,'ישילשה ךיירה' 

תוריציה לש הכירצהו תולבקתהה ירשקה תא הכותב תכרוכ ןונאקל תוסחייתהה 

הז ןיא' :וארומ לש יתרוקיבה ךלהמל יזכרמ יוטיב איה ויתחת הריתחה ןכ לעו ,תוילקיסומה 

,ןדייה ונל שיש ,יאמצע שאר ונל ןיא לבא ,טרצומ ונל שיש' ,ודימלתל רמוא אוה ,'יחורל ללכ 

.(71 :1999)'םוטמטה גגוח תאז םעו ,טרבוש ונל שיש ,בושחל ונקספה טעמכו ונחכש לבא 

ינפוא תא ונייפיאש ,תוינויצקאירו תויטנדקד תומגמ יפלכ ,ןכ םא ,תינפומ תודגנתהה תעונת 

תועצמאב ,טסקטה תולובגב תושממתמ הלא תומגמ .תירטסואה הרבחב הקיסומה לש הכירצה 

יכרע תחת הריתחה ןבות ןאכמ .ההובגה תירטסואה הרבחל תימינוטמכ הבוציעו םאה רואית 

.שדחמ ליחתהל תנמ לע ותוא קוחמלו רוקמה לא בושל אווש ןויסינכ תרוסמהו החפשמה 

לש הלודגה הסימה תא עומשל הלוכי הניא יכ ,'ינא'ה תנייצמ הגילמ ןמורה לש גולורפב 

לש לשכה ןויסינב רשקנ ,טרצומ תאמ Exsuitate Jubilate טטומה םש לש רזוח רוכזא .טרצומ 

הנממ שרוד הבוהאש רפסה אוה — (das schöne Buch)'הפיה רפסה' תא בותכל 'ינא'ה 
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ריע תכפוה סותימב .טרופנגלק דוסיי לע יגולותימה רופיסה תא ללוגמ 'הפיה רפסה' .בותכתש 

(התראפת ימיב תירגנוה־ורטסואה הכלממל זמר) םידממ־תבחר הכלממל 'ינא'ה לש התדלוה 

,רפסל החילצמ הניא 'ינא'ה .תלשכנ רפסה תביתכ ,רומאכש אלא .הכיסנל — המצע 'ינא'הו 

תושממל לעמ גלדל ,רוכזל הל עירפמ והשמ :טרצומ תא דוע עומשל הלוכי הניאש םשכ 

הימוטוכיד תבצעתמ ןמורה ךלהמב .ההלבה תומולחמ הילא תטבינה תיטרקנוק תירוטסיה 

תרוסמ לש ןמסמכ גרבנש ןיבל תינומרהו תיסאלק תרוסמ לש ןמסמכ טרצומ ןיב תיטנמס 

סיסקארפ רמומ ,הנילמ לש ינברואהו יגולונכטה ,יטסינרדומה םלועב .תינומרה־סיד תינרדומ 

.היינשה תיאניווה הלוכסאה לש הזב הנושארה תיאניווה הלוכסאה לש גוצייה 

רזחשל תנמ־לע דרהנרבל שורד ןדייה לש ילקיסומה טסקט־בסהש םשכ יכ ,אופא הארנ 

תא עבקל ידכ טרצומ לש ילקיסומה טסקט־בסל ןמכב תשרדנ ,הקיחמל אשומכ רוקמה תא 

יגיצנמ םיינש — ןדייה ומכ ,טרצומ .רוקמה לא הבישה ןולשיכ תועצמאב 'רבש'ה תעדות 

םלוע לש םינמסמ םה ,תיסאלקה הקיסומה לש 'בהזה רות'מ ,הנושארה תיאניווה הלוכסאה 

הקיזה ךרד לע דעותמ ומצע ןולשיכה .םויק תוכז ול ןיאש ,דוע םייקתהל לוכי וניאש יתוברת 

תפש לא הנופה — הימוטוכידב ידגנה ןמסמה — גרבנש לש ותריציל יתורפסה טסקטה לש 

.הקיסומה לש גוצייה יקפוא תא ללכשל ידכ ,הזורפ תפש ,םוי־סוי 

גדבנש ,ןוסלדנמ :'הרדה' לש ילקיסומ טסקטוטציא 

תאמ תוילקיסומ תוריצי עוציב לע רוסיא לטוה 'ישילשה ךיירה' לש ונוטלש תפוקתב 

ריע'ב ףא .גרבנש דלונרא וא ,ידלוטרב ןוסלדנמ סקילפכ ,ידוהי אצומ םע והוזש םיניחלמ 

תיאניווה הלוכסאה לש ןתריציו ןבשומ םוקמ ,תיטסידרגנוואהו תיסאלקה 'הקיסומה 

לש ןתעמשה הרסאנ ,('השדח' םג הנוכמה) היינשה תיאניווה הלוכסאה לשו הנושארה 
לש תומגמב רכינו הירטסוא לש יתוברתה הלרוגב עבטוהש 'רוסיא'ה םע 8.הלא תוריצי 

רכזנה ,דרהנרב תאמ ןוטב ןמורה רוביג ,ףלודור דדומתמ ,ןווינו תוירנויצקאיר ,םזינוטרופוא 

דרהנרב השועש שומישה .יחרזאה רדסה ירעשל ץוחמ לא עקוהש ילקיסומה טסקטרטניאב 

,הביתכה יישק :םייתלילע םיביכרמ רפסמ ןיב רושקל דעונ ,ידלוטרב ןוסלדנמ לש ומשב 

סחייתמה ,(Weiner, 1993:61-69)רנייו לצא רכזנ ,הקיסומה לש הקיטתסא ןיבו תידוהי תוהז ןיב רשקה 

יריכבל ברוקמ היהו תיטסילאיצוס־לנויצנה היגולואידיאב ךמתש ןיחלמ ,(Pfitzner) רנציפ סומלופל 

תומגמל סיסב הוויה םלוא ,ראמייו תקילבופר תפוקתב םנמא שטינ הז סומלופ .יצאנה ןוטלשה 
םירשקהב הקיסומ תודוא לע רנציפ לש תימלופה הביתכה .'ישילשה ךיירה' תפוקתב תויטננימוד 
ינפמ הדרחה תאו ששחה תא הפשחש ,תימוטוכיד םייומיד תכרעמ לע הססבתה ,םייטילופ־םייתוברת 

,ילוח ,תוישנ םע התהוז 'הריעצה' הקיסומה :וידימלתו גרבנש תמגודכ תולוכסא וא םימרז 
יפכ — (die große Deutsche) 'םילודגה םינמרגה' תרוסממ הקיסומה לומ ,היכרנאו היצנטופמיא 

.היצנטופ ,תויביטקורטסנוק ,תוירבג םע התהוזש — 'ישילשה ךיירה' תפוקתב ונוכש 
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עסמ ,תוימשיטנאה ,רדענה ידוהיה ,תינמרג תוברת ,הירטסוא ,היפרגויבוטואה וא היפרגויבה 

םבשומ םוקמכ ןמורב תגצומ ,המחלמה רחאל םינשה לש ,הווהה לש הירטסוא .תורכזיהה 

תודסומה לש הררשה םוחתכ םגו ,םהיכמותו םיטסילאיצוס־לנויצאנ םיגולואידיא לש 

,תינאכמ הניגנ־תבית איה הב תבתכנה הקיסומה — ןמורב ןכ םג תחכונה ,הניו .םילותקה 

:1991 ,דרהנרב)קבואמ הנורטאיתו ,ומטמטיה היתורומזת ,הארשה ילוטנ םינטלרש היחצנמ 

ףא לע ,המ־רבד ליצהל ףלודור למע הידירשמ .הדובא תילקיסומ תרוסמ לש ריע יהוז .(52 

.ךכ םושמ אקווד ילואו ,גיצפיילב וימי בור הליבש ,ידוהי אצוממ ינמרגה ןיחלמכ קוסיעה 

לש תורפואה תמגודכ — תורחא תוילאוטסקטרטניא תוינבת יכ ,אופא הרקמ הז ןיא 

הרורב היציזופואכ ןמורב תונגראתמ ,(34 :1991) ףלודור לש ותוחא לע תודוהאה ,רנגאו 

הביבסמ םירזגנה םיישק ךותמ הביתכ ןויסינב לפטמ ןמורה .ןוסלדנמ לש ויתוריציל 

— רנגאו לש ותריצי םע ילובמיס ןפואב ההוזמה ,הלוח ,תיטנדקד תיטילופ־תיתרבח 

ליעפמ 'גרבנש' ןיחלמה םש רוכזיא ,תאז םע .תינמרגה תוברתה םנ לע הלעוהש ןיחלמה 

.םייגולואידיאה ראוטרפרה ירוסיאמ םיגרוחה תועמשמ ירשקה 

.(musikalische Prosa)'תילקיסומה הזורפ' ה אוה גרבנש לש ומשב ורשקנש םיגשומה דחא 

הנחלהה תטיש תא (Schönberg, 1975: 414-416) גרבנש רידגה הז גשומ תועצמאב 

לצא רבכ םירכינ הטישה לש הינצינ .ילקיסומה ןויערה לש ,יקנ ,קיודמ חותיפ תרשפאמה 

יומידל דוגינב ,'יביסרגורפ' ןיחלמ וב האר גרבנשש)סמהרב רקיעבו טרצומ ,ןדייהכ םיניחלמ 

תומכסוממ רורחשה תישאר תא אופא תנמסמ תילקיסומה הזורפה .(ול סחויש ינרמשה 

רשא ,תילנוט הטישו תינומרה תויקוח ,תולוק תכלוה ןוגכ ,היציזופמוק לש תויסאלק תויתרוסמ 

הכוז התרגסמב :גרבנש לש םינוטה רשע־םינש תטיש יפל הקיסומה ,'השדח'ה הקיסומב ואיש 

.טפשמב הלשמ דיקפת תלעב הלימ היה וליאכ ,דרפנ הלועפ בחרמל ביטומ לכ 

קלח התיה ,ילקיסומה טפשמה לש םיירטמיס־א םינייפאמ השיגדהש ,תילקיסומה הזורפה 

םישדח יוטיב יעצמא אוצמל הפוקתה יניחלמ לש ךרוצה תא האטיבש ,רתוי הבחר המגממ 

ףא תכייש וז המגמל .(Danuser, 1997: 864) תינרדומה הרבחב טקייבוסה תויווח דועיתל 

.רניל ורייפ ,ולש תילקיסומה המרדולמכ גרבנש חתיפש (Sprechgesang) 'רובידה תריש' 

תושימגב ענה ,(Sprechton)'רוביד־לילצ' ןיב לדבהה תועדומ לע תתתשומ 'רובידה־תריש' 

.םיעובק לילצ יהבוגל לובכה ,(Gesangston) 'הריש־לילצ' ןיבל ,םינוש לילצ יהבוג ןיב 

ביכרמה םע תרבודמה הלימה לש יטנמסה ביכרמה תכתה ןויסינב רובידה־תריש לש השודיח 

םילילצה יהבוג תא רידגהל גרבנש הסינ רעיל •תייפב ,ןכאו 9.הקיסומה לש ילילצ־ימתירה 

תורבהל ידולמו ימתיר עוביק תונקהל ןויסינה .'רובידה־תריש' תא לצינש ןושארה היה אל גרבנש 9 
ךלמה־ידלי ותריציב (Humperdinck) קנידרפמוה ידי־לע רבכ עצוה ,םיוות תרזעב רובידה 
 (1897 ,Königskinder). הבלושו ,יאמצע דמעמל התכז אל ,ינאירנגו טנאירווכ הספתנש הריציה ךא

.(Stephan, 1998: 1699) הליגר הרפואב ףוסבל 
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תנמ־לע ,יוויתה תטיש לולכש ךות ,(Sprechstimme) רבודה־לוקה תורבה לש סומתירהו 

.יתיריש' אל ךא ,תילקיסומ אהתש 

לש תינשדחה ותריצי לע םיביגמ ןמכבו דרהנרב לש םייתורפסה םיטסקטה יכ ,רמול ןתינ 

גרבנש וחתיפש 'תילקיסומה התרפה' םע גולאיד דרהנרב לש טסקטה םייקמ ךכ .גרבנש 

,תילקיסומה תרגסמה לא תוינושל תודכיא הקיתעמ תילקיסומה התרפהש םשכ :וידימלתו 

לא תוילקיסומ תויוכיא הקיתעמ דרהנרב לש (prosaische Musik)'תיאזורפה הקיסומה' ךכ 

'סננוסידה רורחש'ל גרבנש לש ותשירד תא שמממ ומצע ןמורה 10.תיתורפסה תרגסמה 

בתכיהל תנאממה הריצי ותויהב ,רופיסה דגנ תונווכתהב ,ומצע דגנ היינפב (216 :1975) 

לוטיב .יגול רבסה הל קפסל ןתינש םיעוריא תולשלתשהכ ,יטנרהוקו רוגס ביטרנכ וא רופיסכ 

לש רבוגה השומיש ידי־לע ,(216 :1975)'תבחרומה תוילנוטה' ךרד םיילנוטה םיסיסבה 

יגולנא תויהל יושע ,םייטננוסנוקה הלא תחת ,םייטננוסיד םיחוורמב תינרדומה הקיסומה 

ןתינש יתביס יתלילע ףצר רדעיהל ,ונייה ,דרהנרב לש תורפסב םייגולה םיסיסבה לוטיבל 

.תויטסילאיר תוקמנה תועצמאב וקמנל 

:רגיל ררייפ ,21 יפוא המרדולמה םע יתבכיש־ברו בכרומ גולאיד תלהנמ ,הדיצמ ,ןמכב 

Pierrot lunaire: Dreimal)וריר רבלא לש רעל ורייפ ךותמ םיריש הצבש זנימצפ שרלש 

 1912 ,Sieben Gedichte aus Albert Girauds Pierrot lunaire), וז המרדולמ ".גרבנש תאמ

הפש רחא וישופיח תרגסמב גרבנש לש תינויסינה ותריציל תיזכרמ המגודל רבכ הז הכפה 

רשפא .תונוונמ תוילקיסומ תורוצמו תוילנוט תואשילקמ תררחושמה ,תמדקתמ תילקיסומ 

לש םייאחרפה ,םיימוי־םויה םיקפואל הקיסומה תא חותפל הצר גרבנש יכ ,ןכ לע ,ןועטל 

.הכותב לעופה טקייבוסה תוקושת תאו תושממה תא אטבל ביטיתש תנמ לע ,רובידה תפש 

אלא ,גרבנש לש ךלהמה לע ןמכב הביגמ ,ילקיסומ טסקט־בסכ המרדולמה תריחבב 

תחיתפ אלא ,םוי־םויה תפשל הקיסומה תחיתפ אל :הנוש הלש תילמוידמה אצומה־תדוקנש 

.םיילקיסומ םיקפואל ,םוסח ,לבגומ חישב תשמוממה םוי־םויה תפש 

— גרבנש תאמ רעל ורייפ — ילקיסומה טסקטרטניאה ןעטנ הגילמ ןמורה ךלהמב 

הניפש ,סרהלו המחלמל םדקש ימויק בצמל ההימכ לש ןמסמכ ,תישאר :הלופכ תועמשמב 

'תוומה־דחפ' לש העידיו ןברוק תעדותב תברעתמה המשא תעדותל ומוקמ תא 

 (Todesangst; 132 :1995 ,ןמכב); הבישה ןולשיכב האדוהו הרכה לש ןמסמכ ,תינשו

לצונ ,ךרצנ ,קוזינ ,קחשנ לוכה ךכ־רחא [...] לוכה יל היה הבש הפוקת'ל ,יגלטסונ בחרמל 

.רבעל תוירחאמ רורחש יפלכ תרוקיב תרזגנ ונממש — (224 :1995)'סרהנ ףוסבו 

,'תילקיסומה הזורפה' גשומ לש ךופיהכ (Herzog, 1994:35-6)גוצרה ידי־לע הנושארל עצוה הז גשומ 10 
תויצנוונוקהו רופיסה דגנ הינפה אלא ,תוילקיסומה תויצנוונוקה וא הקיסומה דגנ הינפה אלש יפל 

.דרהנרב לש הביתכה תויגטרטסאב תרכינ תויתורפסה 

21 גרבנש רחב ,(Hanleben)ןבלטראה ידיב תינמרגל תיתפרצמ ומגרותש וריד לש םירישה 50 ךותמ 11 

.(Schönberg, 1996) םתעפוה רדס יוניש ךות ,תוביטח שולשב םנגריאו םיריש 
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ירישה טסקטהמ םיטוטיצ דצל ?הלופכה תועמשמה תא יתורפסה טסקטה הנוב דציכ 

דיקפתמ (ימתיר־ידולמ וק) םיוות יעטקמ ןמורה ךלהמב םיעיפומ ,גרבנש ידיב ןחלוהש 

'ןשי חוחינ וה' ,הז ריש .(Schönberg, 1996:94-6)רוזחמב ןורחאה רישה לש רבודה־לוקה 

 (0 alter Duft), תודגא לש ןשי חוחינ' םשונו תומולחב עוקשה ירישה רבודה תא גיצמ',

ימ)ילנוטה סיסבה :רישה לש ומויסב ינוריא חפונ ןמוט גרבנש ,תאז םע .וידחפ תא גיפמה 

חוורמב תיפוס גגופתמ ,תינומרה תוביצי לש יעגר םשור הנקמו ןיע ףרהל הלגנה ,(רודמ 

סויפה תיילשא לש הכרפהב שרפתהל יושע ילקיסומה ךלהמה .םויסה ילילצ לש יטננוסידה 

טטוצמ הנושארל .דימ רהבויש יפכ ,הנילמ לא קתעומ הז ךלהמ .הריציה לש יטמתה רושימב 

קראפה לע תרפסמ 'ינא'ה .הנילמ תומד תעפוהל ךומס גרבנש תריצימ ילקיסומ טפשמ 

,ןמכב)'תודגא לש ןשי חוחינ וה' :'ינצייצ לוקב דיסכ ןבל ורייפ' הל רש וילעש — ינוריעה 

םידובא תומלוע לא ,עוער ,דיחי רשג תרבודל עיצמה ילקיסומה טפשמהש אלא .(8:1995 

ימימ רבד רבכ תרכוז יניא'ו :הלש תבקועה הזרכהל הריתסב דמוע ,תודלי תונורכיז לש 

,ןמזב־וב תיטמוארט הדרחו תיגלטסונ ההימכ לש םיאשומב רבודמ .(םש :םש)'תודגאה 

.היינשה םלועה תמחלמ לש רבשה תדוקנ םע ןמורה לש יודבה םלועה תולובגב םירשוקמה 

יל שי' :ןורכיזה ןונגנמ לש רוערעל המרגש ,תיטירק תמוצכ םיגצומ המחלמה יעוריא ,ןכאו 

: 1995)'הווקת לכ התיה אל תוסירהה תפוקתב .תורכזיה לכ םע תרבשנ ינא .ןורכיזב הערפה 

.המחלמה ינפל ררוגתהל הגהנ ובש בוחרב תרבוע איהשכ 'ינא'ה תראותמ ,לשמל ,ךכ .(190 

איצוהל ,ורבע לע דמליש רבד וב אוצמל ןיאו ,םירחא לש םהידיב אוה תיבה תעכש אלא 

:גרבנש לש ותריציל הזימרב םידדוקמה תובקע־ייומד וא תובקע 

ןכש וא ,םולכ טעמכ ,םולכ םש היה אל וליאכ 26 הסאגקירטאיב דיל תרבוע ינא םויה לבא ... 

:1995 ,ןמכב) .דוע ותוא םישיגרמ אלש ,ורבע םינמזמ חוחינ ,והשמ הזה םוקמב םעפ היה ,היה 

(ב" מ ,ילש השגדהה) (9 

ראותמ ,ןמורה םויסל ךומס ,רניל ורייפמ רבודה־לוקה דיקפת לש ףסונ טוטיצב ,דועו תאז 

רתנספה דיל ומוקמ תא ספותה ,וליפכ ,הנילמ ידי־לע ףחדנו הניגנב לשכנ אוהשכ 'ינא'ה 

'עומשל הלוכי ינא קרו ,ןיאצחל רשו רבדמו שממ ןגנמ אוה .זא ומכ' דיקפתה תא ןגנמו 

,ונייה ,רישב ןורחאה תיבה ןמ סויפה יטפשמ ינש לע חסופ הנילמ לש עוציבה .(1995: 233) 

ןושארה טפשמה ןיב רבחמו ,'בוהאה םלוע'ב ורייפ לש תסיופמה תוננובתהה רואית לע 

שמח) הביתב עובקה תומעפה רפסממ הגירחל םרוג םיטפשמה יוחיא 12.יעיברה טפשמל 

.החיספה תלועפ לע דיעמה ,ירטמיס־א הנבמ רציימו (תוינימש הנומש םוקמב תוינימש 

תחת הריתח :תילקיסומה הריציב רבכ רכינש ךלהמה ךשמנ הנילמ ןמורב יכ ,ךכיפל ,הארנ 

עגר תא ןייפאמה ילובמיס 'ערקי ןמכב לש 'זאטנומה תכאלמ תנמסמ (Caduff, 1998:193) ףודק יפ־לע 12 

.וחתפל תשקבמו הז ינשרפ ןוויכל תינענ ינא .רפסמכ הנילמ לש ןוניכה 
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תא דעתל ידכ תינומרהסידהו תילנוט־אה הקיסומה תא תלצנמ ןמכב .תינומרהה הילשאה 

תומד .יגלטסונ רבע לא 'הביש' לש ןולשיכה תויחרכה תא ןאכמו ,'הפורטסטק'ה תעדות 

לש גולורפב אל — תודגאה ימימ רבד רוכזל הלוכי הניא ,ורייפ תומדל דוגינב ,'ינא'ה 

םירדענ המלשהה וא סויפה ,גרבנש לש תילקיסומה הריציל המודב .גוליפאב אל ףאו ןמורה 

.(246 :1995)'חצר' לש םילא טקאב תמייתסמה ,תיתורפסה הריציה ןמ 

־לוק' ,'תילקיסומ הזורפ')גרבנש חתיפש תוילקיסומה תומגמה יכ ,םכסל ךכ םא ןתינ 

הפש — ילקיסומה םוידמל הקיז ךותמ — וחתיפש םירפוסה ינש רובע תוינויח ןה (ירבוד 

לש יטנלוויבמאה םסחיל יוטיב .הזורפה ןושל לש תויצנוונוקב תערופה ,השדח תיתורפס 

הלגנ ,תינמרגה הפשה ,הביתכה תפש לא (הקושת תמועל רוכינו דשח) םירפוסה 

תא רציימ דרהנרב .םינושה םיטסקטב םיטקונ םהש תויטאופ־תוינושלה תויגטרטסאב 

'המירצ' ייומיד לש יכרע־יכררייה ןוגריא תועצמאב תינמרגה הפשה ךותב 'לדבה'ה 

םילמ לש יביסנטניא בוליש תועצמאב םאה־תפשב םירעפה םיבצועמ ןמכב לצא .םייטסוקא 

םיקוספ לש טוטיצ וא/ו תילקיסומ היגולונימרט ,(ילגנא ,יתפרצ ,יקלטיא ןוקיסקל) תורז 

.םיאבה רמאמה יקרפב ררבתת הלא םינייפאמ לש םתועמשמ .םיילנוט־א םיילקיסומ 

 III

ובוד לוק לש הקיטתסא 

ןיחבמ ,(Philosophie der neuen Musik, 1949)השדחה הקיסומה לש היפוסוליפה ורוביחב 

םרוצו ימתס ףוריצ — הינופוקקה ץב רמולכ ,תיתטיש המירצל תיטואכ המירצ ןיב ונרודא 

ברע יטננוסנוק 'ןורתפ'ל ףאושה 'חותמ' דרוקא וא חוורמ — סננוסידה ןיבל ,םילילצ לש 

אל יכ ןעוט אוה ,הקיסומה לש 'בתכה גוציי'ה יבגל תרוקיבה תדובע לשכל וסחייתהב .ןזואל 

םניא ;םיירקש םה — ןמזה חורל םידגונמו דוע םירשכ םניא םיילנוט םילולצמש קר 

אלו — הינופוקק אוה (יטננוסנוקה) שלושמה דרוקאה .םדיקפת תא וליפא םיאלממ 

.(Adorno, 1975: 40) סננוסידה 

גוצייה ןיב הקיז רציימש ימ לעכ דרהנרב לע בושחל רשפא ,ונרודא לש ויתונחבה רואל 

המירצ יגשומ לש שדחמ ןוגריא תועצמאב ,תורפסב בזוכה גוצייה ןיבל הקיסומב בתכה 

יטננוסידה חוורמה לומ ,ינויצקאיר םזימרופנוק לש ןמסמכ תינופוקקה המירצה :ףוית 

םלוקל בטיה םיעדומ דרהנרב לש וירפסמ־וירוביג .יביסרגורפ תודגנתה ךלהמ לש ןמסמכ 

אדוול ידכ ,רובידב ןמאתהל וילע יכ ,לשמל ,הדומ ףלודור .םתביבסב םיעמשנה תולוקלו 

תא בעתמ ,ולוק תא אנוש אוהש םינש הז יכו ,(17:1991 ,דרהנרב)לוק ונורגמ אצוי דועש 

תולוק' לש םמויק רבד תא ןייצל הברמ ועצמ וארומ ;(73 :1991) ולש לוקה ירתימ 

םתקפה תא ןכו ,(38 :1999 ,דרהנרב)גזפלוו תזוחאב (kreischende stimmen)'םיינחווצ 
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תולוק .(31 :1999) םיירטסואה תוברתה־ילכיהב (fiasche Tonen) 'םיפיוזמ םילילצ' לש 

לש ויתויחאל םג־ומכ ,הירטסוא תדלומל תימינוטמ התוהזש ,םאה תומדל םיסחוימ םיינחווצ 

,ינילודפסלו ,םאה ינוניגל לגתסהל וחרכוהש ןוויכ תוועתנ ןלוקש ,הזוחאה תותרשמל ,וארומ 

ףשוחה ,ילארטיל דבור דצל .ותומד לש יטנלוויבמאה רואיתה ףא לע — םאה לש הבהאמ 

וארומ לש תיפצתה־תדוקנ תבצעמ ,גזפלווב םיעמשנה תולוקה ןייפאמכ החווצה תנוכת תא 

הלגתמ הלא לומ .םינפ־תדמעהו תועיבצ ,בזכ לש ןבומב וילא הוולנה ירופאטמה דבורה תא 

ףויזלו המירצל הביטנרטלאכ ,וארומ לש הלילשה ןושל ,ונרודא חסונ 'תודגנתהה ןושל' 

תמא־יטפשמ הריממה ,תפלסמ הפש :תינמרגה הפשה ,ומיא־תפשלו ומיאל סחיימ אוהש 

ירשקה תא הקיחדמו תמלעתמה ,םלועה לש םלוהה וגוצייב תלשכנה ,רקש־יטפשמב 
:הלש םיירוטסיהה לוצינהו שומישה 

,הבשחמ לכ הכימנמ איהש דבלב וז אל ,תרעוכמ ,קוידה ןעמל ,איה המצעלשכ תינמרגה הפשה 

איה העבטמ ,תמא־רבדכ תמא־רבד רוסמל תלגוסמ איה ןיא ,לוכה השעמל ףלסמ הלוברסש אלא 

רבדמ יתייה אל ילש םאה־תפש התיה אלמלאו תוילקיסומ לכ תרסח ,הסג הפש איה ,לוכה תפלסמ 

הפשה [...] תינמרוצו הרז ונינזואל תעמשנ ,ונלש םאה־תפש איהש יפ־לע־ףא ,תינמרגה [...] הב 

(ב"מ ,רוקמב תושגדהה) (114 :1999 ,דרהנרב) .קהבומב תילקיסומ־יטנא איה תינמרגה 

בצעתמ ,ןזואל (verheerende) 'תמרוצ' הפש רואיתל לצונמה ,'תילקיסומ־יטנא' גשומה 

הרבחב ןונאקה לש הכירצה תפש ,יתוברתה ןונאקה תפש ונייה ,רוקמ תפש לש לע־ןייפאמכ 

תא וארומ חתפמ ןאכמ .החפשה אוה ,םיוסמ ןבומב ,השוריפש ,תינגרובה תירטסואה 

רזחותש 'תוילקיסומ'ה — ידגנה גשומה ךרד 'השלח'ה תירוטסיהה העדותל ותבושת 

דגנ תלעופה ,וארומ לש 'תילקיסומ'ה ותפש .אצומל תורכנתהה ידי־לע םאה־תפשל 

האראש יפכ ,תוימתירו (םילולצמ) תוילילצ תורזחב הסומע ,הזורפ ןושל לש תויצנוונוקה 

ירייד לש 'תינופוקק'ה תינמרגה לומ .תויגול תוכרפהבו םיפודיגב ,םילימ יקחשמב ,ךשמהב 

לש החכשה תעדותלו סנדקדה ינייפאמל תירופאטמה ,תינמרוצ םא־תפש לומ ,גזפלוו 

לש ,'תרכוז'ה ,'תיטננוסיד'ה תינמרגה אופא תבצינ ,המחלמה־רחאל תירטסואה הרבחה 

.וארומ 

םייתורפסה םיטסקטב ףא טלוב ,תינמרגה הפשלו לוקל עגונה ,םייטסוקא םייומיד רשוע 

überschnappender)'ינצייצ לוק' ,גרבנש לש ורייפ תומדל זמרמה 'רבודה־לוק'ה .ןמכב לש 

 Stimme), םעו .הנילמ ןמורב 'ינא'ה לש הזורפה ןושלמ עקוב ,יביסרגורפה ונבומב יטננוסיד

תוומה תמיא .לוק תרדענ איה יכ ,הדרחב 'ינא'ה תנייצמ טסקטה ךלהמב תובר םימעפ ,תאז 

המודב .הרישה תאו רובידה תא הילע רסוא היבא ,היפמ תרקענ הנושל ,התוא תקתשמ 

,ןכ לע ,ראתי ירשפא תונשרפ ןוויכ .המילא הקתשהל אשומ איה םאה תומד ףא ,תבה תומדל 

הקיתש הילע הפוכה הרבחב השיאה לש הלוק רחא שופיחכ ןמכב לש הפשה ייוסינ תא 

רבעה םע תודדומתהה תלאשל רישי ןפואב עגונה ,ףסונ ינשרפ ןוויכ םייק ךא .םלאו 

Weigei, 1994: 233; Gehle,) הנממ תרזגנה תורודה יסחי תלאשלו יטסילאיצוס־לנויצאנה 
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תא תאטבמ דחאכ תימינוטמו תילובמיס בא תומדב רוסיאה תרישק ותרגסמב ;(1995:40-46 

תא הכותב הריתסמו ,הפורטסטקה תא הכותמ הארבש הפשב רבדל 'ינא'ה לש ישוקה 

הפשב 'המיאתמה' הלימה רדעיה לומו ,אסיג דחמ ,הביתכ וא רוביד ירוסיא לומ .המשאה 

תילגנא ,תיתפרצ :תורז תופשב שומישה ןמכב לש םיטסקטב טלוב ,אסיג ךדיאמ ,תינמרגה 

תורפסמה רובע המוסח (באה־ןושל וא)םאה־תפש ,דרהנרב לש וירפסמל המודב .תיקלטיאו 

ויוטיבש ,'רוקמה תפש'ב ידוחיי לדבה רציימה יטאופ ךלהמ ףשחנ ןנושלב םג .ןמכב לש 

,ךכ .תורז תופש תורבוד ןמכב לש תורוביגה ,ןכאו .הרזה הלימה תריחבב ,רז לילצ תעמשהב 

,העוצקמב תמגרתמ ,(Simultan, 1972)ולוכ ץבוקה לש ומשכ ,ךטלומיס' רופיסה תרוביג 

תפש לש (deutsche Sätze)'םיינמרגה םיטפשמ'ה תא תוגהלו בושל ההימכה תא תראתמ 

תובקעב .םינש רשע הזמ הב הרביד אלש תיאניווה־תינמרגה ןושלה ,םירוענהו תודליה 

םעט ,הרזח והשמ' הל בישהל וירבדב לכוי םאה ההות איה ,ינומלא יאניו םע ירקמ שגפמ 

.(8:1988 ,ןמכב)'הליבשב םייק אל רבכש ,תיב לש השוחת ,רדענ לוק ןוג ,העגעגתה וילא 

ירטסואה רבעה םע תומיעה רתיה ןיב ףקתשמ ובש ,רוקמה תפש לא יטנלוויבמאה סחיה 

Drei Wege zum See,)'םיל םיכרד שולש' הלבונב .ץבוקב םיפסונ םיטסקטב רזוח ,ינמרגהו 

הלבונה .ןיבהל לוכי וניאש הפשב היבא לא הנופה ,תבזילא ,תב תומד תראותמ (1972 

היבא תיבב רוקיבל ,תוצראו םירע ןיב תדדונה החילצמ תיאנותיע ,תבזילא תעגה םע תחתפנ 

גרבנש לש ורייפ דוהדהש ,הגילמ ןמורה ןמ 'ינא'ל המודב ךא .תוסייפתה ןויסינמ קלחכ 

םיה לא תוליבומה רעיה יכרד שולש .לשכנ ןויסינה ,ודיתע תא םירטמ וא אבנמ ונושלב 

.תרתוומ ףוסבלו ,םימעפ רפסמ ןהב העות תבזילא :תיזכרמ הרופאטמכ הלבונב תובצועמ 

םג הזה םיה' :יכ הלגמ איה ,סובוטואב ףוחה תעוצרל היבא םע ףוסבל העיגמ איה רשאכ 

,ןמכב)'הנוש םהב הייחשה ,הנוש םימה לש םמעט ,ונל ךייש היהש םיה וניא רבכ אוה 

ךלהמב .הרובע המוסח ,תודליה תפש ,הפשה םג אלא ,םוקמה קר אל ךא .(150 :1988 
תילגנאב היפמ תואצוי םילימה םלוא ,ותוא תבהוא איה יכ היבאל רמול הצור איה הייחשה 

המוד העפות .תינמרג תלוז תרחא הפש ןיבמ וניאש ימ רובע םיקיר םינמסמכ ,(149 :1988) 

תלהנמש גולאידב יתפרצ ןוסנשמ םיקוספ ירבש םיבלושמ םש ,זיעלמ ןמורב ףא תילגנ 

.םשרפל וא םניבהל לכוי ןורחאהש ילב ,ןאוויא הבוהא םע 'ינא'ה 

ילילצ לע תושקעתהה ומכ ,דרהנרב לצא םימרוצ םילילצ לש היכררייהה יכ ,ןכ לע ,הארנ 

םייומיד לש תשר ןיעמל ,םירבוד תולוק תקיטתסאל םירבוח ,ןמכב לצא הרזה הלימה 

הביתכה תפש יפלכ םירצויה לש תיטנלוויבמאה םתדמע תא תאטבמ רשא ,םייטסוקא 

ךרעמבו יטנמסה עבמב םיערופה ,'םיקיר' םיילילצ םינמסמל ינוציק יוטיב .תינמרגה 

.אבה קרפב ךכ לע .'גולילופ'ה םקרממ הלוע ,הזורפ ןושלמ הפוצמה יריבחתה 
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התרפה ןושלב לולצמו סומתיר :גולילופה 

,(Kristeva) הבטסירק לש היתודובעב אצמנ ןושלה לש ילקיסומה דממה לש ןיינעמ חותינ 

לש תוילקיסומל קהבומ יוטיב .הפשב 'םיילובמיס'ל 'םייטוימס' תודוסי ןיב ןיחבהל העיצמה 

'גולילופ' ארקנה ידוחיי יטאופ־ילאוטסקט םקרמב ,הבטסירק התארהש יפכ ,רכינ הפשה 

 (Polylogue). תוערופה ,לולצמו סומתיר לש תויטוימס תורדס תודהדהמ ובש בחרמ והז

רשפא ,םימיוסמ םינבומב .(Kristeva, 1981: 180-181) דגיהה לש םייטנמסה וינכתב 

תוכרעמ ןיבל ,הפשה לש לקשמה־יווישב תולבחמה ,תויגולילופה תוביטחה ןיב תוושהל 

לש הרידנ תלוכי ,(Leyton, 1992:7-9)ןוטייל הארהש יפכ ,הנומט ןהבש ,תוירטמיס־א גוציי 

ןניאש תושחרתה לש תובקע היתונוכתב תרצוא תירטמיס־אה הרוצה ,וירבדל .תורכזיה 

תירטמיס־אה הרוצב :עריאש המ־רבד לע התוהמב הדיעמו ,תירטמיסה הרוצב תורכינ 

םותח ,םוטא רתונ ירטמיסה ;'רכוז' ירטמיס־אה קרש ןאכמ .'עוריא' לש וינמיס םיעובט 

,תירטמיס־א־ןושל לש תויגולילופ תוביטח .החכשהו החכש לש תומלשב ,ותומלשב 

דרהנרב לש םייתורפסה םיטסקטב תועיפומ ,ןורכיז לש תויטאופ תועונת לע תודיעמה 

.ןמכבו 

.'םואנ' הנממ אשונו לחבה תסרוכב בשויה ףלודור ראותמ ,ןוטב לש אישה יעגרמ דחאב 

הצירו הירטסוא תשיטנ :השעמה תא ןיימדמו ,ותלחמ ילבכב ובשומל רוסא ףלודור 
לש וייח־רופיס תא תפשוחו ,המלפ תייווחל תדגונמ תירטסואה היווחה .המלפ תובוחרב 

היפרגויבה .יתורפסה טסקטב ירטסואהו ינמרגה רבעה תלאש תא חיכנמו רכוזה ,ףלודור 

ףוכת לוצינו תורבה וא םילימ תוצובק לע (תויצאירו ללוכ) תורזח :יגולילופ עטקמל תסחדנ 

ich verlasse ein) 'ץוא בזוע ינא' ,(ich gehe weg) 'ןאכמ ךלוה ינא' :ןוגכ ,םידגיה לש 

 Land), 'לזרבה תסרוכב ימצעל יתרמא' (sagte ich mir auf dem eisernen Sessel), םירציימ

.רובידה טקא לש תיביטמרופניאה הארוהה תניחבמ ףדועו תימתירו תילילצ תרשרש 

םירתוח ,םויס תדוקנל ,אתחנתאל עיגהל ילב הז רחא הז 'םיפדור'ה םייביטאיצוסא םיטפשמ 

:םייביטרנ םיזכרמ לש הריבשל םימרוגו ,ןיקת יקודקד הנבמ לש ןוזיאה תחת 

רתוי יל ןיא השעמלש ,ץראמ ךלוה אלא יניא ,לזרבה תסרוכב ימצעל יתרמא ,ןאכמ ךלוה ינא םא 

חאמ ךלוה ינא ,ןאכמ ךלוה ינא םא .הב ירשוא תא יתאצמ אל ףא ידועמשו ,הב שפחל המ 

,תינומה הפשה הבש ץראמ ךלוה ינא .תויחל וכפה הלאה םירעה יבשותו ,תוחירסמ הירעש 

דוע םיארחא םניא דחאכ םלוכש ,וזכ הגרדמל דרי וזה תינומהה הפשה ירבוד לש ינחורה םבצמו 

ירוחאמ בזוע ינא רמולכ ,לזרבה תסרוכב בשוי ידועו ימצעל יתרמא ,ךלוה ינא [...] םהישעמל 

לע ןיגוריסל יתבשח לזרבה תסרוכב בשוי ידועו [...] יתוא האכדמ קר תובר םינש הזמש ,חא 

תחפשמ ינב לעו 'הילמ'ה לעו המלאפ לעו ,הלש טאיפהו הניטסירכ םע 'ואמיט'ה לעו הנימרואט 

תואמ םע 'הילמ'ה [...] ,לזרבה תסרוכב הזה ףוריטה ןמ לודחל יתלוכי אל בוש [...] סאליינאק 

תוחרופה ,ולש תויליוונוגובה םע ואמיטה ,המלאפ לש ינוריעה הדיצ ,ןולחה לומ תוטכאיה יפלאו 
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תחפשמ ינב וא הניטסירכ ,ראמיט'ב ןשונ ןשיה טבמאה־רדח ,'הילמ'ב תימולחה םיה חור ,ןולחב 

תסרוכב יל יתבשח ,ינוויה ןורטאיתה וא הלארדתקה ,םיה־חור וא תויליוונוגובה ,סאליינאק 

(47-46 :1991 ,דרהנרב) .לזרבה 

,תושממב היזטנפה תערופ םיילאוטסקטה ויתולובגב :ףלודור לש 'גולילופ'ה אופא והז 

לש יטסוקאה לאיצנטופה תא טילבמה ,ילולימה ףטשהו ,תויפשב — תויביססבואה 

רחא תפדורה הפשה לש לקשמה־יוויש תטסהב .תיטנמסה םתארוהב ךתוח ,םידגיהה 

ימרזבו תוימתירו תוילילצ תורזחב תאטבתמה ,תילאוטסקטה הירטמיס־אב ,הבשחמה 

,ףלודור לש יתייפכה שפנה הנבמ ףשחנ ,תינומרה םויס תדוקנל םיעיגמ םניאש היצמרופניא 

הירטסוא לע 'םירופיס'ה תא — ידלוטרב ןוסלדנמ סקילפ לע הביתכה־יאב — בתוכה 
.הינמרגו 

םתוחב עובטה םייח־רופיס לש דועיתב תרזוח תילילצ תינבת תרשקנ ןמכב לצא ףא 

ץוחמ ןמתסמ םירקעמה הייפכה ילגעממ רורחשה ,דרהנרב לצא ומכו ,ירטסואה רבעה 

ףצרב רבודמ .(הנילמ לש היצנוול תיגולנא ןוטב לש המלפ הז ןבומב) הירטסוא תולובגל 

ןמ עוריא רואיתב גולורפב הנושארל עיפומה ,(dadim dadam)'םאדאד םידאד' :םירוציע 

Les)ןמפרה יררפיס הרפואה לש תיעונלוק הסריג ,טרסב הייפצ תעב הניגנמל הנזאה :תודליה 

 Contes d'Hofmann) ךבנפוא תאמ:

לא ,ומע יתוא ךשמש ,הלש םאדאד־סידאדהו ,םימה ינפ־לע תורוא תירולב תחא הניגנמ םג 

,תובר םימעפ דוע יתעמש הניגנמה תא [...] ןהלש דוקירה־ידעצו תולופכה תויומדה ,תויומדה 

וערקש ןכיה ,ידדצ רדח הזיאמ םעפ ,הנוכנה הרוצב ךכ דוע אל לבא ,תויצאירווב ,םירותלאב 

זא לבא ,תחא הבית דוע יתצליחו תוריהזב יתתוצ ינאו [...] ילוק־בר חוכיו ןמזב םירזגל התוא 

(16 :1995 ,ןמכב) .תוקעצה ללגב הסורה התייה רבכ הניגנמה 

,היצאירווב וא רותליאכ אלא ,דוע תעמשנ הניא תירוקמה תילקיסומה תימתירה תינבתה 

םע .דוע עומשל לכות אלש המל 'ינא'ה הניזאמ םכרדש — םיעורק םיפצר ,םיטנמגרפכ 

ןכות רדענה)ןבומה רסח יטוימסה ףצרה לש ,תימתירה תינבתה לש תרזוחה העפוהה ,תאז 

,ךכ 'נ.באה ירוסיא לומ לוקב 'ינא'ה תא הכזמ ,הרישו דוקיר ירשקהב הלגנה (רישי יטנמס 

תינבתה תא התוגהב ,דוקרל הליחתמו היבא יפ תא 'ינא'ה הרממ היתומולחמ דחאב ,לשמל 

םאדיד ,תמאב תדקור ינא' :יתעונתהו ילקיסומה בצקמה רקיח ךותו לק יונישב תימתירה 

תומד לש ינוציק תומיעל יוטיבכ ריבחתה תוקרפתה תא (Cadduf, 1998: 216) ףודק תשרפמ הרפסב 13 

ןויד .(210-207 :1998) רזוחה ביטומה לש בחרנ חותינ םג הלצא ואר .המוארטה םע 'ינא'ה 
Weigel,) לגייו העיצמ 'םולחה קרפ'ל רקיעבו ,הנילמ ןמורל רשקהב המוארטה גשומב יטילנאוכיספ 

 356-343 :1999).
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.לוק תאצומ הניאו קועצל הצור 'ינא'ה .הלוק םלאנ ךשמהב םלוא .(164 :1995)'םאדאד 

:רובידה חוכ ןדבואל ירשפא למסכ 'חתפמ'ה תא הנממ חקול ,ףרטל בער ןינת תומדב ,היבא 

יריבחתה רדסה תעירפ לש ,הפשה קוריפ לש הנצקהב הביגמ איה םילאה השעמה לעו 

אובי אל שיא יכ הרכהה עגרב ,בוהא תומדב חצורה־באה יוליג לש יטירקה םוקמב .ןיקתה 

ינפ לא יטוימסה רדסה pפתמ םש ,םה דחא — חצורהו בוהאה ןכש ,תוומה ןמ הצלחל 

תא הקחמה ,םירוציע לש ילילצ ףצר הלגנ תעכ .ובאטה לש ,קוחה לש ,בתכה לש חטשה 

:הנורחאה םעפב תרזוחה תימתירה תינבתב גראנו ,(האיפוטמונוא)ןינתה לוק 

םדידמד קאררר קארק קארק יבא יל תרבש םדידמד תרבש קארקארק .יבל תא תרבש ,בוהאה יבא 

וקלס :רמוא יבא .בוהאה יבא ,ןאוויא תבהוא ינא ,ןאוויא תנווכתמ ינא ,ןאוויא הצור ינא ,ןאוויא 

(164 :1995).'!תאזה השאה תא ןאכמ 

םייוליגכ הניגנמה תריבש וא בלה תריבש) רבשה תעדות תא םיצעמ 'ינא'ה לש גולילופה 

םלועב .סויפו הינומרה לא ,יגלטסונ רבע לא הבישה ןולשיכב הרכהה ןאכמ .(םיירופאטמ 

־סיד תולוקל המוקמ הנפמו ,םירזגל תערקנ ,םימרוגל הניגנמה תקרפתמ 'ינא'ה לש יודבה 

.תייפ לש 'ינצייצ'ה ולוק וא ,ןינתה לש 'הקירח'ה לוק :םייטננוסיד ,םיינומרה 

־א םיילאוטסקט םימקרימ םירצויה ,םיימתירהו םיילילצה םיפצרה יכ ,ןכ םא הארנ 

םיבצעמ םתועצמאב .יטאופ דועית לש וא תורכזיה תולועפ לש 'םימדקמ' םה ,םיירטמיס 

עוטנה ,ףלודור לש העדותה הנבמ ףשחנ רשאכ ןה :ןורכיז לש תויציזופמוק ןמכבו דרהנרב 

ךיבסת םג אוהש תוהזה ךיבסתמ ררחתשהל ףאושו ,הירטסוא ,םאקזייפב לזרבה תסרוכב 

לכות אל יכ 'ינא'ל ררבתמ רשאכ ןהו ,ידוהיה ןיחלמה לע (הביתכה רדעיה וא) הביתכה 

רופיס'ה תא רפסל הל עירפמש הממ ,ונייהד ,התעבה תומולח לש 'הרזחה תייפכ'מ ץלחיהל 

ררבתת וז הנעט .םירשוקמ יתלב םיטנמגרפל ,םירזגל — הניגנמל המודב — ערקנה ,'הפיה 

:םייחה־ירופיס לש רואיתה תויגטרטסאל תעגונה ,תפסונ תינבמ העפותב ןויד תועצמאב תעכ 
.הינופילופה 

ילקיסומ עוציגכ התופ :הינופילופ 

Bakhtin,) ןיטחאב ידי־לע רבכ הז עצוה 'הינופילופ' ילקיסומה חנומב ירופאטמ שומיש 

ינטלומיס גוציי איה גולאידה לש תידוסיה ותנוכת .ןמורה רנא'זב 'גולאיד'ה ןויפיאל (1988 

עוביק לע השקמה ןפואב ,והנשמ ידי־לע דחא לוק לש הקיחד/האצוה אלל םינוש תולוק לש 

לש הבחרה תולחה ףא לע .םיילאוטסקט םיזכרמ לש םתורצוויה תא ההשמו תויכררייה 

לשו דרהנרב לש תורפסה תוריצימ תואמגוד יתשל רשקהב תעכ וב ןודל שקבא ,חנומה 

.ימשר ירוטסיה גוצייל הביטנרטלא הווהמ ינופילופ םקרימ דציכ תוארהלו ,ןמכב 

לע ,םויקה תלאש לע בסנ ךשמתמה גולאידה .הנילמ םע גולאיד תלהנמ ןמכב לש 'ינא'ה 

אלממ גולאידב .הז דצל הזו הזב הז םייח הנילמו 'ינא'ה .החכשו ןורכיז ,תויפש ,תודרשיה 
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ריכהל ונממ שרוד ,תולאש תועצמאב 'ינא' ה תא בבודמ הנילמ .'לפטמה' דיקפת תא הנילמ 

תויווחהו םיעוריאה ירבש תא םילימב תוגהל ,חסנל ,תעדל וילע הפוכ ,םירתסנה םירבדה תא 

ובש עגרל דע ,ההלב תומולחמ ןיגוריסל ץיקמו םדרנ ,תולאשל בישמ 'ינא'ה .וקחדוהש 

,ךכ .ילקיסומ עוציב תוארוהב הוולמה ןושלב בישהל 'ינא'ה ליחתמ זא .םילא ךפוה בובידה 

לש קוסיפל תעגונה ,רתנספב הניגנל הארוה תרפסמה לש הזורפה ןושלב העיפומ ,לשמל 

השווד אלל השוריפש ,(senza pedale) 'הלדפ הצנס' :לילצה ןוגל וא ילקיסומה טפשמה 

(unacorda)'הדרוק הנוא' :לילצה תמצועל תועגונה תוארוה םג־ומכ ;(213:1995 ,ןמכב) 

תילאמשה השוודב שומיש־יא וא שומיש ןשוריפש ,(tutte le corde)'הדרוק הל הטוט' וא 

תוארוה ןכו ,(226 :1995) ותשלחהלו לילצה םועמעל תמרוג הילע הציחלהש ,רתנספב 

התכתהו (תיקלטיאה הפשב) תילקיסומה היגולונימרטה תרידח .הניגנה תוריהמל תועגונה 

,(flacher Schlag) 'החוטשה הכמ'ה רחאל דימ תשחרתמ 'ינא'ה לש הזורפה הפשב 
:תרפסמה תא תררועמה 

.תאצמנ ינא הפיא בוש תעדוי ינא ,יתוא תררועמש החוטש הכמ האב זא לבא 

.ךל םדריא אל ינא (תרבוגו תכלוה תוריהמב — ודנרל'צקא) :ינא 

יוארקוטש ינפל היה הז הפיא :הנילמ 

לא ,וארקוטש ינפל סוקמ הזיא היה הז ,הז םע קיספת (תקזחתמו תכלוה המצוע — ודנשרק) :ינא 

ינא .יתוא לואשל קיספת לבא ,גורביונרוק ינפל תצק היה הז ,ץיברת לא השקבב ,יל ץיברת 

(210 :1995) !אל התא ,יתקסרתה 

,ופמט ,המצוע) תוילילצה ויתונוכת תא הרידגמו דגיהה תא הוולמה תילקיסומה הארוהב 

לש ינסרהה ודיתעלו שפנה יבצמל .תרבודה לש םידחפהו תוקושתה םיעובט ,(לילצ ןווג 

ןאכמ .תילקיסומ היגולונימרט תועצמאב יוטיב ןתינ ,הנילמ ןיבל 'ינא'ה ןיב גולאידה 

.הריתסב םיתעל םידמועו ןמזב־וב םיגצוימה ינוציח לוקו ימינפ לוק לש ינופילופה םקרימה 

םיחנומ םיעיפומ ,תושעל 'ינא'ה תנווכב המ ,הנילמ תלאש לע הבושתה תישארב ,המגודל 

forte, forte, fortissimo)'ומיסיטרופ ,הטרופ ,הטרופ' :תילילצה המצועה תרבגה לע םירומה 

,(Nichts)'רבד םוש' :דבלב תחא הלימ תעמשנ םהירחאל םלוא ,(דואמ קזח ,קזח ,קזח — 

ילקיסומה עוציבה תארוה אלא ,תיטנמסה התארוה לע הלימה אל ,ןכ לע .(231 :1995) 

רובידה תולימ ,חישה תולימ ובש םוקמב .'ינא'ה לש יטירקה ובצמ לע תדמלמה איה ,הלש 

טקייבוסה תושוחת לש יוטיבה תמצועב תלבגומ ןושלה ובש םוקמב ,תוסבומ ,רישיה 

ינש ץב וא תויומדה ןיב החישהש לככ ,דועו תאז .הקיסומה הלגתמו הבש םש — וקוידבו 

לש תילמרופה תרגסמה ןמ תדבאמ איה ,הלש אישה תדוקנ לא תברקתמ טקייבוסה תולוק 

רופיסה לע רתוומ אוה ,גולאידה תוטטומתה ינפל ,'ינא'ה לש הנורחאה ותעפוהב .גולאידה 

.הנילמ ידיל ויערק תא רסומו ,לודגה 

תויוהזה קוריפ לש םזינכמה תחת ,ינטלומיסה שבכמה תחת טקייבוסה תוקרפתה ביטומ 

ןונגנמ ףשוחה ,ינופילופה תולוקה ןוגריא .הנילמ ןמורל ידוחיי וניא ,רוקמל תורכנתההו 
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בצמל הרופאטמכ ינטלומיסה םוגרתה תכאלמ רואיתב ףא רזוח ,ינסרה לאיצנטופ לעב ישפנ 

'םילימה יררה תחת דחא םוי רבקית אלש חיגשהל הילע היה' :ךטלומיס' רופיסב ימויק 

לש תובית ,היפמ תועקובה תורזה םילימה תורדס לע הרוביגה הביגמ ךכ ,(16:1988 ,ןמכב) 

.תינמרגה רוקמה תפשמ הלימל םוגרת ןלוכ — תועונתו םירוציע 

םע תודדומתהה לע 'םיינטלומיס־ומכ' םיילאוטסקט םיכלהמ םידיעמ דרהנרב לצא ףא 

רמייהטרו ,לשמל) תויפרגויב לש דועיתב םיקסועה םינושה םיטסקטב .רוקמה תלאש 

תולוקה םקרימל הקיזב םידמועה םיעטקימ םילגנ ,(הקיחמב וארומ ,ןוטבב ףלודור ,עבוטב 

המגודה) הגופה תרוצ תא םינייצמ ןכא םיבר םירקוח .תילקיסומ הריציב ינופילופה 

רושימב םא םלוא .דרהנרב לש ותריצי ירשקהב (הקיסומב ינופילופ םקרימל תקהבומה 

ןרוכזיאל תודוה רקיעב ,וז תילקיסומ הרוצ לע העבצהה תופקתל עגונב קפס ןיא יטמתה 

השק היעבש ירה ,ךאב ס"י תאמ גרבדלוג תויצאירו וא הגופה תונמא תוריציה לש ףוכתה 

טסקטה לש ינבמה רושימל תילקיסומה הרוצה תא סחייל םישקבמ רשאכ תררועתמ רתוי 

:עבוטה ןמורב גולורפה הנבמ תרדגהל עגונב תועדה יקוליחמ ,המגודל ,הלוע ךכ .יתורפסה 

אשונ לע תססובמה)'החיכש הגופ'ב וא (םיאשונ ינש תלעב)'הלופכ הגופ'ב רבודמ םאה 

םקרימל דוגינב 14?וחותיפ ךלהמו (ילגופה) אשונה והמ ?טקנופרטנוקה גוס והמ ?(דחא 

אלא ,ינטלומיס ךלהמב (ןמורה הרקמב) ןאכ רבודמ ןיא ,תילקיסומ הריצי לש ילילצה 

.תינטלומיס העונת לש םשור תרציימה ,תיביטרנ היגטרטסאב 

וא םיאשונ ינש ןיב ותבשחמב לטלטימה ףלודור רואיתב ןוטב ןמורב תאצמנ ךכל המגוד 

הבשה תוחאה לוקל תוכירדב ןיזאמ ףלודור .ידלוטרב ןוסלדנמו תוחאה :םייטמת םיזכרמ 

.בתכיהלךאממה יפרגויבה ולעפמב ןושארה טפשמה חוסינ לע למע תע התואבו ,ורקבל 

תולוקה םקרימ תא קיתעהל יושע וז תילאוטסקט הביטחב םייטמתה םירמוחה ןוגריא 

לש םשורה וא ,'ינטלומיס־ומכ'ה ךלהמה :'הגופ' וא 'היצנווניא'כ תוילקיסומ תורוצמ 

לע (dachte) 'בשח' אוה יכ ,ףלודור לש ותנעט ידי־לע ןה רצוימ ,תינטלומיס תושחרתה 

לש ילגעמה ןוגריאה ידי־לע ןהו ,ןמזב־וב ינש עוריאל (horchte) 'ןיזאה'ו דחא עוריא 

ינפ לע םיערתשמו יאוול יטפשמ רפסמ םיללוכה ,םיירקיע םיטפשמ ינשב רבודמ .םיטפשמה 

לע רוביחב ןושארה טפשמה בתכיי דציכ ,הבשחמב חתפנ דחאה .טעמכ םלש דומע 

תוחאה תביש לוקל הנזאהב חתפנ ינשה וליאו !תוחאה תבישל הנזאהב םייתסמו ,ןוסלדנמ 

.(9-8:1991 ,דרהנרב)ןוסלדנמ לע רוביחב ןושארה טפשמה תביתכ לע הבשחמב םייתסמו 

ינגומוה ביטרנ לש הביתכה וא רופיסה ןולשיכב תוקסוע ןלהל ואבוהש תואמגודה יתש 

,הגילמ לש 'ינא'ה תומדל וא ףלודור תומדל םיעגונה םייפיצפסה םירשקהל רבעמ ךא .םלש 

םיטסקטב ףא םילצנמ ןמכבו דרהנרבש רפיסה תויגטרטסא לע הלא תואמגוד תודמלמ 

תיתרוקיב תוסחייתהל .Reiter, 1990: 203-4; Köpnick, 1992: 288 :לצא ,לשמל ,ונודנ הלא תולאש 14 
.Kuhn, 1996: 34-43 :םג ואר ,תללוכ 
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קוידב הקיסומה לש הינופילופה תוכיאה תא רמשמה ילאוטסקט םקרימב רבודמ .םירחא 

,העורק היווה לש םימשר ,העדות יקזבה הלעמ ,םיימיטניא תולוק 'קרי עימשמ אוהש םושמ 

.דיחאו יביטקלוק ירוטסיה רופיס גיצהל םוקמב 

 IV

'ימצע'ה סרהו ןורחא טילקת 

םלוע לש ףסונ טנמלא ריכזא ,ןמכבו דרהנרב לש תילקיסומה הקיטאופב ןוידה םויסל 

:דועיתו רומיש לש תויוכיא וב תונומטש ינכמ ןונגנמ — ןופיטפלו טילקתל יתנווכ .ילקיסומ 

.יטסוקא אוה ולש גוצייה ןפואש ,תורכזיה לש םוידמכ ,ךכיפל ,תוארל רשפא ןופיטפה תא 

.גרבנש תאמ רניל ורייפ תא ,ןכתיי ,ןגינש טילקת קפינב םייתסמ ןמכב תאמ הנילמ ןמורה 

לש ןקתה והז ?טילקתה רכוז המ םלוא ;ולש ןורכיזה ילכ סרהב םג תעכ רכינ 'ינא'ה סרה 

יפכ ,התיהש יפכ הירטסוא — יתוברת ןורכיז לע ,ןעטנ רבכש יפכ ,זמורה ,ילקיסומ ןורכיז 

.דוע הנניאש יפכ ,תויהל התיה הלוכיש 

,ךאב תאמ גרבדלוג תויצאירו ןה ולא .טילקת תניגנב עבוטה ןמורה תא םייסמ דרהנרב םג 

רחוב ,דלוג לש יתפומה ,םלשומה עוציבה תמועל .ןמורה ירוביגמ דחא — דלוג ןלג עוציבב 

טילקתה ןגנמ ןאכ םג .תרחא ךאב תא ןגנל ,ידוהיה רמייהטרו ,הז ןמור לש 'רחאה' רוביגה 

ינשב .ףייזמו .דלוג לש ותניגנב ערופ רמייהטרו ןכ לע .עומשל רשפא יא רבכש המ תא 

— ילקיסומ ןורכיז לש הנוש גוס דרהנרבו ןמכב לש םהירוביג םיגיצמ ,המדנ ךכ ,םירקמה 

יקוריפ לש םיינומרה־סיד תולוק םה ולא .רוביצב עימשהל וא ןגנל ,טילקהל ןתינ אל ותוא 

.תורכזיה לש םיידוחיי םילולסמ םידעתמה ,'ינא'ה 

־ירופיס לש רבע יעוריאל םיניזאמ ןמכב גרובגניאו דרהנרב סמות יכ ,רמול ןתינ םוכיסל 

לשו םיניחלמ לש םהיתומש רוכזיא .תילקיסומ הקיטאופ לש היעצמאב םיראותמה ,םייח 

םייטוימס םינייפאמל בלה־תמושת תבסה ,תוילקיסומ תוטלקה ןויצ וא ,םהיתוריצי 

וא םיינטלומיס םיכלהמל בשקה דודיחו ,הזורפה ןושלב לולצמלו סומתירל — םייטסוקאו 

לש תויציזופמוקה ןה הלא .םיזע םייפרגויב םיעטקימ םיקיפמ הלא לכ — םיינטלומיס־ומכ 

רבעה גוציי תלאש לש התובכרומ לע המ־רבד דמלל תויושעה ,תויטאופ תועונת :ןורכיזה 
.1945 רחאל תינמרגה תורפסב 
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היפרגוילביב 

גרובגניא ,ןמכב 

.ביבא־לת ,םילעופ תירפס ,קלשטוג בקעי םוגרת ,הנילמ : 1995 

סמות ,דרהנרב 

.ביבא־לת ,האירק ןמיס ,ירא־ןב הצינ םוגרת ,ןוטב :1991 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש ,למרכ םהרבא םוגרת ,הקיחמ :1999 

הויז ,תרופ־ןב 

.179-170 :34 תורפסה /תוילאוטסקט ןיב' :1985 

 Adorno, W. W.

 1975: Philosophie der neuen Musik, Gesammelte Schriften, Rolf Tiedemann Hg., Bd. 12,

 Suhrkamp, Frankfurt/M.

 Bachmann, Ingeborg

 1980 [1971]: Malina, Suhrkamp, Frankfurt/M.

 1983: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews, Christine Koschel und

 Inge von Weidenbaum Hg., Piper, München und Zürich.

 1988 [1972]: 'Simultan', In: Simultan, dtv., München, 7-33.

 1988 [1972]: 'Drei Wege zum See', Simultan, dtv., München, 94-165.

 Bakhtin, M.

 1981: 'Discourse in the Novel', The Dialogic Imagination, C. Emerson and M. Holquist

 trans., University of Texas Press, Austin, 259-422.

 Barricelli, Jean-Pierre

 1988: Melopoiesis: approaches to the study of literature and music, New York University

 Press, New York.

 Bernhard, Thomas

 1988 [1982]: Beton, Suhrkamp, Frankfurt/M.

 1988 [1983]. Der Untergeher, Suhrkamp, Frankfurt/M.

 1988 [1986]: Auslöschung. Ein Zerfall, Suhrkamp, Frankfurt/M.

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:41:59 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



385 ןורכיז לש תויציזופמוק 

 1993 [1971]: 'Drei Tage', In: Thomas Bernhard: Ein Lesebuch, R. Fellinger hrsg.,

 Suhrkamp, Frankfurt/M., 9-19.

 Brandstätter, Ursula

 1990: Musik im Spiegel der Sprache. Theorie und Analyse des Sprechens über Musik,

 Metzlei; Stuttgart.

 Brown, Calvin S.

 1948: Music and Literature: A Comparison of the Arts, Athnes, Georgia.

 Caduff, Corina.

 1998: 'dadim dadam' — Figuren der Musik in der Literatur Ingeborg Bachmanns, Böhlau,

 Köln.

 Danuser, Hermann

 1997: 'Musikalische Prosa', Die MGG. Musik in Geschichte und Gegenwart, Ludwig

 Finscher Hg., Bd. 6, Bärenreiter, Kassel, 857-866.

 2001: 'Erzählte Musik. Fiktive musikalische Poetik in Thomas Manns 'Doktor Faustus', In:

 Thomas Manns Doktor Faustus 1947-1997, Werner Röcke hrsg., Peter Lang, Bern,

 293-320.

 Foucault, Michel

 1977: Language, Counter-Memory, and Practice, D. Bouchard ed., D. Bouchard and S.

 Simon trans., Basil Blackwell, Oxford.

 Gehle, Holger

 1995: NS-Zeit und literarische Gegenwart bei Ingeborg Bachmann, DUV, Wiesbaden.

 Gruber, Gerold W.

 1995: 'Literatur und Musik. Ein komparatives Dilema', In: Musik und Literatur.
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 Peter Lang, Frankfurt/M., 19-33.
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 Heinz, Rudolf

 1994: 'Nicht weht der Nicht-Geist, wo er will', Riss. Zeitschrift für Psychoanalyse, 9: 51

 60.

 Herzog, Andreas.

 1994: 'Thomas Bernhards Poetik der Prosaischen Musik', Zeitschrift für Germanistik, 4:

 35-44.

 Hoell, Joachim.

 2000: Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum: Ingeborg Bachmann und

 Thomas Bernhard, VanBremen, Berlin.

 Huber, Martin

 1992: Text und Musik: Musikalische Zeichen im narrativen und ideologischen

 Funktionszusammenhang ausgewählter Erzähltexte des 20. Jahrhunderts, Peter Lang,

 Frankfurt/M.

 Köpnick, Lutz

 1992: 'Zur Gewalt der Musik bei Bernhard', Sprachkunst: Beitrag zur Literaturwissen

 schaft, 23: 267-290.

 Kristeva, Julia

 1981: Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, L. S. Roudiez ed.,

 T. Gora et al. trans., Basil Blackwell, Oxford.

 Kuhn, Gudrun

 1996: Ein philosophisch-musikalisch geschulter Sänger: Musikästhetische Überlegungen

 zur Prosa Thomas Bernhards, Königshausen und Neumann, Würzburg.

 LaCapra, Dominick

 1998: History and Memory after Auschwitz, Cornell University Press, Ithaca and London.

 Levi, Erik

 1994: Music in the Third Reich, Macmillan, London.
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 Leyton, Michael.

 1992: Symmetry, Causality, Mind, The MIT Press, Cambridge.

 Prieberg, Fred K.

 1982: Musik in NS-Staat, Fischer, Frankfurt/M.

 Reik, Theodor.

 1983: The Haunting Melody: Psychoanalytic Experiences in Life and Music, Da Capo

 Press, New York.

 Reiter, Andrea.

 1990: 'Thomas Bernhard's "Musical Prose'", Literature on the Threshold: The German

 Novel in the 1980s, A. Williams et al. eds., Berg, New York, 187-207.

 Rötter, Günter.

 1997: Musik und Zeit, Peter Lang, Frankfurt/M.

 Scher, Steven P.

 1968: Verbal Music in German Literature, New Haven, London.
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 1975: Style and Idea: Selected writings, Leonard Stein ed., Leo Black trans., Faber and
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 1996: 'Pierrot lunaire (Albert Giraud, deutsch von Otto Erich Hartleben) Op. 21 (1912)',

 Melodramen und Lieder mit Instrumenten, Rainhold Brinkmann Hg., Sämtliche

 Werke. Bd. VI Nr. 24, Schott Musik International, Mainz, 11-96.

 Sebald, W. G

 2001: Luftkrieg und Literatur, Fischer, Frankfurt/M.

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:41:59 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןירוח־ןב לכימ 388 

 Stephan, Rudolf.

 1998: 'Sprechgesang', Die MGG. Musik in Geschichte und Gegenwart, Ludwig Finscher

 Hg., Bd. 8, Bärenreitei; Kassel, 1698-1701.

 Weigel, Sigrid.

 1994: 'Zur Polyphonie des Anderen — Traumatizierung und Begehren in Ingeborg
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 1993: Undertones of insurrection: music, politics, and the social sphere in the modern
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 München.

 Zeyringer, Klaus.
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הירואית .ד 

?דבוע הז ךיא ־־ הרישב יומידה 

יראנב יטומ 

ז הרופאטמ אוה יומידה םאה — אובמ 

ראתמ ילסדריב .םיבר םייוניש העדי הרופאטמל יומידה ןיב םיסחיה תסיפת לש הירוטסיהה 

הרופאטמה .יומיד לש גוסכ הרופאטמה תייארב — התליחתו ,הרצקב תאז הירוטסיה 

טפשמבש יפכ ,ורזחשל ןתינשו רסח ונממ קלחש יומידכ ,רתוי ילושה סופורטכ זא הספתנ 

הרופאטמה תייאר תפוקתמ Beardsley).1, 1958:137) הרזחשל ןתינש הלימ הרסח יטפילא 

סופורטכ הרופאטמה תא םיאור הבש ,תיחכונה הפוקתל דעו ,יומידה לש יטפילא גוס־תתכ 

םג ,תומיוסמ תופוקתב ,וכלהמבש ,לודג ךפהמ לח ,הלש גוס־תת אוה יומידהש ,יזכרמה 

.הזמ הז יתוהמ ןפואב םילדבנו םינוש םיינושל םינבמ ינשכ הרופאטמהו יומידה וספתנ 

בצמל דעו ,ולש גוס־תת איה הרופאטמהש ,ישאר סופורטמ — יומידל השיגב ךפהמה 

םינוש םירקוח .הרופאטמה לש הנרק הלע הכלהמבש ,םייניב תפוקתב ךורכ היה ,יחכונה 

לש ודמעמ תא דמגלו תוסנל וחרט םה ליבקמבו ,הרופאטמה לש התובישח תא וממור 

לעופ ויה ,יזכרמ יביטרוגיפ סופורטכ ולש סוטטסב העיגפהו יומידה תקיחדש הארנ .יומידה 

ןהירקבמ .האוושה לאכ הרופאטמל וסחייתהש ,תונשוימה תוירואיתה דגנכ האיציה לש אצוי 

האירקל וסחייתהש תוירואית :תוירקיע תופולח יתש ועיצה האוושהה תוירואית לש 

תא וטילבהש תוירואיתו 2,טסקטב תמייקה הילמונא םע תודדומתה לש גוס לאכ תירופאטמה 

הברה הקומע איה הרופאטמב םיפתתשמה םירביאה ןיבש ןילמוגה יסחי תכרעמש ,הדבועה 

לש יפוסה רצותה ךכמ האצותכו ,היצרגטניא לש םיביכרמ תללוכו ,האוושהבש תאזמ רתוי 

וללה תושדחה תוירואיתה יכמות 3.םירביאהמ דחא לכ לע השדח הביטקפסרפ אוה ךילהתה 

.(Bethlehem, 1996; 1997) םחל־תיב לצא םג יומידה תייאר יכרד לע תירוטסיה הריקס ואר 
הילמונא יוהיזכ הרופאטמה יוהיז לע רבידו תאז השיג ליבוה (Beardsley, 1958; 1962; 1976)ילסדריב 

לצא הילמונאה תוירואית לש םכסמ רואית :ואר .('logical absurdity')יגול דרוסבא וא ,תיגול תינושל 

.(Gibbs, 1994: 222-225) סביג 

ןיידע איהו ,(Richards, 1936) סדרא'ציר תעפשהב (Black, 1962) קלב ידי־לע הגהנוה תאז השיג 
.תונוש תויצאירווב םויכ תלבוקמו תיזכרמ תבשחנ 
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ןוויכמ .האוושה ןיעמ איה הרופאטמה היפלש ,זא דע תלבוקמ התיהש הנעטה דגנכ ואצי 

םקבאממ רכינ קלח — האוושה לש גוסכ םדי לע םג ספתנ ,הרופאטמה ומכ אלש ,יומידהש 

ורערעש ףא ויה .יומידה ןמ הרופאטמה תא קתנל ןויסינב ךורכ היה האוושהה תוירואיתב 

Henle,) תילארטילה האוושהל ותוא ובריקו ,יומידה לש יביטרוגיפה סוטטסה לע ןיטולחל 

 1958; 1980 ,Ortony). הנעטה תא תלבקמ םויכ תירקחמה תורפסב הצופנה הדמעה
ותוא האורו ,יומידה לע םג תאז הנעט הליחמ איהש אלא ,האוושה הניא הרופאטמהש 

.(Fogelin, 1994 ;Kittay, 1987) תילארטילה האוושהל רשאמ הרופאטמל רתוי בורקכ 

דוביע .תיתוהמ הבריק איה יומידל הרופאטמ ןיבש הבריקה ,תיביטינגוקה טבמה תדוקנמ 

תאזל יתוהמ ןפואב המודש ,תיחומ היצלופינמב ךורכ ,יומידכ בצועמה עבמ לש תועמשמה 

ןפואבו הרצקב ראתל הצור ינא הזה ךילהתה תא .ירופאטמ עבמ לכ לש האירקב תעצבתמש 

:םייסיסב םיבלש השולש ליכמכ סג טעמ 

.םיבר םייביטינגוק םיביכר ארוקה תעדות לא םילוע 4,רוקמה רביא םע שגפמה תובקעב .1 

םייושע הלא םיביכר .םיבר םיביכרמ בכרומה 5,ילטנמ בחרמ תלעפתמ הלימ לכ 

םירושיקלו תונומאל 6,ידפולקיצנאה עדיה םוחתל ,ינושלה עדיה םוחתל ךייתשהל 

לכל ארקא הז ןויד ךרוצל .דואמ תובר תויצאיצוסאלו תויצטונוקל ןכו ,םייתוברתה 

'.'םייביטינגוק םיביכר' וללה םיביכרה 

אל ,םויכ לבוקמה חונימה אוה ,(target domain)'דעי םוחתר (source domain)'רוקמ םוחת' חונימה 4 
םיביכרו תונוכת הפממ הרופאטמה .(Lakoff <fe Johnson, 1980) ןוסנו'גו ףוקל תובקעב טעמ 
ובש ,יטנמסה םוחתה — דעיה םוחת לא (הלא תונוכתל רוקמ שמשמש) רוקמה םוחתמ םייביטינגוק 
הלא םימוחתל םיכייתשמה םייפיצפסה םיטקייבואה םה דעיהו רוקמה ירביא .בחרה ירישה רשקהה ןד 

הניכ סדרא'צירש המ אוה רוקמה רביא .('םוחת' חנומב שומישה לע יתוגשה תא ךשמהב וארו) 
 Vehicle, אוה דעיה רביאו Tenors. רחא םוקמב אוצמל ןתינ הלא םיחנומב הריחבב טרופמ ןויד

.(2000 ,יראנב) 

ןוכנ אוה ,(Turner Sc Fauconnier, 1995) רינוקפו רנרטמ חוקלה ,(mental space)'ילטנמ בחרמ' חנומה 5 

ונממ םיעמתשמש חנומ ,'יטנמס םוחת' :ללכ ךרדב שומיש וב םישועש חנומהמ רתוי הברה קיודמו 
.לעופב הלאכ תולובג ראתל ןתינ אלש העשב הב ,םיקיודמו םירורב תולובג 

תיינבב ידפולקיצנאה עדיה יביכר לש םתובישח לע (Eco, 1984)וקא וטרבמוא ירבד תא ,לשמל ,וארו 6 
.ירופאטמ עבמ לש תועמשמה 

־הדה תשיג ןיבל יתדמע ןיב רושיקמ ענמיהל ידכ ,יתועמשמ יביכר' חנומב שומישהמ יתענמנ 7 
,רודופ תשיג יפל .(Katz 81 Fodor, 1963; Fodor, 1981)רודופ לש (lexical decomposition) היציזופמוק 
םיביכר .(רתוי לודג ןרפסמש) םילימה תובכרומ םהמש ,(attributes)תועמשמ יביכר לש יפוס רפסמ שי 

לכ לע רמשיהל הכירצ הלימ לכ אלש ךכ ,ןורכיזב ינוכסח רומיש ךרוצל ,רודופ יפל ,םישמשמ הלא 

אל ,רומאכ ,ינא .םהלש ףוריצה יקוחו ,התבכרהל סיסב םיווהמה םיביכרה קר אלא ,היתויועמשמ 
,תויתוברת תונומא ,ידפולקיצנא עדי ללוכה ,םיביכר לש לבגומ אל רפסמ עיצמו ,תאו הדמעב קיזחמ 

המדמה חוכה תועצמאב םירזחושמה םיביכר ,תויטמכסו תוימונוסכט תוירוגטקל םירשק ,תויצאיצוסא 

 (imagination), םתיילע .המודכו םיעוריאל םירשק ,םירחא םיטקייבוא םע םיסחי ,היצפסרפ יביכר
.ילאוטסקטה רשקההו ארוקה ומכ ,םינתשממ תעפשומ 
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תנעט ןהיבגל תנעטנש ,(דעי רביאו רוקמ רביא) עבמה דוביעב םיפתתשמה םירביאה .2 

לש תורשפא הלוע ךכ בקעו ,הנוש תינללוכ הרוצ ילעבכ ארוקה ידי־לע םיספתנ ,תומוד 

8.תיביטרוגיפ האירק 

םייביטינגוקה םיביכרהמ קלח לש דעיה רביא לא םתרבעהלו םיופימל ןויסינ השענ .3 

,םירביאה ינש ןיב היצרגטניא תרצונ ךכ בקע .לעפית רוקמה רביאש ,םייטנוולר םיארנה 

ןיב יהשלכ תומוד לש םשור רצונ הכלהמבו ,םירביאה לע השדח הביטקפסרפ תלבקתמ 

.דעיה רביאל רוקמה רביא 

,קיסהל רשפא ךכ ךותמ .הרופאטמ לשו יומיד לש דוביעל ,רומאכ ,םיפתושמ הלא םיכילהת 

טרופמ יביטינגוק חותינ אלל םג ,ןכאו .תוהמ לש לדבה וניא הרופאטמל יומיד ןיב לדבההש 

בר ןמז הזמ הב םיקיזחמה ,םיבר םירקוח תאז הנקסמל ועיגה ,תועמשמה דוביע יכרד לש 

תא תוהזל הייטנה .(Goodman, 1968; Booth, 1979; Cooper, 1986; Kittay, 1987 :ומכ) 

־תדימב ול הריזחהו ,קזח יביטרוגיפ דמעמ שדחמ ול העבק ,הרופאטמ לש גוס־תתכ יומידה 

יומידה רקחמ תא קוחדלו ךישמהל הרשפיא ליבקמב םלוא ,יתורפס יעצמאכ 'ודובכ' תא המ 

.הרופאטמה — ותוא תללוכה הירוגטקה לש יטרואת רקחמב קפתסהלו הדיצה 

ץמאמב ,רומאכ ,ןייפאתה ,הרופאטמה ןיבל יומידה ןיב ןיחבהל רבעב השענש ןויסינה 

ימש ,םשורה תא רצי הז ןויסינו ,האוושה הניא ,יומידהמ לידבהל ,הרופאטמהש תוארהל 

תויביטרוגיפה תדימ לע םג ךכ ידכ ךות רערעמ ,הרופאטמ לש גוס יומידה לש ותויה לע רערעמש 

(Bethlehem, 1996; 1997) םחל־תיב לש התדמע .תרחא תורשפא התלע הנורחאלש אלא .ולש 

ידכ אל ,הרופאטמ יומידה לש ותויה לע תרערעמ םחל־תיב .תאז הניחבמ ןיטולחל הנוש איה 

םיביכרמה דחא אקווד אוה דמידה היפלש ,הנחבא ךותמ אלא ,יביטרוגיפה וחוכב טיעמהל 

'The bearer :בושו בוש ותוא הנכמ איה .םהבש בושחה אל םא ,רתויב םייזכרמה םייביטרוגיפה 

 'Bethlehem, 1997) of figurality) םיביכרמ תאשל אוה םיירקיעה וידיקפתמ דחאש תנעוטו

multiple) 'רתי תנפצה' הנכמ איהש המל סיסב שמשל רמולכ ,םיפסונ םירחא םייביטרוגיפ 

 encoding). בל תמושת דקומל יומידה תא תכפוה ,םחל תיב תנעוט ,'ומכ'/'כ' ןמסה תעפוה —

ונל תורשפאתמ ,וילא ונינפנש עגרמש ךכ ,ונבל תמושת תא ךשומה טנמלאכ םש אצמנ אוה 

.תומוד לש םשור תריציל תורושק חרכהב ןניאש ,תורחא ,תופסונ תויצקארטניא 

םייביטרוגיפ םיטנמלא לש םתאלעהל יעצמא קר איה ןמסה לש ותעפוה ,םחל־תיב יפל 
תומוד לש םיטנמלא חרכהב ליכמכ יומידה לא תסחייתמ הניא איה .םינווגמו םיבר 

 (similarity, resemblance), הילעש ,הקיר תיריבחת תרגסמכ שמשמ אוהש תנעוט אלא

םילוע זא קרו זא ,ירופאטמ דבור תאז תרגסמ לע ןעטומ םא .תונוש תועפות םיניעטמ 

ןיב הנחבאלו תיביטרוגיפ האירק לש תורשפאה תיילע לש הרהבהו רואיתל תאז תרגסמב סנכא אל 8 

.(2000 ,יראנב) רחא םוקמב הבחרהב אוה םג ןודנ הז אשונ .תונוש תויביטרוגיפ תואירק 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:43:37 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



יראנב יטומ 392 

ינויח יטאופ טקפסא לע הז רואיתב תדמוע םחל־תיב ,תמיוסמ הניחבמ .תומוד לש םיטקפסא 

הפשה .עבמה ותואב םינוש םייביטרוגיפ םיטנמלא לש בולישה תורשפא — אוהו ,רכומו 

לש םידחא םיגוס ונבייש ךכ ,םיבר םידבר ליכהלו תבכרומ תויהל הלוכי תיביטרוגיפה 

ומצע יביטרוגיפ עבמ ותואב תוהזל תובורק םיתעל ןתינש ,קפס ןיא .הזמ הז םינושה ,םיסחי 

ידכ יד ןיא המצעלשכ תאז העפותב .תורחא תורוגיפ ןווגמ לש םגו ,יומיד לש םיביכרמ םג 

ןיב דואמ םיוסמ גוסמ םיסחי תונבל ותלוכי לעו יומידה לש תיאמצעה תובישחה לע רערעל 

תא תאשל איה יומידה לש תיסיסבה ותוהמש ,איה םחל־תיב לש החנהה .םירביאה ינש 

,הז הנבמ לע ןעשנש םיסחי לש ףלחתמו הנתשמ ךרעמו עובק ינושל הנבמ :תאזה תוליפכה 

הרואכל ומויק לע הקיר הרהצה קר הווהמ ומצעלשכ יומידה .וילע סמעומש המל םאתהב 

תא ךושמל איה התרטמ לכו ,םימעפל העטמ תויהל הייושעש הרהצה ,תומוד טקפסא לש 

שיש ללגב אל ,םימעפל קר העטמ .םירחא םינווגמ םייביטרוגיפ םיטקפסאל ונביל תמושת 

ותרגסמב תאשל לוכי אוהש םשכש ללגב אלא ,תומוד לש םייאמצע םיטקפסא יומידב 

םיביכרמ הב תאשל לוכי אוה ךכ ,םירחא וא ,םיינורומיסקוא ,םיימינוטמ םיביכרמ הקירה 

.םחל־תיב לש תרגתאמהו הגירחה התדמע יהוז .ץוחה ןמ וילא םיאבומה ,םיירופאטמ 

האירקל הנמזה לש גוס הווהמ יומידהש ,הנעטב תקפתסמ םחל־תיב התיה ול 

יזא ,יוהיזל דחוימב חונו ןיעל טלוב ביכרמל ותוא ךפוה רמכ'/'כ' ןמסהש ןוויכ ,תיביטרוגיפ 

,תקפתסמ הניא םחל־תיב םלוא ,תיסחי תוילוש תולאשל םצמטצמ היה התיא ילש חוכיווה 

,יומידה לש תיטננמיא הנוכת איה וז תוליפכש תנעוטו ,תאז תמצמוצמ הנעטב ,רומאכ 

ןמ ול םיפיסומש המ קר שי ומצע יומידב — םירביאה ינש ןיב םיסחיה תיינב תניחבמו 

,םירחא םידבר ול ופיסוי םאו ,תומוד יסחי ףקשי אוה ,ירופאטמ דבור ול ופיסוי םא .ץוחה 

ןייפאמש המו ,יומידה לש ותוהממ קלח הווהמ המצע הפסוהה .תומוד לכ וב היהת אל 

.ןדוסיב תועטומ יל תוארנו ,ענכשמ אל ןפואב תוקמונמ הלא תונעט .ותוא 

םיסחי חרכהב ןימזמ וניא יומידהש ,םחל־תיב לש העיתפמה הנעטל סחייתאש ינפל 

ןייפאמה איה םידברה יובירו תובכרומהש — הלש המילשמה הנעטה תא ןחבא ,םייגולנא 
העפות איה דוביר לש וז העפותש םחל־תיב ירבדמ עמתשמ םא .יומידה לש יזכרמה 

םייביטרוגיפ םיטנמלא ליכהל עבמה לש תלוכיה .אוה ךכ אלש ירה ,יומידה תא תדחיימש 

הריכזמ םחל־תיבש גוסהמ םיבוליש .אקווד יומידה תא תדחיימה העפות הניא םינוש 

יומידל דחוימב םייניפואכ םביצהל הקדצה לכ ןיאו ,לשמל ,הרופאטמ םע םג םימייקתמ 

םיירופאטמ םיביכרמ לש וא ,םיינורומיסקואו םיירופאטמ םיביכרמ לש םבוליש .אקווד 

9.תוחפ אל יוצמו ץופנ ,המודכו םיימינוטמו 

העפות ,היצקיפינוסרפו יומיד לש בולישב וא ,הזתסאניסו יומיד לש בולישב תוארל ןיאש יאדווב 
לע הלבגה לכ היצקיפינוסרפב וא הזתסאניסב ןיא ןכש ,ןויד הכירצמש ,העיתפמ וא ,הנימב תדחוימ 

תויצלופינמ ,המוד ןפואב .דעיהו רוקמה ימוחת תריחב לע הלבגה קר אלא ,םירביאה ןיב רושיקה ךרד 

ךכ ,םייומיד הליכמה ןושלב םג יאדוובו ,ןושל לכב עצבתהל תולוכי תויטמגרפו תויטמגטניס 
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דבל היהא וישכע 

תיפיש ךתואו 

דב עגמב אצמא 

10.תיפכ ינתמבו 

האירק לש תורשפא םינימזמה ,םייוטיב ינש תוליכמ תיבב תונורחאה תורושה יתש 

לש ךילהת לעו .('דבל' הלימה ןמ עמתשמה)והשלכ רסח לע דיעמ רבודה .תיביטרוגיפ 

יביטקא שופיח והז םא רורב אל .(האיצמה רוכזיא םצעמ הבר הדימב שקבתמה) שופיח 

תא קמנמש הז הארנה לככ אוה רסחה םלוא ,ומצעמ שחרתמה ,עדומ יתלב ךלהמ וא ,ןווכמ 

.(הב תורכזיה :תיביטרוגיפ 'האיצמ' םתסה ןמ) התוא אצומו יהשימ שפחמ אוה .שופיחה 

'תיפכ' תגצומ הנורחאה הרושב .הז רשקהב חתנל הצור יתייהש תאז איה הנורחאה הרושה 

הארנ .הב רכזיהל יוריג הווהמש טקייבוא .'התאיצמ'ל יעצמא ורובע הווהמה גוצייכ 

הזה יביטרוגיפה עבמב םוכחתה .רחא וא ירופאטמ ,והשלכ ןפואב התוא הריכזמ תיפכהש 
:םימרוג המכמ עבונ 

איה .תוישונא תונוכת תוסחוימ המצע תיפכל םלוא ,רואיתה לש דעיה רביא איה השיאה .1 

תא ללכ ךרדב ללוכה ילטנמ בחרמ הלעמו ,(םיינתומ)היצקיפינוסרפ תועצמאב תראותמ 

השענ ךכ .(תוישנה ילמסמ דחאל ,תובשחנ ןיידעו ,רבעב ובשחנ םיינתומה)השיאה ףוג 

לכש ,(תיפכה) רוקמה םוחת תא ראתל ידכ (השיאה) דעיה םוחתמ טנמלאב שומיש 
.דעיה לע והשמ ונל רפסל ידכ הרואכל איה ותואצמיה 

לש יופימב הכורכ הז עבמ לש תירופאטמ הנבה .השיאה תא רבודל הריכזמ תיפכה .2 

תורצויה תונוכתה חווט .תיפכה ןיבו השיאה ןיב תומוד לש םשור תורצויה ,תונוכת 

ינפל םיינתומה תורציה ןיב תמייקה תיזיפה תומודב קר חרכהב הצמתמ וניא תומוד 

רועקה קלחל תידיה תא תרבחמה ,תיפכב הרצה הדוקנה ןיבל ,ןגאה תובחרתה 

ירופאטמ רושיק רוציל ,לשמל ,ןתינ ,תוילאוזיווה תונוכתה יופימל ליבקמב .בחרתמה 

יפכ ,התזיחאל שמשמה םוקמה אוה תיפכב רצה קלחה :שושימה שוח ךרד םג 

ןוגכ ,םיימיטניאו םייטנמור םירשקהב השיאב העיגנל ינייפוא םוקמ םה םיינתומהש 

ויפל תיפכה ןיב הבריקה .םעטלו ,קוקילל ,הליכאל הרושק םג תיפכ הלימה .דוקיר 

הבריקל תרוכזת םג ורובע תווהל םייושע ,(הפב שושימה שוחו) םעטה שוח תלעפהו 

ימינוטמ רשקהמ אלא ,המצע תיפכהמ וניא ןורחאה יופימה .הפוג ןיבל ויתפש ןיב המוד 

ילוא שי .יומידה לע רבד ונתוא תדמלמ הניא ,יומידל דומצב הז גוסמ תולובחת לש ןתואצמיהש 
יוביר הנימזמ םייומיד הליכמה ןושלש ,יטסיטטס ןפואב חיכוהל ןתינ םא ,הלא תועפות ןויצל תובישח 

.תקפסמ הניא םחל־תיבש החכוה ,הז גוסמ תויצלופינמ לש יסחי ןפואב דחוימ 
.(25 : 1997 ,יאתבש 'א)'דבל היהא וישכע' ךותמ ןושארה תיבה 10 
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תא םיווח ובש ,רחא רשקה ירופאטמ ןפואב ריכזמו המודה ,תיפכב שומיש םישוע ובש 

.גוז ינב ןיבש דחיבה 

,הרסחה השיאה תא הריכזמ תיפכה — תיפכה לש תימינוטימ הנבה םג ןכתית ,ןבומכ .3 

קחשממ קלחכ הלכאה) םהלש תופתושמה תויווחב רבעב םתוא השמיש איהש םושמ 

.(המודכו ,ינשוח 

,ץופנ ינושל יוטיב ,'תיפכ תרוצב הביכש'ל ימינוטימ גוציי תווהל םג הלוכי תיפכה .4 

.הטימב גוז ינב לש (בג לא ןטב) תימיטניא תולברכתה ירופאטמ ןפואב ראתמה 

דבהו תיפכהש ,איה הז תיב לש תונורחאה תורושה יתש לעמ תפחרמש תפסונ תורשפא .5 

תואמגוד םתויה םושמ אלא ,השיאה תא םיריכזמ דחוימב םהש םושמ אל םיניוצמ 

תא יכודקניס ןיעמ ןפואב םיגציימכ םיעיפומ םה ךכיפלו ,םיימוימוי םיצפחל תוינייפוא 

— םצעבש אוה ,תאזכ הנבה יפל ,ןאכ רמאנש המ .רבודה תא םיבבוסה םיצפחה ללכ 
.התוא ריכזמ רבד לכ 

הניחבמו ,םיקפסמ אל םיפילחת לש היצאוטיסה תאו רסחה תא תוטילבמ ןלוכ תויורשפאה 

םישינאמו םיימינוטמ ,םיירופאטמ םיטנמלא לש גוזימל תורשפאה .וז תא וז תומילשמ תאז 

קר תנייפאמ הניאש העפות ,ןכ םא ,אוה ,ףסונ םידקמ דבורכ םאו ליבקמב םא ,עבמ ותואב 

.(Goosens, 1995 Lakof <fc Turner, 1989:104-106;)ןפוד תאצוי הניא םג איהו ,םייומיד 

אלא ,יומידה לש ימינפ טנמלאכ התוא ןוחבל הביס ןיאו ,תרכומ העפות איה וז תובכרומ 

םג ןתינו ,ומצעל םהמ דחא לכ ןוחבלו םתעפשה תא דדובל ןתינש ,םיביכרמ לש בולישכ 

תומיוסמ תויצקנופ שילחמ וא קזחמ דחאה רשאכ) םהיניב םירצונה ןילמוג יסחי לע עיבצהל 

עיפשהל הלוכיו ,בכרומל עבמה תא תכפוה םיפסונ םייביטרוגיפ םידבר תרדחה .(רחאה לצא 

דחא דבור ,בל תמושת רתי עבמה לא תונפהל ,תועמשמ וד רשפאל :תוברו תונוש םיכרדב 

תא קיידלו זרזל ךכו ,רחא דבור לש ותלעפהל תויטנוולרה תונוכתה "תשגנהב עייסל יושע 

לש ותלעפהל תויטנוולר ןניאש תונוכת תשגנהב עייסל לוכי דחא דבור ,תועמשמה תקפה 

תונווגמ העפשה תויורשפא דוע שיו ,תועמשמה תקפה תא בכעל ךכו ,רחא דבור 

לש ותמורת תא חתנל יוצרו ןתינש ,החנהה לע רותיו הקידצמ הניא וז תובכרומ 12.תובכרומו 

.רתוי םישיגנל םיביכרה תכפה — השגנה 11 

יתעבצה ןורומיסקואב ןוידה תעב ,לשמל ,ךכ .(2000 ,יראנב) רבעב יתנד הלא ןילמוג יסחימ תצקמב 12 
־הד יכילהתב ןוידה תעב .ולש הנבהה ךרד לע ןורומיסקואה םע הרופאטמ לש הבוליש תעפשה לע 

דבור תרדחה םהבש ,ןילמוג יסחי לש רחא גוס יתעצה תירופאטמ הנבהל םיוולנה היצזיטמוטוא 
,דוביעה תא ההשמ ,רוקמה רביא יוהיז תא תבכעמ ירופאטמ עבמל ילאוטסקטרטניא וא ימינוטמ 
הזתסניסב ןוידה תעב .ונתעדותב רוקמה רביא לש הימונוטואה תא םג ומכ השחמהה תמר תא הריבגמו 

ןפואב הזתסניסה לש םירביאה דחא תנבה) תפסונ תיביטרוגיפ תורשפא לש המויקש ,ךכ לע יתעבצה 

טקפאה תא תשטשטמ ,רוקמה רביא לש תויטרקנוקה םשור תא השילחמ ,(ישוח אלו ירופאטמ 
.ןילמוג יסחיל תונוש תויורשפא דועו ,םירביאה ןיבש תורזה םשור תא ההקמו יטתסניסה 
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םייביטרוגיפה םיביכרמהמ דחא לכ תוחכונ ובש ןפואה תאו ,לדבנב יביטרוגיפ טנמלא לכ 

ןויגיה לכ ןיאו ךרוצ לכ ןיא .םירחאה םיביכרמה לש םדוביע לעו םתסיפת לע העיפשמ 

,הנקסמל םחל־תיב תא האיבהש הנעט ,ומצע יומידה ןמ ילרגטניא קלחכ וז תובכרומ תוארל 

םילוכי ,(עבמ ותוא לע םינוש םייביטרוגיפ םידוק תנעטה)דודיקה יוביר וא ,רתיה תנפצהש 

.(Bethlehem, 1996; 1997)ומוקמבו תומודה םשור ןובשח לע אובל 

וניא םחל־תיב יפל יומידה — םחל־תיב לש תינוציק רתויהו היינשה הנעטל עגונה לכב 

,םיירופאטמ אקווד ואלו ,םיימינוטמ םיטנמלא ליכהל לוכי ירה אוה .הרופאטמ לש גוס 

םחל־תיב וב האור ,הזכ הרקמב .תומוד לש םשור חרכהב רצוי וניא אוה ,הרופאטמל דוגינבו 

 (1997 ,Bethlehem) ססובמ וניאש ,יביטרוגיפ טנמלא — תיסאלק תיטאופ היעטה לש גוס

תססבתמה ,יומידה לש הרדגה העיצמ איה .תומוד לע הרהצה תועצמאב אבומ ,תומוד לע 

,רשקמ ןונגנמ אוה יומידה .ןמסה לש ומויק םצע לע — ילמרופה יריבחתה ריצה לע קרו ךא 

:תומוד לש םשור םינובה םיכילהתל חרכהב רושק וניאש 

 When mechanisms of multiple encoding threaten to supplant rather than

 supplement resemblance. (Bethlehem, 1997: 94)

שי דימתש ,תוהזל לכונ םינושה םידברה תא דירפנ םא .ענכשמ סוסיבל הכוז הניא וז הנעט 

האיבמש תואמגודה לכ .היצמרופניאה דוביעב בלשכ תומוד םשור תורצוויה לש ביכרמ םג 

ןה ,תומוד לש םיטנמלא ללכ םהב ןיאש םייומיד שי היפלש התנעטל קוזיחכ םחל־תיב 

םירקמב םימייקש ,ךכ לע עיבצהל ןתינ .דוביעב םינוש םיבלשמ םלעתמ ןחותינש ,תואמגוד 

תחתנמש תואמגודה ןיבמ .רוגשה ןפואב םישמשמ םניא םה םלוא ,תומוד לש םיטנמלא הלא 

ומכ הלוחכ המדאה' :יומידה איה רתויב תענכשמכ הרואכל תיארנה המגודה ,םחל־תיב 

לכ הז עבמ לש תונשרפב ןיאש ,םחל־תיב תנעוט וז המגוד לש חותינה תעב ,3.'זופת 

תומודל הנעט תולעהל הסנמ וניא עבמה :םירביאה ןיב תומוד לש םשורל תוסחייתה 

הרומאש הנוכתכ שרופמב ןיוצמה ,לוחכה עבצה אל יאדווב ,זופתל המדאה ןיב תמייקש 

ריהבאו ,הנבהה יכילהתב דיקפת קחשמ תומודה םשור ,הז יומידב םג םלוא .הפוממ תויהל 

העבצ לע תיתימא השדח הנעט לכ ,ימעטל ,ןיא 'זופת ומכ הלוחכ המדאה' טפשמב .דציכ 

.לוחכה עבצה לש ילאוזיווה הארמה לש יופימ הז ןיא .(זופתה לש ועבצ לע וא) המדאה לש 

לש ותעפוה ,השעמל .םיילאוזיווה םיטקפסאה לש תויטנוולרה רסוח לע עיבצמה יופימ והז 

תיביטרוגיפ תוכיא' לע איה הנעטה .תאז תוהזל ונל תעייסמה איה ,זופתה — רוקמה רביא 

תיביטרוגיפ תוכיא אלא ,הפוממ ומצע עבצה אל .המדאל ךיישל ןתינש ,יהשלכ 'הלוחכ 

.(ילאוטסקטרטניא רושיק וליפא ילוא ,יטרואית ןפואבו ,תימינוטמ ,תירופאטמ)ונממ הלועה 

םחל־תיב יפ־לע חוקל .Eluard לש (La terre est bleue comme une orange)יתפרצ טסקט ךותמ םוגרת 13 

 (1996 ,Bethlehem) ךותמ: .Raymond J. (1968), Paul Eluard par Lui-Meme, Seuil, Paris
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,בצע ,לשמל) טסקטב העיפומה תמיוסמה המדאל תיטנוולרה איה וז תיביטרוגיפ תועמשמ 

םהינש) דעיה ןיבו רוקמה רביא ןיב תומוד לש סחי עיצמ יומידה .(המודכו ,תולילצ ,רוק 

םיטקפסאה לש תויטנוולרה רסוח תא ריהבהל ידכ ,(ילאוזיו ןפואב םילוחכ םניא 

,הלוחכה תוכיאהש ,ךכ לע עיבצמ יומידה .לוחכה עבצה לש םיילארטילה םייטרקנוקה 

המדא' תיביטרוגיפה הרימאה .ישממ עבצ לש תוכיא הניא ,המדאל הפוממ תויהל הרומאה 

איה המדאה .לוחכ עבצ תלעב הניא המדאהש ,ונלש עדיה לע גישהל האב אל 'הלוחכ 

אלא ,תילאוזיו הניחבמ אל :רמולכ — לוחכ תויהל לוכי זופת ובש ןפואה ותואב קר הלוחכ 

.הלוחכ תוכיא הל אורקל ןתינ ימינוטמ וא ירופאטמ ןפואבש ,תוכיא וזיא הליכמכ קר 

תורצוויהב תעייסמ ,םעבצב םילוחכ םניא םהינשש ,זופתה ןיבו המדאה ןיב תומודה 

ילוש בלש קר אוה הז הרקמב תומודה טופיש .'הלוחכ' ראותה לש תויביטרוגיפה תחנה 

ןמ הפוממש המ .תומודה טופיש לש ויתואצות לע תססבתמה ,רתוי תבכרומ היצטרפרטניאב 

,לוחכה עבצב ילאוזיווה טקפסאה לש תויטנוולרה־יא תנוכת ,ןכ םא ,אוה המדאה לא זופתה 

וניא תומודה טופיש 14.ולש תויטרקנוק אלה תויוכיאב זכרתהל ארוקכ יל רשפאמה יופימ 

.רחא רסמ תטלבהל יעצמא אלא ,עבמב יזכרמ רסמ הווהמ 

:םחל־תיב ידיב וחתונ אלש ,הדלז לשמ תורושב תשחרתמ תאזל המוד העפות 

ריואל ךפה קדה הרשב 

15.קיתע לשמכ ךשחב קיהבמו 

ךשוחב קיהבמ וניא הרשב ךכ ,יזיפ ןפואב ךשוחב קיהבמ וניא קיתע לשמש םשכ ,השעמל 

ךכב ,תאזה הנבהה לע רתוי דוע הלקמו המידקמה הרושה האב ןאכש אלא ,יזיפ ןפואב 

התיה 'לוחכ' הנוכתהש םשכ .ןכל םדוק דוע רשבה לש תיזיפה תוכיאה תא העיקפמ איהש 

הנוכתה םג ךכ ,תמדוק המגודב ילאוזיוו יזיפ אלו ירופאטמ ןפואב תנבומ תויהל הכירצ 

,רתוי ןבומ ולוכ יומידה ךפוה ,ירופאטמ ןפואב הנבוהש עגרמ .הלא תורושב 'קיהבמ' 
.רתוי הרורב תומוד םשור לע ותוססבתהו 

רצונ אלש ,(Bethlehem, 1996:214)םחל־תיב תנעוט 'ןיכסכ הדח חורה' יומידה יבגל םג 

רתוי דוע לק תאז הנעט .חורה לש תודחל המוד הניא ןיכסה לש תודחהש ןוויכ ,תומוד םשור 

תנחבאמ אל דואמ הנוכת איה ,לוחכ זופתה לש ותויה יא :ידוחיי ינונגס טקפא רצונ ,ףסונב 14 
 (diagnostic), הווהמ זופתה רוכזיאש ,ןאכמ .םירביא לש םוצע רפסמל תפתושמ איהש הז ןבומב
.(רוצ) יטסינרדומ טקפאו ,תוימעפ־דחו דוחיי תשוחת ולוכ עבמל םינקמה ,רתי תודקמתהו טוריפ 
ךכב תנייפאתמה ,תיטסילאירוס הריווא טסקטל תונקהל הלוכי ,רבסה הל ןיאש טוריפ תמרל הדיריה 

יביטאיצוסא אלא יגול וניא רואיתב םיעיפומה םיברה םיטרפה ןיב רשקה לבא ,בר טוריפ שיש 
.הפשה תויתורירש לש הטלבהכ ספתיהל התיה היושע רתי תודקמתה לש העפות התוא ,רחא רשקהב) 

.(הפשב שומישה תולבגומ םצע יפלכ תיטסינרדומטסופ הינוריאב ,לשמל 

.(132 : 1975 ,הדלז) תגילפרמ הנקזל העיגהש השיא :ךותמ 15 
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הרופאטמ איה המצע תרדחהש ןוויכ ,חורה לש תודחל ההז הניא ןיכסה לש תודחה .םיזהל 

המוד ונל תמרוג חורהש השוחתה .ןיכס לש טקפאל המוד ונילע חורה לש טקפאה .הקוחש 

'דח' הלימה לש תירופאטמה תועמשמהש ,הדבועה .הדח ןיכס לש השוחתל והשמב 

תומודה םשור לש ודיקפת תא תלטבמ הניא ,הימסילופ הרציו העובק תועמשמכ הנבאתה 

.(ףקענ היצלופינמה בלש לכ הלאכ םירקמב ןכש ,תיטמוטוא הניא תועמשמה תקפה רשאכ) 

םגש ,ךכ לע עיבצהלו םחל־תיב האיבמש תורחאה תואמגודה תא חתנל ןתינ המוד ןפואב 

לש תיסחיה ותובישח קרו ,יומידה תא ןייפאל הכישממ איהו ,תמלענ הניא תומודה ןהב 

ינשמ תומודה ןויפיא לש ותויה .םימעפל תמצמטצמ ,הנבהה ךילהת לולכמ ךותב הז ןויפיא 

וניא יומידהש ךכ לע דיעהל וא ,ומויק תא לטבל הלוכי הניא ,םהל ףופכו םירחא םיטנמלאל 

םירקמב תיטאופ היעטה יומידה לש ותויה לע םחל־תיב לש הירבד תא .ותוהמב ירופאטמ 

יוניש רבדב אל לבא ,תויטננימודה תדימ רבדב היעטהכ לבקל ,יוצר ףא ילואו ,ןתינ ,הלאכ 

.תוהמה 

לעו ,הרופאטמה לש הלאמ יתוהמ ןפואב ,ןכ םא ,תונוש ןניא יומידה לש דוביעה יכרד 

.הרופאטמה לש גוס תתכ ורידגהל ןתינ ,ךשמהב םהילע עיבצאש םיידוביעה םילדבהה ףא 

,םחל־תיב לש תינכטה הנחבהה .יומיד אוה 'ומכ' הלימה תא ליכמה עבמ לכ אל ,תאז םע 

לש תילארטיל הנבה לש תורשפאהמ ןיטולחל תמלעתמ אלא ,ונתוא תמדקמ הניאש קר אל 

.הלאכ םיעבמ 

תילארטיל האוושה תמועל >ומיד גוסמ הרופאטמ 

איהש הנחבהה לע הכמתסהב ,הילמונאו הרופאטמ ,תילארטיל האוושה ןיב הלידבמ רנטנג 

ןניאש ,תונוכת ןה טובירטא גוסמ תונוכת .(Gentner, 1983) סחיל טובירטא ןיב השוע 

טנמוגרא אשונה טקידרפ :החוסינ יפל וא ,ףסונ טקייבואל ןודנה טקייבואה תא תורשקמ 

אל תונוכתו ,לשמל ,חיר ,עבצ ,לדוג :תוישוח תונוכת לילכהל ןתינ וז הצובקב) דבלב דחא 

.(המודכו ,תוינגומוה ,תוינוטונומ ,תופיפצ ,קויד :טקייבואה הנבמל תוכיישה ,תוישוח 

,םיפסונ םיטקייבוא םע ןודינה טקייבואה לש ויסחיל תועגונה תונוכת ןה ,סחי גוסמ תונוכת 

תא לולכל ןתינ וז הצובקב) דחא טנמוגראמ רתוי אשונה טקידרפ :החוסינ יפ־לע וא 

,והשימ לע טקפא תריצי ,והשמ לש הכלוה ,והשמ לש הכישמ :תוידוקפיתה תונוכתה 

יופימ שי הבש העפות איה תילארטיל האוושה ,רנטנג יפל .(Gentner, 1982; 1983 :המודכו 

הרופאטמ ,תאז תמועל .דעיה רביא לא רוקמה רביאמ םיסחי הברהו םיטובירטא הברה לש 

,העפות איה הילמונא וליאו ,םיסחי הברהו םיטובירטא טעמ לש רבעמ שי הבש ,העפות איה 

םיטרדנטסב תדמוע הניא וז העיבק .םיסחי טעמו םיטובירטא טעמ לש רבעמ שי הבש 

.היד הליעי אל ,בוטה הרקמב ,איהש ןוויכ ,רנטנג לש םישרמה ללוכה רקחמה לש םיהובגה 

םיעבמ ונכתייש הדומ המצע רנטנג םג — הזמ רומחו ,'הברה' הז המ ונל רורב אל 

תכפוה הזכ בצמב .(Gentner, 1982) דבלב םיטובירטא לש יופימ היהי םהבש ,םיירופאטמ 
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עיצא ינא ,התדמע םע תורישי חכוותהל םוקמב ,ךכיפל .הבר הדימב תלעות תרסחל הנחבהה 

.תועפותה ןיב םילדבהה גוס יבגל טעמ הנוש הפולח ךשמהב 

ןיבל תילארטילה האוושהה ןיב (Hacek, 1994)קה לשו (Steen, 1994)ןיטס לש הנחבהה 

רתוי הבורקו ,(Gentner, 1983)רנטנג לש תאזמ התוהמב ןיטולחל הנוש הנחבא איה ,יומיד 

ןיבל ירופאטמ יופימ ןיב יסיסבה לדבהל עגונב ןעוט ןיטס .גיצהל הצרא ינאש הדמעל 

:םימוחת ינש ןיב רבעמ לש ונורסח וא ומויק אוה לדבההש ,תילארטיל האוושה 

 ...that a comparison between categories is literal when the categories come from

 the same domain, and that it is non-literal or figurative when they come from

 different domains. (Steen, 1994: 13)

:םימוחתב אלו םמצע םירביאב תדקמתמ איהש ךות ,םימוד םירבד תרמוא קה 

 Comparisons are figurative, rather than literal, to the extent that there is a prima

 facie incongruity between the things or phenomena compared. (Hacck, 1994: 17)

:ןכל םדוק תובר םינש רבכ יביאנ רתוי ןפואב תחסונמה ,הבורק הנעט רלימ ןעט ,השעמל 

 A simile is a comparison statement involving two unlike things. (Miller, 1979)

ןפואב תעבונ הניא ,קעטל הצור ינא ,הרופאטמבש תויביטרוגיפה .תומלש ןניא וללה תונעטה לכ 

םינוש םתויהמ תעבונ אל איה .םימוד אל םירביא לש וא ,םילדבנ םימוחת לש םמויק םצעמ רישי 

תדימב קר הדלת הניא תאז הסיפת .םיארוקה ידיב םינושכ םתסיפתמ אלא ,ודדומל ןתינש ןפואב 

אל המכ דע ריהבתש ,הרדגה עיצמ וניא רלימש עיתפמ הז ןיא ,ןכל .םירביאה ןיב לעופב תומודה 

םלעתת תאזכ הרדגה .תיביטרוגיפ בשחית האוושההש ידכ תויהל םירביאה םיכירצ םימוד 

,איה ךשמהב חתופתש הנעט ,ןאכ הלועה הנעטה .ילאודדוידניאה ארוקה לש הסיפתה הנתשממ 

— הזמ רתוי .רחא לצא יביטרוגיפ אלכו דחא ארוק לצא יביטרוגיפכ ספתיהל יושע עבמ ותואש 

הניא תינושארה ותסיפת רשאכ םג ,םינושכ םירביאה תסיפתל ןווכמ ץמאמ ליעפהל לוכי ארוק 

תעב ,תולובג תייצח תשוחת ןיעמ םיארוקה לצא רוצית ,הזמ הז םינושכ םירביאה תסיפת .תאזכ 

םיביכרהמ קלח לע רותיו בייחת איה .ינשה לע הבישחל דחאה לע הבישחה ןיבש רבעמה 

הרדגה קרפל ןתינ דציכ .םייטנוולר אל םתויהב הרכה ךותמ רתויב םישיגנה םייביטינגוקה 

.ךשמהב המ־תדימב ררבתי הז ןיינע — 'תולובג תייצח תשוחת' לש תאז תיפרומא 

ןוירטירקה אוה ,םינוש םירביא וא ,םילדבנ םימוחת לש םמויק אלש ,איה ילש הנעטה 

האוושה ןה תונבל םילוכי םייטנמס םירביא ינש םתוא .תועפותה יתש ןיב ןיחבמה יזכרמה 

םלוא .םתוא ונתסיפת ךרדב ,הנושארבו שארב ,יולת רבדהו ,ירופאטמ יופימ ןהו תילארטיל 

לש םתעפשה תא ןוחבלמ ונתוא תרטופ הניא תילאודיווידניא תידוביע תושימג לש המויק 

,םינוש םיטנמלא שי .תילאודיווידניאה הסיפתה לע עבמב םייוצמה םיילמרופה םיביכרמה 

ןמ .תיביטרוגיפ הנבה דדועלו םיארוקכ ונתסיפת לע עיפשהל םילוכיש ,טסקטב םייוצמה 
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לע עיפשהל םייושע םה ובש ןפואה תא ריהבהלו ןוחבלו הלא םיטנמלא תוהזל דארה 

דלת הסיפתה לש יפוסה רצותהש ,ךכב תודוהל אלא הרירב ץא ,ןכ יפ לע ףא .ונתסיפת 

.האירקה תוביסנו ארוקה — יתביסנ יטמגרפו יביטקייבוס רתוי הנתשמב םג המ־תדימב 

האוושה ןה תונבל םילוכי םייטנמס םירביא ינש םתואש ,ןכ םא ,איה הלעמ ינאש הנעטה 

הסיפת .םתוא ונתסיפת ךרדב ,הנושארבו שארב ,יולת רבדהו ,ירופאטמ יופימ ןהו תילארטיל 

םתואש ,טסקטב םינוש םיטנמלא לש םתורדעיהמ וא םתואצמיהמ רישי ןפואב תעפשומ וז 

.תעכ רוקסא 

תפתושמ תכרעמ תת לש הרוכזיא 

לע דומעל ידכ ,תורפ לשו םישנ לש הייברה תוכרעמ ןיב תילארטיל האוושה ךורעל ןתינ 

ינושה לע וא ,(םישדוח 9 לש ןוירה ,םוי 28 לכ ץויב)ןהלש הייברה תכרעמב הברה תומודה 

יאנגה ייוניכמ דחא איה ,הרפל השיא ץב הבילעמ תירופאטמ האוושה ,תאז תמועל .ןהיניב 

,רצוי וניא םילדבנ 'םייטנמס םימוחת' ינש לש םתשגפה םצע .תילגנאה הפשב םיינייפואה 

וא 'םייטנמס םימוחת' ינשל רשאכ — תיחכונה המגודב .תירופאטמ האוושה חרכהב ,ןכ םא 

היושע — ןוידל תדמועש תאז איהו ,הנושכ תספתנ הניאש ,תכרעמ־תת שי םילדבנ םירביא 
.תילארטיל האוושה רצוויהל 

הנוש ללכ ךרדב אוה 'השיא' ילולימה יוריגה םע שגפממ הלועה ילטנמה בחרמהש יפ־לע־ףא 

תדקוממ היהת האוושהה םא ,'הרפ' :ילולימה יוריגב תולקתיה תובקעב הלועש הזמ ןיטולחל 

השיאה לש הייברה תכרעמ' :ןגוסמ תיממכ םוחתה יריכמ לצא תוספתנה ,תוכרעמה־תת יתשב 

רצווית אלו ,ידמל המוד תויהל רשע הלעיש ילטנמה בחרמה ,'הרפה לש הייברה תכרעמ ומכ איה 

בייחתת אל ,היצביטקא ורבעי אל םייטנוולר אל םייביטינגוק םיביכר םא .תולובג תייצח תשוחת 

תוכרעמ אוה ןוידל דמועה אשונה רשאכ .םהילע םירתוומ ונחנא הכלהמבש תיתבישח היצלופינמ 

םיפקועש הדבועהו ,םילעומ אל ללכ ,האוושהל םייטנוולר אלה םייביטינגוקה םיביכרה ,הייברה 

םשור תא הניטקמ ,וילאמו ,םטימשהלו םהילע רתוול ךרוצה תא תענומ םתולעהל ךרוצה תא 

הרפב רבודמש תורמל ,תילארטילכ תספתנ האוושהה — הרוק ךכ םא .םירביאה ינש ןיב תורזה 

םורגל יושע 'וחאב תורפ רדע ומכ תולהנתמ וללה םישנה' :עבמה ,תאז תמועל .השיא תמועל 

,תורפל םישנה p תורזה תא טילבהל ךכו ,םייטנוולר אל םייביטינגוק םיביכר הברה תיילעל 

תופמל קיסינ ,םתסה ןמ ,השעיי אל תאזכ הנבהב .עבמה לש תירופאטמ הנבה ןויסינ דדועלו 

.המודכו ,דעיה דהיז ךרד ,םיילגרה תומכ ,הרוצ ,עבצכ תונוכת 

16.קנוי קונית לש ורשב חירכ דקשה חירו 

.(8 :1998 ,ןהכ־סחנפ)'תומבי' ךותמ 16 
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רבד לכל תילארטיל האוושהכ עבמה תאירק רשפאמ םוחת־תתב דוקימה ,תאזה המגודב םג 

,הלש תוירוקמה ללגב ,תאז םע .(תיביטרוגיפ אקווד ואל לבא ,תירוקמו הרישע האוושה) 

קנויש בלחה עבצכ דקשה עבצ) הרישע תוירושיק יוהיז ללגב רקיעבו ,ירישה רשקהה ללגב 

תויגולנא שפחל יוריגכ ונל שמשת תילארטילה האוושההש רשפא 17,(לשמל ,קוניתה 

והשמ תופמל לכונ ,לשמל ,ךכ .קנויה קוניתה לש ורשב ןיבל דקשה ןיב ,תוירופאטמ ,תופסונ 

.ףונב דקשה לש ותוחכונ לא ,קנוי קוניתו םא יסחיל תינייפואה תוימיטניאה ןמ 

םלש ינללוכ םוחת ןיב האוושה תרצונ — 'םיבשחמ ומכ םה םישנא' תמסרופמה המגודב 

םא)ירופאטמ ןפואב שרפתהל יוטיבה לש יוכיסה תא לידגמש המ ,רחא םלש ינללוכ םוחתל 

לש םתאלעהל תעייסמ תוינללוכה .(תילארטיל האוושה לש תורשפא ירמגל ענומ אל יכ 

יוטיבה ,תאז תמועל .תולובג תייצח לש השוחת תריצילו םייטנוולר אל םייביטינגוק םיביכר 

,'בשחמב ןורכיזה ןמ עדימה תפילש ךרד ומכ איה ,חומב ןורכיזה ןמ עדימה תפילש ךרד' 

בשחמב הנוש וז ךרד םא רשק ןיאו) ןיטולחל תילארטיל האוושהכ ,חינהל ריבס ,ספתיי 

.(הנוש איהשמ רתוי המוד וא ,המוד איהשמ רתוי חומבו 

םורגל תינייפוא ךרד איה ,םיבר םייטנוולר אל םיביכר ללוכ וניאש ,םוחתה־תת רוכזיא 

םיטקייבוא ינש ןיב האוושה אופא איה תילארטילה האוושהה .המוד ילטנמ בחרמ תיילעל 

־תת רוכזיא םהבש םירקמב לשמל ,הלאככ וספתיי םה .המוד תללוכ הרוצ ילעבכ םיספתנה 

האוושהה ,רבד לש ורקיעב .המוד ילטנמ בחרמ לש ותיילעל םרוג םהינשל ףתושמה םוחתה 

,תללוכה הרוצב תומודה דוע לכ ,המוד וניא םיטרפהמ רכינ קלח םא םג ,תילארטילכ ספתית 

.תעגפנ הניא ,תילבולגה 

בייחמ תללוכה הרוצב ינושה .תללוכה הרוצב ינוש לש הסיפת שי יומידב ,תאז תמועל 

תורצוי תועפותה יתשש םשורב לדבהה .םייתוהמ םייביטינגוק םיביכר לע רותיווב ונתוא 

תסיפת לע תללוכה הרוצה תסיפתל תמיוסמ תומידק שיש םושמ ,יתועמשמ אוה 

,הנושכ םירביאה לש תללוכה הרוצה תסיפת בקע ,ירופאטמה ךילהתב 18.םיביכרמה 

תללוכה הרוצה ,תילארטיל האוושהב וליאו ,םירחא םיטלבומו םיביכרה ןמ קלח םיטמשומ 

לככ םיבר םייביטינגוק םיביכר םילעמ אלא ,םיביכר םיטימשמ ןיא ןכלו ,המודכ תספתנ 

.תידוסיו הפיקמ היהת האוושההש ידכ ,ןודנה םוחתל םיכיישה רשפאה 

לש אצוי לעופ קר וניא אוה .יביטקייבוא ןפואב דדמנ וניא תללוכה הרוצב ינושה 

תוכייתשהמ עפשומ תויהל לוכי אוהש ףא) םירז םירביאל וא ,םילדבנ םימוחתל תוכייתשה 

המ וא ,ההובגה תוירושיקה תעפות לש היתועפשהב ןוידב דואמ יתבחרה (2000 ,יראנב) רחא םוקמב 17 

.'multiple relationship' הנכמ (Tsur, 1992) רוצ ןבוארש 
Global :יוניכב עודיו םיילאוזיו םייוריג לש היצפסרפה רקחמ םוחתב תידוסי הרוצב רקחנ הז ןיינע 18 
 Precedence Hypothesis. לעו ,תאז הפדעה לע םיעיפשמה םימרוגה לע םיעיבצמ םינוש םירקחמ

Kimchi 81 Goldsmith)., 1992 :לשמל ,ואר) הלש תויטננימודה 
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ןפואב אקווד ואל)ןותנ עגרב עירכמ ארוקה .םיארוקכ ונלש הסיפתב אוה ינושה .(תאזכ 

אוה הליחתבש םג ןכתיי .הנושכ וא המודכ תללוכה הרוצה תא ספות אוה םאה ,(עדומ 

רחאלו ,(קונית חיר תמועל דקש חיר) המודכ םירביאה ינש לש תללוכה הרוצה תא סופתי 

יסחי תמועל ,ןנובתמ-דקש יסחי) הנושכ תללוכה הרוצה תא סופתל היצפוא ההזי ןכמ 

,הנושכ תספתנ האוושהל םיבצומה םיטקייבואה ינש לש תללוכה הרוצה םא .(קונית-םא 

(עדומב אקווד ואל) הזכ הרקמב ףידעהל יושע ארוקה .תולובג תייצח תשוחת תרצונ 

תקיטקטב דקמתהלו ,יופימל םייטנוולר אלכ ,ולעש םייביטינגוקה םיביכרהמ קלח טימשהל 

.יומיד אוה 'ומכ' ןמסה תא ליכמה עבמה הזכ הרקמבש קיסהל ,רמולכ ,תירופאטמ הנבה 

םירביאה לש תויפיטוטוופה תדימ 

ונתורכיה ךמס לע םילוע ,רוקמה רביא םע שגפמה תובקעב םילועה םייביטינגוקה םיביכרה 

הלעמו הירוגטק תגציימ הלימ .רוקמה רביא ךייתשמ הילאש הירוגטקה לש פיטוטורפה תא 

ומכ םה םישנא' עבמב תינושאר תולקתיהמ .הירוגטק התוא לש פיטוטורפה תא יעבט ןפואב 

היצביטקא ורבעיש םייביטינגוקה םיביכרהו ,והשלכ ינייפוא בשחמ בשחמה היהי ,'םיבשחמ 

יטנוולרכ ספתנ וניא הלא תונוכתמ קלח .ינייפוא בשחמ לש ויתונוכת ,ראשה ןיב ,ויהי 

לש פיטוטורפל תוינייפואה תונוכתה הבש ,תירופאטמ הנבה תקיטקט דדועיש המ ,האוושהל 

— לקשמה וא ,תינוציחה הרוצה ןוגכ ,םישנאל תויטנוולר ןהל ןיאש ,םיבשחמה תיירוגטק 

.יפיטוטורפ ןפואב ללכ ךרדב ספתנ דעיה רביא םג ,המוד ןפואב .הנטמשות 

הצובק תוושהל ןתינ .הווש סיסב ילעב םיטקייבוא ןיב תושענ תוילארטיל תואוושה 

דדועת תאזכ תינבתמ הייטס ,ללכ ךרדב .טרפל טרפ וא ,פיטוטורפל פיטוטורפ ,הצובקל 
יוכיס שי 'בשחמ ומכ אוה הזה שיאה' עבמל .תילארטיל האוושה וניאש והשמ עבמב תוארל 

רביא תא ןיחבמ יריבחתה הנבמה רשאכ ? םצעב עודמ .הרופאטמכ ספתיהל דחוימב לודג 

,ךכמ עמתשי ,(םישנא וא ,שיא םתס אלו 'הזה שיאה') פיטוטורפה ןמ רבודמ וילעש דעיה 

.תירופאטמה הנבהה לש היצפואה תקזחתמ ךכ ךותמ .םישנאה רתימ הנוש הזה שיאהש 

.םישנאה רתימ הז שיא הנוש המב ונתוא דמלל הזכ הרקמב הרומא תירופאטמה הנבהה 

דוחייהשכ ,ירופאטמ דטיבכ ללכ ךרדב ספתנ 'השיא ומכ אוה הזה רבגה' יוטיבה 

רבגה' יוטיבב שגדומ (ירבגה פיטוטורפה תמועל) םיסחייתמ וילאש רבגה לש יטסונגאידה 

ומכ םה םירבגה' יוטיבה ,תאז תמועל .םתמועל בצומו םירבגה רתי עקר לע ןחבנ אוה .'הזה 

רורב ןפואב הלעמ וניאש ןוויכ ,תילארטיל האוושהכ ספתיהל רתוי בר יוכיס ול שי ,'םישנ 

טלבומ אלש ןוויכמ .היצביטקא ורבעש םיביכר תטמשה ןימזמה ידגנ יפיטוטורפ טרדנטס 

(תיסחי תטשפומו הבחר)ההז תללוכ הרוצ ךיישי טלוקהש רשפא ,םיביכר תטמשהב ךרוצה 

.תילארטיל האוושהכ יוטיבה תא ההזיו םירביאה ינשל 
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ארוקה תעדותב םירביאה ןיב ינויווש דמעמ 

.םירביאה לש םדמעמב תוינויווש־יא תסיפת אוה תיביטרוגיפ הסיפת דדועמש ףסונ םרוג 

ירביא ןיב תוינויוושה־יא היפל ,הנעט ולעה (Glucksberg Sc Keysar, 1990)רסיקו גרבסקלג 

:הל ארוקו תוטלובב ןוידה תעב הילע עיבצמ (Ortony, 1979b) ינוטרואש ,הרופאטמה 

 salience imbalance hypothesis, יקסרבט .דחוימב הלודג איה (1977 ,Tversky) םנמא

תוינויוושה־יא ךא ,תילארטיל האוושה לכב םג תוינויווש־יא לש המויק לע עיבצה 

Tversky, 1977; ומכ) םינוש םירקחמב החכוהו רתוי הלודג ללכ ךרדב איה הרופאטמב 

 Verbrugge ä McCarreil, 1977; Ortony, 1979b). תוינוויכה םצעמ תעפשומ תוינויוושה־יא

תופידע שי ,ןוידה אשונמ קלחכ ותסיפת ללגב ,דעיה םוחתל .תירופאטמ הרימא לכב תמייקה 

אלא ,םימוד ב־ו א םאה ןוגכ ,תילרטיינ הלאש םילאוש ונניא רשאכ ".ונתעדותב הרורב 

,ול המוד ינשה םוחתה ךותב המ םילאושו ,דחא םוחתב םיקסוע הבש היצאוטיס םינוב 

דימת שי תירופאטמ הנבהב .הקזח הירטמיס־יא הנובו הרורב הפדעה תרצוי היצאוטיסה 
אשונכ םיספות ונאש המ אוה דעי רביאכ םירידגמ ונחנאש המ .תאזכ הפידעמ היצאוטיס 

,דעיה םוחת לע אלו ,רוקמה םוחת לע לעפומ םייביטינגוק םיביכר תטמשהב ךרוצה .ןוידה 

,דעיה םוחתל ונתעדותב ךרע־הווש וניא רוקמה םוחתש ןוויכמ 20.וז הפדעה ללגב קוידב 

תוחנ רוקמה םוחת ,הטושפ הפלחה ןאכ ןיאש ףא .תלבגומ איה הל הכוז אוהש הימונוטואה 

,ונתעדותב דעיה םוחת לשו רוקמה םוחת לש הנושה דמעמה .ולש הימונוטואב המ־תדימב 

.ירופאטמה יופימב רתוי הקזח הירטמיס־יאל םרוגה אוה 

דושכ םירביאה תסיפת ,דחוימב לודג אוה תוינויוושה־יא רעפ תירופאטמ הנבהבש ללגב 

ןיינע שיחמתש המגוד .תירופאטמ רשאמ תילארטיל הנבה רתוי דדועת ,ךכל םיבורק וא ךרע 

אוה םדאה' יוטיבהש דועב .ארוקה לצא רצונה םשורה לע העידיה 'ה לש העפשהה איה הז 

םדא' וא ,'באזה ומכ אוה םדאה' םייוטיבה ,תירופאטמ תונשרפ ללכ ךרדב ןימזי 'באז ומכ 

ףרח ,תולק רתיב תילארטיל הנבה רשפאל םייושע ,תוינודוש רתוי שי םהבש ,'באז ומכ אוה 

,תאז לכב ,םהילא סחייתהל לכונ תומיוסמ תוביסנב .םירביאה לש תללוכה הרוצ לאכ לדבהה 

זאו ,(הרבחב טרפ ,יח רוצי — רתוי ההובג הטשפה תמרב) המוד תללוכ הרוצ ילעב לאכ 

'ה לש התורדעיה וא התואצמיה .תילארטיל האוושה לאכ עבמה לא תוסחייתה רשפאתת 

,םירביאהמ דחא לכל הימונוטואו םיסחיב תוינויווש רתי העיצמ םירביאה ינשב העידיה 

הנבהל ינייפואה תובישחה רעפ תא הטילבמ דעיה רביאל קר העידיה 'ה תפסוהש דועב 

יפל ,ןולוח לשמל) םיפתתשמה םירביאה תריחבמ רצוויהל היושעה תיסיסבה תוינויוושה־יא דבלמ תאז 19 

,(ןולוחל המוד היהת ביבא לת רשאמ רתוי ביבא לתל המוד דימת היהת ,יקסרבט 

ןיאש אל אוה תוארהל הפי חילצמ אוהש המ םלוא ,תאז החנה רערעל המ־תדימב הסנמ (1985)בשרה 20 

.טסקטה תנבה יכרוצל תקדצומ דימת הניא וז הפדעהש אלא ,תיביטינגוק הפדעה חרכהב 
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ןחובה יוסינ לש ויתואצות תא םג ריבסהל הלוכי וז הנעט .תאזכ הנבה תדדועמו תירופאטמ 

Gibb <fc Wales,) םייביטרוגיפ םייוטיבב 'ומכ' ןמסב ךרוצל עגונב םיקדבנ לש תופדעה 

וא הנטק וז הפדעה ,ןמסה לש ותואצמיהל הפדעה שי ללכ ךרדבש דועב .(1990: 203 

:םירקמ ינשב תמלענ 

.טשפומ אוה רוקמה רביא םג רשאכ .1 

.ךויש לש תיליחת לע וא העידיה 'ה לע םירתוומ רשאכ .2 

לק ,טשפומ אוה רוקמה רביא רשאכ .יתונעט םע בטיה תובלתשמ הלא םייוסינ לש תואצותה 

לע וא העידיה 'ה לע םירתוומ רשאכ .ההז תללוכ הרוצ ילעבכ םירביאה ינש תא סופתל רתוי 

הלימה תעפוה ,םירקמה ינשב .םירביאה ןיב רתוי םיינויווש םיאנת םירצונ ,ךויש תיליחת 

האוושה לש היצפואה תא קזחלו תיביטרוגיפה היצפואה תא שטשטל הלולע 'ומכ' 

'הנכסה' תא והד דסינב םיפתתשמהש ,אוה יוסינה תואצות יבגל ילש רבסהה .תילארטיל 

תא וגיצה יוסינה יאנת) תשרדנה תיביטרוגיפה הנבהב עוגפל אל ידכו ,יביטיאוטניא ןפואב 

.תיללכה הייטנל דוגינב ,'ומכ' הלימה תא ףיסוהלמ וענמנ (םייביטרוגיפ םיעבמכ םיטפשמה 

:הכ דע ירבדמ תולוע תויזכרמ תונעט יתש 

איה ,תילארטיל האוושהכ אלו יומידכ 'ומכ' הלימה תא ליכמה עבמ ןיבהל הטלחהה .א 

לש םנורסחב וא םתואצמיהב קר אלו ,ארוקה תסיפתב הדלתש הטלחה רבד לש ופוסב 

,הנוש תינללוכ הרוצ םינובכ םירביאה תא ארוקה תסיפת .םהשלכ םיינבמ םיטנמלא 

האירקלו ,םישיגנה םייביטינגוקה םיביכרהמ קלח תתחפה לש ךילהתל ותוא תדדועמ 
.תיביטרוגיפ 

הלא םיטנמלאמ דחא ,םנמא .תויביטנרטלאה תונבהה ןמ תחא לכ ודדועיש םיטנמלא שי .ב 

Hacek,) קה (Steen, 1994)ןיטס תונוש תויצאירווב ונעטש יפכ ,תיטנמס תונוש אוה 

ןוגכ ,םיעיפשמש םייריבחת םיטנמלא םג םנשי לבא ,םירחאו (Miller, 1979)רלימ (1994 

תוסחייתהה פיטוטורפמ דעיה תא לידבמה ,יטקיאד יעצמא לש ומויק־יא וא ומויק 

םדאה')םירביאה לש תינויוושה הדמעהה תדימ וא ,('בשחמ אוה הזה שיאה')יטרדנטסה 

.םתוהזל שיש םיפסונ םיעיפשמ םיטנמלא םימייקש ןכתייו ,('באז ומכ אוה 

םחייתהל ארוקה שחש ךרוצה תדימ אוה םיכילהתה יגוס ינש ןיב ןיחבמש המ ,ןכ םא ,לעופב 

רותיו לש ךילהת השעיי םאה ,תעבוק תאז הדימ .הנושכ תספתנש תינללוכ הרוצ לש המויקל 

,ידוביע היצלופינמ ךילהת ,רוקמה רביא לש םישיגנה םייביטינגוקה םיביכרה ןמ קלח לע 

לע רותד היתובקעבו ,הנוש תינללוכ הרוצ לש הסיפת ןיא םא .תיביטרוגיפ הנבהל ינייפואה 

רביא לש הנושה תינללוכה הרוצה תא םיביכרמה ,םישיגנה םייביטינגוקה םיביכרה ןמ קלח 

.תילארטיל האוושה יהוז ,רוקמה 

הדלת הטלחההו ,תירופאטמ האירקל קיפסמו יחרכה יאנת לע הז בצמב רבדל השק 

שי ארוקל) רתוי תלמגתמה האירקה איה תואירקה תחאש ותטלחהב וא ,ארוקה תסיפתב 
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תסיפת ךרדב טולשל ךכו ,תונוש הטשפה תומרל ותסיפת תא המ־תדימב ןווכל תלוכי 

.(תועדומ ןניא הלא תוטלחה ללכ ךרדב םלוא ,תללוכה םתרוצב םימודכ וא םינושכ םירביאה 

וא ,דחא גוסמ הנבה ודדועיש םימרוג תוהזל ןתינו ,הנבהה ךילהתב םילדבה תוהזל ןתינ ןכל 

לש םתוכייתשה .העפותה לש יעמשמ־דח יוהיזב ועייסיש םילדבה אל לבא ,רחא גוסמ 

,גירחכ דעיה רביא גצומ ותמועלש עקרכ ידגנ טרדנטס לש ומויק ,םילדבנ םימוחתל םירביאה 

םיביכר לש הטמשה דדועל םייושע ,םימוחתה ינש ןיב טלחומ ךרע ןויווש לש ונורסח וא 

־דח ןפואב םיעירכמ חרכהבש םימרוג םניא הלא .תירופאטמ האירקו םישיגנ םייביטינגוק 

םירביאה תא ונתסיפת לע ,ונלש הטלחהה לע םיעיפשמ םה ךא ,ןאכל וא ןאכל יעמשמ 

.ונלש הנבהה ךרד לע םג ךכ בקעו ,הנוש וא ,המוד תללוכ הרוצ ילעבכ 

יומידה לש תונווכה תרהצה 

תושעל םאה ,עירכהל םינחבנ םישרדנ רשאכש ,ךכ לע םיעיבצמ םירקחמ ,ליעל רומאכ 

יבגל תורורב יד תופדעה םילגמ םה ,יביטרוגיפ עבמ תיינב ךרוצל 'ומכ' ןמסב שומיש 

ירופאטמ הנבמב יתמו (יומיד)ןמס ליכמה ירופאטמ הנבמב שומיש תושעל יתמ ,הלאשה 

תתל ןתינ .(Gibbs <fe Wales, 1990; Aisenman, 1999) (הרופאטמ) ןמס ליכמ וניאש 

לש תואצות םג־ומכ) הנושארבו שארב ,תועיבצמ ןה םלוא ,םינוש םירבסה הלא תופדעהל 

.םיפורטה ינש ןיב לדבה םיהזמ םינחבנש ךכ לע ,(ךשמהב איבאש םירחא םיבר םייוסינ 

תא ןמסל קר אלא ,הז לדבה שטשטל האב הניא ,הרופאטמ לש גוס אוה יומידהש הנעטה 

איהש ,ךכב אוה הדוחיי .תידוחיי הרופאטמ לאכ יומידה לא סחייתהל הצור ינא .ויתולובג 

םגו רוקמה רביא םג םיעיפומ יומידב — תישאר :םיכרד יתשב היתונווכ לע יולגב הריהצמ 

תא יולגבו שרופמב הנפמש ,הרופאטמ אוה יומידה — תינש ,שרופמ ןפואב דעיה רביא 

קיפהל ידכ טוקנל שרדנ אוהש תירופאטמה תינשרפה הדותמה לא ארוקה לש וביל תמושת 
.תומוד יסחי תריצי :תועמשמה תא 

ךרד יוהיז לע הלקמ קר אל הז גוסמ הרהצה — תורורב תוכלשה שי הלא תודבוע יתשל 

איה ,םיוסמ ידוביע לולסמל ותוא תנווכמו ארוקה לצא תויפיצ הנוב ,תשרדנה דוביעה 

תרהצהל .ןלהל ןחבאש םיכרדב עבמה לש ודוקפית לעו דוביעה םצע לע םג העיפשמ 

ןפואב גזמל ארוקה לש תלוכיה תדימב תעגופ תאזה תופיקשה — ריחמ םג שי תונווכה 

גוזימה לש ותעפשה תמצוע תא השילחמ וילאמו ,שדח והשמל םירביאה ינש תא ילאטוט 

.ךשמהב אוה םג ןודיי הז ריחמ .ונילע 

הדותמה תפישח 

ירה ,(2000 ,יראנב ;Stern, 1998) תירופאטמ האירקל יחרכהו קיפסמ יאנת םוש ןיא םא םג 

ןמ תשרדנה תינשרפה הדותמה יבגל הנווכה לש גוסכ םישמשמה ,םינוש םיטנמלא םנשי 
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תימינוטמ הנבה ,תירופאטמ הנבה ,תיביטרוגיפ אל הנבה ,תיביטרוגיפ הנבה) ארוקה 

תסיפת לש םיאנתבש ,תאזכ הנווכה איה (ומכ/'כ) יומידה ןמס לש ותעפוה .(המודכו 

יביטרוגיפ הנבה ןפואל הנווכהב שמשמ ,הזמ הז ינללוכ ןפואב םיתשכו םירזכ םירביאה 

,יביטרוגיפ ןפואב 'ומכ' הלימה תא ליכמה עבמ ןיבמ ארוקכ ינא םא .ירופאטמ — יפיצפס 

הנבה אלו ,ןובשחב האב תירופאטמ הנבה קר — תויביטרוגיפה תויצפואה ךותמ יזא 

ונתוא דקממ יומידב ןמסה ,(McCormac, 1985:35) קמרוקמ יפל .תימינוטמ וא תיכודקניס 

רתוי קיודמ ןפואב .םירחא םיטנמלא םע קסעתהלמ ארוקה דעב ענומו תומודה םשורב 

ינש — ופוסב .ידוביעה ךילהתה לש םייניבה דעי תא רידגמ 'ומכ' ןמסהש ,ןועטל רשפא 

.והשלכ ןפואב הזל הז םימוד ונל תואריהל םירומא םירביאה 

םג רשפאל הלוכי ,שרופמ ןמס לש תואצמיה אלל ,הזמ הז םינושכ םירביאה תסיפת 

ותוא לע תונוש תיפצת תודוקנ יתשל יוטיבכ םירביאה ינש יוהיז — לשמל .תורחא תונבה 

רשקל תורשפא יוהיז תועצמאב םינושה םירביאה ןיב רשקל ןויסינ — ןיפולחל וא ,טקייבוא 

תחינז תרשפאמ תמיוסמ הדותמל ארוקה תנווכה .(תימינוטמ הנבה) םהיניב ילאסקדניא 

ליבקמבו ,תונשרפה תושימג תא תמצמצמ איה ךכב .תורחא תוקיטקטב דוביע תונויסינ 

ןמזה חווט תא ןיטקהלו דוביעה לע לקהל ךרד ,ןכ םא ,איה ןמסה תעפוה .הכלהמ תא תזרזמ 

.עבמה תועמשמ יבגל תוריהב־יא תמייק ובש 

,יתדדנ תומוקממ ,םיקחרמב טושמ 

21.יתדרח ימא תיב־לא םימ רופצכ 

ארוקה .הרופאטמ לש רוקמ רביא ןה 'םימ רופצ' םילימה היפלש ,הנבה הנימזמ יומידה 'כ 

איה תאזכ רופיצ לש התדרחש ,םיה ןמ תואבה םירופיצ ריכמ וניא םא םג ,חינהל רומא 

תא ריבגמ הביצי עקרק לש הנורסחש ללגב ,רתוי הזע םתסה ןמ ,והשלכ ןפואב תידוחיי 

הנבהה תדותמ תפשחנ התיה אל יומידה 'כ אלל .תיבה תשוחתב הלש ךרוצה תאו הדרחה 

תאז תורשפא ךא ,עבמה תא המוד ןפואב ןיבהל תורשפאה תמייק התיה ןיידע .תאזכ תולקב 

ףונה רואיתמ קלחכ רופיצה) תורחא הנבה תויורשפא ונכתייש םג המ ,הפוקש תוחפ התיה 

ררבתהל תויושע הלא תויורשפא .(לשמל ,רבודה דדנ םהבש תומוקמהו םיקחרמה לש 

ןמז רחאל קר הרקי הז םלוא ,תוחדיהל ךכ בקע ילואו ,תולמגתמ תוחפ וא תוליעי תוחפכ 

תא ףשוח יומידה ןמס .רורב אל עבמה לש ותויה תפוקת תכראה ךות ,ידוביע ץמאמו 

ןיאו תורכומו תועודי הלא תונקסמ .תוריהבה־יא בלש תא םצמצמו הנבהל תשרדנה הדותמה 

.רובידה תא ןהב ביחרהל ךרוצ 

.תויעבה לכ תא תרתופ חרכהב הניא הדותמה תפישח ,תאז םע 

.(בי :ו"כשת ,קילאיב)'םיקחרמב טושמ' ךותמ 21 
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שרפ ילב שאר ומכ 

םיפיצקמ םיבחרמ לעמ אוה 

,ףוגה ןכיה 

ןכיה 

22.וילגר תחת םיחרוב םיבחרמ 

,דעיה רביא אוהש ,טפשמה אשונ — יריבחתה רדסה ךופיהב)רישה תחיתפב עיפומ יומידה 

רורב אל ,תאז םע .(שרפ ילב שאר ומכ אוה :היה יעבטה רדסה .היינשה הרושב קר עיפומ 

ןיבל (שרפ ילב שאר)רוקמה רביא ןיב םיירופאטמ םירשק רוציל ןתינ ןפוא הזיאב הז בלשב 

תועודי תונוכת לעב וניאש ,רכומ אל ,גירח רביא םג אוה 'שרפ ילב שאר' .(אוה)דעיה רביא 

תופוממ תויהל תויוארה תונוכתה ןוימ לע רתוי דוע השקמש המ ,תומכסומו תוינייפוא 

לש בחרנ חותיפ תועצמאב ךשמהב תוטרופמ הלא תונוכת .תירופאטמה הנבהה תרגסמב 

,םירחאמ רתוי םישיגנל םייביטינגוק םיביכר רפסמ ךשמהב םיכפוה ךכ 23.רוקמה םוחת 

וילע םיעדוי ונניאש) דעיה רביאל םג םייטנוולר םתויהמ עבונ םרוכזיאש תורשפאה הלועו 

ףוחירה ,עקרקה ןמ קותינה תשוחת .יופימל םייואר תויהל םייושע םה :רמולכ ,(רבד 

תקיודמה תועמשמה הרורב אל םויסל דע יכ םא ,תושיגנ תוכפוהו תולוע ,ריהמה רבעמהו 

לש הימונוטואה תא ססבמ רוקמה םוחת לש ברה טוריפה .דעיה רביאב הלא תונוכת לש 

דחי םהינשו ,תועמשמה תקפה ךילהת תא הטיאמ תוריהבה־יאו .ונתעדותב רוקמה םוחת 

.ןמסה לש ותואצמיה ףא לע ,םירביאה ינש ןיב תורזה םשור תא דחוימ ןפואב םיקזחמ 

רשפאש תילאוטסקטרטניאה תוסחייתהה םגו ,רוקמה רביא לש ותורזומו ודוחיי םג 

םיווהמו וילא בלה תמושת דוקימ תא דחוימ ןפואב םילידגמ ,(שאר ילב שרפ)וב תוהזל 

.ונתעדותב רוקמה רביא לש הימונוטואל םימרותה (םיירופאטמ ץוח) םיפסונ םיטנמלא 

לכ יטמוטוא ןפואב ענומ וניא ,יתגצהש תיטרואיתה המדקהה תורמל ,ןכ םא ,יומידה 

.םירביאה ןיב תורזה םשור תא לטבמ חרכהב וניאו תוריהב־יא לש תורשפא 

.(18 : 1975 ,יפלח)'שרפ ילב שאר' :ךותמ םיעטק 22 
ןייפאתמ יפאה יומידה .יפאה יומידה :תרכומ העפות לש הנצקה איה וז המגוד ,תומיוסמ תוניחבמ 23 
חרכהב וניא יפאה יומידה .רישע יביטרנ חותיפ — םייפא םידממל יומידה תבחרהבו יומידב החיתפב 

.רתוי לקו רורב ללכ ךרדב אוה דעיה םוחת לע תונוכתה םושייו ,הבורמ תיתלחתה תורזב ןייפאתמ 
תחא אוה יביטרנה חותיפהו ,קוחשו רכומ יומידב תובר םימעפ שמתשמ ,לשמל ,ירמוהה יומידה 
.(Ben-Porat, 1992) ריהמו יטמוטוא רבעמ לש תורשפא שבשלו הז קוחש יומיד תויחהל םיכרדה 
תאו תוישחומה תא לידגמ חותיפה — דחא דצמ .רתוי בכרומ אוה טקפאה הנורחאה המגודב 
,רתוי לק אלו רתוי השק דוביעה היה חותיפה אלל — ינש דצמ םלוא ,רוקמה רביא לש הימונוטואה 

.תופשחנ ויה אל יופימל תויטנוולרה תונוכתהש ןוויכ 
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לש ורישב אוצמל ןתינ ,תויעבה לכ תא תרתופ הניא הדותמה תפישחש ךכל תפסונ המגוד 

.'תאזה ריעה' ,ןוויס הירא 

,דינכ שואמו קד הלילב ,ךכ קר 

י -■די ,רמת תאזה ריעה :חכוהל רשפא 

רבדמה חורל םיווט וינסנסש 
 V ־ T J • • T • J

24.רבדיש םויל ,ןידע םידוד ריש 

תא ףשוח יומידה .טושפ הרואכל הארנה ,הנושארה הרושבש יומידב זכרתהל הצור ינא 

.(הליל :דעיהו ,ריינ :רוקמה) בטיה םירכומו שרופמב םיניוצמ וירביאו ,תשרדנה הדותמה 

אלא .שוואמו קד :תושרופמ — תופוממ תויהל תורומאה תונוכתה םג ,ךכב יד אל םא 

ראתל ןתינ אל הלילה תא .דעיה םוחתל תויטנוולר ךכ לכ אלכ תוררבתמ הלא תונוכתש 

םישחרל הימינוטמ אוה 'שוואמ הליל'ש חינהל םילוכי ונחנא) הלאכ םיישחומ םיחנומב 

תונשרפ תא ומדקי אלש ,םירחא םינוויכל הנבהה תא ךושמתש החנה ,הלילב םיעמשנה 

.(ולוכ עבמה 

אלו ריינה לש תונוכת ןה ,דעיה םוחתל תוסחוימ ןהש ףא ,השוויאהו תוקיקדהש הארנ 

אלא ,יופימל תויוארה תונוכתה תפישח םשל אל עיפוהל יושע שרופמה ןרוכזיא .הלילה לש 

הלעת הזכ הרקמב .תושוויא רצויו קד :םיוסמ ינייפוא גוסמ ריינל ונתסיפת תא ןווכל ידכ 

תונוכתה .שוואמו קד ריינ ומכ אוהש ,הליל לש רואיתכ רמאנש המ תא ןיבהל תורשפא 

לכ קד ריינל תוינייפואה — תורחא תונוכת תויהל תויושע ,הזכ הרקמב הלילה לא תופוממה 

הילעש תוחכוויהה תא תורשפאמה ,(םימוסחמ רדעיה לש ןבומב)תועיגפו תופיקש ילוא .ךכ 

תשרופמה העפוהה ,וז הנבה יפל .(הנבהל תכבוסמ המצע איהש) תבקועה הרושב רבודמ 

,היעטה ןיעמ ןאכ שיו ,יריבחתה הנבמב ןהל סחוימה הזמ הנוש דוקפיתב איה תונוכתה לש 

.ןמסה תעפוה תורמל ,ריהמ דוביע תענומו הנבהה תא תבכעמש 

,רבד לש ופוסב ,דקוממ תונשרפה ךילהתש ,ךכ לע תועיבצמ תונורחאה תואמגודה יתש 

ילוש ןיינע איה יופימה תדותמ תפישחו ,דפימל תויטנוולרה תונוכתה ןהמ תוהזל תלוכיב 

תויורשפא ןהילאמ תוצצ רבכ ללכ ךרדב ,תויטנוולרה תונוכתה ולעש עגרמ ,השעמל .ידמל 

רוציק לע העפשה ,תאז לכב ,הדותמה תפישחל שי ,תאז םע .ןוידה אשונ לא ןהלש רושיקה 

םימיוסמ םייביטינגוק םיביכר םא — תינשרפה תושימגה םוצמצ לע רקיעבו ,דוביעה ןמז 

־םייגולנא םירושיק םגו םיימינוטימ־םיילאסקדניא םירושיק םג רוציל םירשפאמ םילועש 

.ימינוטמה רושיקה תורשפא תא שארמ לטבמ ןמסה ,ןוידה אשונ לא םיירופאטמ 

.(39 :1969 ,ןוויס)'תאזה ריעה' ךותמ 24 
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תועמשמה תקפה ךילהתב *חקימה 

תקפה ךרוצל תשרדנה הלובחתה תא תפשוחה ,היולג הרהצה קר וניא יומידב ןמסה 

םיארוקה לש םביל תמושת תא ןמסה דקממ ,הלובחתה תפישח ידכ ךות .תועמשמה 

־הד ,שגר רוריע) םירחא םיכילהת לש םנובשח לע ,הרואכל ,תועמשמה תקפה יכילהתב 

ןמסה תועצמאב תומודה יסחי תטלבה ,יומיד לש הרוצ לעב ירופאטמ עבמב .(היצזיטמוטוא 

ןוויכ ,יזכרמה דוקפיתכ ותוא הגיצמו תועמשמה תיינב דוקפית לש ותובישח לע העיבצמ 

וליפא וא הניטקמ ןמסה לש ותעפוה ,ליבקמב .תויטנוולר תומודה יסחיל שי ויבגל קרש 

לש ותויה תא תועטב חינהל םינוש םירקוח איבהש המ הזו)יטנמסה טסיהה תא המילעמ 

.(ילארטיל יומידה 

יבגל ארוקל הרורבה הכרדההו תועמשמה תקפהב דוקימה ,יטנמסה טסיהה תומלעיה 

לקהלו תועמשמה תיינב תא זרזל םירומאש םימרוג םה ,ונממ תשרדנה תינשרפה הדותמה 

תורז םשור םירצויה םירביא ןיב םירוביח יומידב םירשפאתמ ,ךכ םושמ אקוודש אלא ,התוא 

.הייחדב לקתיהל לולע היה הלא םילקמ םימרוג אלל םרוביחש םירביא ,דחוימב לודג 

ףרצל ןעומל תרשפאמש איה ,תומודה יסחי לש םתויזכרמ לע ריהצמ יומידהש הדבועה 

25.החדיי ולוכ עבמהש ,ןוכיסה תנטקה ךות ,דחוימב לודג תורז םשור םירצויה םירביא 

הרזה לש םיכילהת חרכהב תענומ הניא 'תיגולודותמה הכרדהה' לש התואצמיה — ךכ 

קוסיע הליחתכלמ תרשפאמ קר איה .תורזה םשור לש ותמצועמ םיעבונה ,היצזיטמוטוא־הדו 

:םינוש םירצוי ידי־לע תלצונמ ןכא תאז תורשפא ,דחוימב לודג תורז םשור םירצויש ,םירביאב 

,תחכשנ היסכ ומכ לטוהש חרי 

26.הנתמהה־רדח לצב ,ןחלשה לע 

.הזמ הז םיקוחר ךכ לכה ,היסכו חרי םירבאה ןיב שגפמה תא תנתממ 'ומכ' ןמסה תעפוה 

הייחדה תנכס תא םילידגמו הנוש ינונגס טקפא םירצוי םיינוציק היצזיטמוטוא־הד יכילהת 

,הז הרקמב .(יביטיאוטניא וא עדומ ןפואב) רצויל תויוצר דימת ןניאש תועפות ,עבמה לש 

תועצמאב המ־תדימב תנזואמ (היסכה תנומת חותיפב) השחמהה תרצויש הלודגה תורזה 

שמשמ יומידה .ןיטולחל תמלענ הניא יכ םא ,טעמ תשטשוטמו תככורמ ,ןמסה לש ותעפוה 

היצזיטמוטוא־הדה תדימ .רתוי דוע רכינ היצזיטמוטוא־הד ךילהת ענומה ,ןזאמ טנמלאכ 

תא ריבגהל םילוכיה םינוש םימרוג שיש ןוויכמ .ןוזיא תדוקנ לש גוס איה עבממ תמרגנש 

הזכ הנבמ .ב אוה א :תילאנימונה הרופאטמה לש יריבחתה הנבמה םג תאז ריהצמ קהבומ תוחפ ןפואב 25 
םינבמ ומכ ,םירחא םיירופאטמ םינבממ רתוי תועמשמה תיינב תאו תומודה יסחי תא שיגדמ 

םג הארו .תילעופ הרופאטמ לע וא ,ירופאטמ ראותו םצע םש לש בוליש לע ,תוכימס לע םיססובמה 

.תירופאטמה תוכימסב קוסיעה תעב הלא םיניינעב טרופמ ןוידל (2005 ,יראנב) 

.(81 :1972 ,ץוחב םיבכרב ,ןמרתלא)'תודש תנחת' :ךותמ 26 
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עיגהל תונוש םיכרד שי ,התוא שילחהל םילוכיש םינוש םימרוגו ,היצזיטמוטוא־הדה תדימ 

היה ,היוצר היצזיטמוטוא־הד תמר התואל עיגהל ידכ ,ןמסה אלל .ןוזיא תדוקנ התוא לא 

27.(לשמל ,השחמהה תמרב העיגפ תועצמאב) תורזה םשור תא תרחא ךרדב ןתמל ךרוצ 

םתואצמיה תא תרשפאמ ,היצזיטמוטוא־הדה תדימ תא ןיטקמה טנמלאכ ,ןמסה לש ותוחכונ 

.התוא םיקזחמו םיריבגמה ,םירחא םיטנמלא רתוי לש 

הנהו ימולחב 

קנרא םידבאמש ומכ .ימצע תא יתדביא 

.ימצע תא יתדביא ינא 

28.םינמיס יב יתתנ ,תובוחרב יתבבוס אוושל 

דוע הריבגמ השחמהה .קנראכ תרבודה — הבר איה תויביטרוגיפבש הילמונאה ,ןאכ םג 

תיוושומ תרבודה .א .תורזה םשור תא ןאכ םינתממ םיטנמלא השולש .תורזה םשור תא רתוי 

ןמסה תעפוה .ב .דוביאה תנוכת ידי־לע :ךוותמ רוכזיא ךרד אלא ,רישי ןפואב אל קנראל 

.םולחמ קלחכ הלוכ היצאוטיסה םוקימ .ג .יומידכ עבמה תא הנובה ,רמכ' 

ןדבוא אוהש) קנראה ןדבואמ הפוממ המ ,הלאשה תא ענומ וניא דוביאה תנוכת רוכמא 

לשו תובוחרב תוטטושה לש ,ךשמהב טוריפה .ימצעה ןדבואל (דואמ יטרקנוקו יפיצפס 

םיטקפסאל תירופאטמה האוושהה תחיתמ ללגב ,תורזה םשור תא דדחמ קר ,םינמיסה תניתנ 

תא דבאל םילולע םהב תומוקמב תיסיפה הכילהה .יחטש ןפואב קר הזל הז םימוד הרואכלש 

ןיב רעפה .ימצע ןדבוא לש םיבצמל תינייפואה תישפנה תוטטושל המוד תמאב הניא ,קנראה 

יכילהתל ההובג תועדומ ךכ בקעו תוידודיח תשוחת רוציל וליפא יושע םישיחרתה ינש 

םולחהש יפכ ,הנומתה לש תורזומה תא המ־תדימב שטשטמ יומידה .(Tsur, 1992)דוביעה 

לש ומויקב תוצמתהל לוכי וניא יופימהש ,ארוקל רורב .תרתונה תורזומה תלבק לע לקמ 

לש תויזיפה תולועפה תמאב ןניא יופימל תויטנוולרה תונוכתה .דוביאל תכלל לאיצנטופה 

יופימ .םינוא־רסוח ,החונמ־רסוח ,תוליהב ,תוקקזיהב תונוכת אלא ,םינמיסה תניתנו הכילהה 

תשוחת לע ןהו ,קנראה ןדבוא תנומת לע ןה השדח הביטקפסרפ רצויש אוה הלא תונוכת 

םשור תא איה ףא ףקשל היושע 'ימצע תא יתדביא' טפשמה לע הרזחה)ימצעה ןדבואה 

,יומידכ ירופאטמה עבמה לש היינבה .(םינואה־רסוחל םיוולנה ,דוקימבש ישוקהו לובליבה 

תמר תרשפאמ — תרחא הייאר תדוזמ וא ,לודגה תורזה םשור תא לבקל ונתלוכי לע הלקמ 

ןוגריאב ארוקה לש ןוחטיבה רוערעב וא הייחדב תונכתסה אלל ,ךכ לכ ההובג תורזומו תורז 

,רתוי םיקוחר םיפוריצ ןמסה לש ותואצמיה תרשפאמ ,ךכ םושמ .טסקטה לש יטנמסה 

:תושיגנ תוחפ תונוכת וא ,רתוי םירז םירביא 

Tsur Sc Benari, 2001 :םג ואר ,היצזיטמוטוא־הד יכילהתל השחמהה תדימ ןיב רשקה ןיינעלו 27 
.(19 :ז"לשת ,ןרוא)'ימולחב' ךותמ 28 
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ןיעךטק רישה הז טבינ ךב 

29.ורוח תכשחמ רבכעכ 

הרופאטמה לש השחמה אוה יומידה .ןיעה־ןטק רישה :המידקמ הרופאטמב חתופ עבמה 

תוחפ םהש ,םייזיפ םידדצ העטמ ןפואב הטילבמ המצעלשכ הרופאטמה .המידקמה 

־הדה תדימ תא ןזאמה טנמלאכ ןאכ םג שמשמ ןמסה .רוקמה רביאמ יופימל םייטנוולר 

ילבמ ,היצזיטמוטוא־הדל םימרוגה םיטנמלא רתוי לש םתוחכונ תא רשפאמו ,היצזיטמוטוא 

ןוויכ ,העטמ הרהצה לש גוס הווהמ אוה ךכב .תללוכה היצזיטמוטוא־הדה תדימ תא ריבגהל 

החיוורמ תמאבש היצקנופה םלוא ,דוביעה דקומב היוצמ םנמא תועמשמה תקפהש 

:היצזיטמוטוא־הד יכילהת תריצי לש היצקנופה איה ,הלאכ םירקמב ןמסה לש ןתואצמיהמ 

.םהילע םירבועה םיידוביעה םיכילהתל םיארוקה לש תועדומה תרבגה 

רוקמה רביא ןיב תולובגה תא רורב ןפואב רידגהל ותלוכי איה ןמסה לש תפסונ הנוכת 

םניא הלא תולובגש ששח שי םהבש םיבצמב רתויב תינויח וז תלוכי .דעיה רביא ןיבל 

תוחפו םייטואכ רתוי םרקיעב םהש םיבצמ ךכ ךותמ תרשפאמ תשרופמה הרדגהה .םירורב 
:םירורב 

.באזכ ץצונתמ עיקר .בחרמ .בחרמ 

30.רחשה ןערקי דע ויניע םצע שיאה 

לש תינשרפה הדותמה לע םג ריהצמ ליבקמבו ,רוקמ רביא באזה לש ותויה לע ריהצמ ןמסה 

רביא לא הפוממ תויהל הרומאה הנוכתה .(תומוד םשור רוצייש ירופאטמ יופימ)יופימה 

לכ ןיא ,הרואכל םלוא ,ץצונתמ — שרופמב תרכזואמ ,(חותפה בחרמב הלילב עיקרה)דעיה 

רביאב תטלוב הנוכת הניא תוצצונתהה תנוכת .תרכזואמה הנוכתה לש יופימל הקדצה 

.ךפהל אלא ,הלילב עיקר רשאמ תוצצונתהל רתוי תקהבומ המגוד וניא באז השעמל ,רוקמה 

היה לוכי באזה ,ןמסה אלל ,השעמל 31.יופימ ךרוצל הליעי הניא תאז הנוכת ,ךכ םושמ 

,יעצמאכ ןאכ שמשמ ,יומידה 'כ ,ןמסה .ראותמה דעיה םוחתמ קלחכ תולקב ןבומ תויהל 

םוקמב ,רוקמה םוחת ןיבל דעיה םוחת ןיב לובגה תא רידגהל אוה ירקיעה ודיקפתש 

אל ןאכ יוצמ באזהש ,םיניבמ ונחנא ןמסה תרזעב קר .תרחא ןיבהל היה רשפא וידעלבש 

המאתהה ,לעופב .רוקמ רביאכ אלא ,טסקטה לש תינוידבה תואיצמה ףונ רואיתמ קלחכ 

.(231 :1972) םיירצמ תרכמ יריש ,ןמרתלא) ,ג ריש ,ךומא־אנ ךרדב' :ךותמ 29 
.(107 :1972 ,ץיחב םיבכרה ,ןמרתלא)'שאה ימורעמ' ךותמ 30 

רסוחבו ישוקב םג ומכ ,תוטלובה רעפ לש ותובישחב ןוידב הבחרה אוצמל ןתינ םינוש םירקחמב 31 
Ortony, 1979b; :2000 ,יראנב) רוקמב רשאמ דעיב רתוי תטלובש הנוכת תופמל ןויסינבש תלחותה 

 1997 ;1995 ,Fishelov, 1993; Shen).
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ארוקה תעדותמ ןיטולחל חרכהב תמלענ הניא ,ראותמה ףונה ןיבל רוקמה רביא ןיבש הברה 

.ןמסה תעפוה ללגב קר 

תנוכת ןיב ירשפא רשק תוהזל תעייסמש איה וז המאתה אקווד ,רבד לש ופוסב 

תא תכפוה ,דעיה םוחתמ יעבט קלחכ באזה תא תוארל תורשפאה .באזה ןיבל תוצצונתהה 

— תראותמה תירישה תושחרתהה ןמז)רתוי השיגנל הלילב תוצצונתמה באזה יניע תנוכת 

םיכפוהו וז הנוכת םיטילבמש םה ,ץוחב בחרמ — תראותמה תושחרתהה םוקימו ,הליל 

בחרה רשקהה .(רוקמה םוחתמ אלו דעיה םוחתמ קלח םתויה תורמל ,רתוי השיגנל התוא 

רוציל לוכיש ,תבקועה הרושב ע.ר.ק לעופב שומישה ,ךשמהב תוומו המטשמ לש רוכזיאה) 

השוחתל םיינייפואה ,הנכס לשו םויא לש תונשרפ ןוויכ קזחמ ,(ףרט לש תויצאיצוסא 

ךא ,הלק תינפת יופימה לבקמ ךכ .הכשחב תוצצונתמ באז יניעב תולקתיהה בקע תררועתמה 

עיקרה — הנממ הלועה טקפאה אלא ,תוצצונתהה םצע וניא הפוממש המ .תיתועמשמ 

רתוי םייאמ ןכא באז לש חנצנ .הכשחב באז יניע ץונצנ לש ומכ םייאמ טקפא רצוי ץנצנמה 

ועבטמ אוה עיקרש הדבועה .תאז לכב ליעי יופימ ךכ םושמ רשפאמו עיקר לש ץונצנמ 

תשרופמה הרהצהה לש התוחכונ ףא לע .םייאמה טקפאה תא הריבגמ קר ,באזמ רתוי ץנצנמ 

ןולשיכ לש ןושאר בלש שיו ,יטנוולרה יופימה לא עיגהל תיסחי לודג ישוק שי ,הדותמה לע 

.ידוביעה בוכיעה תא חרכהב ענומ וניא ןמסה .טסקטב שרופמה הז ,רתויב שיגנה יופימה 

ללכ ההוזמ התיה אלש ששח םייק וידעלב .תולובגה תרהבה ךרוצל רקיעב הפ שמשמ אוה 

ךרוצל ,הנושארבו שארב ,הז הרקמב אוה הלובחתה ןומיס .תירופאטמה האירקה תייצפוא 

.המויק םצע תפישח 

ןפואב יכ םא ,דעיה ןיבל רוקמה ןיב תולובגה תרהבהל האבה המגודב םג שמשמ ןמסה 
:הנוש טעמ 

וילגר תונוהב לע 

שרח 

רבכמ יל הער רשא ערמכ 

יבג ירוחאמ ילא בנגתה 

ברע 

:יניע יתש לע וידי תופכב סכיו 

32.ימ 

תירופאטמה הנומתה .רמיד תרסח תירופאטמ הנומת תרצונ התיה תישילשה הרושה אלל 

,'בנגתה') םילעפה ,רמיד עיפומש ףא .תיטרקנוק עוריא־תריזב תטרופמ תושחרתה הנוב 

,ברעה — דעיה רביאל תורישי םיסחוימ ('וידי תופכ' ,'וילגר תונוהב') ףוגה ירביאו ('סכי' 

.(13:1971 ,יקסנולש)'םתס' ךותמ 32 
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,ימוקמה יומידל רבעמ הברה שלוג רוקמה םוחת .תישימחה הרושב קר הנושארל ףשחנש 

וא ,הרישיה תוכיאה תא לטבל אופא דעוימ וניאו לוכי וניא יומידה .תישילשה הרושבש 

םוחתל תרתוכ ןיעמ תריצי רשפאל אוה ןאכ ודיקפת .יתועמשמ ןפואב טקפאה תא שילחהל 

לא סחייתהלמ ענמיהל תרשפאמו תירופאטמה הנומתה לכ תא הפיפכמה תרתוכ ,רוקמה 

אל םיילאקול םייופימ עצבלו תוסנל ןיפולחל וא ,דעיה םוחתמ קלח לאכ רוקמה ירביא 

דעיב הליבקמה יהמ ןיבהלו תוסנל ךרוצה רסוח תא הטילבמ תרתוכה — לשמל) םייטנוולר 

תרשפאמה ,תרתוכ ןיעכ תשמשמ ,'ערמ' :הלימה .(ברעה לש וידי תופכ ןהמ :םיידיה תופכל 

העתפהב עיגמ ברעה :ךכ וראתל רשפאש ,דחא ילבולג יופימל הילא םיטרפה לכ תפפכה תא 

לוכי ארוקה .עיגהל יושע בטיה ךתוא ריכמה רבחש ומכ ,תוימיטניאו תורכיה ךותמ ,המיענ 

יופימב דקמתהלו םינושה רוקמה ירביאמ םיילאקול םייופימב דקמתהל ךרוצה ןמ ענמיהל 

אוה ןמסה 33.האור ןיאב תטלתשמה תוימיטניאהו תורכיהה ,תודידיה תשוחת לש ילבולגה 

רוקמה ימוחת ןיב תולובגה לש שוטשטו לובליב רוציל ילב ,תרתוכה תפסוה תא רשפאמש 

אוה ,תטרופמה הנומתה תרצויש תורזה םשור תא ענומ וניא יומידהש ףא ,הז הרקמב .דעיהו 

— ךכ .ןמסה אלל תרתוכה תפסוה תובקעב רצוויהל הלוכי התיהש ,תוקרפתהה תא ענומ 

,ךכו) םיילבולגה םייופימב דוקימל תעייסמה ,תרתוכה תפסוה תא רשפאמש אוה ןמסה 

.(דוביעה ןמז רצקתהל יושע ,תאז לכב ףיקע ןפואב 

תאז איה ותוחכונ םלוא ,הדותמה תא ןהו תולובגה תא ןה ףשוח ,ןכ םא ,יומידה 

תפישח ,ןכל .הליחתכלמ רתוי םייטואכו רתוי םיינוציק םיבצמ תובר םימעפ תרשפאמה 

,ירופאטמ עבמ לכל שיש תורחאה תועפשהה תא תענומ חרכהב הניא יומידה ךרד הלובחתה 

ןמסה לש ותואצמיה .תועמשמה תיינבמ תויתועמשמ תוחפ חרכהב ןניא םג הלא תועפשהו 

הניא םאה ,ןוחבל שיו ,םימעפל הב דושחל יואר יתיארהש יפכש ,הרהצה איה שרופמה 

ןפואב ,םיארוקכ ונתוא הליבומ וליפא וא ,רתוי תובושח תורחא תועפשה לע הסכמ 

םחל־תיב האיבהש תואמגודהמ קיסהל ןתינ אל םא םג ,יתעדל .םיעטמ םינוויכל ,יביטלופינמ 

 (1997 ;1996 ,Bethlehem), ןהמ דומלל ןתינש ירה ,יומידב יחרכה קלח וניא תומוד םשורש,

וניא ,ומכ/כ :הוושמה ינושלה הנבמה ידי־לע יזכרמכ יולגב רהצומה ,תומודה ביכרמש 

.יזכרמ ךכ לכ חרכהב 

־הדה תייצקנופב ברועמ יומידה דציכ תוארמה ,תואמגוד המכב הז רמאמב יתדקמתה 
יומידה לש תורשפאה רואיתל תאז תרגסמב בר טוריפב סנכיהל לכוא אל .היצזיטמוטוא 

הלוכי תיטנמסה הייטסה תנטקהלש ,הרצקב קר ןייצא .שגרה רוריע תייצקנופ לע עיפשהל 

תועמשמ תקפה לש םיילנויצרה םיכילהתה לש םתוטלתשה תעינמב הבר תובישח תויהל 

הקינעמ ןמסה לש ותואצמיה .טסקטה רצויש םיילנויצומאה םיטקפאה לע תעדומ 

תתב (2000 ,יראנב)ילש רקחמה תדובעב םיילאקולהו םיילבולגה םייופימה תעפותב טרופמ ןויד ואר 33 
.המלשה תירופאטמה הנומתה לע קרפה 
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רצויש המ ,ןוידה אשונל רוקמה רביא ןיבש םירשקל הרואכל תרדוסמו הרורב אקנפשוג 

הנבמ תרצוי ןמסה לש ותואצמיה .טסקטה לש יטנמסה ןוגריאב ןוחטיב ארוקה לצא 

יפכ .תויועמשמ לש (clash) הרישי תושגנתה אלל ,לוכיעל רתוי חונ ,רתוי יעבט הארנש 

יוהיז ינויח ךכ ךרוצל .ריהמ יופימ בצמ לכב רשפאמ תמאב וניא ןמסה ,יתמגדה רבכש 

בצוע עבמהש םושמ קר ,רתוי תושיגנ תוכפוה ןניא הלאו ,יופימל תויטנוולרה תונוכתה 

תלבקבש תויחונהו ןוחטיבה .הנבהב ישוק לש םיבצמ ונכתיי יומידב םג ןכל .יומידכ 

־יא םע תידיימ תודדומתהב ךרוצה תא שטשטל םייושע ,יומידכ בצועמ אוהשכ ,עבמה 

ךרוצ תשוחתו תועדומ ץא תאז םעו ,הנבה יכילהת לש המלשה ןיא ובש בצמ .תוריהבה 

הנעט .דחוימב לודג ישוגיר לאיצנטופ לעב בצמ אוה ,הלא םיכילהת םילשהל ידיימו זע 

םירצויה ,(םייטמת םימרוגל ףסונב תאזו) םימיוסמ םיילרוטקורטס םימרוג שיש ,תאז 

ילש רקחמה תדובעב הבר הבחרהב החתופ ,םירחאמ שגר רודיעל רתוי לודג לאיצנטופ 

ןמזמ רבכ התהוז םש) הקיסומה םוחתמ תוירואית לע תססבתמ איהו (2000 ,יראנב) 

םיאנתב .(שגר ררועל ןיידעו םייטמת םינכת תרסח תויהל הלוכי הקיסומש העפותה 

תמרב ארוקה לש ונוחטיב תא שבשי הז בוכיעש ילבמ ,הנבהב בוכיע שי םהבש ,םימיוסמ 

בכעתהלו רצעיהל ארוקל םורגת תוריהבה יאש ילבמו ,טסקטה לש יטנמסה ןוגריאה 

ךרדב ההוזיש ,שגר רוריע לש לודג לאיצנטופ רצוויי ,תועמשמה תקפה לע עדומ ןפואב 

,ארוקב םג יולת לעופב שגר רוריע) טסקטב תמייקה תישוגיר תוכיאכ ארוקה ידי־לע ללכ 

דדועל לוכיש ,לדבנ ךילהת אוה תישוגיר תוכיא יוהיז לבא ,האירקה תוביסנבו ותדמעב 

תעינמל יעצמאכ שמשל היושע ומכ/כ ןמסה תעפוה .(שגר רוריע — בייחמ וניא ךא — 

ךכו ,טסקטה לש יטנמסה ןוגראב ארוקה לש ןוחטיבה תשוחת תרימשלו תודקמתהה 

.שגרה רוריע לאיצנטופ תלדגהכ אקווד ררבתי יומידה לש ירקיעה ודוקפיתש רשפא 

לעופב םלוא ,תועמשמה תקפה ךילהת לא ארוקה בל תמושת תא ןמסה הנפמ ,הרואכל 

ארוקה לש ךרוצה תא םידרמש יעצמאכ ,יטנמסה טסיהה תנטקה ידי־לע ,ןמסה שמשמ 

תדדחמ תיטנמסה הילמונאהש םשכ .תועמשמה לש תוריהבה־יא תייעב לש ידיימ ןורתפב 

תא הריבגמו רשקהל רוקמה רביא לש ותוכייתשה רסוח תא הטילבמ ,תורזה םשור תא 

וא תיטנמסה הילמונאה תשלחה ךכ ,תועמשמ תקפה לש םיילנויצר םיכילהתל תועדומה 

שי דציכ ןיבהל ךרוצה תאו תועדומה תא השילחמ ,יומידה לש ןמסה תועצמאב הקוליס 

רייפילפמאה טקפא תא םצמצל ,ןכ םא ,לוכי ןמסה .דעיה םוחתל רוקמה רביא תא רשקל 

.אבה ףיעסב ןודייש יזכרמה ןיינעה והזו ,ארוקה לע תיטנמסה הילמונאל שיש 

טקפאה תשלחה 

יומידה לש ותעפשה תא השילחמ ןמסה תעפוה ,תומיוסמ תוניחבמש ,והיז םינוש םירקוח 

ילארטיל רתוי אוה יומידהש ,ךכמ קיסה וליפא ינוטרוא .(Kennedy, 1982) םיארוקה ,ונילע 

םינחובה ,םירסינ לש הרדיס ךרע (Verbrugge, 1980)גורברו .(Oitony, 1979a)ירופאטממ 
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,תמיוסמ הדימבש ,ךכ לע םיעיבצמ הלא םייוסינ 34.הרופאטמל יומיד ןיב םילדבהה תא 

.ךילהתה לש ופוסב םג הזמ הז םילדבנכ םירביאה ינש תייאר לע רומשל ביטימ יומידה 

 Similes are more frequently associated with responses in which elements of the

 two domains retain their separate identities, and in which the two domains are

 treated symmetrically. Metaphors are more frequently associated with responses in

 which elements of one or both domains are transformed in identity, and in which

 the two domains show an asymmetric division of roles as transformer and

 transformed. (Verbrugge, 1980: 119)

ךפוה דעיה רביא ,גורברו יפל — ירופאטמה ךילהתב יתוהמ קלח היצמרופסנרטב האור גורברו 

הדימב גזמתמ :רמול רשפא רתוי ריהז חוסינב) רוקמה רביאל תירופאטמה האירקה ךלהמב 

תדימ יבגל םיארוק לש תיביטקייבוסה השוחתה תא ןחוב גורברו .(רוקמה רביא םע תמיוסמ 

רעפ ההזמ אוהו ,רמיד לש דוביע תעבו הרופאטמ לש דוביע תעב םישח םהש היצמרופסנרטה 

םלוא ,הרופאטמ לש דוביעב תממסמ היצמרופסנרט תשוחת לע םידיעמ 5896 .תאז הדימב םיוסמ 

,חינהל ןתינ .(Verbrugge, 1980:118)רמיד לש דוביע תעב המוד השוחת לע םידיעמ 4096 קר 

שרדנה ןמזה ךשמ תא תיתועמשמ הדימב תמצמצמ ןמסה תעפוהש ,אוה תאז העפותל רבסההש 

ךילהת רשאכ ,הרופאטמב .תועמשמה תקפה ךרוצל תשרדנה תינשרפה הדותמה רהד ךרוצל 

הזל הז םירזכ ארוקה תעדותב םירביאה לש םמושיר תוססבתה בלש ,ךראתמ תועמשמה תקפה 

דהדהמו רתוי לודג טקפא תרצוי תועמשמה תקפה תועצמאב תאז תורז לוטיב זאו ,רתוי ךורא אוה 

.(גורברו הזל ארוקש יפכ) היצמרופסנרטה תשוחתל סיסבה הז ילואו ,ארוקה תעדותב רתוי 

ןמזה ךשמ תא תורצקמ — יומידב ןמסה תועצמאב יטנמסה טסיהה תנטקהו ,הלובחתה תפישח 

םרושיקבש תויטמרדה תדימ תא תוניטקמ וילאמו ,תורזה לש המושיר תא תושטשטמו הזה 

רצקמ וניא יומידכ בוציעה 35.היצמרופסנרט תשוחתכ תלבקתמה ,תועמשמה תקפה תועצמאב 

,יומידב םגש ,ךכל רבסהה הז ילואו ,ליעל יתיארהש יפכ ,הנבהה ךשמ תא הרקמ לכבו חרכהב 

.היצמרופסנרט תשוחת לע ודיעה 4096 

־תתב שומישהש ךכ ,םיוסמ גוסמ הרופאטמ אלא וניא ,םירחא םיבר תנעטלו יתנעטל ,יומידה ,רומאכ 34 

יתש ןיב הנחבאל ,תיטנמס תוחונ יכרוצל קר אוה ,יומידהמ לדבנכ 'הרופאטמ' חונימב הז קרפ 
,ןמס ליכמה ירופאטמ עבמ .2 ,הרופאטמ ןלהל ארקייש ,ןמס ללוכ וניאש ירופאטמ עבמ .1 :תועפות 

.רמיד ןלהל ארקייש 

םילדבנ םירביאה לש םתוראשיה תדבוע תא שיגדמ קלב .תטלחומ תויהל הרומא הניא היצמרופסנרטה 35 

עיצמש ,היצמרופסנרטה לש הסריגה .(Black, 1962: 44-45) ךילהתה ךרוא לכל ,הזמ הז המ תדימב 

הזב הז םישיגדמו םישיחממ םירביאהש הנעטב תקפתסמ הניא איה .ידמ הקזח הסריג איה ,גורברו 
,(Kittay, 1987) הז לע הז השדח הביטקפסרפ םיקפסמ םהש וא ,(Black,1962)תומיוסמ תויצקילפמיא 
,ילאירוגטקה ךוישה תיירואית תא והשמב הריכזמש הנעט ,רחאל דחאה לש ותכיפהל תנעוט אלא 

.ןלהל ריכזאשו ,(Glucksberg <fe Keysar, 1990) רסיקו גרבסקלג םימיל וחתפיש 
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דעיה םוחתב שחרתמש יונישה היפלש ,המוד הזתופיה אוה ףא ןחוב (Miali, 1987)לאימ 

־דח איה ולש הנקסמה .יומידב רשאמ הרופאטמב רתוי ינוציק אוה ,רוקמה םוחת תעפשהב 
:תיעמשמ 

 Metaphor was shown to have a more powerful affective potential than simile.

 36(92 :1987 ,(Miall

םג םייוסינ .(לשמל ,Miller, 1979)ןכל םדוק םינש םג יביטיאוטניא ןפואב הנעטנ וז הנעט 

Glucksberg,)'ומכ' הלימה תפסוה רחאל יביטרוגיפ תוחפכ עבמ םיטפוש םינחבנש ,וחיכוה 

 1996 ,1991; Johnson). רסיקו גרבסקלג לש םתנעטל קומח הרואכל ךכב שי,

ילאירוגטק ךויש לע אלא ,תומוד לע תססובמ הניא הרופאטמה לש תויביטרוגיפהש 

 (1990 ,Glucksberg 81 Keysar), תמרב תעגופ התיה אל תומודה תטלבה — תרחא

הירואיתה הלעמש םיברה םיישקה לע יתדמע (2000 ,יראנב) רחא םוקמב .תויביטרוגיפה 

ולעהש היעבה תא תרתופ הניא םתדמע תלילש םג םלוא .רסיקו גרבסקלג לש תיביטנרטלאה 

תוחפכ 'ומכ' הלימה תא םהל םיפיסומש רחאל םיעבמ םיטפשנ םימדסמ םירקמב עודמ — 
?םייביטרוגיפ 

תויביטרוגיפה תדימש ,ךכל בל םישל ינויח ,הנושארבו שארב .תבכרומ יד איה הבושתה 

תקפהל םיעגונ םניאש ,םיפסונ םימרוג לש אלא ,תומודה תממ לש תרזגנ קר הניא 

םשורב םיעגופה םה היצמטמוטוא־הדה ינונגנמ תשלחהש ןכתיי ,לשמל ,ךכ .תועמשמה 

ןיבהל םיארוקה םישקתמ ובש בלשה ,דוביעב בוכיעה בלשש רשפא .עבמה לש יביטרוגיפה 

הז ןפואב עיפשמ ומוצמצ ןכלו ,תויביטרוגיפה תשוחתמ קלח םהל הנקמש אוה ,הרוק המ 

תיטנמסה תורזל שי תועמשמה תקפה יכרוצל םג .עבמה לש תויביטרוגיפה יטופיש לע 

לבקמ הז ץינע .תלבקתמה תומודה לש הכרע תטלבהב דיקפת שי תורזל .הלודג תובישח 

.םייריפמא םייוסינ רפסמב קומח 

לע םינוש םימרוג לש יסחיה םלקשמ תא הלש רקחמה תדובעב הנחב (1988) בוטיר 

,ךכ לע ועיבצה ןכא הכרעש םייוסינ .םיילאוזיוו םיילולימ םייוריג לש תומודה יטופיש 

איה ,םירביאה ינשמ דחא לכל ההז תינוכת תפסוהמ תלבקתמה ,תומודה םשורל המורתהש 

םתסיפת ,רמולכ ,(21-8 :1988) םינושכ הליחתכלמ םיספתנה םייוריגב רתוי ההובג 

רתוי יתועמשמכ ספתיהל המודה טנמלאל המרג הזמ הז םינושכ םירביאה לש תמדקומה 

לככ ,תירופאטמ הנבה תעב ,ליבקמ ןפואב .םהלש תומודה יטופיש לע רתוי עיפשמכו 

םורגי ךכ ,ןושארה בלשב רתוי לודג אוה םיפתתשמה םירביאה ינש ץב תורזה םשורש 

Miali D. s. Sc Vondruska R. J.:תאז הזתופיה םיקזחמה ,םידלי לצא ךרעש םייוסינ לע דיעמ לאימ 36 
 1983), Affective Implications of Metaphor and Simile in Discourse (Tech. Rep. No. 301), Urbana-)

 .Champaign: University of Illinois, Center for the Study of Reading
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ךלהמב .ךכ בקע רתוי בר תומוד םשור תורצוויהל ינשל דחא רביאמ תונוכת לש ןיופימ 

רתוי לודג תומוד םשור ורציי תופוממ תונוכת ןתוא ,ירופאטמ עבמ לש תועמשמה תקפה 

יומידב ןמסה לש ותעפוה 37.רתוי םינושכ ןכל םדוק ונתעדותב וספתנ םירביאהש לככ 

םרות ןמסה .יפוסה תומודה םשורב רישי ןפואב תעגופו ,ינושארה תורזה םשור תא הניטקמ 

הלוכי תאז העפות .המצע הלובחתה תוליעיב עגופ ךא ,הלובחתה לש רתוי ריהמ יוהיזל 

.יביטרוגיפ טנמלא רותב יביטקפא תוחפכ יומידה תסיפת תא קמנל 

:רבסהל רתוי דוע השק ,הרואכל ,אוהו ,גרבסקלג לש םייוסינהמ הלוע ףסונ ןותנ םלוא 

הכיראמ הלובחתה תפישחש ,ןכתיי ךיא .דוביעה ךשמ תוכראתהל המרג 'ומכ' ןמסה תפסוה 

תא םצמצמה םרוגכ ןמסה לש ותוכיא לע ועיבצה הכ דע ילש תונעטה םג ?דוביעה ןמז תא 

?דוביעב בוכיע רצונ ,ןכ םא ,עודמ .היצזיטמוטוא־הדה תדימ תא ןיטקמו דוביעה ךשמ 

םייוסינ ושמישש ,תורופאטמה גוס תא םינחוב רשאכ ,יתעדל ,ררבתמ תאז העפותל רבסהה 

,רבכמ הז הנבאתה ןתועמשמש ,ןיטולחל תוילאנויצנוונוק תורופאטמב רבודמה .הלא 

תינייפואה ,תיחומ היצלופינמ ןיא הלאכ םירקמב .יטמוטוא אוה תועמשמה לא ןהב רבעמהו 

ןמ תורישי יטמוטוא ןפואב תפלשנו היופצ ,הרוגש תועמשמה .יתריצי עבמ לש דוביע ךילהל 

וא ,תויופצ ןה םילימה ובש םוקמ לכל תינייפוא העפות אוה םילימ לש םוצמצ .ןורכיזה 
:תורוגש 

 In a given environment of symbols, the more expected (i.e. likely) a particular

 choice is, the less that choice contributes to the information in the message. In the

 extreme case, a choice that is determinate from the environment contributes no

 information in that environment. (Harris, 1991: 84)

תקפה ןהבש ,תוילנויצנוונוק תורופאטמב ןיטולחל רתוימ תאז הניחבמ אוה 'ומכ' ןמסה 

עוציבב ךרוצ השעמל ןיא ,תועמשמל עיגהל ידכ .תיטמוטואו תידיימ איה תועמשמה 

ןמסה לש הפסוה הבש ,תיללכה המגמל דוגינב .הילע עיבצמ 'ומכ' ןמסהש היצלופינמה 

,היצזיטמוטוא־הד ןיא ,יטמוטוא רבעמ לש הרקמב ,היצזיטמוטוא־הדה תדימ תא תנתממ 

תרוכזת אקווד הווהמ איה תאזככו ,תפדוע איה ןמסה לש ותוחכונ םצע .ןתמל המ ןיא 

בצמב ןמסה תפסוה .יטמוטוא וניא רבעמה ובש ,ירופאטמ דוביע ךלהמ םויק לש תורשפאל 

וליפא ילואו (Grice, 1975) סיירג יפ־לע תומכה ןורקע לש הרפה ,רתי תונשרפ הווהמ הזכ 

.ירופאטמ עבמב םצעב רבודמש ,הדבועה ןונער תועצמאב םיליעפ םיטנמלא תאייחהל ךרד 

תורופאטמ ןהבש ,תואמגוד איבמו תאז העפות ריכזמ (Margolis, 1957: 189) סילוגרמ 

ןמסה תפסוה .'ומכ' ןמסה ןהל ףסונ רשאכ ,תויביטרוגיפ רתוי תויהל תוכפוה תוקוחש 

היצזיטמוטואה תא שבשמה םרוג הווהמו ,תועמשמה לש ןוביאה תא תרערעמ הזכ הרקמב 

.(Ricoeur, 1978: 146)ותדמע תא חיכוהלו תוסנל ילבמ רקיר םג ןעוט המוד הנעטו 37 
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.ןיטולחל הנוש אוה ךילהתה םיילנויצנוונוק אל םיעבמב .תועמשמה דוביע תא בכעמו 

ןיבהל ךרוצ שי ,ואולמב הז ריחמ ןיבהל ידכ .ךופה ריחמ שי הלאכ םירקמב ןמסה תפסוהל 

,(תילאנויצנוונוק אלה) הליעפה הרופאטמה לש םירביאה ןיב תורזה םשור תובישח תא 

.ןמסה תעפוה תממסמ הדימב תמצמצמ ותואש םשור 

!תומודה יהמו תורזה יהמ 

ופוסבשו ,תורז תוהזל ןתינ ירופאטמ עבמ לש םירביאה ינש ןיבש ,רמאמה ךרוא לכל יתנייצ 

תא הפילחמ הניא ,םיהזמ םיארוקכ ונחנאש תומודה .תומוד םשור דימת שי ךילהתה לש 

הלא רקיעב ,םיבר םירקוח .המושיר תא שטשטל היושע איה ונתעדותבש תורמל ,תורזה 

םירביאה ןיב תומודב ירקיע שגד ומש ,האוושה לש גוס ירופאטמה ךילהתב וארש 

לע ועיבצהש הלא רקיעב ,םירחא םירקוח ,םתמועל .ירופאטמה ךילהתב םיפתתשמה 

,ינושה וא ,תורזה לע שגדה תא ומש ,הרופאטמב תויועמשמ לש תושגנתה לע וא הילמונא 

.ירופאטמה ךילהתב םיפתתשמה םירביאה ןיב 

םשור לש תופתתשה ,ןכ םא ,שי תירופאטמ האירק תעב שחרתמה דוביעה ךילהתב 

לכ ןיאש ,םינעוט םירקוחהמ רכינ קלח .תונוש לש םשור םג םלוא ,םירביאה ינש ןיב תומוד 

םיאב הניא םה םלוא ,ינוש םג שיו ,תומוד ןכא שיש ,רמולכ ,הלא םיביכרמ ינש ןיב הריתס 

שיש ,תיביטיאוטניאה השוחתב וקפתסה םירקוחה תיברמש אלא .הז לש ונובשח לע הז 

תוסנל ילבמ ,הז ןובשח לע הז םיאב םניא םהשו ,ינוש לש םשור שיו תומוד לש םשור 

.ךכ הז עודמ ריהבהלו 

ינאש ךות ,הבר הבחרהב תאז הלאשב ןד ינא (Benari, 2005 ; 2000 ,יראנב) רחא םוקמב 

Sternberg et al., 1979; Tourangeau)גרבנרטסו וגנרוט לש תרכומ רתויה רבסהה תעצהל סחייתמ 

 1982 ,Sternberg, 1981; Tourangeau £>), וגנרוט לש תיטרואיתה העצהב תובר תויעב ההזמ ינא

.הנוש גוסמ יביטנרטלא קרתפ עיצמ ינאו ,ןאכ ןתוא טרפא אלש ,גרבנרטסו 

.םינוש םיגוס אלא ,תומוד לש דחא גוס קר ץאש ,הנעטה לע ססבתמ עיצמ ינאש ץרתפה 

ןיבל ,תינללוכה הרוצב תומוד ןיב תמייקה הנחבה ,ןכל םדוק יתרכזה רבכש הנחבהל הנווכה 

היצפסרפה רקחמ םוחתב דואמ הצופנו תלבוקמ וז הנעט .תויביכר תונוכתב תומוד 

המצע העפותה .םירחא םירשקהמ התוא םיריכמ םינוש הרופאטמ ירקוח םגו ,תילאוזיווה 

.םיפלחתמ הרואיתל םינתינה תומשה קרו ,דואמ תרכומ 

 ...there is a fundamental difference between something that might be called

 surface similarity and deep similarity (original italics). (Vosniadou <fc Ortony,

 1989: 2-3)

יבגל ארוק לש הטלחהה .תילארטילה האוושהב ןוידה תעב ןכל םדוק רבכ זמרנ הז ןורתפ 

האוושה לאכ וא ,יביטרוגיפ יומיד לאכ וילא סחייתהל םאה ,רמכ' הלימה תא ליכמה עבמ 
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תינללוכה הרוצב תומוד ןיבש וז ומכ הנחבהה התוא לע תססבתמה הטלחה איה ,תילארטיל 

.םירביאה ינשל ההז תינללוכ הרוצ שי תילארטילה האוושהב .תויביכר תונוכתב תומוד ןיבל 

האוושהכ םיטפוש ונאש המ .הנוש תינללוכ הרוצ לש הסיפת דימת שי הרופאטמב 

הרוצ לע םירמוש תומוד לש טופישל םידמועה םיטקייבואהש םושמ ךכ טפשנ ,תילארטיל 

םיטקייבואהש םושמ ךכ טפשנ ,יביטרוגיפ יומידכ םיטפוש ונאש המ .המוד תינללוכ 

ןוקית עיצהל הצור ינא ךכב .ןיטולחל הנוש תינללוכ הרוצ ילעבכ םיספתנ טופישל םידמועה 

,םירביא ינש ןיב איה תילארטיל האוושהש ןעוטה ,(Gibbs, 1987) סביג לש ותעיבקל לק 

םהל ןיאש םירביא ינש ןיב איה תירופאטמ האוושה וליאו ,תוהז תוטלוב תונוכת םהל שיש 

.תילארטיל האוושה יהוז ,תוהז תוטלוב תונוכת ןנשי םא :ןעוט סביג .תוהז תוטלוב תונוכת 

יאנת הז ןיאש ךכ ,תופתושמ תוטלוב תונוכת הנכתית תוירופאטמ תואוושהב םג ,יתנעטל 

הרוצה :םיוסמ דואמ גוסמ תוהז תוטלוב תונוכת שי תילארטילה האוושהב .קיפסמ 

תא סופתל לגוסמ ארוקה םא קר ירופאטמ ןפואב שרופמ תויהל לוכי עבמ .ההזה תינללוכה 

םירביא ינש ןיב אל תרצונ תירופאטמ תונשרפ .הנוש תינללוכ הרוצ ילעבכ םירביאה ינש 

תוטלוב תונוכת םהל שיש םירביא ינש ןיב אלא ,תופתושמ תוטלוב תונוכת םהל ןיאש 

רשפא .םייתועמשמ םה חוסינב םילדבההו ,תופתושמ ןניאש (תינללוכ הרוצ) תומיוסמ 

:האבה המגודה תרזעב תומודה יגוס ןיב םילדבהה תא ריהבהל 

לע םיעיבצמ םהו ,(Kimchi <fc Goldsmith, 1992) תימסדלוגו יחמק לצא יוצמ הז םישרת 

:םינוש םינפוא ינשב םידמצ ינשל ABCD תורוצה עברא תא קלחל תורשפאה 

לש תויטסילוה תונוכת םיוושמ ונחנא הזכ הרקמב .CD דמצה תמועל ab דמצה .א 

.(C"D 1) רחאב תובלטצה תמועל (+ B ו A) דחא גוזב תוריגס 
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תויביכרה תונוכתה תא האוושהה השיגדמ הזכ הרקמב .BD דמצה תמועל AC דמצה .ב 

.(ם־ו B)רחאב םיינוסכלא םדוק תמועל ,(<כ־ו A)דחא גוזב םייכנאו םיקפוא םרוק — 

האוושה וליאו ,ןושארה גוסה ןמ האוושה איה תילארטיל האוושהש ,איה ילש הנעטה 

םיירופאטמה םירביאה תסיפתל תינייפואה תורזה .ינשה גוסה ןמ האוושה איה תירופאטמ 

הרוצלש ,ךכל תויאר שי .םירביאה לש תינללוכה הרוצב תומוד־יאמ ,ןכ םא ,תעבונ 

םדוק ונלש היצפסרפב תוספתנ תוילבולגו תויטסילוה תונוכתשו ,תומידק שי תינללוכה 

אלא ,רוהט םלש טקפסא לעכ תומוד לע רבדל ,ןכ םא ,היהי ןוכנ אל 38.תויביכרה תונוכתל 

.תומודה יגוס ינש ןיב םיבכרומ םיסחי לע 

.ירופאטמה עבמב תולקתיהה תעב שחרתמה הסיפתה ךילהתל ןיוצמ רבסה ךכב שי 

ידכ ךות ,ינשה בלשב .תינללוכה הרוצב תומודה־יא ארוקה ןיעל תרקדזמ ןושארה בלשב 

הניא ,ןושארה בלשב רבכ תספתנש תורזה ,ןכל .תומוד לש םימיוסמ םידממ םיהוזמ ,יופימה 

.(Ricoeur, 1978)ירופאטמה ךילהתה ךרוא לכל םג תמלענ 

םילדבה הטילבמ איה רשאכ םג ,תילארטיל האוושה עודמ ריהבהל הלוכי תאז ןוגכ הנעט 

ןוויכ) תילארטיל האוושה וניניעב ראשיהל היושע ןיידע ,םיוושומה םיטקייבואה ןיב םיבר 

לש דהיז ,תאז תמועל .(תינללוכה הרוצב תומודה לש הריבש ןיידע ןיא ונתסיפת יפ־לעש 

הרופאטמכ ספתנש המ תא ךופהי אל םיירופאטמ םירביא ןיב תופתושמ תונוכת הברה 

רומא וניא 'ומכ' ןמסה .הנושכ ןיידע תספתנ תינללוכה הרוצהש ןוויכ ,תילארטיל האוושהל 

דוקימ תא הניטקמ ותואצמיה םלוא ,הזמ הז םינושכ םירביאה תסיפת תא עונמל לוכי וניאו 

לש הרדעיה .דעיה לא רוקמהמ תיסחי חונ רבעמ רשפאמ אוה .הז ינושב בלה תמושת 

.םיארוקה לע תורזה לש המושיר תא ההקמ תיטנמסה הייטסה 

עגופ אלא ,לבקתמה תורזה םשורב םגופ קר אל ןמסה .תפסונ העפשה שי ןמסלש אלא 

תורופאטמב הרוקש יפכ ,םיארוקה בל תמושת לע הזב הז תורחתהל םירביאה לש תלוכיב 

תא רידגמ ןמסה .(Tsur, 1987: 1992) תולצופמ תורופאטמב רוצ רידגה ןתואש ,תומיוסמ 

ןוידה ךות לא אבומהו ןוידה אשונל ץוחמ אצמנה יאמצע םרוגכ רוקמה רביא לש ודמעמ 

בלשה תא תענומ ,ןמסה תועצמאב םירשקה לש תשרופמה הגצהה .םשרפמ ןמסהש םיכרצל 

דרפנבו לדבנכ רוקמה רביא רדגוה אל ןיידע ובש בלש ,םירורב םניא הלא םירשק ובש 

ינשמ הזיא הלאשב הערכהו טקילפנוק בייחמש ,רורב אל יטנמס הנבמ ןיא .ןוידה אשונמ 

ורדעיה ,הרופאטמב .בלה תמושת דקומב תויהל ךירצ הז םע הז םיבשייתמ םניאש םירביאה 

תינללוכה הרוצה לש תיתסיפתה תומידקה .(Medin <fe Ortony, 1989) ינוטרואו ןידמ :לשמל ,ואר 38 
Vosniadou,) העפותה רואיתל (Salient Similarity) 'השיגנ תומוד' חונימה תטיקנ סיסבב תדמוע 
 1989a). תימס (1989: 146 ,Smith) תומוד תוהזל תלוכיה תמדוק תיתוחתפתה הניחבמ םגש ,תנעוט
dimensional similarity).) תידממ תומוד תוהזל תלוכיל (global similarity — החוסינ יפל) תינללוכ 
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יתש ןיב עירכהל שרדנ ארוקה .טסקטה ןמ ילרגטניא קלחכ רוקמה רביא תא ביצמ ןמסה לש 

טקילפנוק רצונ .ורובע הערכהה תא עצבמ וניא ינושל־יריבחתה הנבמהש ןוויכמ ,תויורשפא 

ןיבל (רתוי בושחכ ספתנש אוה דעיה) תירופאטמ הנבה לכל םיינייפואה תולתה יסחי ןיב 

ןיא יומידב .תאז תולת יכרוצל שרדנה יסיסבה ךרוצל רבעמ הרואכל ,רוקמב לדבנה קוסיעה 

לש הלעפהה — יומידב ןכלו ,בטיה םירדגומ םיסחיה .הז גוסמ טקילפנוקב עירכהל ךרוצ 

תויביטקפאה תמגפנ דחאה דצה ןמ ,ךכ .רתוי תיחטשו תנצחומ איה טסקטב רוקמה רביא 

דמעמ לעב ינוציח םרוגכ רוקמה רביא לש םויקה תוכז תקזחתמ רחאה דצה ןמו ,ךלהמה לש 

םיסחיה תא ןייצמ רטפא םג .םימיוסמ ןילמוג־יסחי יכרוצל קר טסקטה לא אבומה ,יאמצע 

,'תויוהז יתש לש היגרניס' ול ארוק אוהש המב םיעגופש םימרוגה דחאכ םינצחומה 

המוד העפות תראתמ תרופ־ןב .(Apter, 1982:62; Ben-porat, 1997) הרופאטמל תינייפואה 

תונוש םיכרד שיו ,ןומיסב הוולמ תויהל הלוכי תוילאוטסקטרטניא .תוילאוטסקטרטניאב 

.(המודכו ,טוטיצב רבודמהש הדבועה רוכזיא ,םייתדוקנ ,םיישרג) תוילאוטסקטרטניא ןמסל 

ןומיסה .רתוי תיחטש רוקמה לש הלעפהה ,רתוי טלוב ןמסהש לככש ,תנעוט תרופ־ןב 

ךילהת ,יתעדל ,אוה יומידב שחרתמש המ .טסקטב יטננמיא תוחפ קלחכ תפסותה לע עיבצמ 

־תדימב אצמנש ,ליבקמ ,דרפנ קלחכ יומידה תא תנמסמ 'ומכ' הלימה .תיתוהמ הניחבמ ההז 

,תוילאוטסקטרטניאב ומכ ,רזוע ןומיסה .יופימה ךרוצל קר אבוהו ,טסקטה לש םיילושב המ 

עבמה לש ותוכייתשה תדימב עגופ םלוא ,רוקמה לש רתוי הלק הלעפהלו ריהמ יוהיזל 

דמעמהש ,הסיפתה םע טקילפנוק רצוי וניא יומידה ,תאז הניחבמ .ארוקה תסיפתב טסקטל 

רביא לש הירוטירטה תא םחות אוהש םושמ ,רתוי ההובג תופידע לעב אוה דעיה רביא לש 

תעגופ תמיוסמ הדימב .ףסונ ,רחא והשמ רוקמה רביא לש ותויה לע יולגב ריהצמו רוקמה 

Kennedy,) דעיה רביאל תופוממה תונוכתה סוחיי לש ךילהתה תמצועב וז הדלג הרהצה 

 1997 ;1982).

טקפאה תא שילחהל ותלוכיבו ,ןזאמו ןתממ םרוג ןמסה לש ותויהב ןוידה דקמתה הכ דע 

הרישיה הקיזה תא המ תדימב שילחהל םג ומכ ,םינושה םירביאה ינש ןיב שגפמה ןמ רצונש 

תושעל רחוב אוהש הדבועה םצע ,הז טנמלאב רבודה לש הטיקנה םצע םג לבא .םהיניב 

יושע יומידב שומישה .רבודה לע והשמ ונתוא תדמלמ ,יומיד גוסמ ירופאטמ עבמב שומיש 

:ותוא ןייפאלו רבודה לע והשמ דומלל םיכרדה תחאכ ארוקה לצא לבקתהל 

םינש ונייה אול בשוח יתייה 

39...לבא הדופל םיפנכ יתש ומכ 

םיסחיה לש תיתימאה תוהמה תפשחנו תכלוה ,ךלוו הנוי לש 'היתפ' רישה לש וכרוא לכל 

הגוז־ק אוהש ,'בוט שיא' םילימב ראותמה ישילש םדאו ,היתפ :המשש השיאה ,רבודה ןיב 

.(84 :1976)'היתפ תא בהוא בוט שיא' ,ךלוו :ךותמ 39 
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ינורטפ ןפואב דהוא ,היתפל גאודה ,יטפמא םדאכ רישה תליחתב הארנה ,רבודה .היתפ לש 

הדמעב ,השעמל ,אצמנכ רישה ךלהמב ררבתמ ,התוא בהואש ימ שיש חמשו היניינע תא 

הלעמ רבודה .הבהא ול הריזחמ הניא איה םלוא ,התוא בהוא אוה — היפלכ דואמ התוחנ 

תא הבר הדימב תפשוח תאז היצפואו ,'םיינש ונייה אול' :הלאשמ לש יפוא תלעב היצפוא 

םיינשה תייצפואש ,איה תאז הרוש ארקמל הלועה תינושארה הבשחמה .ותובילע תמצוע 

לש ותוקלתסהל ףאוש רבודהש ,רמולכ) השולש םה ובש יוושכעה בצמל הביטנרטלא איה 

אוה ובש בצמ ןיימדמ רבודה .תאזכ הנבה תוססבתהל תעייסמ החיספה .(לעופב הגוז־ןב 

ולש החעתה תא תוליבגמה ,םילימ ידי־לע תגיוסמ תורשפאה .םיינשב היתפ םע אצמנ 

תאירק םע דימ םלוא .'בשוח יתייה' :התוריבס תא תוניטקמו ,םולחכ וליפא התוא תולעהל 

זעמ וניא רבודה ,ראות רבכש גדסמה ןפואב ויתומולחב וליפאש ררבתמ ,תבקועה הרושה 

םג (1):תוניחב יתשמ תמזגומ איה רבודל ונסחייש הזעהה וליפא .תאזכ היצפוא ןיימדל 

םיידעלב םיסחיל תויפיצ ול ץא .ינשה בהואה לש ומויק םע רשפתהל ןכומ אוה ויתומולחב 

וליפא (2) .םיסחיה תכרעמב ףתוש תויהל ,אוה וילא ףואשל זעמ אוהש ברמהו ,התיא 

,ידדה סחיב אל ,תיביסאפ תוכייתשה המאב קפתסהל ןכומ אוה רתויב םיקוחרה ויתומולחב 

םרוג תאז המגודב הווהמ 'ומכ' הלימה .הילא חפתסמה הוולמ ץעמ ,הלש ףנכ תויהלב אלא 

לע דיעמהו רבודה לש הזועתה רסוח תא םיטילבמה םימרוגה תכרעמל ףרטצמה ,ףסונ 
.םולחב וליפא האלמ היצמרופסנרטל הפיאשמ ותוענמיה 

ךמס־לע םיריש לש םירבוד חותינל תורשפא איה ףא העיצמ (ח"משת ,ףסוי־רב)ףסוי־רב 

ךלה לע דיעהל יומידב שומישה לוכי ,ףסוי־רב תנעוט ,םימעפל .םייומידב םהלש שומישה 

ץבל תואיצמה ןיב תולובגה ובש חור־ךלה ,רבודה לש ,רתוי ילנויצר ,רתוי חכופמ חור 

תויהל הלוכי רתוי םיבחרה םירשקהב םג .םתוא שטשטל הייטנ ול ןיאו ,ול םירורב היזטנפה 

,רצויה לש ונונגס לש ץיפאמכ .םייומידב רתח שומיש לש רבטצמה טקפאל תועמשמ 
,הליעפה הרופאטמל םעפ אל תיוולנה ,תיגולואידיאה תוהמה התוא תא אשונ וניא דמידה 

ךכ ,הטוב תורגסמ תריבש ץא יומידב .תורגסמה תריבש לש היגולואידיאה — איהו 

־תדימב ,רתוי ינרמשו דסוממ יפוא טסקטל הנקמ תורופאטמב םוקמב םייומידב שומישהש 

,ילאוטסקט בוציעב ןזאמו ןתממ טנמלאכ שמשל דשע הז ינרמש ןויפיא ,ןאכ םג ,בושו .המ 

תונרמש תדימ לע יטמוטוא ןפואב דיעמ וניאו ,םירחא םיבר םיינכפהמ םיטנמלא ליכמה 
.רתוי הבר תללוכ 

םוכיס 

תועצמאב ,יומידכ הרופאטמה בוציע .םיידוחיי םינויפיא תלעב הרופאטמ אוה יומידה 

ךילהתב דוקימ לע הרהצה (א) :םיקלח ינש תללוכה ,הרהצה לש גוס תרצוי ,ןמסה תפסוה 

תקפה ךרוצל תשרדנה הדותמה לע הרהצה (ב) ,יזכרמה ךילהתכ תועמשמה תקפה 

הדותמה ןיב יחרכה רשק ןיא היפלש ,םחל־תיב לש התדמע תא לבקמ ינניא .תועמשמה 
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םיניינע ינשב היעטהל תורשפא ההזמ ינא םלוא ,לעופב תטקננה הדותמה ןיבל תרהצומה 

היושע תומוד םשור תריצי לש הדותמה — תאזה הדותמה תויזכרמב (1):םיבורק םירחא 

תיינב דוקפיתל וז הרהצה םצעמ תינקומה תובישחב (2),תיסחי ילוש םייניב בלש קר תויהל 

תויהל םילוכי ,היצזיטמוטוא־הדו שגר רוריע ןוגכ ,םירחא םידוקפית — תועמשמה 

םירורב תולובג הביצמו םירביאה ינש תא תמחות םג ןמסה תעפוה .תוחפ אל םייתועמשמ 

,יגול דרוסבאו תויועמשמ לש תושגנתה תענומש תיטנמס הקיז תריצי ךות ,םהיניב 

תא םיארוקה לע 'לקהל' ידכ הלא תולועפב שי .םיבר םיירופאטמ םיעבמל םיינייפואה 

ןהב תופוקתב .תונוש םיכרדב לצונמ תויהל לוכי הז טקפא .טסקטה לש דוביעה יכילהת 

,הביתכה תויצנוונוק תא םימאות םניאש ,םידצר אל םיכילהת ויה היצזיטמוטוא־הדו הרזה 

קר תיביטרוגיפ ןושלב שומיש םמצעל ושרה םירצויו ,ךכרמ יעצמאכ יומידה םעפ אל שמיש 

תריש ,לשמל ,האר) תוילנויצנוונוק תורופאטמ תרגסמב וא ,םייומידב הבוציע תועצמאב 

ידכ ומצע טקפא ותוא לצונ םירחא םירצוי לצאו תורחא תופוקתב .(םייניבה ימיב דרפס 

,רוקמה םוחת לש דחוימב הקזח השחמה תמרב םא ,דחוימב תויטמרד תוגירח רשפאל 

לש יטואכה בוריעה תמרב םאו ,תועמשמה תקפה יכרוצל שרדנש המל רבעמ הברה 

וא םיעטמ םיטנמלא תרדחהל תרצונש תורשפאב םא ,דעיה םוחתמו רוקמה םוחתמ םיביכרמ 

.ולוכ עבמה תייחדל םורגל םילולע ויה יומיד תרוצב בוציעה אללש ,םייגול םירעפ תריציל 

תמירזל עייסמ ,רתוי לודג המישנ ךרוא רשפאמ הזכ הרקמב יומידכ הרופאטמה בוציע 

.ויוהיז ינפל דוע ,יטנמס קגריא לש ומויקב םיוסמ ןוחטיב םיארוקל הנקמו האירקה ךילהת 

לאיצנטופ תריצי לש תויצקנופה תא םג םיכפוה הז גוסמ םימכחותמ םישומיש ,ךכ ךותמ 

דוביע ךילהתמ םייזכרמ תוחפ אלל היצזיטמוטוא־הד יכילהת תריציו שגרה רוריע 
.תועמשמה 

היפרגוילביבו תורוקמ 

תוריקמ 

'מ ןרוא 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,םיזנ־ץרא :ז"לשת 

'נ ןמרתלא 

לת ,דחואמה ץוביקה ,םיירצמ תוכמ יריש ,םייגצ תחמש .ץוחב םיבכוכ :רבכשמ םיריש : 1972 

.ביבא 
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נ"ח קילאיב 

.ביבא לת ,ריבד ,םיריש :ו"כשת 

'י ךליו 

.ביבא לת ,האירק ןמיס ,םיצבוקמ םיריש — הריש :1976 

הדלז 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,םיריש — קחרת ל* * הארנ יתלבה למרכה * יאנפ : 1975 

'ר יפלח 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,םירחאו םיימי־תת םיריש : 1975 

'א ןוויס 

.ןורשה תמר ,רד ,םינפ םיעברא :1969 

'ח ןהכ־סחנפ 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,חלייא עסמ :1994 

'א יאתבש 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,\996-1995 םיריש ,אלפנה יאמ שדוחב :1997 

'א יקסנולש 

.ביבא לת ,םילעופ תירפס ,ןושאר ךוכ — םיריש :1971 

היפרגוילביב 

'מ יראנב 

תיעצמאב המגדהו ימדואית ןזיד :תדירופאטמ תועפות לש םייביטינגוק םיטקפסא :2000 

,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ,תירבעה תורפסה ןמ הריש לש םיטסקט 

.ביבא־לת תטיסרבינוא 

,'תירופטמה תוכימסה ןמ תועמשמ תקפה — םיעוצעצ תגותו ,תקרי־תקישנ ,והב ינבא' :2005 

.38 תונשרפו תרוקיב ,'תועמשמ הפש טסקט' :ךותב 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:43:37 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



יראנב יטומ 424 

'ח ףסוי־רב 

.212-201 ,אי־י תירבצ תורפסב םילשורי ירקחמ ,'?הרופאטמ ומכ אוה יומידה םאה' :ח"משת 

'ב בשרה 

.263-239 ,(34) 2 תורפסה ,'ירישה ןוידבהו הרופאטמה תרות' :1985 

'ר רוצ 

.62-59 ,22 תורפסה ,'תינושל תורישכו יקודקד יטנא זורח' : 1976 

'א בוטיר 

רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ,תונומתו םילימ לש ןוימד יטופיש לצ זניציפשמה םימרוג : 1988 

.תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל 

 Aisenman R. A.

 1999: 'Structure-Mapping and the Simile-Metaphor Preference,' Metaphor and Symbol

 14(1), 45-51.

 Apter M. J.

 1982: 'Metaphor as Synergy', in D. S. Miall (Ed.), Metaphor: Problems and Perspectives,

 55-70, Harvest Press, Brighton, England.

 Beardsley M. C.

 1958: Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, Hartcourt, Brace and World,

 New York.

 Benari M.

 2005: 'If It Is Different Then How Come It Is Similar?: The Impressions of Sameness and

 Difference Experienced by Readers of Metaphoric Language,' Pragmatics <£ Cognition.

 Ben-Porat Z.

 1992: 'Poetics of the Homeric Simile and the Theory of (Poetic) Simile,' Poetics Today

 13(4), 737-769.

 1997: 'Constructing and Applying a Cognitive Model,' unpublished paper, presented in a

 Research Workshop of the Israel Science Foundation: Cognitive Theories of

 Intertextuality (30.12.97- 1.1.98), Tel Aviv University.
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 Bethlehem L. S.

 1996: 'Simile and Figurative Language,' Poetics Today 17(2), 203-240.

 1997: 'The Scandal of Simile, or Multiple Figures and Figurative Multiplicity,' in Y. Shen

 (Ed.), Cognition and Figurative Language (3), Porter Institute, 77-101, Tel Aviv.

 Black M.

 1962: Models and Metaphors, Cornell University Press, Ithaca, NY.

 Booth W. C.

 1979: 'Metaphor as rhetoric: The Problem of Evaluation,' in S. Sacks (Ed.) On Metaphor,

 47-70, The University of Chicago Press, Chicago.

 Cooper D. E.

 1986: Metaphor, Basil Blackwell, Oxford.

 Eco U.

 1984: 'Metaphor, Dictionary, and Encyclopedia,' New Literary History, 15(2), 255-271.

 Fishelov D.

 1993: 'Poetic and Non-Poetic Simile: Structure, Semantics, Rhetoric,' Poetics Today, 14(1),

 1-23.

 Fodor J. A.

 1981: Representation — Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science,

 MIT Press, Cambridge, Ma.

 Fogelin R. J.

 1994: 'Metaphors, Similes and Similarity,' in J. Hintikka (Ed.), Aspects of Metaphor, 23

 39, Kluwer Academic pub., Dordrecht.

 Gentner D.

 1982: 'Are Scientific Analogies Metaphors?' in D. S. Miall (Ed.), Metaphor: Problems and

 Perspectives, 106-132, Harvest Press, Brighton, England.

 1983: 'Structure-Mapping: A Theoretical Framework for Analogy,' Cognitive Science 7(2),

 155-170.
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 Gibb H. Sc Wales R.

 1990: 'Psychological Responses to the Concreteness Characteristics of Literal and

 Metaphoric Expressions,' Language and Cognitive Processes 5(1), 29-52.

 Gibbs R. W. Jr.

 1987: 'What Does It Mean to Say that a Metaphor Has Been Understood?' in R. E. Haskell

 (Ed.) Cognition and Symbolic Structures: The Psychology of Metaphoric Trans

 formation, 31-48, Albex Publishing Corporation, Norwood New Jersey.

 1994: The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding, Cambridge

 University Press, Cambridge.

 Glucksberg S.

 1991: 'Beyond Literal Meanings: The Psychology of Allusion,' Psychological Science

 2(3), 146-152.

 Glucksberg S. A Keysar B.

 1990: 'Understanding Metaphorical Comparisons: Beyond Similarity,' Psychological

 Review 97(1), 3-18.

 Goodman N.

 1968: Languages of Arts: An Approach to a Theory of Symbol, chap 2, 68-95, Bobbs

 Merrill, Indianapolis.

 Goosens L.

 1995: 'Metaphtonymy: The Interaction of Metaphor and Metonymy,' in L. Goosens, P.

 Pauwels, B. Rudzka-Ostyn, A. M. Simon-Vandenbergen Sc J. Vanparys, By Word of

 Mouth: Metaphor, Metonymy and Linguistic Action in a Cognitive Perspective, 159

 174, John Benjamins, Amsterdam Philadelphia.

 Grtee H. P.

 1975: 'Logic and Conversation,' in P. Cole St J. L. Morgan (Eds.), Syntax and Semantics,

 vol. 3: Speech-Acts, 41-58, Academic Press, New York.
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 Hacek S.

 1994: 'Dry Truth and Real Knowledge: Epistemologies of Metaphor and Metaphors of

 Epistemology,' in J. Hintikka (Ed.), Aspects of Metaphor, 1-22, Kluwer Academic

 pub., Dordrecht.

 Harris Z.

 1991: A Theory of Language and Information — A Mathematical Approach, Clarendon

 Press, Oxford.

 Henle P.

 1958: 'Metaphor,' in P. Henle (Ed.), Language, Thought and Culture, 173-195, University

 of Michigan Press, Ann Arbor.

 Johnson A. T.

 1996: 'Comprehension of Metaphors and Similes: A Reaction Time Study,' Metaphor and

 Symbolic Activity 11(2), 145-159.

 Katz J. J. A Fodor J. A.

 1963: 'The Structure of Semantic Theory,' Language 39(2), 170-210.

 Kennedy J. M.

 1982: 'Metaphor in Pictures,' Perception 11(5), 589-605.

 1997: 'Metaphor Versus Simile: When is One Stronger Than the Other?' Unpublished

 paper, presented in a Research Workshop of the Israel Science Foundation: Cognitive

 Theories of lntertextuality, (30.12.97-1.1.98), Tel Aviv University.

 Kimchi R. Ä Goldsmith M.

 1992: 'Structure and Process in Perceptual Organization,' in B. Burns (Ed.), Percepts,

 Concepts and Categories, 77-105, North Hpland, Amsterdam.

 Kittay E. F.

 1987: Metaphor: It's Cognitive Force and Linguistic Structure, Claredon Press, Oxford.
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 Lakoff G ä Turner M.

 1989: More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, Chicago University

 Press, Chicago.

 Margolis J.

 1957: 'Notes on the Logic of Simile, Metaphor and Analogy,' American Speech, 32(3),

 186-189.

 McCormac E. R.

 1985: A Cognitive Theory of Metaphor, MIT Press, Cambridge Mass.

 Medin D. L. 8l Ortony A.

 1989: 'Psychological Essentialism' (Comments on Part I), in S. Vosniadou 8l A. Ortony

 (Eds.), Similarity and Analogical Reasoning, 179-195, Cambridge University Press,

 Cambridge.

 Miail D. S.

 1987: 'Metaphor and Affect: The Problem of Creative Thought,' Metaphor and Symbolic

 Activity 2(2), 81-96.

 Miller G A.

 1979: 'Images and Models, Similes and Metaphors,' in A. Ortony (Ed.), Metaphor and

 Thought, 202-250, Cambridge University Press, Cambridge.

 Ortony A.

 1979a: 'The Role of Similarity in Similes and Metaphors,' in A. Ortony (Ed.), Metaphor

 and Thought, 186-201, Cambridge University Press, Cambridge.

 1979b: 'Beyond Literal Similarity,' Psychological Review 86(3), 161-180.

 1980: 'Some Psycholinguistic Aspects of Metaphor,' in R. P. Honeck Sc R. R. Hoffman

 (Eds.), Cognition and Figurative Language, 69-89, Lawrence Earbaum, Hillsdale,

 New Jersey.
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 Richards I. A.

 1936: The Philosophy of Rhetoric,: Oxford University Press, Oxford.

 Ricoeur P.

 1978: 'The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling,' Critical Inquiry

 5(1), 143-159.

 Shen Y.

 1995: 'Cognitive Constraints on Directionality in the Semantic Structure of Poetic Vs. Non

 Poetic Metaphors,' Poetics 23(4), 255-274.

 1997: 'Metaphor and Global Conceptual Structure,' Poetics 25(1), 1-16.
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סומלופ .ה 

:הקיטמתמל הרומה לש ותשא תומ לע לבאה 
?הניק וא קחשמ 

םהש ןבואר 

הנש םיעברא רובעכ 

הקיטמתמל ילש הרומה לש ותשא התמ 

ומצע הקיטמתמל הרומה םג תמ 

עבטל הךומה התמ 

תורפסל הרומה תמ 

הין1טסיהל הרומה תמ 

תילגנאל הרומה התמ 

הימיכל הרומה תמ 

תולמעתהל הרומה תמ 

,רפסה־תיב תלהנמו להנמה ותמ 

.ץ"? ריאיי זלא 
רוחאל לכתסהל רוסא 

.(19 :1997 ,הביבסב ינאש ןוויכ־) 

 *

.ילע הקיתמיתמל הדומה לע ותשא התמ 

.ילע הקיתמיתמל הרומה לע ותשאל יובא 
• V »T • T •• T I V ־ V I • J ־! 

.ומצע ילע הן?יתמיתמל הרומל יובא 

.הןליתמיתמל ילע הרומה לע ותשא התמ 

.הן?יתמיתמל ילע הרומה לע ותשאל יובא 

.ומצע הקיתמיתמל ילע הרומל יובא 

ותעא התמ 

הן7יתמיתמל ילע הרומה לע 

ותשאל יובא 

הן?יתמיתמל ילע הרומה לע 

ומצע הקיתמיתמל ילע הרומל יובא 
I - י • T I •V V " T ־ ־: 

(86 :1974 ,םימש סיריש) 

תרוקיבה תרוקיב .א 

יתרוקיב סומלופ ,ררועמ ןיידעו ,ררועו 'םימש םיריש ץבוקב םסרפתה 'ותשא התמ' רישה 

לש םגוויסב התשקתהש יפכ ,וגוויסב הטבלתה וא ,התשקתה תרוקיבהש ןוויכ ,ססותו רע 

וחוורש תומכסומה לש אצומה תדוקנמ םייתייעבכ וספתנש ,ץבוק ותואב םיפסונ םיריש 

.רבחמה תאצוהב ,ך"שתב הנושארל רוא הארש 1 
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םיריש םאה' :םירבדה םירמאנ ובש ןוטל רשאב יקסנזדורג ההות לשמל ךכ .םמוסריפ תעשב 

,יקסנזדורג)'םייסנסנונ וא ,םייטסירומוה ,םיינוריא םה (םיקסוע ונא ובש רישה םכותבו)הלא 

רואית' ותרתוכש רישה םג ךייתשמ םהילאש ,הלא ןיעמ םיריש ,דורבסיו תעדל .(1961 

ישוקהש םושמ תודגנתה וררועי ,(55 :1974 ,ךז)'ך"נתב לואש עמשש הקיסומה לש קייודמ 

לוליח' לש השוחת םג ,ילוא ,וררוע םהו ,'דחוימב טלוב היה הדוח לש יוטיב םהב אוצמל 

:2002 ,דורבסיו)וירוביגו ך"נתה יפלכו תוומה ומכ םיאשונל לתהמה םסחי ללגב ,'שדוקה 

שיש :ןמרתלא תריש תא םישאה ומצע אוהש המב ומישאהל וירקבמל ךז רשפיא ךכב .(248 

,רישה הכז הנורחאל .(247 ,םש)תימעפ־דחה ,תישיאה היווחה ןמ תוקחרתהו רתי ןונגס הב 

ודובכל ךרענש ןויע םויב ררושמה לש ומעטמ םיילוש תרעהל ,הז ןויע אשומ אוהש 

תויצטרפרטניא יפלכ היולג תרוקיבב החסונ ךז לש ותרעה .2001 ביבאב הפיח תטיסרבינואב 

ךרוצ ןיא .יקחשמ ,ינוריא ריש וניה רישה יכ הסיפתה החסונ ןהבו ,רישל ועצוהש תוינוריא 

דיעתש יפכ ,הטושפכ ררושמה לש ותודע תא ולביק ןויע םוי ותוא יפתתשמ לכ אלש רמול 

ארוקה תא הרגמ רישה ,ןכאו .הז רמאמב םירמאנה םירבדה לע ןמלימ ףסוי לש ותבוגת 

.הלילשל וא בויחל ,ונימיב םג ,תוינוציק תובוגת ררועמו 

ןאכ שיש המ לכ ןכש ,רישב ללכ רבודמ ןיאש ןעוטו ,ךז תא הנגמ ילכימ ב"י ,לשמל ךכ 

לש יתורירש עוטיק ידכ ךות ,טפשמה ףצרב ןמוקימ תא תונשמה םילימ המכ לש ץבקמ אוה 

םילימה לש םוקימה ידנישב ,תורזחב האור ילכימ .תחא הלימ ףא ףיסוהל ילבמ ,םירוטה 

,ילכימ)לוכו לוכמ תיריש תוכיאו תועמשמ לכ רסח קחשמ ישילשה תיבב םירוטה עוטיקבו 

 1961).

ותרתוכש קרפ ךותב רישב ןוידה תא תמקממו ,ילכימ לש ותרוקיב תא החוד ךורב ירימ 

תשקבמ איה הז קרפב .(44-13 :1982 ,ךורב) '?תיריל הריש וא ,קחשמ תיש ,סנסנונ' 

יניצר קחשמ אוה קחשמה לבא ,קחשמ םנמא ךז םהבש םיריש תרדיס לע עיבצהל 

ףא־לע ,'רישה זכרמ אוה תינושלה האשילקב קחשמה' ,התעדל .תוינושל תואשילקב 

רומא הזכ ריש ארוקה .וב תמייקתמ הניא תירילה הרושבה וא היפרגויבוטואה המוחהש 

היווחה ןמ אלו ,ילנויצנוונוק־אלה דגיהה ןמ וא ינושלה קחשמה לש תולובחתה ןמ תונהיל 

'סונאי' ,תירילה היווחה לא הלא ןיעמ םירישב עיגהל הסניש ארוק .רישה סיסבבש תישגרה 

,םש) שדחמ התויחהל ידכ תינושל האשילק רבוש רישה .וב תמייק הניא וז ןכש ,רישה תא 

וא/ו התמה הרופאטמה לש תונימאה תדימ אוה הלא ןיעמ םירישב רישה אשונו ,(29-22 

,תחא תילאנב הרימא לע ססובמ רישה .'תינושל האשילקב תמא רמול תאז לכב רשפא דציכ' 

איה הדימ ומאב תוארל הסנמ אוהש ךות ,םינוש םינוויכמ התוא קדוב ,הב קחשמ ררושמהש 

שולש תא ררבמה ןויד ,רישל הדימצמ ךורבש ןוידה ןמ .(24 ,םש) בצע ליכהל הלוכי 

לכב ,ןתינ רבד לש ופוסב יכ הלוע ,חסנתמ אוה ובש תויפרגופיטהו תויריבחתה תויצפואה 

החיתפל דוגינב תאז ,תיקחשמה תוזחה ירחאמ בצע לש תיריל הרוח חסנלו ףושחל ,תאז 

איה הלש ןוידה תא .תיריל היווח הז ןיעמ רישב שקבל ןיאש — קרפה חתפנ ובש תינורקעה 

:ךכ תמכסמ 
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תרטמ .םיילנויצנבנוקה לבאה ייוטיב לע בושחלו בושל ארוקה תא עינת רישב קחשמה יללכ תנבה 

שדחמ היינב ,קוריפ תועצמאב) התאייחה ידי לע תינושלה היצנבנוקל גועלל איה קחשמה 

איבמ הז געל .וללה םינבמה תא תוביכרמה תודיחי םילימבו םייריבחתה םינבמב תועשעתשהו 

השוחת קרופמה יוטיבה רצוי הז הרקמב .(שדחמ התיינבלו תינושלה היצנבנוקה רוהיטל ופוסב 

הנוש הרוצב יוטיבה תא עומשל ארוקל םרוג קוריפה .רסמנה ןכותב תשדוחמ תונימא לש 

,לבא םדא לש הקומע היווח שוחל יושע אוה ,קחשמה יללכ תנבה םעו ,הכ דע ותוא עמששמ 

אופא הסנמ אוה .םיילנויצנבנוק םילכ םתואב אלא ועיצהל לוכי וניאו ,יתימא רבד רמול הצורה 

דוגינב ,רמוא אוהש המל םנמא ןווכתמו ,תמאב לבא אוהש ול ןימאי ארוקהש ידכ םתויחהל 

(28 ,םש) .םוימויה תפשב רבדמה םדאל 

האירקה ךרדמ גייתסמ ךא ,תיפוסה הנקסמה םע םיכסמ ,הלא םירבד בתוכ ,שארמ רמאיי 

תלדב ראשיהל השקתמ ,תארוקכ ,איהש ךכ לע דיעמ ךורב לש םוכיסה תישאר .תעצומה 

ןיא וליאכ הלש היצטרפרטניאה תא הנוב איה ,תינש .תיאשילקה הינוריאה לש היתומא 

תמלעתמ איהש ךות ,תחא תבב טלקנה יתוזח גצומב אלא ןמז לש תונמאב רבודמ 

ןמ תמלעתמ איה ,ןכ ומכ .טסקטה ףצר ךרואל ותוא הווח ארוקהש האירקה ךילהתמ 

ןבומכ ,החינמ איהשכ ,הזה ףצרה ךרואל וידעצ תישארמ לחה תנבתמ ארוקהש רבודה 

תא םש אוה היפבש תיטמרד הנוסרפ וזיא אלו ררושמה אוה רישב רבודהש ,וילאמ 

בצע תייווח בצעל הסנמה רבוד 'הקימעמ האירקב' ןאכ ההזי ארוקהש החנהה .םירבדה 

בושו בוש הסנמ אוהו ,'םיקומע תושגר עיבהל ןושלה לש התלוכיב' ןימאמ ונניא ךא 

,הניקב רבודמש (25 ,םש)ול ןימאהל ארוקה תא ענכשי רבד לש ופוסבש ןפואב חסנתהל 

תחסנמ איהש ,החנהה איה תססובמ יתלב ,הדימב הב .קפס הב ליטהל ןתינש החנה איה 

תאז הניחבמו ,טסקטב רכזנ וניא הקיטמיתמל הרומל "ינא"ה לש וסחייש ,םיילוש תרעהב 

,התעדל .'רחא עוצקמ לכל וא pאה תעידיל ,תילגנאל הרומה תויהל הרומה היה לוכי 

םהילעש םייריבחת םיקוידב קחשמב רשקתהל היושע' אקווד הקיטמתמל הרומב הריחבה 

,ךשמהב הארנש יפכ .(26 ,םש) 'הקיטמתמ — התמ :ילילצה קחשמב וא ,רישה יונב 

תעבונ וא ,תיתורירש וא תירקמ הנניאו רתויב תיתועמשמ איה הקיטמתמל הרומב הריחבה 

תוימונוטואכ ןוידה תא תדקממ ךורבש ,רמול ןתינ תיללכ .םילילצ קחשמ רוציל ןוצרה ןמ 

ףא־לע ,ארוקה ןמ םגו היצאוטיסה ןמ ,רבודה ןמ ,הבר הדימב ,תמלעתמו טסקטה לש 

.ןורחאה לש וירוכזיא 

רוכינר הקיטנמגר •.הרו הרק שא ורפסב ,ןמלימ ףסוי לש ןוידב תחסנתמ הנוש השיג 

: 1995 ,ןמלימ)'יקסטורג רואב ראומ תוומ' ותרתוכש קרפב םש ןודנ רישה .ךז ןתנ תרישב 

.וילע תרבועש תיטתסאה היווחבו ארוקב ןוידה תא דקממ ,ךורבמ הנושב ,ןמלימ .(113-104 

הווחש רוכינ תייווח עלבומב וא יולגב םיאטבמ ךז תרישב םיטעמ אל םיריש ,ותפקשהל 

תבוכרת לע ססובמ יטאופה הסיסבש ,רוכינ תשוחתב רבודמ .טסקטה ףצר ךרואל ארוקה 

יתפמא רוטקו' דחאה :םירוטקו ינש ןמזב־וב םילעופ הבש ,המצע הריציה ךותב תיטננוסיד 
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לש יטסינוגטנא שוגיר ארוקב ררועל הרומא וז תבוכרת .'קחרמ יתפמא־סיר רוטקוו ,ברקמ 

עבונ הז ץעמ שוגיר .'תיטאופ היווחכ רוכינה תא ןייפאמ'ש שוגיר ,ומצעמ םדאה קוחיר 

ךז לש םישגרנה וירישמ םיברב אוצמל ןתינ התואש ,תגיוסמה תינוריאה יאוולה תמינמ 

הריבשל'ו רישב רמאנל וסחיב ךופיהל האירקה ךילהת לש ופוסב ארוקה תא האיבמשו 

,'תילדרוסבא תיטויפ היווח' ,ארוקה לצא ןאכ תרצונ .רמאנה םע 'תוהדזהה שגר לש תנגפומ 

,םש)'רישב ןהב לקתנ ארוקהש תיכרעה וא תישגרה הדמעה' לש תוינש התוא םושמ תאזו 

 104).

רישה תא איבמ אוה ,ארוקה לצא תרצונש תילדרוסבא רוכינ תייווח התואל המגודכ 

םיררועמה םיניינעה ןמ םניאש ףא־לע ,היבורק לש םבאכו השיאה לש התומ ,ותעדל .ןודנה 

תא ,בושו בוש ,םיעטמו רתח רבודהש ןוויכ ,לוכשה תידוח תא קוחצל םימש ,תעד תוחידב 

,ולוכ ןיינעה תא קוחצל המש' וז הרזח .הקיטמתמל הרומה לש ותשיאכ ,השיאה לש התוהז 

ןיאש ןוויכ ,יקסטורג םשור ןאכ רצונ .(105 ,םש)'רבודה לש "יובא"ה תאירק תא םג ומעו 

ןכתיי יכ ,ףיסומ ןמלימו .'תיטויפ תוהדזהל אשונ הקיטמתמל הרומב תוארל םיטונ' םיארוקה 

רושק ןושארה :'הקיטמתמו תוומ ןיבש יטנמסה רעפה' ןמ םג תעבונ תוהדזהה רסוחש 

גוויז םניא םהינשו ,ילנויצרה םיגשומה םלועמ ינשהו ,ילאיצנטסיזקא יגולויבה םוחתב 

ארוקל עירפמ הז רוביח ,ותעדל .(106 ,םש) תיתוברתה היצנוונוקהו עבטה ךרדמש 

תשגדומה תישיאה ותוברועמ ףרח' תאה ,רבודה לש ורעצמו תישגרה ותונכמ ענכתשהל 

יוצח שגר' ותוא שיגרהל ףיסומ ארוקה ,ענכשמ וניא רבודה לש ובאכש ןוויכמו .'ינשה תיבב 

םנמא .(םש ,םש) 'ונחור תא חדבמ לבא ,ונתעדות תא ביצעמה ערואמ בקע ררועתמש 

,הרושל הרושמ ארוקה תא לטלטמ ישילשה תיבה לש 'ילמרופה' יפרגופיטה רודיסה 

ןאכ רבודמ ןכאש הרכהה תא קזחמה רודיס ,תחדובמ המינל תיביסרפסקא תיגרט תוניצרמ 

יניצרה ןיב תולטלטיה התוא ,ינש דצמ ךא ,הילע ןנוקמה םדא לש ולבאבו השיא לש התומב 

.(םש ,םש) ארוקה בלב תיגלא הדוח לש התורצוויה תרשפאמ הניא ךחוגמלו חדבמל 

לשב רישבש יגלאה ןפה תא השיגדמה ,ךורב לש התשיג תא ןמלימ החוד ,ךכיפל 

רצוי קרופמה דטיבה יכ תקסופ איהשכ העוט ךורב יכ ןעוט אוהו ,ובש םייקסטורגה תודוסיה 

שוחל ול םרוגו רסמנה ןכותב תשדוחמ תונימא לש השוחת ,רבד לש ופוסב ,ארוקה בלב 

ךורב .תינושל האשילקב יוטיב ידיל האב וז המוחש תורמל ,'לבא םדא לש הקומע היווח' 

לצא תיגלאה היווחה תא םינובה םייטתפה תודוסיה ןיבש חתמה ןמ ןמלימ תעדל תמלעתמ 

רצוי ,ותעדל ,ךז .התוא םיקרפמו היתחת םירתוחה םייקסטורגה תודוסיה ןיבל ארוקה 

רבודה לש יטנלוויבמא סחי ןאכ הלגתמו ,תואשילק ןתוא יפלכ תינפומה הפירח הינוריא 

ךיבמה טקפאה רצונ וז תוילאודמ אצוי לעופכ .םיינושלה וייוטיב יפלכו יגרטה אשונה יפלכ 

לצא המוד הדוח רזחשל הרומא רבודה לש רוכינה תדוח .(107 ,םש)ארוקה לע רישל שיש 

ותונביתו (הקיטמתמל הרומה תשא לש התומ) 'יביטקייבוא ביטלרוק' תועצמאב ארוקה 

רשפאמ ומאו ,הקסטורגה בטוקל היגלאה בטוקמ ארוקה תא לטלטמש טסקט ףצר תועצמאב 

.יגלאב דקמתהל ול 
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.ךורב ול הקינעמש לופיטה ןמ רתוי ןינאו בכרומ רישב ןמלימ לש לופיטהש ,קפס ןיא 

ךשמב ארוקה ידי־לע טלקנה תונמא השעמכ טסקטה ףצר לש ותנובתמ םלעתמ וניא אוה 

ןיא ךורב ומכ לבא ,ארוקה לש האירקה תייווחב דקוממ ,ךורבמ רתוי ,אוהו ,ןמז לש קתנ 

ררושמה םע ,ךורב ומכ ,ההזמ אוה ותואש ,רבודה תא תקפסמ הדימב ןובשחב חקול אוה 

.הזה םכחותמה/םכחתמה טסקטה תא תחסנמו המבה זכרמב תדמועה תומדכ ,םכחותמה 

אוה הבש היצאוטיסה יהמו טסקטב רבדמ ימ תילאיווירטה הלאשב רתוי הלודג תובשחתה 

לש ותוגייתסהלו ךורב לש תיפוסה הנקסמל רתוי ברקתמש שוריפ בינהל הלוכי ,רבדמ 

רישל םיעמושה רוביצ תא ותונפהב ,רכונמה ינוריאה שוריפה ןמ ןויע םוי ותואב ררושמה 

קחשמב רבודמ ןיאש ,ךכל תודעכ (החיתפב ןאכ אבוהש ,'הנש םיעברא רובעכ') רחואמה 

לש וסחיו ישונאה ןימה לש ולרוג לע הבחר תיגלא הרימאכו הבואכ תיפרגויב הדוחב אלא 

יגיצנו תורגבתהה ,תודליה תויווח יאשנ לש תוומ ,תונרותב תוומ לש וז תואיצמל רבודה 

.היהש דליה לש תוברתה 

הלארא לצא אוצמל ןתינ ,ןמלימ לש ותונשרפל החורב הבורק ,רישל תפסונ תוסחייתה 

לע הרישי קרפב רישל תסחייתמ איה .תיטאופ סראה הרישב ףיקמ רקחמ תרגסמב ןמפירב 

וא ,הריש לע רישכ רישה תא ההזמ ןמפירב .(249-162:2000 ,ןמפירב)'(הריש־אטמ)הריש 

לש התומ)רישה עקרב תאצמנה תיאשומה היצאוטיסב וניא וניינע רקיעש ,יריש־אטמ רישכ 

טסקטנוקב ,הרקיעב ,תינבנ רישה לש ותועמשמ' :אלא ,(הקיטמתמל הרומה לש ותשא 

תא תטטצמ איה ןאכו] םנמא ,ילואו .םילימב היצאוטיסה תא חסנל רבודה לש ויתונויסינ 

,ךורב)'"בצע ליכהל לגוסמ [ילולימה חוסינה] אוה הדימ ומאב תוארל" תוסנל ,[ליעל ,ךורב 

יכ ,רמול אופא ןוכנ ,הז ןבומב' :יכ תקסופ ןמפירבו .(190 : 2001 ,ןמפירב ;24 :1979 

ירוחאמ דמועה ןמוסמהו ,תיריש־אטמ/תיטאופ־סרא הרימא איה רישה לש תיזכרמה ותרימא 

[...] .המצע תיטאופ־סראה הרימאל ילוש־טעמכ ןאכ השענ ,רישב ןושארה רוט/טפשמה 

.(190 ,םש)'תוומה תייווח תא םילמב דיגהל תונויסינ ,הנושארבו שארב ,אוה ךז לש וריש 

תועמשמ לש אלו תועמשמ םועמע לש הדוחב רושק רישה םע ארוקה לש האירקה שגפמ 

לילצ תדיחיל תיטנמס הדיחימ ןאכ תוכפוה תורמחה םילימה .ךורב לש התסיפתכ ,השדח 

לש ותשא לש התומ יפלכ ,ארוקה לש השיחה תלוכי םג תיהקומ הז טסקטנוקבו ,תילקיסומ 

תא ההזי הלש ארוקהש ,ןמפירב תאדוומ םיילוש תרעהב .(191 ,םש) הקיטמתמל הרומה 

.ךורב לש תיגלאה התונשרפל רשאמ ןמלימ לש תינוריאה ותונשרפ לא רתוי הבורקכ התדמע 

חיש רצויה ,'הנש םיעברא רובעכ' ,ךז לש רחואמה וריש תא תרכזאמ רבכ איה הרעה התואב 

עקר לע רקיעבו ,רחואמה רישה' יכ הדומ איה וז הרעהבו ,ןודנה רישה םע ילאוטסקט־ןיב 

.(םש ,םש)'באכ תשוחת ,ןכא ,ררועמ ,םדקומה רישה 

ןמ התעד תא החיסמ תרקוחהש ,רכינ ןאכ םג ,ליעל ואבוהש תומדוקה תודנשרפב ומכ 

ול שיש דסינ ,םייטאופ 'םילכ דסינ'ב קסועה ,ומצע ררושמכ וילאמ ןבומכ הל ספתנה רבודה 

תשא לש התומ לש אשומה תייצאוטיסב תוניינעתה תוחפו ,תיטאופ־אטמ הכלשה רתוי 

תכלוהו הלדגה תועדומה תורמל ,תרוקיבהש ,ךכל אופא םידע ונא .הקיטמתמל הרומה 
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רישה ןמ תשחונמו תרזחושמ וא ,רישב תבצועמה תירוטרה היצאוטיסה לש הלאשל 

רבודהש ,תיטנמורה החנהב היובש ןיידע ,(תילמינימ איה טסקטה תומכ םהבש םירקמב) 

ןדיעב םג הנתומ סקלפרב טעמכ תמייקתמ וז החנה .יפרגויבוטוא רבוד חרכהב אוה רישב 

אל דוע לכ ,ררושמה יטמוטוא ןפואב אוה רישב רבודה :יטסינרדומ טסופהו יטנמור טסופה 

םא .ךפהלו הבקנ ןיממ תומד לש הלוקב שמתשמ רכז ןיממ ררושמש ןוגכ ,הזמ ךפהה חכוה 

,ררושמה אוה רבודהש ירה ,רכז ןושאר ףוגב חסנתמה רבוד לש ויפב וירבד תא םש ררושמה 

ןייצל שקבמ ינא .תררושמה איה ירה ,הבקנ ןושאר ףוג איהש תרבוד תבבודמ תררושמה םאו 

ומצעל ץמאל ארוקה לע ררושמה־ךז השקמ ןודנה רישב לבא ,ילע תלבוקמ וז החנהש 

היצאוטיסהו הרימאה תייצאוטיס ,רישה תא תומייקמה תויצאוטיסב ןכש ,וז המכסומ 

.יוצמ ןוכית דימלת אלא יפרגויבוטואה ררושמה וניא רבודהש חינהל רתוי ריבס ,תרפוסמה 

םירמוחב םייוסינ' ךז השוע םהבש םיריש תצובקל הזה טסקטה תא ךיישמ ריטליזיו ריאמ 

ךיישמ אוה וילאו 'םילק םירמוחב םייוסינ' ותוא הנכמ אוהש ךלהמ ,'ליגרה ןמ םייפיצפס 

.'לאכימ ץעה סוס לא אב תוומה'ו 'םירקוב ריש' ,'הימוד הלותח הנשי ןושיל' :ומכ םיריש 

ןחבואמ םלוכבו ,תוניצר לש תויפיצ ררועמ םאשונ ןכלו ,תוומ יריש םה הלאה םירישה לכ 

םיטקייבוס םלוכ' :דחוימ גוסמ תויפיצפס וז ינש דצמ ךא ,דחא דצמ ,יפיצפס טקייבוס 

הפוכ הניא תוומה םע םתשיגפש ךכ ידכ דע ,רישב רבדמה טקייבוסה ןמ םיקחרומו םיקוחר 

םניאו וב םיתופל םניא'ש םיטקייבוס הלא .'הזה אשונה םע 'דבכ'ו בייחמ תומיע וילע 

ליעפמ ךז .'דגנמ וב תוננובתהבו םתוממ סנטסיד תריציב בר ישוק ןיא' ןכלו ,'ותוא םיפיקמ 

'ילש הקיטמתמל הרומה לש ותשא' לשמל ךכו ,םינוש הקחרה ינונגנמ הלא םירישב 

תוירב ןתואל תדחוימ הבריק ונל ןיא' .'המצע הלש היצקיפיצפסה םצעמ תלרטונמו תקחרומ' 

רדס יוניש לשב תאש רתיב תלרטונמ ףא איהו .'ונלש םירומה תושנ ,תורעושמ תוינומלא 

םג 'יובא' ןאכ ןכתייש תעדה לע םילעמ ונניא ללכ ,ותעדל .רזוחה טפשמב םילימה 

.(424-423:1980 ,ריטליזיו) רבדמה טקייבוסל 

היה רישה וליא ןיטולחל קדוצ היה אוה .תיקלח קר לבא ,קדוצ ריטליזיווש קפס ןיא 

ארוקל םירדשמה ,םיתב השולש לש ףצרמ יונב רישה לבא .ןושארה תיבה ירחא םייתסמ 

רואב רבדמה טקייבוסה תא ריאמש ןפואב הנתשמו ךלוה ,תיבל תיבמ חתפתמו ךלוהש רסמ 

יכ ררבתמ רשא דע ,רבודה לא התמה ותשא תאו הקיטמתמל הרומה תא ברקמה ,הנוש 

ןוידה ,תאז םע .תוומה אשונ םע 'דבכ'ו בייחמ תומיע ,יל הארנ ךכ ,םיפוכ ותשאו הרומה 

םיטקייבוסל רבודה ןיבש קחרמה יוהיזב וימדוק תמועל דחייתמ רישב ריטליזיו לש עטוקמה 

רישב םינודנה םיטקייבוסה לא תוברקתה לש ךילהת הגיצמ ךורב ירימ .םהילע רבדמ אוהש 

איה רבד לש ופוסבש טבמ תדוקנ םיגיצמ ןמפירבו ןמלימ :םהמיע תיגלא תוהדזה ידכ דע 

תא ביצמ ריטליזיו וליאו :ותשאו הרומה ןמ (תפלחתמ םא םג) דואמ תקחורמ דע תקחורמ 

םג ךא ,'תונברוקה' םע ההדזמ וניא אוה :םיינוניב קחרמו קוחיר תדמעב םיינשה לומ רבודה 

ויתונברוקבו תוומב ,לוכיבכ ,ןנובתמ רבודה .הינוריא לש הסרפ ק"תב םהמ קחורמ וניא 

קחורמ אל םגו ותוננובתה יאשומ םע ההדזמ וניאש ,יביטקייבוא ןעדמ ןימכ םייפיצפסה 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:43:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



437 ?הניק וא קחשמ :הקיטמתמל הרומה לש ותשא תומ לע לבאה 

ץעמב םהב ןנובתמ אוה ךכיפלו ,ותוא תבבוסה היווהב םתואיצמ יבגל ןרקס אלא ,םהמ 

תוחתפתה םיהזמ םניא םהש ,אוה ריטליזיוו ןמפירב ,ןמלימל ףתושמה .יביטקייבוא קוחיר 

.וטבמ תדוקנבו רבודב תונתשהו 

הז יוהיזמ עמתשמהו ינא'זה יוהיז .ג 

יתורפסה רנא'זה תא תוהזל יוצר ,הריבס תינשרפ הזתופיהל עיגהל ידכ ,יתורפס טסקט לכב 

אוה ,הירוטסיהה ךרואל (1969 ,יקסניבולג)'ותוליזנ' תורמל ,רנא'זה ןכש .ותיתשתב חנומה 

ןתינש תוריבסה תויצטרפרטניאה תאו האירקה ןפוא תא תעבוקה תוסחייתה תרגסמ ןיעמ 

רנא'זה' .(18 ,םש) 'תורפסה לש קודקד ןיעמ' םה םירנא'זה יכ ,טסקטה לע 'שיבלהל' 

— רתוי הבחר העפותב קלח לטונ (הקיטמתהו התרחה ,קנגסה תעפותל המודב) 

הרישבו ,ללכב הרישב ,הנהו .(ש"ר ,רוקמב השגדהה .25 ,םש) 'תויתורפסה תוי־צנבנוקה 

תנייפואמ וז הגוס .'יטמרד גולונומ' הנוכמה תיתורפס הגוס אוצמל ןתינ ,טרפב תיטנמור 

לש ויפוא הלגתמו תיטמרד היצאוטיס תפשחנ ותועצמאבש ,ידמל חתופמ יביטרנ טנמלאב 

,תרופ־ןב)ןעמנה לש ויתובוגת תאו ויפוא תא ,תיקלח תוחפל ,רזחשל ףא ןתינו ,רבודה 

,רבודהש ןוויכמו .ררושמל רבודה ןיב חוור ,תובורק םיתעל ,תרצוי וז הגוס .(380 :1978 

המרדב ,הנוסרפ לש הרקמ לכב ומכ ,דא ,תיטמרד הנוסרפ אלא וניא ,וז תיתורפס הגוסב 

רבחמה' לש טבמה תדוקנ תא חרכהב אטבמ וניא העימשמ איהש גולונומה ,תרופיסבו 

םהלש היצקלסה ,טסקטה ירמוח לכ ךסמ ארוקה רזחשמ ותואש ,'עלבומה' וא 'עמתשמה 

.(100-98,87-85:1984 ,ןניק־קמר ; 162-156:1974 ,ןבא ;Booth. 1965:71-76) םתונבתו 

:הז יתורפס גוסל םלש קרפ שידקמ ,The Poetry of Experience ורפסב ,םואבגנל טרבור 

 Langbaum. 1963: 75-108) 'The Dramatic Monologue: Sympathy versus Judgment1).

אוה החנזהה תא .וזה תיתורפסה הגוסה תא רוקחל התברה אל תרוקיבה יכ ,ריעמ אוה םש 

רקיעב וקסע ןכלו ,יטמרדה גולונומה לא סחייתהל דציכ ועדי אל םירקוחהש ,הדבועב הלות 

,הקירילל סחיב רנא'זה לש ויתולובג תא דדחל ןויסינבו ,םינושה ויגוס־תת ןוימב ,וגולטקב 

לש ותוהמ תא תמאב קודבל התסינ אלו הקופיס לע תרוקיבה האב ךכב .תרופיסלו המרדל 

,ןוסינטמו גנינוארבמ רקיעב תוחוקל קדוב םואבגנלש תואמגודה .(75 ,םש) הזה רנא'זה 

םיתפומ ךא ,'My Last Duchess' ,גנינוארב לש יטמרדה גולונומה אוה ילאידיאה לדומהשכ 

.לאול טרבור לצאו טסורפ ,טוילא ,סטיי לצא םג אוצמל ןתינ תוחפ אל םימישרמ 

תרוקיבה ידי־לע ספתינ ,םואבגנל םיעטמ ךכ ,ןוסינטו גנינוארב לש יטמרדה גולונומה 

,ךכב אוה הז יתורפס גוס לש ורקיע .(79 ,םש)יטנמורה ייודיווה ןונגסה דגנ היצקאירכ 

גולונומה ךלהמ ידכ ךותו ,הלש הייח תא היחה ,תיטמרד תומד ארוקה ינפל דימעמ אוהש 

טופיש דחא דצמ :תילאוד וא תיטנלוויבמא הדמע ארוקה לצא תרציימ איה ,העימשמ איהש 

יפכ ,תרבדמה תומדה יפלכ ארוקה לש יתימא שגר לע תססובמה היטפמיס ינש דצמו ,ירסומ 
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,ארוקה ותוא טפוש ךכ ,סכודה .'ילש הנורחאה תיסכוד'ל םואבגנל לש חותינב תוארל ןתינש 

תועצמאב — תאזו ,ארוקה תדהאל תבאוש ןבא םג אוה תאז לכב ךא ,יתימא לוונמ אוה 

תיסכודל ףילחת ול ךדשל אבש חילשה ינזואב אשונ אוהש ,םכחותמה ,יטתסאה גולונומה 

Booth תובקעב ,סכודה תא הנכנ ,רחא חונימ ןאכ טוקננ םא .(85 ,םש) חצר התואש התמה 

תודמע רעפ םירמאנה םירבדב ההזמ ארוקה ,רמולכ)'ןמיהמ יתלב רבוד' ראותב ,םירחאו 

הזורפב 'ןמיהמ יתלבה רפסמ'ל תירישה הליבקמה אוהש ,(עמתשמה רבחמה ןיבל וניב 

 (1965:158-159 .Booth: 86-85:1984 ,ןניק־ןומר ;159-148:1974 ,ןבא). םנמא םואבגנל

תא לטבמ ארוקהש חינמ אוהש םושמ ,םינמיהמ יתלב םירבוד ול םימודכו סכודב האור וניא 

ןכא ארוקהש חוטב ינניא .תרבוגו תכלוה תוהדזה תבוטל ירסומ־יתלבה רבודה יבגל וטופיש 

רתוי ריבס .יטמרדה רבודה יפלכ שוכרל דמול אוהש היתפמיסה לומ וטופיש תא לטבמ 

רבודה םיינוציק םירקמבו ,הזה רבודה יפלכ יטנלוויבמא סחי לש בצמב ראשנ ארוקהש 

תונוש תודימב הקולכ הלגתמ הזה סופיטה ןמ רבוד .ארוקה לצא ותונימא תא דבאמ יטמרדה 

אוה טסקטה ףצר ךרואל תרחא וא וזכ תוחתפתה וא יוניש ידכ ךותש וא ,תונמיהמ־יא לש 

,ןובשחב תחקל שי .תונמיהמל תונמיהמ־יאמ וא ןמיהמ־אלל ןמיהמ רבודמ ,ךפהמ רבוע 

.םירוהט םייטמרד םיגולונומ םניאש םיטסקטב םג תולגתהל היושע תונמיהמה־יא תייעבש 

,דלי רבוד עיפומ םהבש םירישב ומכ ,תיפרגויבוטוא הקירילל תבשחנה הרישב ,עמשמ 

רבחמל דליה רבודה ןיב קוחירה יגוסו קחרמה םש ,עובלג רימא תרישב ומכ ,לשמל 

,יגולוכיספ־יביטינגוק קוחירב אלא ,ירסומ קוחירב ללכ םירושק םניא ,רגובה עמתשמה 
.תמצעומ תישגר תוהדזהב הוולמה 

אקווד תובורק םיתעל ךא ,דיזמב םיתעל ,העטמ וא העוט םדא אוה ןמיהמ יתלבה רבודה 

לש הזתופיהה .ויתודמע תא ,עלבומב וא יולגב ,שיחכמ עמתשמה רבחמהשכ ,בל םותב 

ןסוחיי תועצמאב ,המודכו תוריתס ,תומאתה־יא ,תויורז ,םיחתמ תקלסמ תונמיהמה־רסוח 

ןמיהמ גציימכ רבודה תא החוד ארוקה .(16 :1982 ,יבוקעי) רבודה אוהש ,הריסמה רוקמל 

,תרחא הזתופיה וחינהב ,רמאנה לש תיביטמרונה היכררייההו תואיצמה תסיפת לש 

ארוקה ונייהד ,רבודה לש ויפ גשיהל רבעמ איהש ,תויטנרהוקל רחא יארחא הדימעמה 

.(153-147 :1988 ,םהש !17 ,םש) עמתשמה רבחמל תויטנרהוקה תא סחיימ 

ןויד .ג 

'םייחב' היצוטיסה יהמ ,רישב רבודה והימ לואשל םיבייח ונא ,ךז ןתנ לש ורישל רוזחנ םא 

תובושתה ?ררושמה אוהש רבודב ןאכ רבודמ חרכהב םאהו ,ןעמנה והימ ,אטבתמ אוה הבש 

.ןודנה רישה לש היצטרפרטניאה ןמ תרזגנה תועמשמה תא עובקל תויושע הלא תולאשל 

איה טסקטה ןמ הלוע איהש יפכ היצאוטיסהש ,ונייה ,וילאמ ןבומה תא עובקל שי ,תישארו 

לש ותשיאש ךכ לע ,םהשימ וא ,והשימ לש וינזואב חוודמ ,ררושמה חרכהב אל ,והשימש 
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אוה ךכ רחאו ,יילע הקיתמיתמל הרומה לע ותשא התמ' :התמ ולש הקיטמתמל הרומה 

It • t י• t ו v ־ ־: •V י • t " t ן v ־ V ו • t ־: הקיתמיתמל הרומל יובא /.ילש הקיתמיתמל הרומה לש ותשאל יובא' :הז חוויד לע ביגמ 

,ןכ םאו ,ותלוז רחא והשימ וא ,ןאכ רבדמה אוה ררושמה םאה :איה הלאשהו .'ומצע ילש 

רבודמ ,דורבסיו תעדל ?םיחסונמ םהש יפכ םירבדה תא רמול לוכיש ירשפא רחא ותוא והימ 

םיסחיה לשב ,'דליל הסחיל לק'ש תזחמומ תומד ,ררושמה ןמ ןיטולחל לדבנה רבודב ןאכ 

התחנה תא לבקמ ינא .(251 :2002 ,דורבסיו)וז תורשפא םיקזחמש רישב הרומל דימלת ןיב 

הנוסרפ אלא רבדמ ררושמה אלש ,חינהל ריבס .רתוי דוע קיידל שי ךא .דורבסיו לש 

גולונומ'ה לש תרוסמל תכייתשמה 2,(סימש םירישב םירחא םיבר םירישב ומכ) תיטמרד 

לספסמ הדירפ לש םינש רחאל ,חוודי ,ררושמ ,רגובמ םדאש ריבס הז ןיא .'יטמרדה 

,יל הארנ ךכ ,חינהל רתוי ריבס .התמ הקיטמתמל ולש הרומה לש ותשיאש ךכ לע ,םידומילה 

ינב םירענ תרובח ינזואב ,זירכמה יוצמ ןוכית דימלת אוה רבודה וזה תירישה היצאוטיסבש 

אלא םש ןיא הלעבלש יפכ ,םש הל ןיאש ,השיא התוא לש התומ לע ,וירוה ינזואב וא ,וליג 

אוה ןיאש הדבועה תא קידצהל ידכ רמוא אוהש המ תא רמוא אוהש ןכתיי .קוסיעו ראות קר 

התומ תדבוע תא םיעטמה ,שלושמה הנבמה ןמ .'ישפוח רועישמ הנהנ אלא ,התיכב אצמנ 

יוטיב ידיל האבש הרופנאה הז ללכבו ,רבודה לש ותבוגת תאו הקיטמתמל הרומה תשא לש 

רצונ ,דועו תאז .רבע תייווח לש אלו ,תיוושכע היווח לש קזח חיר הלוע ,'יובא' הביתב 

החמש (יולגב ילואו) טעמכ לש ןוטב םירבדה תא רמוא דימלתה־רבודהש ידמל קזח םשור 

וניא ,הובג ינונגס בלשממ החוקלה ,'דבא' הביתב שומישה .יתניק 'יובא' לש אלו דיאל 

'יובא' ןושלב שמתשמ ריעצה רבודהש הדבועה תא .הרשע־שפיט ןב רענ לצא חיכש 

יוצמה הרומה לש הובגה ינושלה בלשמה תא געלב הקחמ אוהש ךכב ארוקה קמני ,ההובגה 

רסוח תאו הינוריאה תא קזחמ הז יוקיח .(הקיטמתמל הרומה לש אקווד ואלו) ללכב 

הרומב 'לכה ךסב' רבודמ .הקיטמתמל ולש הרומה אצמנ הבש לבאה תייצאוטיסל תושיגרה 

אוה) םדאכ ותוא תרכנמה ,ולש תידוקפיתה היצקנופה תא דדחמ רבודהש ,ישיא ןפ לוטנ 

־תירובידה ,תוחסנתהה ךרד םג .(הקיטמתמל הרומ ,דיקפת לעב קר אלא םדא־ןב וניא 

הרומה לש ותשיא תומ לע הרושבהש ,הרשע־שפיטה ליגב דלי־רענ תמלוה ,תיתודלי 

אוה הקיטמתמל הרומה ,המכסומה יפ־לעו ,ןכש .דואמ ותוא חמשל היושע הקיטמתל 

,רפסה־תיב ידימלת לש םבור־בור לע ,אונש רתויה רמול אלש ,דוהא תוחפה הרומה 

תכמנהב יזכרמה םרוגהו םתורחב ימי לש תולכסתמ רתויה תויווחה תחא איה הקיטמתמהש 

תומדכ הקיטמתמל הרומה תריחבש רורב ,ךכיפלו .םמצע יניעב םהלש ימצעה יומידה 

קחשמ לשב קר אלו ,ךורב ירימ ,ליעל ,תנעוטש יפכ ,ירקמ ןיינע הניא רבודמ הבש אשומה 

ללכ ךרדב ,תזחמומ תומד הנה םהב רבודהש םירישל םיתש םיריש ץבוקב הטונ ךז ,דתבסיו תעדל 
,דורבסיו) שגרה תוכפתשה תא תולרטנמש ,תוילסרבינוא ,תוימינונא תויומד ,האצותה .'םש תמולע' 

 2002: 251, 255).
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םגו ךורב םג םינעוטש יפכ ,אקווד הזה הרומה רחבנ ('הקיטמתמ' — 'התמ') םילילצה 

שי לעופב םא םג)לשמל ,תורפסל הרומה יבגל ךכ אטבתמ היה רבודהש חינהל השק .ןמלימ 

אלש ,הצירממ רתוי ,םשרתהל ןתינ ךכ ,רבודה .(תורפסל םילכסתמו םידוהא אל םירומ םג 

־אלה הרומה לע רבועש יגרטה עוריאה .הקיטמתמל הרומה לש ודיאל חמש טעמכ רמול 

התע לוכי אוהש קר אל ןכש ,הביסמל הביס אלא ,הידגרטכ ודימלת לצא ספתנ וניא ,דוהא 

וידימלת־ויתונברוקב ללעתמה)יפיטואירטסה 'עשרה' תא ויבגל גציימה הרומה ןמ ערפיהל 

לבקל דיתע םג אוה ,(תיטמתמה הטשפהה לש הייפוי תא גישהלו םמורתהל םתלוכי־יא לע 

רזוח אוה רשאכ ,ליעל רכזוהש ,'יובא'הש ןבומ .הזה ןכסמה הרומה ןמ רורחש ימי העבש 

ןוטה לש תויטסקרסה תא קזחמ קר ,תיבה תא תומתוחה תורושה יתשב תירופנא הרזחב 

הרומה לש ותשיא לע ,ישילשה רוטב ,המודמה 'הניקה' .ארוקה רזחשמ ותואש ירובידה 

קוחיר לש הדמע אטבמש ,חמשו זילע ,דלי ןאכ רבדמש השוחתה תא תקזחמ ,הקיטמתמל 

.ותדיבא תא הכבמה הרומה ,הלעבמו התמה ןמ ילמיסקמ 

הזה רענה תא הבגמ 'עמתשמה רבחמה' הדימ וזיאב ,ומצע תא לואשל ארוקה בייח ןאכו 

תויגוסה תחא .ורבודב ןנובתמ אוה הדעבמש הביטקפסרפה יהמ וא ,וטבמ תדוקנ תאו 

ויאשומ לע רבודה לש קר אל ,טבמה תדוקנ יהמ עובקל איה ,תינרדומה הרישב תושקה 

אוה הדימ וזיאב .יטמרדה ורבוד לע עמתשמה רבחמה לש םג אלא ,תרפוסמה היצאוטיסב 

לש היצקנופ איה טבמ תדוקנ לכ .רבודמ קוחיר יגוס וליאבו ,ונממ קוחר וא וילא בורק 

וא 8־מ A תא םיקחרמה קוחירה יגוס ;8־ל a ןיב םייקש קחרמה לדוג :םינתשמ העברא 

,ישגר ,ילטנמ ,ילאוטקלטניא ,ירסומ קוחיר ,ליגב ,םוקמב ,ןמזב קוחיר)8־ל A תא םיברקמ 

,הלעמל הטמלמ ,הטמל הלעמלמ) B לע A לש תוננובתהה תיווז ;(המודכו י־חגמ ,יתוברת 

־תילנויצנוונוק איה טבמה תדוקנ םאהו ,(המודכו דצה ןמ ,רוחאמ ,םייניעה הבוגב 

ירוחאה ודיצמ חריה תא תוארל ,לשמל ,ומכ) תיתרגש יתלב ,תינשדח וא ,תיפיטואירטס 

תונשרפ יבגל תיטירק איה טבמה תדוקנ תלאש .(חריה תא בבוסה טואנורטסאה לש ויניעב 

רבודה ןיבל עמתשמה רבחמה ןיב תודמע רעפ עובקל םיכרדה תחא .ארוקה לש טסקטה 

תורימאל יוביג ןתונ עמתשמה רבחמהש ןימאהל השקתמ ןורחאה .ומצע ארוקב הרושק 

ןימאהל ארוקה השקתמ ,ןכל .תויסיסב תוישונא תומרונמ דואמ דע תוטוסה תומיוסמ 

תומייק ,דועו תאז .שגר םוטא טסיזנמיג ותוא לש תורימאה םע ההדמ עמתשמה רבחמהש 

תויומדה ןיבמ תחא .ןומא תוחפ וא רתוי שכור ארוקה ןהלש ,תוילנויצנוונוק ,עבק תויומד 

אלל ומצע היבגמה) ןוזלאה תומד איה ,יטמוטוא טעמכ ןומא־יא ןהיפלכ עיבי ארוקהש 

.ומצע תא לוכ םדוקו ותלוז תא ללוש ךילומה ,(סירביהה ,הרהויה אטחב אטוחו קודיצ 

ןכש ,םימעפ תעגפנ ותונימא ,יטרדנטס הרשע־שפיט ןבכ םגו ןוזלאכ םג הלגתמ רבודהשכ 

,'ןטבה' ןמ רבדמ ,בשוחמ יתלב ,זיזפ ,ריהי וניה הז ליגב רענ ,תומכסומה תחא יפ־לע 

ארוקל םירשפאמ םניא םייחב ןויסינה םגו יתורפסה ןויסינה םגש רבוד והז ,רוציקב .המודכו 

עוציבש ,חינהל ריבס .יוביג ול ןתונ עמתשמה רבחמהש חינהלו תוניצרב ותוא תחקל 

עבמ ונתיש ףוג תפשבו היצקידב ,ןוטב עצבתהל בייח ןושארה תיבה לש תואנ ילאוטסקט 
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,םוכיסלו .איהש הניחב לכמ המוקמב הנניא איהש שוחל רומא ארוקהש ,החמש התואל 

אקווד ואלו ,ןמיהמ יתלב רבודכ ןושארה תיבב רבודה תא ההזי ארוקהש חינהל ריבס 

.ררושמה לש ןמיהמ וגא־רתלאכ 

ןיינע קרו ,ללכ הנתשמ וניא םילמה רתא .ארוקה תא ךיבהל רשע ינשה תיבל רבעמה 

• V V -VI•▼•* י ילש הרומה לש ותשא התמ' :ומצע רדס ותואב םירזוחה םירוטה ץב לידבמ טועפ דחא 

י» י ז "ז ו •V v ־ ־ו *r • t •• t ו • v v ־־ v ו • ו ־ו ו▼ • t •• t ן ההיתמיתמל ילש הרומל יובא /.הקיתמיתמל ילש הרומה לש ותשאל יובא /.הקיתמיתמל 

תחא הדמע הזז איה םירוטה ןמ דחא לכב .רוטב המוקימ תא תדבאמ 'ילש' הביתה .'ומצע 

לש וביל תמושת אולמ תא הילא תדקממ וז הזוזת .ןושארה תיבב המוקימ תמועל הרוחא 

המ .ןושארה תיבה לש האירקה תעשב הל היה אלש דמעמ הל קינעהל בייח אוהו ,ארוקה 

תחא ?הז דוקיממו יריבחת יונישמ רתג ריבסה ארוקהש תשקבתמה תועמשמה תויהל הדשע 

אלה הרומה לש קר ונניא ןוסאהש ץבהל ליחתמ רבודהש קיסי ארוקהש איה תודרשפאה 

רבד לש ופוסבש ,םדא־ןב אוה הזה דוהא אלה הרומה וליפאש ,ןכו ,הקיטמתמל דוהא 

'ץפח' הקיטמתמל הרומב האורה טבמה תדוקנ .פיטואירטסב אלו ולש ישיאה הרומב רבודמ 

אלו ,'הקיטמתמל ילש הרומה' והז .גגופתהל הליחתמ ,רדגומ דיקפת לכה ךסב ול שיש 

ץב ,תוביתה יתש ןיב הקיטמתמה הדירפמ הנושארה הסריגב .'ילש הקיטמתמל הרומה' 

הרוצב המוח ומכ הצצח ,תלכסתמה ,תלבסנ יתלבה ,תאזה הקיטמתמהו ,'ילש' ןיבל 'הרומה' 

הבריקה תרצונו ,רוטה ףוסל הקיטמתמה 'תקלוסמ' ינשה תיבב .'ילש' ןיבל 'הרומה' ןיב 

היונבה הרופנאה ןיא בוש הז רשקהב .םייאמה ואשומ ןיבל רבודה ןיב הנושארה תישונאה 

התועמשמ תא לבקל הליחתמ איהו ,ינוריא 'יובא'כ דוע תעמשנ 'יובא' 'ההובג'ה הביתה לע 

לא תוברקתה לש התישאר ןאכ ןחבאל יושע ארוקה .תיתניקה אל ןיידע םג םא ,תירוקמה 

,יגולוכיספ) םינושה קוחירה יגוסב ,לודגה קחרמהש ,קיסהל לוכי ארוקה .רוקמה תועמשמ 

הרומל רבודה ןיב טבמה תדוז ןכל םדוק םאו .םצמטצה הרומל רבודה ןיב ,(יליג ,ישגר 

ןנובתמ דימלתה הבש תמכסומה טבמה תדוקנ דגנכ הסרתה ןיעמכ ,הטמל הלעמלמ התיה 

,הרומה לא דימלתה לש תוברקתה הלחש קר אל התע ,הלעמל הטמלמ הקיטמתמל הרומב 

ליחתמ הרומה .םייניעה הבוגב טעמכ הרומה תייאר לש החזת ןיעמ םג ןחבאל ןתינ אלא 

תומדכ אלא ,תרכונמ תילנויצקנופ תומד ,הקיטמתמל הרומכ קר אל רבודה ידי־לע ספתיהל 

בחר ישונא ןוסא אלא ,יטרפה ונוסא קר וניא ןוסאהו .ןוסאמ עגפנש םדו רשבכ ,תשלחומ 

לוכי ארוקה — האצותה .רבודה לש ,ילאיצנטופה ,ישיאה ונוסא םג תויהל ךפוהש ,רתוי 

תונמיהמה־יאב תרכינ התחפהו עמתשמה רבחמל רבודה ןיב שממ לש תוברקתה ןאכ תוהזל 

ליחתמ רבודה ,עמשמ ,ןושארה תיבב ןחביא ארוקהש םירטמרפ םתוא לכב רבודה לש 

.תונמיהמל ברקתמ תוחפלש רבודכ ארוקה תעדותב טלקיהל 

הכ דע האירקה ךילהת לע תוססובמה תויפיצ)ארוקה לש ויתויפיצ ףא לע ,ישילשה תיבב 

יוטיב ידיל האב העתפהה .תפסונ תיריבחת ההזת םוש הלח אל ,('ב־ל 'א תיבמ רבעמה לעו 

יפרגופיטה ןוגריאבו ,םירוטה יפוסב ,הדוקנה ,קוסיפה ןמיס קוליסב :םירחא םיטנמלא ינשב 

:םיינשל קלחתמ רוט לכ .םהלש הנושה 
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ותשא התמ 

הןליתמיתמל ילע הרומה לע 

ותשאל יובא 

הן7יתמיתמל ילש הרומה לש 

הןקיתמיתמל ילש הרומל יובא 

ומצע 

(םייגוז אלה םירוטב)'יניצר' ןיב קחשמ רבודהש קחשמ הז תיבב ,רוכזכ ,האור ןמלימ ףסוי 

ןיב ארוקה תא תלטלטמ' חדבמל יניצרה ןיב וז תולטלטהו .םייגוזה םירוטב)'חדבמ' ןיבל 

.(106 :1995 ,ןמלימ)'הלילח רזוחו תינכחג תעד תוחידבל תרדוק תוניצרמ הרושל הרוש 

לצא ךיבמ טקפא תרצויו תיגלאה היווחה תא תקרפמ יטתפל יקסטורגה ןיב וז תולטלטיה 

ךרואל .רבודה לש ישגרהו ירסומה ונקוידב תוחתפתה לכ ההזמ וניא ןמלימ ,עמשמ .ארוקה 

ותנווכשכ ,תואשילקב קחשמה ררושמה ,ונייהד ,ומצע אוה ראשנ רבודה טסקטה ףצר לכ 

.יגלא חור־בצמל סנכיהל ול רשפאל אלו ,ארוקה תא ךיבהל הראשנו התייה 

ינשב ןד ,'םיטקפסא ינש :תירבעה הרישהו טוילא ס"ת' ורמאמב ,קנבדנז ןועמש 

תיריבחת ,תילולימ — הרזחב' :ךז תרישבו טוילא תרישב םייזכרמ םיידוסורפ םיטקפסא 

סומתיר ןיב ,ריבחתה תדיחיל הרושה תדיחי ןיב ,"יטקנופרטנוק" ,זע חתמבו [...] תילילצו 

'תיטוילאה הקינכטב םילודג םירקיע ינש' םהב האור אוהש ,'קוספה סומתירל הרושה 

ורקיע לכש' רישל המגודכ איבמ אוה '...ותשא התמ' רישה תא .(162 :ו"לשת ,קנבדנז) 

המגמ רישב שי .'תאזה הפיפחה תריבשל [...] הרושהו ריבחתה תודיחי ןיב הפיפחמ רבעמב 

תא תושילגה תועצמאב' רשקמ ררושמה רשאכ ,דחאכ קוריפ לשו הכשמה לש תיטנלוויבמא 

לש הדיקפת .'קוסיפה ינמיס לוטיב ידי־לע וז תויכשמה שיגדמ ףא אוהו וז םע וז תורושה 

,'"עטוקו רתנמ רוט לש ותורמ"ל ודובעשמ "ןכותה אשונ טפשמה" תא ררחשל' השילגה 

אוה ךכ ,תכפוה הרושהשכ ,םיקוספה תאו ריבחתה תודיחי תא תושילגה תוקרפמ ינש דצמו 

'(תיריבחתו תינויגה הניחבמ) העוטקו תטטור (תיערא) תינמז הדיחיל' :ךז תא טטצמ 

.(24 :א1966 :1966 ,ךז ;169-168 :ו"לשת ,קנבדנז) 

תויחנהה ןמ רזגנ המו הלאה תורזחה תועמשמ המ ,הלאשה ןמ לילכ ענמנ וניא קנבדנז 

הניחבמ .ארוקה תא תובייחמו ןהילע תורומ תירוטהו תיריבחתה תויטנלוויבמאהש ,עוציבל 

תרשל תולוכי ,יתורפסה טסקטב תלעפומה תרחא הלובחת לכ ומכ ,הלא תולובחת ,תינורקע 

תיבהש ,הארנ יל .טסקטל דימעמ ארוקהש הזתופיהבו רשקהב הנתומ לוכהשכ ,וכופיהו רבד 

קזחמ ,ינש דצמ םתויכשמה תאו ,דחא דצמ םיטפשמהו םירוטה קוריפ תא שיגדמה ,ישילשה 

.ינשל ןושארה תיבה ןמ רבעמב רבודב ןמתסהל לחהש יביטינגוקה תוחתפתהה וק תא אקווד 

ינשמ ןיטולחל הנוש סומתיר רציימ ,הנושה יפרגופיטה רודיסהו קוסיפה ינמיס קוליס 

םג םעמשמ רחא עוציבו רחא סומתירו .טסקטה לש הנוש עוציב בייחמה סומתיר ,וימדוק 

,עמשמ ,רמוא התאש המ תא עבוק רמוא התא ךיא ןכש ,רמאנה לש תרחא תועמשמו הנבה 
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ו 'א םיתבב םירוטה יפוסב המיוקש יפכ ,הדוקנה ,קוסיפה ןמיס .רמאנה תגצמשמ תא עבוק 

,תילנויצנוונוקה הפיפחה תא הקזיחו םהב םיאולכה םיטפשמה תאו םירוטה תא הרגס ,יב 

קלח וא טפשמ םג אוה רוט לכ הבש הפיפח ,רוטה ךרואל טפשמה ךרוא ןיב ,תיסאלקה 

בל תמושת הילא הכשמ אל ,(unmarked) תננמוסמ היה אלש ,וז הפיפח .יאמצע טפשמ 

לש הקוליס םע .הילאמ תנבומו תילנויצנוונוק ךכ־לכ התויה םושמ ,םיחתופה םיתבה ינשב 

ישילשה תיבב תננמוסמ תויהל תכפוה איהו .(marked)תננמוסמ תויהל תכפוה איה ,הדוקנה 

ינש .םיטפשמ/םירוטה לש הנושה יפרגופיטה דומיעה לשב םג אלא ,הקוליס לשב קר אל 

יפכ םירוטה תריבש .טסקטה לש הנוש עוציבל ארוקה תא םיבייחמ וללה םייונישה 

ןעצבל ,היה ריבס אל וא ,היה ןתינ אלש תורוזצ שיגדהל ארוקה תא תבייחמ ,התשענש 

תא ובייח םיירוקמה םיטפשמ/םירוטה .םיחתופה םיתבה ינשב ודמעוהש יפכ ,םירוטב 

תמיתח וליאו ,ללכ תורוזצ אלל ,דחא ףצרבו תחא המישנב םהמ דחא לכ עצבל ארוקה 

/םירוטה יפוסב קוסיפה ינמיס קוליס .םפוסב רכינ קספה עצבל הבייח הדוקנב םירוטה 

ותנחבהכ)יטנלוויבמא ןפואב ועוציב תעשב טסקטה תא שממל ארוקה תא בייחמ םיטפשמ 

,הלאה םיתבה ינשב ועצובש יפכ םירוטה יפוס לש םפקות תא שילחהל :(ליעל קנבדנז לש 

תויחנהה ,עמשמ .םיירוקמה םירוטה יפוס לש תוקספהה תא ןיטולחל שטשטל ילבמ ךא 

םירוטה עצמאב עתפל ורצונש תוילרוזצה תוריצעה ןיב טעמכ תוושהל ארוקל תורומ עוציבל 

:ןמקלדכ ,םירוטה יפוסב ןהב ביוחש תוריצעה ןיבל 

הן?יתמיתמל ילש הרומה לע — ותשאל יובא — הקיתמיתמל ילש הרומה לש — ותשא התמ 

— ומצע — הןקיתמיתמל ילש הרומל יובא — 

ןמ בייחתהשו ,תונושארה תופורטסה יתשב טסקטה עוציב תא ןייפיאש ,יסחיה ,וטקטסה 

עוטיקה דממ קוזיח דחא דצמ :הנוש עוציב התע ךירצמ ,םירוטה יפוסב תוינקספה תוריצעה 

,ינש דצמ ךא ,םירוטה תריבש בקע ורצונש תויופצ יתלבה תורוזצה ןמ בייחתמה ,יריבחתה 

עצבל שי הזה עוטיקה תאש ,םשורה תא לבקל ארוקה יושע םירוטה יפוס תשלחה תאפמ 

ןאכ רצונ .ומדוקמ ינקספו יטלחה תוחפו ךשמנ סומתיר אוהש ,וטגל לע םסובמה סומתירב 

,דחא דצמ ,דיפקהל ארוקה תא בייחמש חתמ ,םייביטנרטלא םיימתיר םיכרעמ ינש ןיב חתמ 

יפוא ןהל קינעהל ינש דצמ ךא ,תושדחה 'תורוזצ'בו םיירוקמה םירוטה יפוסב תוריצע לע 

לא תברקתמה תויגלא וליפא ,ןכו ,הייהת ,תוכר ימתירה עוציבל סינכהל הז ןפואבו ,וטגל לש 

.שממ הניקה 

תונייטצמה ,תיממעה הניקה תאו תיתורפס־אלה הניקה תא הקחמ תיתורפסה הניקה 

תורזח תועצמאב ,הנושארבו שארב ,עבומה ,ישפנ םלה לש יוקיחב וא ישגר םלהב 

הקעצ הניא תיתורפסה הניקה' לבא .םמצע םיירטנמלא םיטפשמ םתוא לע תוינוטונומ 

הנבמה ,ללכ ךרדב .'הילכה לע (ינוריא םימעפל) רעצ עיבמה יריש רוביח אלא תינטנופס 

םחי לשמל) הנושארה ןמ הרצק היינשה עלצה ובש ,תועלצ יתש ןב היהי הניקה לש ימתירה 

(םי)טפשמה תא ןגראמה ריבחת לע ססבתמ הניקה רנא'ז לש הקירוטרה ,רמולכ ,(2:3 לש 
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ארוק ךכל .תיסחי רצק ינשהו תיסחי ךורא ןושארה טפשמה הבש ,תדרוי תיעלצ־וד הקולחב 

'שובכ יכב עיבמ וליאכ ,עוטק זורחב ינשה רוטה ובש ,הז בצקמ' 3.'הניקה בצקמ' ידוב 

4.( 126 :1976 ,יאגיט) 

,הכופה תנוכתמב הדנב איהש ררבתי ,ךז לש ורישב תישילשה הפורטסב ןנובתנ םא ,לבא 

לש לבוקמה בצקמל ארבתסמ אכפיא לש הנגפה ןיעמבכ ,ךורא רוט וירחא ךשומ רצק רוט 

תוינוטונומה לבא ,טסקטה לש ,ינוריאה ,ידורפה יפואל וז הדבוע ךיישל ןבומכ ןתינ .הניקה 

שממל ארוקל תרשפאמ ,'ב הפורטס לש ריבחתהו לולימה לע ןועביקב תרחחה ,רמאנה לש 

יתלבכ הנושארב תספתנש ,'יובא' הביתה םג .הניקה סומתירב ימתירה ךופיהה תורמל ,תאז 

התע תבלתשמ ,תינוריאכ הספתנ םג ןכלו ,םירבדה םירמאנ ובש ינושלה בלשמה תא תמלוה 

'יוה' ,'ךיא' ,'הכיא' :ןוגכ רעצ תואירק הכותב תבלשמש ,הניקה לש םיעובקה םינייפאמב 

,הרשע־שפיט ןב לש ילולימ קחשמכ ןושארה תיבב ,חרכהב ,ספתנש המ ,ךכו .המודכו 

ןמ רבועו התע םנפומ ,ישממ םדאל שממ לש ןוסאב רבודמש ,ינשה תיבב ,ןיבהל ליחתהש 

לע החושק הרזח לש ,ומצע יעצמא ותוא ,עמשמ .תיגלאה־תישגרה העבהה לא העדותה 

לע דיעהלו תונוש תומגמ ,םיירעזמ םייוניש םע ,תרשל יושע ,םמצע םיטפשמ םתוא 

הבר הדימב קחורמה ,ןמיהמ יתלב ועבמש ,ינוזלא ןיעמ יתודלי רענמ רבודה לש ותוחתפתה 

רבחמה לש ותדמע לא ברקתהל ליחתמש ,שיגר ,ןובנ רענ לא ,עמתשמה רבחמה ןמ 

וניב ,םינושה קוחירה יגוסב ,קחרמהש ,ןיטולחל ןמיהמ ועבמש רענ לא ,ףוסבלו ,עמתשמה 

.ןיטולחל קחמנ ,עמתשמה רבחמה ןיבל 

ךזש ,'הרזחה' תלובחת לש התוהמבו הביטב רושקה ףסונ לוקיש םג בלשל ןתינ ןאכ 

ןהו הזה רישב ןה יביסרגא ןפואב הב שמתשמ ,בושח רתויו ,םייאסמה וינויעב הילא סחייתמ 

ןוימד יווק קנבדנז ןועמש חתומ םייניע ריאמו טרופמ רמאמב .ללכב םימדקומה וירישב 

,קנבדנז) ןייטס דורטרג הב השועש שומישה ןיבל הרזחב ךז השועש שומישה ןיב ינושו 

הקיז הב שי ,הרזחה לש וז הלובחתב ךז השועש שומישהש ,ךכ לע דמוע רקבמה .(2001 

סחייתמ םהילאש םיריש ראש ןיב .ינורקע ינוש םג הב שי ךא ,הרזחב ןייטס השועש שומישל 

־קוספש תורומתה תרדס' יכ ,ןייצמ אוהו .ןאכ ןודנה רישה םג עיפומ ,הז רשקהב קנבדנז 

םילמ לש םילק םיפוליחב םג — רבוע "ילש הקיטמתמל הרומה לש ותשא התמ" דוסיה 

תיללכ הריכזמ — [...] הרוש־ריבחת סחיה יונישב םגו [...] יריבחתה רדסה יונישב םג [...] 

לכ תמלבנ הפשה לש התומדקתהשכ ,םוקמב הציר ןיעמ ןאכ תנמתסמ הלצא ומכ .ןייטס תא 

,םהילע עיבצמ אוהש םירישל וסחייתהב ,שיגדמ קנבדנז .(120:2001)'הרזחה ידי־לע ןמזה 

.הכיא תליגמב רקיעבו ,2 ה םרמצ ,טי לאקוחי ,ךליאו 4 די והיעשי לשמל הארו 3 
,הניק םניאש םיטסקטב םג עיפומ אוהו ,הז בצקמ עיפומ אל דוד תוניקב לשמלש ריעמ יאגיט ,תאו םע 4 

היצנוונוק ,ךכ וא ךכ ,לבא .(126 :1976 ,יאגיט) ןיינעה תא םאות וניא 'הניקה בצקמ' יוניכה ןכלו 
.תיתורפסה הניקל תינייפואכ תספתנ איה םויכו ,םימיה תוברב השרתשה וז תיבצקמ 
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ואב אל ,המצע ןושלב דוקימל םורגל אלש תולוכי ןניא' יכ־ףא ,ךז לש הרזחה תולובחת יכ 

אלו [...] םייביסרפסקא םיפחד — [".] .שפנ־יכלה הכרד ףקשל אלא ,ןושלה לע "רבגתהל" 

הרזחה תא םיביתכמש םה ,תושעל תגהונ הניאש המ השעתש ןושלה תא תופכל ןויסינה 

,קנבדנז רכזאמ תאז תאו ,ומצע ךז .(124 ,םש) 'םייטסאיכה םינבמה תאו תיביססבואה 

לש 'יסוס םילוע טאל' לע וירבדבו ,יתוהמ ןיינעכ אלא ,ינושל קחשמכ אל הרזחה תא בישחמ 

,ףרה אלל הנתשמהו חמוצה ,ימוקמה טרפה ןיבש וז תדמתמ תוחיתמב' :ךז ריהצמ ,לגופ 

'לגופ ירישב םיבוטה לש םמסק גוס המודמכ ןומט ,הרזחה לש רתויב םישימגה היסופד ןיבל 

המודה אלא ,ןאכ רזוח ההזה אל' :ךשמהבו .(125 :2001 ,קנבדנז ;57-56 :א1966 ,ךז) 

.(125:2001 ,קנבדנז ;57 :א1966 ,ךז)'תרחא תומדב רזוח ןאכ רזוחש המ לכ [...] דבלב 

ןיבש' תאזה תוחיתמה לע ססובמ ךז ירישמ םיבר לש םמסק דוס ןכא יכ ,םכסמ קנבדנזו 

,םש)'הרזחה לש רתויב םישימגה היסופד ןיבל ,ףרה אלל הנתשמהו חמוצה ימוקמה טרפה 

.'יטמימה עינמה' אוה ךז לש הרזחה לש םינייפאמה דחא יכ ,קנבדנז ןעוט ךשמהב .(םש 

שפנ־יכלה תפקשמ הרזחה שבדהו בלחה לכ ירישב [...] .ישפנ רצות' לוכ םדוק איה הרזחה 

תענומ אלא ,קחשמ הנניא ,קנבדנז אבילא ,ךז תרישב הרזחה ,עמשמ .(126 ,םש)'קהבומב 

תושעל אקווד ואלו תישונא תואיצמ ףקשל וא תוקחל שקבמה ,יטמימה ףחדה ןמ ראשה ןיב 

.ינושלה םוידמה םע וא ,ינושלה םוידמל והשמ 

רתח ןאכ רזוחש המ לכ' יכ ,ההזה לע אלו ,המודה לע הרזח םיאצומ ונא ןודנה רישב 

תורגבתהל ילוא וא ,תישפנ תוחתפתהל סיזמימ תושעל שקבמ טסקטהו .'תרחא תומדב 

לחש ךפהמב הנחבהה רסוח .תונשנו תורזוחה תויצאירווה תועצמאב רבודה לש תישפנ 

ןמלימ ,ריטליזד לש םהירבדב יוטיב ידיל אבש יפכ ,רבודה לש ירסומ־ישפנה ונקוידב 

לש ותריש לולכמ יבגל רקבמה לש הבחר הזתופיה ,תיללכ הסיפתמ .א :עבונ ,ןמפירבו 

המגדה וניה טסקט לכשכ ,וז הריש לש םייטאופה הינייפאמל עגונש המ לכב ,ןודנה ררושמה 

הניאו רקבמה לע המצע תא הפוכ תיללכה הזתה ,עמשמ .תיללכה הזתה לש תיטרפ 

הזתופיהה לש התוצירע לע רבודמ ןאכ .ןפודה אצוי הרקמה לא 'תוטסל' ול תרשפאמ 

יבגל תינשרפ הזתופיה רציימ ארוקהש עגרבש הדבועה ןמ .ב .ורקאמב הרושקה ,תיללכה 

תוזתופיהה תאו ויתודמע תא תונשל השקתמ אוה ,ותועמשמ יבגלו יפיצפסה טסקטב רמאנה 

רבודמ ןאכ .םותסה רצקה רישב רקיעבש רקיעבו ,רצקה רישב רקיעב תאזו ,למע ידב רצייש 

.ורקימב הרושקה ,תיפיצפסה הזתופיהה לש התוצירע לע 

לש וא רוביגה לש ונקוידב ךפהמה ,טסקטה יריתע םירנא'זב ,תרופיסב וא ,המרדב 

סירביה הכומכ עיפוהל בייח ,לשמל ,יגרטה רוביגה .תילנויצנוונוק הרגיש אוה רפסמה 

,יטסילאירה ןמורב .וילע תיפכנה תועדוויהה ןמ תעבונה ,הביאכמ תוחכפתה תווחל ךשמהבו 

ףצר ךרואל תונתשמו תוחתפתמה תויומדב ,בושו בוש ,לקתנ ארוקה ,יתרבחהו יגולוכיספה 

טסקטה תומכ ,יתוגה אוהש ןיבו יריל אוהש ןיב ,רצקה רישב .ןמזהו הלילעה ,טסקטה 
םייטמרד םייוניש לע וא תיטמרד תוחתפתה לע תיאדו הזתופיה ססבל ידכמ ידמ הטעומ 

תורעה אלל 'יביטלרוקה טקייבואה' תגצהב קפתסמ עמתשמה רבחמה םא רקיעב ,רבודב 
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.ןודנה רישב שחרתמ ןכאש יפכ ,רבודל סחייתהל דציכ ארוקה תא תוחנמה ,תוינשרפ םייניב 

וניא ארוקהש ,רתויב הריהז האירק בייחמ רצקה רישה ,ךכ לשב אקווד ילואו ,ןכ־יפ־לע־ףאו 

תעדה תא תתל ארוקה בייח רצרצקהו רצקה רישב אקווד .םירחאה םירנא'זב הל לגרומ 

ארוקה ןיב 'האירקה הזוח' .המרדב וא ןמורב ןובשחב חקליהל תולוכי ןניא טעמכש תויוקדל 

יהשלכ תינשרפ הזתופיה לע לעניהל אלש ןושארה תא בייחמ רצקה ירישה טסקטה ןיבל 

,תויקלח תוזתופיה וא הזתופיה רוציימ ענמיהל לוכי אוה ןיאש הדבועה ףא לע)ידמ םדקומ 

.תורחא וא תופסונ תוינשרפ תויצפוא ץימחהל אל ידכ ,(ףצרה ךרואל ,תוינמז 

,עמשמ ,'טסקטה לש ילטנמ עוציב' לעכ האירקה ךילהת לע רבדמ רוצ ןבואר 

ארוקה רשאכ ,םימיוסמ םיעוציבב קר תורצונ םיטסקט לש תוספתנה תויוכיאהו תויועמשמה' 

םיניחבמ םיארוקה רשאכ .םהיניב תומיוסמ תוקיז לע דמועו םימיוסמ תודוסיב ןיחבמ 

תופצל שי ,םמצע תודוסי םתוא ןיב תורחא תוקיז לע םידמוע וא ,םירחא תודוסיב 

םימרוגה .'ילטנמ עוציב' ארוק אוה הז ךילהתל .'הנרצווית תורחא תויוכיאו תויועמשמש 

הנבמ :העברא תוחפל םה ,טסקטה לש ילטנמה ועוציב תא םיעבוקהו רוצ עיבצמ םהילעש 

וא םייתרבחה ויכרעו תיתורפסה ותרשכה ,ארוקה לש יביטינגוקה ונונגס ,טסקטה 

,עלבומה רקבמה לש הערכה יגוס ינש ןיב ןיחבמ םג רוצ .(9-8 :1996 ,רוצ) םייגולואידיאה 

"תילילשה הלוגסה" תרותב ןמוס ויתוצקמ דחאש' ,תודמע ףצר לע תואצמנה תוערכה 

 (Negative Capability), תואדווה ירחא הייהנה" תרותב רחאה" (Quest for Certitude)'

,םואתפ הליג' ךיא רפסמ אוה ויתורגיאמ תחאבש ,סטיק תובקעב ןאכ ךלוה רוצ .(12 ,םש) 

רידגה התואש ,"תילילשה הלוגסה" הניכש המב הכורכ תיתימאה תיתורפסה הלודגהש 

תודבוע רחא תוליהבב ששגל ילב ,תוקפס ,ןירותסמ ,תויואדו־יאב םייורש תויהל תלוכי'כ 

ןכלו ,תואדוו־יאב דומעל השקתמ ,ילמרונ םדאכ ,רקבמה־ארוקה .(13 ,םש) 'םיקומינו 

תירשפאה תוריהמב רצייל ,ץעדויב אלש וא ןיעדויב ,םילדתשמ םיטעמ אל םירקבמ־םיארוק 

אל וזכ הזתופיה ורצייש רחאלו ,יביטינגוק־ילנויצומא לקשמ יווישל םתוא ריזחתש הזתופיה 

תיבה ךמס לע ,תמלגתמ תואדווה לא הצירה ,ונלש הרקמב ,ךכיפל .הילע ורתווי תולקב 

ןבומכ ,גציימה רבוד ידי־לע תרמאנה ,תינוריא הרימאב ןאכ רבודמש העיבקב ,ןושארה 

וב תולגל השקש רורב יזא ,ינוריאה ררושמה אוה רבודה םאו .ינוריאה ררושמה תא ,וילאמ 

םייריבחתה םייונישה ,הז הרקמב .ילאוטסקטה ףצרה ךרואל תכל תוקיחרמ תויוחתפתה 

תונשל םחוכב ןיא ,םירחאה םיתבה ינשב ומצע לע רמחה טסקטב םישחרתמה םיימתירהו 

תושדח תויחנה עמשמ ,הנוש ימתיר עוציב םיבייחמ םהש ףא־לע ,תאזה הזתופיהה תא 

רבודהש הרקמב ,ליבות רמאנה לש הנושה הנבהה .רמאנה לש הנוש הנבה עמשמ ,עוציבל 

.ארוקה תאו ומצע תא רכנמה יקחשמ טסקטל ,ררושמכ ההוזמ 

ךות הזתופיהה תא תעבוקש תחאה ,ונינפל האירק יגוס ינש קר אלש ,המדנ יל ,דועו תאז 

תואדוו־יאב ראשיהל המצעל השרמש האירק לומ ,תועמשמהו תואדווה לש ריהמ שופיח 

,תויערא תוזתופיה לש האלעה ךות ,םייתסה טסקטהש רחאל קר התדמע תא עובקלו 

םיעצבמה םדא־ינבכ םיארוק לש םיגוס ינש םג ונינפל אלא ,ןתליספ וא ןנוקית ,ןשושיא 
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טסקטה לש 'ילטנמ עוציב'ב רבודמ .ליעל רוצ לש וירבד חורב הנוש תילטנמ האירק 

םג ףיסומ יתייהו ,ארוקה לש םייגולואידיאה וא םיילטנמה ,םייתרבחה ויכרע לש היצקנופכ 

,'םימת' ארוק .טרפב ובש םימיוסמ םיטרפלו ללכב ישונאה ןימל שחור אוהש ןומאה תדימב 

הגלפה קשל טוקנל םא ,'זע חור ,וחורב םג םדאב' ןימאמ רבד לש ודוסיבש ארוק ,ונייהד 

היצטרפרטניאה תא ץמאיש חינהל ריבס ,הזמ ךפהה חכוי אלש דע ,יקסבוחינרשט לש וחורב 

וניאש ,'ןדשח' ארוק .ליעל ונודנש םיכויאהו םייונישה ,תופסותה םע ךורב ידי־לע הגצוהש 

ילואו ןמלימ חסונ היצטרפרטניא ץמאל הטניש ריבס ,זעה וחורבו םדאב ןומא תתל רהממ 

,הרימאה תייצאוטיס לשו רבודה לש הנוש יוהיז רשפאמ טסקטה רשאכ ,רמולכ .ןמפירב םג 

תועדוויהה ךילהתש ,טסקטה ךרואל רגבתמה ,םימתה רענב רחבי 'םימתה' ארוקהש ריבס 

.('הכינח ריש' ןיעמ)וילע תרבועש המוחה זכרמב דמועש אוה םייחה לאו ומצע לא ולש 

ףצרה ךרוא לכל ומצע אוה ראשנש ,קחשמה ,ינוריאה ררושמב רחבי 'ןדשחה' ארוקה וליאו 

.ךיבהל שקבמ אוה ותואש ארוקה אוה ולש יתימאה ןעמנהשכ 

יתש ןיב הערכה ונממ שקבנו ,'הנש םיעברא רובעכ' רחואמה רישה לא ףוסבל הנפתנ םא 

,רתוי ףא ילואו ,תוחפ אל ,ארוקב רתוי הרושק היהת הערכהה ןאכ םגש ררבתי ,תוזתופיהה 

ותשא' לש התומ זאמ םמלועל וכלהש הלא לכ לש תיגולטק המישר ונינפל .טסקטב רשאמ 

,תורפסל הרומה ,עבטל הרומה ,ומצע הקיטמתמל הרומה ?'הקיטמתמל ילש הרומה לש 

להנמה םגו ,תולמעתהל הרומה ,הימיכל הרומה ,תילגנאל הרומה ,הירוטסיהל הרומה 

םתחפשמ םשבו יטרפה םמשב ארקיהל ןאכ םיכוזה םידיחיה םהש ,רפסה־תיב לש תלהנמהו 

יגאש ןוריכ)'רוחאל לכתסהל רוסא' :הנובנה הרימאה תמתוח גולטקה תא .'ץ"כ ריאד ןלא' 

.(19 ,הביבסב 

ואלו ,ולש הזתופיהה תבוטל הזה רחואמה רישה תא םג סייגל לוכי 'םימתה ארוקה' 

שדחה רישה תא איבה ,םירבדה תישארב רכזנש ןויע םוי ותואב ,ךז ןתנש םושמ אקווד 

לש ולרוג לע ,יפרגויבוטוא ,יגלא אלא ינוריא ריש וניא םדקומה רישה םגש ךכל החכוהכ 

הז גולטקב הארי 'םימתה' ארוקה .דלוי תוומלש רוציכ ,טרפב יטרפה ולרוג לעו ללכב םדאה 

םינושה תוברתהו תעדה ימוחת תא רבקל םמיע םיאשונ םהשכ ,םמלועל וכלהש םירומ לש 

ןמיהמ יתלבה רענה הבש ,תיגלאה היצטרפרטניאל ,לוכיבכ ,תיפוס החכוה ,ישונאה ןימה לש 

רבודל ריש ותוא לש טסקטה ףצר ךרואל רבכ ךפה ,םדקומה רישה לש ןושארה תיבה ןמ 

,היה אוהש ימ לא ,רוחאל ןנובתמ אוה ,הנש םיעברא לש רישע ןויסינ רחאל התעו ,ןמיהמ 

תא השוע ןמזה' יכ ,המלענ םדקומה רישה םייתסה הבש תיתניקה המינה .תדהוא תונחלסב 

ךפהו רגבתהש ,רבודה ןנובתמ ,רבעש ןמזה קחרממ .יתוגהה יגלאה ןוטה רמשנ ךא ,'ולש 

אל םג ןכלו הנושארל זא הב לקתנ ילואש תוומה תייווחבו ,אוה היהש רענב ,רגובמ שיאל 

.ןנוקמ וניא ךא ,בוצע אוה ,ץיסינ תונש םיעברא רחאל התע .הילא סחייתהל ךיא קוידב עדי 

ץאו םעט ץאו רותב אבה אוהש עדויו לוכה רבכ הארש תלהק טעמכ אוה ,רהרוהמ אוה 

םויקה תלוכי תא קתשל אל ידכ ,'רוחאל לכתסהל רוסא' וליפאו ,'רוחאל לכתסהל' ךרוצ 

.(4 א תלהק)'תדמוע םלועל pאהו אב רודו ךלוה רוד' :םוימויב תיסיסבה 
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ידכ ,תואשילקב קחשמה ,ינוריא ררושמ־רבודכ םדקומה רבודב דשוחש ימ ,תאז תמועל 

רחואמה רבודה :ותקדצ תא חיכוהל ידכ רחואמה רישה תא םג סייגי ,ארוקה תא ךיבהל 

םגו ,הנתשה אל המואמשכ ,הנש םיעברא ינפל וב לחהש קחשמ ,תואשילקב קחשל ךישממ 

שדח לכ ןיאו השעיש אוה השענש המו היהיש אוה היהש המי :תלהקב עייתסהל לוכי אוה 

ןכלו .(10-9 א תלהק)'םימלועל היה רבכ אוה ,שדח הז האר רמאיש רבד שי .שמשה תחת 

איה ךא ,טסקטה לע תכמתסמ איה םגש ,הרימא שי ןבומכ ךכב .התע םייקש המ םג אוה 

הנתומ רקבמה ארוקה לש הערכהה ןונגסש ,'םימתה' ארוקה לש הרקמב ומכ ,רתוי הלגמ 

ןונגס .טסקטב רשאמ רתוי ארוקה לש ותוישיאב תינתומ איה םיתעל לבא ,טסקטב םנמא 

,םג בתכומ אוהו ,תינשרפה הזתופיהה תא הבר הדימב ביתכמ ארוקכ רקבמה לש הערכהה 

ולש ןומאה תדיממו טרפב טסקטה לש ורצויל ארוקה לש ןומאה תדיממ ,התוחפ אל הדימב 

.ללכב ישונאה ןימב 

:ךכ םירבדה תא ריאמו ריעמ ,רחואמה רישל ליעל רכזנש רמאמב סחייתמש ,קנבדנז 

תוסחייתמ "הנש םיעברא רובעכ" םילמה :הינוריא יאדו שי םדקומה רישל ותוסחייתהב' 

תונמדזה וישכע ךפוה קחשמל תונמדזהכ זא הארנש המ [...] םלועה ןמ רבעש יריש ןונגסל 

קסע םה ,הרישה םתאו םייחה :רמואכ [...] .רתוי תיניצר תועמשמ ול שי [...] .היגלטסונל 

'ןייטס דורטרג חסונ תולובחתל ןמז ול ןיא ,יניצר אוה המכ עדויש ימ .יניצר ידמ רתוי 

הלוהמ הינוריא רחואמה רישב שי ןכאש ,ריעהל ןתינ ךכ לע .(127-126 :2001 ,קנבדנז) 

יגלאה ךפהמה תא תללוש ,תרחואמה הינוריאה ןיא ךא ,םדקומה ורישלו רבודל היתפמאב 

.םדקומה רישה לש ורבודב לחש 

תורחאה תויצטרפרטניאה תא לטבל ידכ ןאכ תעצומה היצטרפרטניאב ןיא :םויסלו 

םינווגמ םיסרוק םינש רבכ דמלמה ,הלאה תורושה בתוכ ,תמיוסמ הדימב .ליעל ואבוהש 

'םמתימ' וא 'םימת' ,'טושפ' הכ רישל דימעהל ןתינש הדבועה ןמ ןוצר עבש וליפא ,הרישב 

תועדה יקוליח .לקשמ ידבכ םיקומינ ןתבוטל סייגלו וזמ וז ךכ־לכ תונוש תויצטרפרטניא 

םינמוימ םיארוק וליפאש םידיעמ ,ורבוד לש תונכתלו ,הזה יטסילמינימה טסקטל עגונב 

םהלש תוערכהה ןונגס לש תימצע הקידבמ םירוטפ םניא (הלאה תורושה בתוכ םג םללכבו) 

היצידוראה ןמ ,דבלב טסקטב האירקה ןמ תעפשומ םתערכה המכ דע :ןותנ טסקט יבגל 

,םתוישיאמ ,םהלש םהייח ןויסינמ תעפשומ םתערכה המכ דעו ,םינשה ךרואל ורבצש 

,(תישיא םהל רכומ אוה םא רקיעב) טרפב םדאכ ררושמה לאו ללכב תואיצמה לא םסחימ 

.רחא ירנילפיצסיד־רטניא רקחמל אשונ רבכ הז־לכ ךא .ולש םיטסקטה לא קר אלו 
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היפרגוילביב 

ףסוי ,ןבא 

.162-156 :19-18 ,תורפסה ,'רבחמו רפסמ ,רפוס' :1974 

הויז ,תרופ־ןב 

.390-379 :8 .האירק ןמיס ,'ךז ןתנ לש רישה תומדל .אל ,םטנאד' : 1978 

ירימ ,ךורב 

.ביבא־לת ,ף"לא ,ךו ןתנ לש וירישב ןויצ •.רמה ןקיזננמורה : 1982 

הלארא ,ןמפירב 

,1991-1950 — השדחה תירבצה הרישב הןמזנאופ־סראב תיוכרמ תיגבת :הריש לצ הריש :2001 

.הפיח תטיסרבינוא ,'היפוסוליפל רוטקוד' ראותה תלבק םשל רוביח 

לאכימ ,יקסניבולג 

.25-14 :1 ,'ב ךרכ ,תורפמה ,'תירוטסיהה הקיטאופה תויעבו יתורפסה רנא'זה' :1969 

המלש ,יקסנזדורג 

.14.7.61 ,רבד ,'ךז ןתנל םינוש םירישי :1961 

.ריאמ ,ריטלזיו 

.429-405 :10 ,האירק ןמיס ,'ךז ןתנ לש ותרישב ךרוא ךתח' : 1980 

לחר ,דורבסיו 

,ך"שתל ת"שת ןיב תירבצה הרישב תורומת :םירחאה םימיב ,"'םינוש םיריש" /ךז ןתנ' :2002 

.324-243 ,ביבא־לת ,החותפה הטיסרבינואה 

ןתנ ,ךז 

.1966 ילויב 29 ,,ץראה ,'ונתרישב םישישהו םישימחה תונש לש ינונגסה ןמילקאל' :1966 

ןתנ ,ךז 

.ביבא־לת ,ף"לא ,תינרדומה הרישבו ןוזנגרב לצא סומתירו ןמו :א 1966 

.(רבחמה תאצוהב ,ך"שת ,הנושאר הרודהמ) ביבא־לת ,דחואמה ץובקה ,םינוש םיריש : 1974 
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.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,הביבסב ינאש ןוויכ : 1997 

ןועמש ,קנבדנז 

רקחל ןוכמה ,רציב תוכירב יתש ,'םיטקפסא ינש — תירבעה הרישהו טוילא .ס.ת' :ו"לשת 

.172-151 ,ביבא־לת ,דחואמה ץובקה ,ץ"כ ןויצ־ןב ש"ע תירבעה תורפסה 

ילארשיה ןוכמה !םילשורי ,למרכ ,רחאה אוה לוקה ,'ןמזהו ןייטס דורטרג ,ךז ןתנ' :2001 

.129-113 ,ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל 

םייח־בקעי ,יאגיט 

.144-126 ,םילשורי ,קילאיב דסומ ,'ז ךרכ ,תיארקמה הידפולקיצנאה ,'תוניק ,הניק' :1976 

רמת ,יבוקעי 

,'היפוסוליפל רוטקוד' ראות תלבק םשל רוביח ,הזורפב רפסמה תונמיהמ תייצב :1982 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

י"ב ,ילכימ 

.125-121 ,1961 ילוי ,גי םינואמ ,'תינרדומה ונתורפס ילושב תורעה' :1961 

ףסוי ,ןמלימ 

.ביבא־לת ,דחואמה ץובקה ,ךו ןתנ תרישב רוכינו הקיטנמור :הרו הרק שא :1995 

ןבואר ,רוצ 

.ביבא־לת ,דחואמה ץובקה ,םלוצ ארוק טסקט :1996 

תימלוש ,ןניק־ןומר 

.ביבא־לת ,םילעופ תיירפס ,ונימיב תרופיסה לש הקיטאופה :1984 

ןבואר ,םהש 

,הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ןקוידו לוק ,'ןמיהמ יתלב םדאכ ררושמה לש ונקויד' :1988 
 189-147.

ןושרג ,דקש 

.ןג־תמר־סייתעבג ,הדסמ ,צמדל קוחש ןיב : 1965 
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 Booth, Wayne C.

 1965: The Rhetoric of Fiction, The University of Chicago Press, Chicago 81 London.

 Langbaum, Robert.

 1971: 'The Dramatic Monologue: Sympathy versus Judgment', The Poetry of Experience,

 The Norton Library, W.W. Norton 8c Company, New York, pp 75-108.
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:הקיטמתמל הרומה לש ילאוטריווה ודימלת 

רישב רבודה לש תונביתה תולובג לע 

(םהש ןבואר לש ורמאמל תורעה) 

ןמלימ ףסוי 

םישוריפ רפסמ םהש ןבואר רקבמ 'הקיטמתמל הרומה לש ותשא תומ לע לבאה' ותמישרב 

'מ ,ילכימ י"ב תאמ)'הקיתמתמל הרומה לש ותשא התמ' ךז ןתנ לש ורישל רבעב ונתינש 

בש ומצע ךזש ,הדבועה .ולשמ השדח היצטרפרטניא עיצמו (ןמפירב 'א־ו ןמלימ 'י ,ךורב 

לש תשדוחמ האירק קידצהל ,ןכא ,היושע ,הביבסב ינאש ןוויכ ורפסב הז ורישל סחייתמו 

תוקיזה תכרעמב יוניש סינכמ ,םסרפמ ררושמש שדח ריש לכ .הז תקולחמב יונש ריש 

לש םתועמשמ תא ,הברהב םאו טעמב םא ,ךכ ידי־לע הנשמו ותריצי לולכמ תא תבצעמה 

שרופמ ןפואב רכזאמ שדחה רישה רשאכ המכו המכ תחא לע ןוכנ הז רבד .םינשיה ויריש 

הרקמב .ויתויופעתסה וא 'וכשמה' רואל ותוא ריבסתש ,תרחח האירק ךכב ןמזמו םודק ריש 

רוריבב ומצע תא דימעמ ,הביבסב יואש ןוויכב עיפוהש ,'הנש םיעברא רובעכ' רישה ,הז 

רישה ןיבל וניב תמייקה תילאוטסקטךיבה הקיזה ןמ תינבנ ותועמשמש ,'ךשמה ריש' ןיעמכ 

םיבש רשאכ ןשיה רישל סחייל ןתינש תועמשמב ,ךכיפל ,היולת וז תועמשמ .םדקומה 

חותינל ובורב שדקומ םהש לש ורמאמש ףא לע ,םלואו .שדחה טסקטה רואל ותוא םיארוקו 

הארנ ,רבעב הז רישל ונתינש םישוריפ תריקסלו 'הקיתמתמל הרומה לש ותשא התמ' רישה 

יפלכ םהש לש תירקיעה ותנעט .שדח שוריפ תגצהב וניא רמאמה לש יזכרמה וניינעש 

,םיכסמ םהש :רישל תוסחיימ ןהש תועמשמל תעגונ הניא רקוס אוהש תויצטרפרטניאה 

,ןמפירבו ןמלימ לש םהישוריפ לע קלוח אוהש יפ־לע־ףאו ,ךורב לש השוריפ םע ,לשמל 

,(ללשש הלא הז ללכב) םינושה םישוריפה לש םתופקתב ריכמ אוה רמאמה לש ופוסב ירה 

ףאו ,'ליעל ואבוהש תורחאה תא לטבל ידכ ןאכ תעצומה היצטרפרטניאב ןיא'ש ובתוכב 

וא "םימת" ,"טושפ" הכ רישל דימעהל ןתינש הדבועה ןמ ןוצר עבש וליפא' אוהש ףיסומ 

'לקשמ ידבכ םיקומינ ןתבוטל סייגלו וזמ וז ךכ לכ תונוש תויצטרפרטניא "םמתימ" 

.(ילש השגדהה) 

אוהש תויצטרפרטניאב ול הסחויש תועמשמה לע ,רמולכ) רישה לש ושוריפ לע אל 

ידיב הטקננש היצטרפרטניאה תטיש לע אלא ,הז ורמאמב םהש ןבואר אופא קלוח (רקבמ 

יפלכ םהש לש תירקיעה ותנעט .ויהי רשא 'תוינשרפ'ה םהיתונקסמ ויהי ,םינושה םישרפמה 

,איה (הכרעהל םייואר קוידבו תונמיהמב ,ץיצל שי)גיצמ אוה םהיתודמע תאש םינשרפה לכ 

היפבש תיטמרד הנוסרפ ומא אלו ררושמה אוה רישב רבודהש' ,וילאמ ןבומכ ,וחינה םה יכ 
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לע ףיקשמה ,'יטנמורה לשכ'ב התוא הלות םהשש ,וז היוגש החנה .'םירבדה תא םש אוה 

רבודה תא תנבתל ךרוצה ןמ תומלעתהל האיבה ,יפרגויבוטוא רבוד לעכ רישב רבודה 

םירחא םירישו הז ריש תנבהל ינויח וניה םהש לש ותעדלש תונבית ,תיטמרד הנוסרפכ 

הנעט אל ,תיגולודותמ הנעט אופא הניה םהש לש ורמאמב תגצומה תיזכרמה הנעטה .וגוסמ 

ורקיעב הדעונ ,ןויעה זכרמב הרואכל תדמועה רישה לש היצטרפרטניאה יכ הארנו ,תינשרפ 

ורישל שדח שוריפ עיצהל הדעונ איהשמ רתוי ,תיגולודותמ הזת ששאלו םיגדהל רבד לש 

שקבמ ינאש יזכרמה ןיינעה ןה ,תתתשומ איה ןהילעש תויטרואיתה תוחנההו וז הזת .ךז לש 
.וז המישרב תעדה תא וילע תתל 

ןמלימ) רבעב וילא יתסחייתה רבכש ,'הקיתמתמל הרומה לש ותשא התמ' רישב ןויעה 

םעפה זכרתי 1,'הנש םיעברא רובעכ' רישה תעפוה םע ,הנורחאל וב ןודל יתרזחו (1995 

ריש שרפל םישגינ רשאכ ,(ןהבש ןורסיחה וא תלעותה) תוחנה ןתוא לש ןפקות תניחבב 

.ךז לש םירחא םיבר םיריש ןוגכ וא הז ןוגכ יטסינרדומ 

היצטרפרטניאה תטיש לע םהש לש ותרוקיב דוסיב תדמועה ,רבודה תונבית תייגוס 

הנחבהל הרושק ,'הקיתמתמל הרומה לש ותשא התמ' רישה לש םימדוקה םישוריפב הטקננש 

רבחמה'ו 'רישב רבודה' ןיבו 'ררושמה' ןיב השדחה תיסקאס־ולגנאה תרוקיבב תלבוקמה 

הצור יתייה ,תירבעה תרוקיבב םג םירוגשו בטיה םיעודי הלא םיגשומ יכ ףא .'עמתשמה 

,תמ וא יח ,ישממ םדא ,רישה תא בתכש שיאה אוה 'ררושמ'ה :הרצקב םתוא רידגהלו בושל 

םיריש םג רביח ,םתסה ןמו ,רישה תא רביח רשא ,תואיצמב רבעב םייק היהש וא הווהב םייק 

תומדה וא ,רישב םיבותכה םירבדה תא אטבמה לוקה אוה 'רבודה' .םיפסונ הריש ירפס וא 

ישממ םדא וניא רבודה .םירבדה תא 'תרמוא' וא הגוה לוכיבכו הז לוק ירוחאמ תדמועה 

םא ,רייטצהל לוכי ונקוידש ,םילימ ריצי והז .רישה תולימל ץוחמ עדימ וילע גישהל ןתינש 

וק לכ תלוטנ ,ןיטולחל 'הפוקש' תינבת תויהל לוכי רבודה .רישה לש טסקטה ךותמ קר ,ללכב 

ףוגב רבוד אוה רשאכ רקיעב ,לוכי אוה ;רישב העיפומה 'הרימאה' ןעומ התויה טעמל ,ןויפיא 

לוכי אוה :רישה רבחמ תא (הרואכל גציימ וא)גציימה 'יריל ינא' רותב רייטצהל ,דיחי ןושאר 

םירחא םירישב רבודה לש הנוסרפל תרבחתמה ,יפיטיכרא וא יסופיט ררושמ לש תומד שובלל 

טסקטהש ,תינוידב תומד תויהל לוכי אוה ;('ה־ו 'ד םיקרפ ,1988 ,םהש :ואר)ררושמה לש 

,תואלמ לש תרחא וא וז הדימב התוא תנבתל ול םירשפאמה םירמוח ארוקל קפסמ רישה לש 

ההוזמ תויהל לוכי ףא אוהו ;(יטמרדה גולונומה רנא'זב לשמל ךכ)המרדב וא תרופיסב ומכ 

ררושמה לש שרופמה ומשב וליפא וא ,תירוטסיה תוישיאכ ,ישממ םדאכ טסקטה ידי־לע 

םהל שרדיהל יושע ארוקהש םיירשפאה םינוויכה ןמ תצקמ קר םניה הלאו .רישה תא רביחש 

המ לכש ,ילאוטסקט ריצי אלא ,רומאכ ,ונניא רבודה ,הרקמ לכב .רבודה תא תנבתל ואובב 

תרותב הליחת רצונש גשומ אוה 'עמתשמה רבחמה' .רישה תולימב ורוקמ וילע רמול ןתינש 

.2001 ץרמב הפיח תטיסרבינואב םייקתהש ,ךז ןתנ לש ותריצי לע ןויע םויב הנתינש האצרהב 1 
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ןיעמ ,ירופאטמ ינשרפ גשומ והז .רישה תרותל ךשמהב רבעו (Booth, 1967) תרופיסה 

רמאנה יפלכ ררושמה לש (יוכו תירסומה ,תינויערה ,תישגרה)ותדמע לא תנווכמש השנאה 

ןמ קלח ונניא עמתשמה רבחמה ,ררושמל דוגינב .טסקטה שוריפמ תעמתשמ איהש יפכ ,רישב 

'רישה לש ומלוע'מ קלח הווהמ אוה ןיא ,רבודל דוגינבו ;ילאוטםקט־ץוחה ,יתואיצמה םלועה 

,אוה ןיא .('הרימא'ה וא) הריסמה לש היצאוטיסה ןמ אלו תרסמנה היצאוטיסה ןמ אל — 

ול סחייל ןתינש המ לכש יפ־לע־ףא ,רבודה ומכ 'רישה לש ומלוע'ב העיפומה תינבת ,ךכיפל 

־ףא ,ררושמה ומכ תילאוטסקט־ץוח תיתואיצמ תושיי אוה ןיאו :רישה שוריפמ קרו ךא עבונ 

יפכ ('טסקטה תנווכ' תא םצעב)רישה ךותב 'ררושמה תנווכ' תא ןייצמה גשומ והזש יפ־לע 
.רישה לש ושוריפמ תרבתסמ איהש 

(תצקמב םינוש םישגדהב יכ םא) הבחרהבו בטיה םירבסומ םהו ,םיעודי םירבד םה הלא 

לש תצקמב תטשפמה הסיפתה אלמליא ןאכ םהל שרדנ יתייה אל .ןקוידו לוק ,םהש לש ורפסב 

התמ' רישה לש םימייקה םישוריפה לע חתומ םהשש תרוקיבה דוסיב תדמועה ,רבודה תונבית 

םהש ,איה גיצהל רחבש םינשרפה תשולש יפלכ םהש לש ותנעט .'הקיתמתמל הרומה לש ותשא 

ררושמה' אוה רישב רבודהש ,וילאמ ןבומכ םיחינמו '...תנבתמ ארוקהש רבודה ןמ' םימלעתמ 

םיהזמ םאש ,אצוי םהש לש וז ותעיבקמ .'םירבדה תא םש אוה היפבש תיטמרד הנוסרפ אלו ומצע 

םילימ בכרהב וא טפשמב 'יטנאמס יוסינ' ןיעמ ךרוע וא 'קחשמ'ה ררושמ לש הנוסרפכ רבודה תא 

רבודה יוהיז ךא .'ומצע ררושמ'ל רישה תרימא סוחייו רבודה ןמ תומלעתה ךכב שיש ירה ,רוגש 

שוריפ לכש ףא ,רמאמב םינודינה םישוריפה תשולשל תפתושמה הנעט — ררושמ לש הנוסרפכ 

רדגב הניא — בינמ 'יוסינה' וא 'קחשמה'ש תויועמשמה תודוא לע הנוש הנקסמל עיגמ 

,'ררושמ לש הנוסרפ' וא ,'ררושמ־רבוד' תונבית אלא ,תאז גיצמ םהשש יפכ ,רבודה ןמ תומלעתה 

תומדכ רבודל תוסחייתהה םג ,ליעל רמאנש יפכ ,ירהש .'ומצע ררושמ'כ רבודה יוהיז אקווד־ואלו 

הניה איה םג ,רישב תאטובמה הרימאה ןעומ התויה תדבועב תיצמתמ התייווה לכש ,הפוקש 

ודיצמ תשרופמ תוסחייתה שרוד וניאש ,ילמינימ תונבית םנמא והז .רבודה לש תונבית תניחבב 

תרחא הלאש .רבודה תונביתמ תוענמיהב אלו ,תונביתב ןאכ רבודמ ,ןפוא לכב ךא — ארוקה לש 

רבחמה ןיבל 'ררושמ־רבוד' לש הנוסרפ התוא ןיב תמייקה הפיפחה וא הבריקה תדימ איה 
.ומצע ררושמה וא עמתשמה 

תוענמיהה ךכיפל וניא ,ונוידב תרוקיב חתומ םהש וילעש ןיינעה ,רבד לש ותימאל 

תדימו ונוויכ) הלא םישוריפ דוסיב דמועה תונביתה יפוא אלא ,רישב רבודה תונביתמ 

.רישה לש הנוכנ היצטרפרטניא םשל ותעדל שרדנה תונביתה לש ויפוא תמועל ,(וחותיפ 

בשחיהל ןורקיעב לוכי ,רקבמ םהשש תויצטרפרטניאה דוסיב דמועה ,ררושמה־רבודה 

יכ םא) עיצמ אוהש הקיטמתמל הרומה לש יודבה דימלתה ןמ תוחפ אל תיטמרד הנוסרפל 

אוה םגש ,ףוקש 'ןעומ־רבוד'כ ליעל רדגוהש המל רתוי ןווכמ אוה ,יחכונה הרקמב ,לעופב 

ותשא התמ' רישל םהש לש ורמאממ הלועה תיתימאה תינשרפה הלאשה .(תונבית לש גוס 

ןייפואמה רבוד לש ,רמולכ)יטמרד רבוד לש ותונבית םאה ,אופא איה ,'הקיתמתמל הרומ 

רבודה לש ויוהיז םאהו ,הז רישב שורד ןכא (הריציה לש 'המלוע'ב תמייקה תינוידב תומדכ 
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רובעא םרט ךא .רישה תא שרפל םיאבשכ ,ערוג וא ףיסומ 'הקיטמתמל הרומה לש ודימלת'כ 

רבודה לש יטמרדה תונביתל שיש תויטנוולרה תלאש תא קתבל הצור יתייה ,רישב ןודל 

.יללכ ןפואב ירילה רישה לש היצטרפרטניאה יבגל 

ובוציע ךרד לע תססובמ תורפסב םייזכרמה םירנא'זה תשולש ןיב תויתרוסמה תונחבהה תחא 

טקונ (רבחמה :ירק)'הקחמה' םאה :'יוקיחה ןפוא' הנכמ וטסיראש המ ,הריציב רבודה לוקה לש 

אלל אוה ,ןמזה לכ ראשנ' אוה םאה ;'תלוזה תומד םיקרפל שבול' אוהש הז םע ,'רופיס לש ךרדב' 

קרפ ,1972 וטסירא)'םילעופו םישוע םינקחשה לכש ,תיטמרד ךרד' טקונ אוה םאה וא :'הרומת 

,(תירילה הריציה החתפתה הנממש)סובמריתידה תונטייפ תא דחיימה רבדהש ,ןכ־םא ,אצוי 2.('ג 

ןמזה לכ הב ראשנ רבחמה ,המרדל וא (תיביטרנה הריציה)היפיפאל דוגינבש אוה ,וטסירא יפ־לע 

,םויכ הל סחוימה ןבומב תירילה הרישל הנווכ אל וטסירא לש וז ותנחבה .ומצע ולש ולוקב רבוד 

.תיסקט הלהקמ תריש התיה תוחפל הקלחבש ,('הריל') לבנ לע הטירפב הוולמה הרישל אלא 

לש ,תיביטקייבוסה המינה ילעב ,םיישיאה םירישל רתויב המיאתה וז הנחבה ,ןכ־יפ־לע־ףאו 

םע דחי ,םיבשחנה ,(Alcaeus) סואקלאו (Sappho) ופפס ןוגכ ,םימודק םינווי םיררושמ 

דוסיה יחינמל ,הארשה םהמ ובאשש ,(Horatius)סויטרוהו (Catullus סולוטק םימורה םיררושמה 

םע דחי עיפומ הלא םיררושמ לצא רבכ יכ ,ןייצל שי 3.ברעמה תורפסב תירילה הרישה תרוסמ לש 

,הבהא יריש) םויכ תרדגומ איהש יפכ תירילה הרישה תא תדחיימה תיביטקייבוסה הקיטמתה 

העדות לעב דיחי ןושאר ףוגב רבוד םג ,(ישיא יפוא ילעב ,...'וכו תולבא ,הדירפ ,האנק ,הקושת 

הלא םיירוטרו םייטמת םינייפאמ .ררושמה לש ומשב ומצע ההזמ ףא םימעפלש ,תילנוסרפ 

ימי לש תיתפרצהו תינמרגה הרישב :תורודה ךלהמב תירילה הרישה לש הילוגליגב םירכינ 

,הקיטנמורה לש לודגה ירילה חפב ,סנסנרה תפוקת לש תילגנאהו תיקלטיאה הרישב ,םייניבה 

Plato 1985, in: 392d־394c :ואר .ןוטלפא לצא העיפומ המוד הנחבה 
העדות תפקשמה הרישכ הקירילה תא רלימ רידגמ ,תירילה הרישה לש התוחתפתה תישאר לע ורפסב 

רלימ .הליהקה ןמ המצע תא הלידבמה ,ההובג תימצע תועדומ תלעב ,תיביטקייבוס תילאודיווידניא 

הנושארל םיעיפומ ,גשומה לש הזה יטנמור־טסופה ,ינרדומה ןבומב תיריל הריש לש םייוליג יכ ,ןייצמ 

םתרישב האור אוה ,תאז םע דחי ,ךא .םולוטאק ,ס"הנפל הנושארה האמה ןב ימורה ררושמה לש ותרישב 

הלהקמה תרישמ היפואב הנוש הריש ,סואקלאו ופפס ןוגכ ,םימודק םינווי םיררושמ לש תיטסידונומה 
.(Miller, 1994)תינרדומה תירילה הרישה תרשבמ תא הב תוארל רשפאש ,םנמז־ינב םירחא םיררושמ לש 

ותריקס ואר ,ונימי דעו המודקה ןווי ימימ תיברעמה תירילה הרישב יביטקייבוסה קיפאה תוחתפתה לע 

יוטיב ירילה רישב האורה הסיפתהש ,ןייצמ ילדנילש ףא .(Lindley, 1985: 5-22) ילדניל דוד לש 
,הללכה ינפמ ריהזמ אוה ,הרשע־עשתה האמה תישארב החמצ ררושמה לש ויתושגר לש יביטקייבוס 

םייניבה ימי תרישב םילגתמה הלא ןוגכ ,םיקהבומ םיישיא םייריל םיריש לש םמויקמ םלעתתש 
ךוישו עבומה שגרה םע רבודה יוהיז' ילדניל עבוק ,םייניבה ימי לש םיבר םירישב .סנסנרה תרישבו 

קיחרמ ילדניל ,סנסנרה תרישל עגונב .(57 ,םש) 'ענמנ יתלב רבד םה ,רדגומ יתואיצמ עגרל םהינש 
תיטמרד הרישכ אורקל שי סנסנרה תריש לכ תאש תעבוקה הללכהה ינפמ ועירתהב ,רתוי דוע תכל 

הללכהה ומכ הדימ התואב היוגש הנה וז הללכה — ישממ רשקהמ תקתונמ ,היודב הנוסרפ הגיצמה 
.(58 ,םש) הכופהה ,תיביאנה תיטנמור־ואינה 
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טעמכ' ,םהש ירבדכ ,תמייקתמה החנה ,יפרגויבוטוא רבוד אוה רישב רבודהש החנהה 

תוינעל .'תיטנמור' חרכהב ךכיפל הנניא ,'הזמ ךפהה חכוה אל דוע לכ [...] הנתומ םקלפרכ 

האירקה תא הוולמ וז החנה .ידותמ ןורקיעכ אלו הדוסיב אל ,תכרפומ הניא םג איה ,יתעד 

,תיטויפ הריצי לש תרוסמ חכונל השבגתה איהו ,ונימי דעו םדק ימימ תירילה הרישה לש 

יכרדמו התלעהש םיאשונה ךותמ םימעפלו שרופמ ןפואב םימעפל ,המצע תא הרידגהש 

,םנמא ,ןוכנ .ויגיגהל וא רצויה לש וביל ישחרל תורפסב םייקה רתויב רישיה עבמכ ,הבוציע 

הפוקתה לש תרוקיבבו הקיטאופב רקיעב ועיפוה וז החנה לש שרופמה החותיפו היוטיבש 

תיטרואית וא תיטאופ תוסחייתהל התכז אל תירילה הרישהש ךכמ עבונ רבדה ךא .תיטנמורה 

הרישה ,ןימוי קיתעו יזכרמ יתורפס רנא'זכ ,םלואו .הקיטנמורה לש התיילע ינפל שממ לש 

לודגה יטקדידה םירוהיטה לג םגש ,שרשומ הכ תויפיצ ךרעמ היארוק לצא הבציע תירילה 

.ורקועל חילצה אל םיעבראהו םישולשה תונש לש יסקאס־ולגנאה םזיציטירק־וינה לש 

,היתויוקד לע ירילה רבודה תייגוסב יקב וניאש וב דושחל ןיאש ,סמרבאכ ןקיטרואית וליפא 

,יתייווח ךלהמ וא חור ךלה אטבמ דיחי רבוד ובש ,תיסחי רצק ריש'כ ירילה רישה תא רידגמ 

ונניא רישב רכזנה "ינא"ה ,ןושאר ףוגב רמאנ ירילה רישהש תורמל [...] תושגרו ,תובשחמ 

ותואטבתהב ירילה רישה תא ורידגהב .(Abrams, 1997)'ותוא רביחש ררושמה תויהל בייח 

,רבד לש ודוסיב ,רבחתמ סמרבא ,תושגרו תובשחמ ,חור ךלה עיבמה דיחי רבוד לש 

רבודל ירילה רישה תרגסמב םוקמ םנמא הריאשמ ותרדגה .הקירילה לש תיתרוסמה הסיפתל 

ומצע אוהש המ) יטמרדה גולונומה תרוסמ יפ־לע ,תינוידב היצאוטיסב ברועמה יטמרד 

רמואה טפשמה אוה ,הז ןויד רשקהב ותרדגהב ןיינעמה רבדה ךא ;('תיטמרד הקיריל' הנכמ 

הז חוסינמ .(מ"י ,ילש השגדהה) 'ררושמה תויהל בייח וניא רישב רכזנה "ינאה"' יכ 

,וליפא יהוז יכו ,ררושמה תא גצייל םיבר םירקמב לוכי ןכא 'רבודה־ינאה' יכ ,עמתשמ 

,איבמ סמרבא ?הל שרדיהל רשע ארוקהש הנושארה תיעבטה תורשפאה ,םימיוסמ םירקמב 

תוביסנ לש קוכזיא' ,וירבדכ ,םהבש 'גדירלוקו ןוטלימ לש םיריש לש תואמגוד ,לשמל 

קינעמ אוהש היצמיטיגלב .'ישיא עבמכ רישה תא אורקל ונילעש ,ריהבמ רצויה ייחמ תועודי 

־וינה יוויצה ןמ דואמ אופא קחרתמ סמרבא ,יפרגויבוטוא ןווג תלעב היצטרפרטניאל 

דיחיה וניא סמרבא םלוא 5.תיטמרד תומד לאכ יריל רבוד לכל סחייתהל בייחש ,יטסיציטירק 

לש יטסיציטירק־וינה ןונקה לע הז ןיינעב םירערעמה ,ונימיב אכמסה־ינב םינקיטרואתה ןיב 

ןיב ןייצמה ,רלאק לש וירבדמ ,לשמל ,תעמתשמ ולשל המוד הדמע .םיעבראה תונש 

תא הנימזמה ,תיפרגויבה היצנוונוקה תא ,ריש שרפל ןתינ ןרואלש תונושארה 'תויצנוונוקה' 

וא ,הבשחמ ,הקושת לש דועית וב םיאצומש ךכ ידי־לע רישל תועמשמ קינעהל' ארוקה 

תיטקדיד הביטקדוק ךכ ידי־לע הכפוהב ,תוקידאב הז יוויצ םייקל הפיסומ תירבעה תימדקאה תרוקיבה 5 
ררושמה רותב רישב רבודה לש יטמוטואה ויוהיז ינפמ ריהזהל הדעונו התעשב הבוט התיהש — 

אל ,ילדניל ונתוא ריהזמש יפכ ,םיבר םירקמב תויהל לוכי ומושייש ,רומח יללכ ןורקיעל — יפרגויבה 
.(4 הרעה ואר)יוגש תוחפ 
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'םיישממ םייחב תנגועמ ותועמשמש יוויחכ רישה תאירק ידי־לע ,רמולכ ,היווח לע הבגה 

 .(Culler, 1975: 178)

וניא ('ררושמה־רבורה' וא) 'ירילה ינאה'ש ,ךכב רמול ןווכתמ ינניאש ,שיגדהל ילע 

םגש ,רובס ינא ,ךפהל .םיוסמ רישב הפל ול תויהל התוא רחב רישה רבחמש ,'הנוסרפ' 

םייקש הארנ אל םהבשו ,תיטמרד תומדב רבודמש בושחל הביס םוש ןיא םהבש םירקמב 

הנוסרפ ונה רישב רבודה לוקה הלאכ םירקמב םג ,ררושמה ןיבל רבודה ןיב והשלכ קחרמ 

רבחמ לש ותוהז תא רידגהל ידכ הב שיש הנוסרפ ,הלאכ םירקמב ,יהוז ךא .ררושמה לש 

ןתוא הטוע ררושמהש תונושה (תוכסמה) תונוסרפהש ןפואה ותואב קוידב ,ררושמכ רישה 

בתוכש יפכ ,ירהש ;יוכו ,בהאמכ ,באכ ,הרומכ וא דיקפכ ,חרזאכ ותוהז תא תורידגמ ,וייחב 

Camus,)'ויתושגר ףחסמ תוחפ אל ותוא תורידגמ שובלל רחוב םדאש תושופחתה' ,ימאק 

ינא'ה תא תוהזל ותוא איבמה ,(םהש לש ונושלכ) ארוקה לש 'הנתומה סקלפרה' .(1942:25 

םא .ידותמ לשכ וא יוגש סקלפר ךכיפל וניא ,ררושמה לש הנוסרפה רותב רישב 'ירילה 

הנועבו תעב םינפ־תריתסמו תוהז־תריגסמ הכסמכ ,ליעל גצוהש ןבומב הנוסרפה תא םיניבמ 

ודגנ ןעטיש שיא ןיאש' ,םדא לש ןוילעה ורועכ ,הנאיטנאס לש הפיה ויומיד יפ־לע וא ,תחא 

.הנוכנ תיטאופו תיגולוכיספ דוסי תחנה לע ססובמ הז 'סקלפר'ש ירה — 6'בל ונניא יכ 

רבודב תוארל שי יריל ריש לש היצטרפרטניאבש ,אוה וז החנהמ עמתשמה ידותמה ןורקיעה 

רבודמ יכ בושחל ןיעל הרורב הביס ןיא דוע לכ ,ררושמה תא אטבמה לוק דיחי ןושאר ףוגב 

ידותמ ןורקיעש ,ןייצל ןאכ בושח .רחא וא הז גוסמ ןמיהמ־יתלב רבודב וא תיטמרד תומדב 

ןיבל רבודה לוקה ןיב הבריק וא תוהז תמייק םהבש םיריש יבגל קר ףקות לעב וניא הז 

יגוס ינשב הדימ התואב ףקת אוה .(יפיטיכראה וא יתואיצמה)ררושמה וא עמתשמה רבחמה 

רבודהש ,רישה תאירק םע ,ררבתמ םהבש ,(ךז לש ותרישב םיצופנ םהינש) תוחפל םירקמ 

תא היפב םש ררושמהש ,היודב תומד אוה רבודה םהבש םירישב :ןמיהמ־יתלב רבוד אוה 

־רבוד וניה רבודה םהבש םירישב ,ןיפולחלו ;'תיטמרד היצאוטיס' ןיעמ תרגסמב םירבדה 

םירישב .תחא הנועבו תעב הריגסמו הריתסמה ,ררושמ(ה) לש הנוסרפ ,ןמיהמ־יתלב ררושמ 

םיתעל איה ,םינוש םיירשפא םינוויכב ארוקה לש תויפיצה ךרעמ לש ותרפה ,הלא ןיעמ 

.רישה לש ותועמשמ שומימל בושח יאנתו ,האירקה תייווחב יתועמשמ ביכרמ תובורק 

־יא לש תינמז ןוצרמ הייחד'כ רידגה אוהש ,תיטויפה תמאל עגונב 'גדירלוק לש ותעיבק 

רישה ארוק םיבר םירקמבש ,ינושארה ןומאה יבגל םג הפי הניד ,(Coleridge, 1965)'ןומאה 

,תונמאנ ןה../ :הנאיטנס בתוכ ,'...תושגר לש הצרעהל םייואר םידהו תורוצע תועבה ןה תוכסמ' 
,ןוילע רועל םיקוקז ,ריוואה םע עגמ םהל שיש ,םייח םירוצי .תחא הנועבו תעב תוגלפומו דוס תורמוש 

לש ורפס לש וטומה ךותמ םיחוקל הנאיטנס לש הלא וירבד .יבל ונניא יכ הזכ רוע דגנ ןעטיש שיא ןיאו 

,בתוכ ומצע ןמפוג ,רפסה לש ומויסב .(1989 ,ןמפוג) םוימויה ייחב יג41ה תגצה ,ןמפוג גניוורא 
לש םהירבדל םדוסיב דואמ םיבורק םירבד — 'םיהז טעמכ םה םדא לש ותוהזו םדא עצבמש יפואה'ש 

.הנאיאטנסו ימאק 
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םיריש .ךומאה־יא לש תינמז הייחד' לש ידותמ דעצ רותב קר ולו ,רבודב תתל ךירצ ירילה 

לש ותשא התמ' רישה םללכבו ,ךכל הבוט המגוד שמשל ,רומאכ ,םילוכי ךז לש םיבר 

.'הקיתמתמל הרומה 

םיעיפומה ,םיטפשמ השולשמ ודוסיב יונב 'הקיתמתמל הרומה לש ותשא התמ' רישה 

:ןושאר ףוגב רבוד יפמ םירמאנהו ,רישה תא חתופה תיבב 

.ילש הקיתמתמל הרומה לש ותשא התמ 

.ילש הקיתמתמל הרומה לש ותשאל יובא 

.ומצע ילש הקיתמתמל הרומל יובא 

ותשיא יכ הטושפ תיתדבוע הרוצב ןייצמה ,יביטמרופניא יוויח טפשמ אוה ןושארה טפשמה 

ןנוקמה ,האירק טפשמ אוה ינשה טפשמה ;הרטפנ 'רבודה־ינאה' לש הקיטמתמל הרומה לש 

ןושלה עקר לע יצילמ עמשנה ,יארקמ חסונ ךכ םשל טקונו ,השיאה לש התומ לע הרואכל 

,ומצע חסונ ותוא לע הרזח אוה ישילשה טפשמהו ;'".ל יובא' :החיתפה לש תיאזורפה 

םיביכרמה םיפסונה םיתבה ינש .לוכשה שיאה לש ובצמל םעפה תסחייתמ רעצה תאירקשכ 

,קוסיפב םיירעזמ םייוניש םע ,הלא םיטפשמ השולש לע הלופכ הרזח אלא םניא רישה תא 

:םירוטל ןתקולחבו םילימה רדסב 

.הקיתמתמל ילש הרומה לש ותשא התמ 

.הקיתמתמל ילש הרומה לש ותשאל יובא 

.ומצע הקיתמתמל ילש הרומל יובא 

ותשא התמ 

הקיתמתמל ילש הרומה לש 

ותשאל יובא 

הקיתמתמל ילש הרומה לש 

הקיתמתמל ילש הרומל יובא 

.ומצע 

לכה־ךסב — רתויב םצמוצמ אוה הז ריש לש טסקטב יוצמה יטנמסה םלגה רמוחש רחאמ 

('יובא' הלימה ילוא טעמל)יטויפ ןממס לכ תולוטנ ןה םגו ,(סחיה תולימ ללוכ)םילימ עבש 

יאדכש תועמשמ ול שיש ריש אל יאדוובו ,ריש הז טסקטב ואר אלש םירקבמ םנשי — 

'וכו קחשמכ ,סנסנונכ ,תורגתה השעמכ וגוסמ םירחא םירישו ותוא ורטפו ,הילא סחייתהל 

תשולשו םהש םהיניב ,םירחא םירקבמ םנשי הלא דגנכ .(קנבדנז ,לייווצרוק ,ילכימ) 

תיריל הרימא רישב אוצמל ןתינ יכ םירובסה ,איבה אוה םהישוריפ תאש ,םירקבמה 

ודוביע לש ינכמה םזילמינימהו ,ויארוקל קפסמ טסקטהש 'רמוחה תולד' לשב .תיתועמשמ 

תא הלא םירקבמ וזכיר ,(ליעל ורכזוהש םילקה םייונישבו) הרזחה םצעב הצמתמה ,יטאופה 
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,ךכ בקע .םיירעזמ םיילאוטסקט םייוניש םתואמ קיפהל רשפאש תויועמשמב םביל תמושת 

לע ,רישב רמאנה חסונל לוכיבכ יארחאה ,רבודה לש ותוהז תעיבק לש תובישחה הלדג 

ררושמ לש הנוסרפ אוה םאה ?רבוד ותוא אופא והימ .טסקטה ךרואל וב םילחה םירמשה 

םירבדה תא 'רמאי וא בתכש הז אוהש ,אוה וילע רמול ןתינש המ לכש ,ןייפואמ יתלב 

לש ודימלת אוה רבודה םאה וא ?ררושמ־רבודכ ויבגל ךכמ עמתשמה לע ,רישב םיבותכה 

?םהש ותוא תנביתש יפכ ,'יוצמ ןוכית דימלת' לש 'תיטמרד הנוסרפ' ,הקיטמתמל הרומה 

תונבית לש םינוירטירקה רוריבבו ,'רבודה תונבית' גשומ תסיפתב היולת וז הלאשל הבושתה 

.יריל רישל םישגינ רשאכ ,(ףידע וא)'ןוכנ' 

לש שרפמ־ארוק ידי־לע רבודה תומד לש ןויפיא אוה ירילה רישב רבודה לוקה תונבית 

ןפואב חסונמ וא ילולימ־םורט ,ןווכמו עדומ וא ינטנופס תויהל לוכי הז ןויפיא .רישה 

ךות ,תואלמו שוביג לש תרחא וא וזכ הדימב ,שחרתמ רבודה לש ינטנופס תונבית .שרופמ 

רשאכ .(iser, 1974) האירקה ךילהת לש יעבטה םירעפה יוליממ קלח והזו :האירק ידכ 

הנוסרפכ רייטצמו ,רנא'זה לש היצנוונוקה ןמ עבונה תויפיצה ךרעמ תא םאות רישב רבודה 

אל — יעצמא יתלב ןפואב ויתובשחמ וא ויתושוחת ,ויתושגר תא עיבמה יריל ררושמ לש 

ןקויד .תילולימ־םורטה המרב ראשנ תונביההו ,תשרופמ תוסחייתה ללכ ךרדב תשרדנ 

דיל םירבדה תא בתוכה ,וביל םע חישמה ררושמכ) םייסופיטה ויוליג ןווגמ לע ,רבודה 

ףקותמ ,וילאמ ןבומ רבדכ עמתשמ ,(יוכו ,יאליטרע ןעמנל וא ארוקל הנופה ,הביתכ ןחלוש 

ןפואב בצועמ וניא רבודה רשאכ ,םלואו .רישה ךייתשמ הילאש תירנא'זה היצנוונוקה 

תלעב 'תיטמרד' תומד לש םינפ שבול אוהו ,רנא'זה לש תיסיסבה היצנוונוקה תא םאותה 

לש תנייפואמ תומד וז וליפאו) תיפיצפס היצאוטיסב תברועמה ,םידחוימ ןויפיא יווק 

,שרופמה ותונבית ;'הריציה םלוע'מ קלח הווהמ רבודה הזכ הרקמבש ירה — ('ררושמ' 

,םקפסמ טסקטהש םינותנל תמאתומהו טסקטה לש רתוי הבוט 'הנבה'ל השורדה הדימב 

רשאכש ,ףיסוהל שי .רישה לש המלש היצאטרפרטניא לש ילארגטניא ביכרמ ךכיפל היהי 

'םתוריבס' תניחבמ םילוקשה ,תונבית לש תונוש תודימ וא/ו םינוש םינפוא רשפאמ טסקטה 

שוריפל םורתיש הז היהי ,תחאו םירשעה האמה ןב ארוקכ יניעב ףידעה תונביתה ,תיטאופה 

7.רישה לש רתוי ינוויכ־ברו יעמשמ־בר ,בכרומ 

םא ,םיעיפומ הלא םינוירטירק .ןמזה חורל םימיאתמה םייביטמרונ םינוירטירק החימצמ הפוקת לכ 

לש םמוקמ תא .הפוקת התוא לש יתרוקיבהו יטרואתה חישב ,תעמתשמ הרוצב םאו שרופמ ןפואב 
'תויטנתואה' גשומו תיטסיציסלק־ואינה הקיטאופה לש 'תוטשפה' וא 'תורבתסהה' גשומ ןוגכ םיגשומ 
ןוגכ םיגשומ ונימיב וספת ,תיתורפס הריצי לש התכרעהל םינוירטירקב ,תיטנמורה הקיטאופה לש 

תוילאוטריווה' ,(Barthes, 1970) תראב לש 'ביתכה טסקטה' ,(Eco, 1989)וקא לש 'החותפה הריציה' 
.דועו (Derrida, 1972) הרירד לש (dissemination) 'היירזה' ,(iser, 1974) רזיא לש 'טסקטה לש 
Barthes,)תראב לש ונושלב ,'האירקה יגוניע'ל םיסחיימ םהש ךרעה אוה ,םיגשומ םתוא לכל ףתושמה 

־ברבו תורדגומה־יאב ,תוימסילופב זעה ןיינעה ,תוחפל ,וא תיטסינרדומה הריציב םיכורכה ,(1973 
.ינרדומה יתורפסה טסקטה לש תוינוויכ 
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יכ יל הארנ ,ליעל וגצוהש רבודה תונבית לש תויורשפאה יתשלו ךז לש ורישל רוזחנ םא 

תוחפ םג אוה יכו ,הז הרקמב שרדנ וניא תינוידב־תיטמרד תומדכ 'רבודה לוקה' לש ותונבית 

'לוק' לש ילנויצנוונוקה ותונביתמ (יסאלקה חונימה יפ־לע 'רבתסמ' תוחפ)תעדה לע לבקתמ 

ךכ לע דיעמה והשלכ רבד טסקטב ןיאש םושמ ,שרדנ וניא הזכ תונבית .'ררושמ־רבוד'כ הז 

לש ותעדב תולעל הרומאה הנושאר תורשפא — ילאנויצנוונוק ררושמ־רבוד וניא רבודהש 

.(תרחא הלאש איה ןמיהמ־יתלב וא ןמיהמ אוה רבודה םא הלאשה)יריל ריש לומ ארוקה 

תורשפאה יבגל תויהת םיררועמ רישה לש ובוציע ןפואו ונושל ,יחכונה הרקמבש ןבומ 

לש ותונבית תא קידצהל ידכ המצעלשכ וז הדבועב ןיא ךא .'ינקת' יריל רישכ ותוא אורקל 

סחוימ תויהל ןיידעו ,'וכו חלצומ אל ,ינרתח ,ינקת־אל תויהל לוכי רישה)יטמרד רבוד 

ידכ ,ררועמ אוהש ינשרפה ישוקב וא ,בותכה לש ותוגירחב ןיאש יאדוובו ;ררושמ־רבודל 

ןוגכ ,היטרפ יטרפל תדדצמה תינוידב תומד לש האצמהו ,ךכ־לכ ןוימד־בר תונבית קידצהל 

לש ודיאל חמשה ,'בשוחמ יתלב ,זיזפ ,ריהי [...] יטרדנטס הרשע־שפיט ןב' רענ ותוא 

תא שארמ גגוח ,'הביסמל הביס' ותשיא תומב האורה ,וילע אונשה הקיטמתמל הרומה 

,וז ץעמ תורשפא ללוש טסקטה ןיא ,תמא .'וכו ...לבקל דיתע אוהש רורחשה ימי תעבש 

רבד טסקטב ןיא םג ךא .םיבר םינוויכב םירעפ יולימל חתפ ןתונ ובש םיטרפה טועימו 

אלא ,שורד וניאש קר אל ,הזכ תונביתש יל הארנ ,ןכ־לע־רתי .הזכ םירעפ יולימ ששאיש 

לכב ןחינש רענש ,תעדה לע לבקתמ הז ןיא .'תורבתסהה' ןוירטירקב דמוע וניא םג אוהש 

וא ינרטנק קחשמ־ריש וליפאו ,ריש בותכיו בשי ,ליעל וראותש 'תולצאנ'ה תונוכתה 

וא ,'יובא'כ יצילמ יוטיב הזכ 'ריש'ב ץבשי אוהש ,תעדה לע לבקתמ תוחפ דוע .עשעושמ 

םהשש הז ןוגכ 'ירסומ־ישפנ ...ךפהמ' וב ללוחתש ,הראהל םילימב קחשמה ךותמ עיגיש 

־יתלב' וא ןמיהמ 'ררושמ־רבוד'ל הרקי הז לכש ,תעדה לע לבקתמ רתוי הברה .וראתמ 

.(םיינשה ןיב והשמ אלא ,הז אלו הז אל ילואו)'ןמיהמ 

וניא ,'דצמ ץכית דימלת'כ רבודה לש יטמרדה ותונביהב ךורכה ירקיעה ןורסיחה ךא 

תא חרכהב טשפמ אוהש ךכמ אלא ,'רבתסמ' וניא וא שורד וניא הז תונביתש ךכמ עבונ 

,רבד לש ומוכיסב ,אצוי םהש לש היצטרפרטניאה ןמ .רישה ןמ קיפהל רשפאש תועמשמה 

שושיאל .ררושמה לש הקיטמתמל הרומה לש ותשא תומ לע באכ עיבמה ,יגלא ריש והז יכ 

ותריציל שדקוהש םנכב ךז ןתנ רמאש (יתעדל ,םיממתימ) םירבד איבמ ףא םהש ,וז הנעט 

בותכל ותוא עינה לוכיבכש ,ינוריא בבר לכמ יקנה ,יתימאה רעצה לע ,הפיח תטיסרבינואב 

עגונב הייהת ררועל דשע ,תיטנתוא תיגלא תועמשמ רישל סחיימה ,הז שוריפ .רישה תא 

םג ,םלוא .הפל ול שמשיש ,הרשע־שפיט ןב ,בל־םוטא רבודב ררושמה לש ותריחב םעטל 

דטיבכ רישה לש תיגלאה ותועמשמש חיננ םא וליפאו ,הנושלכ וז היצטרפרטניא לבקנ םא 

דדב רבוד ותואל םירבדה לש םסוחיי ידי־לע ןפוא והשזיאב םצעתהל הדשע ישיא באכ לש 

לש ומוכיסב ,יל תיארנ וז ןוגכ היצטרפרטניאמ קיפהל לוכי ארוקהש תועמשמהש ירה — 

ןתינש תודעמשמה בחרמלו תיטויפה הדוחה תובכרומל האוושהב ידמל תמצמוצמ ,רבד 

.ררושמ־רבודל הרימאה תא סחייתש האירקמ קיפהל 
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לטבל ,לשמל ,יושע רבודה לש יטמרדה ותונבית ,הריציה לש יתייווחה רסמה תניחבמ 

ךז לש ותריש יבגל םג אלא ,הז ריש יבגל קר אל בושחה ,יזכרמ דוסי (תוהקהל תוחפל וא) 

,תיתרוסמה הרישל דוגינב .תינרדומה הקיטאופב תיתועמשמ המגמ יבגלו ,יללכ ןפואב 

ןקירילה ןיב ירקיע תרושקת רוניצו תירילה היווחה לש יזכרמ דוסי הב הווהמ היתפמאהש 

טקפא' תא וליפאו ,היתפמאסידה תא הדימעמה המגמ תינרדומה הרישב תרכינ ,ולהקל 

תוטלובה תולובחתה תחא 8.רישה לש יטויפה רסמה תרבעהל ישאר קיפא רותב ,'רוכינה 

לש תיעבטה ותייטנש ,ןמיהמ־יתלב ררושמ־רבוד תיינב איה 'רוכינ טקפא' ותוא תריציל 

תשגנתמ ,ררושמה לש ולוק םע ההוזמ ותויה םצע לשב ,ויפלכ יטפמא שיגרהל ארוקה 

היושע ,וירבדמ תעמתשמה ,הכיבמ תירסומ וא תישגר ,תינויער הדמעש ישגרה קוחירב 

ןוגכ הרישב ררועמה אוה ,יתפמאסידה דוסיל יתפמאה דוסיה ןיב הזה בוריעה .ארוקב ררועל 

יטאופ שוגירכ רוכינה טקפא תא תנייפאמה ,םינפבמ תכסכוסמהו היוצחה הבוגתה תא וז 

יושע ,ינוידב רבודל 'הכיבמה' הרימאה תא סחייש יטמרד תונבית .(120-93:1995 ,ןמלימ) 

המ .ארוקה לצא ררועל היושע איהש הבוגתה תמצוע תאו הרימאה לש הדוח תא תוהקהל 

/:הזה רפסב תומילא השע /ארקת לאו םיריש חק' :ןוגכ תורוש לש ןחוכמ ,לשמל ,רתוויי 

ןגמ תניחבב לשכנש דימלתכ ןרמוא תא ההזנ םאה — ריטליזיו לש '...ותוא ךעמ ,וילע קרי 

םאל רואל קחצי לש תממוקמה ותצע ררועל היושעש םלהה ןמ ראשנ היה המו ?תורפסב 

,ויניעל יקיזה /ורשב תא יערק ,שרח שרח ,ותטימ לא יבנגתה ,ךנב יח דוע לכו' :היירבעה 

היזיוולט ןיירק םידוב ונייה וליא — '...וב וצרי אלש דבלבו ,ךריה םצע תא ול ירבש 

?התרימאל תוירחאה תא ומצע לע לבקיש (עצב באת ידוהי גרוריכ ,ןיפילחל וא)יניטסלפ 

יתלב'ו תודגנתה תררועמ ,תלבלבמ ,הרזומ תיטויפ הרימא אקווד הקוקז תובורק םיתעל 

וא)ררושמה תא גציימ רבודהש ךכב ,ארוקה לש אלמ ןומאל ,הנושלב וא/ו הנכותב 'תינקת 

לש ומושיר לע רומשל לכותש תנמ־לע ,(ךכב 'ןומאה־יא לש תינמז ןוצרמ־הייחד'ל תוחפל 

.היתויועמשמ אולמ לעו הב םייקה הרזהה דוסי 

תוארל השק היהי ,'הקיתמתמל הרומה לש ותשא התמ' רישל רוזחנ םא ,לשמל ,ךכ 

רוכינה תייווחל יוטיבה תא ,םהש ידי־לע תנבותמה רבודה אוה הל יארחאהש הרימאב 

דממה תא ,הקיטמתמל תוומ ןיב ילאדרוסבאה גוויזה תא ,םדאה לרוג חכונל ילאיצנטסיזקאה 

לש יטאופ־אטמהו ינושל־אטמה יוויחה תא וא ,הזב הז םילוהמ לוכשו קוחצ לש יקסטורגה 

םירקבמ לש םהישוריפש — יוטיב ילכ ול שמשמה םוידמב ןומאה תא דביאש ,ררושמ 

לש יתורפסה רקבמה לש ודיקפת םא .םהילע ודמע ררושמ־רבודל הרימאה תא םיסחיימה 

ןאלור ירבדכ ,אלא ,טסקט לש ותועמשמ לע דומעל דוע וניא ונימי־תב תיטסינרדומ הריצי 

,ךכל דוגינבש ירה ,(Barthes, 1970)תויועמשמ רציימ טסקט ובש ןפואה לע עיבצהל ,תראב 

םיררושמ לצא :לשמל) ךליאו םישימחה תונשמ השדחה תירבעה הרישב אוצמל ןתינ ךכל תואמגוד 8 
.(םירחאו ,רואל 'י ,ריטלזיו 'מ ,ןדיבא 'ש ,םיגפ 'ד ומכ 
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ותשא התמ' רישב הילא ןווכמ רבודה לש יטמרדה ותונביתש תיביטקודדה היצטרפרטניאה 

־לעו :רישב םימייקה םיבר םיירשפא תועמשמ ינוויכ אקווד תמסוח ,'הקיתמתמל הרומה לש 

הקירילה לש ינוויכ־ברהו יעמשמ־ברה ,בכרומה העבט דגנכ ,השעמל ,תלעופ איה ךכ ידי 

9.תינרדומה 

היפרגוילביב 

וטסירא 

.ביבא־לת ,תורפסל תורבחמ ,קה יכדרמ םוגרת ,טויפה תונמא לצ : 1972 

ירימ ,ךורב 

.ביבא־לת ,ף"לא ,ךז ןתנ לוס ותרישב ןויצ :רמה ־^יטנמורה : 1979 

הלארא ,ןמפירב 

,1997-1950 — השדחה תירבצה הרישב הקיטארפ־סראב תיוברמ תינבת •.הריש לצ הריש :2001 

.הפיח תטיסרבינוא ,'היפוסוליפל רוטקוד' ראותה תלבק םשל רוביח 

גניוורא ,ןמפוג 

.םיפשר ,ןנוג המלש םוגרת ,םוימויה ייחב ינאה תגצה : 1989 

ריאמ ,ריטליזיו 

.ביבא־לת ,רואל האצוהל םיאטיסרבינוא םילעפמ ,חק :1973 

ןתנ ,ךז 

.רבחמה ,סינוש םיריש : 1960 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,הביבסב ינאש ןוויב : 1996 

הרזהה דוסי דגנכ לועפל םימיוסמ םירקמב יושע ,שרדנ וניא רשאכ ,רבודה לש יטמרד תונבית 
־לע תרשלו ,הריציה לש דחאכ יטתסאהו יגולואידיאה החוכ תתשומ וילעש (תינונגסה וא/ו תיטנמסה) 

תא ןוטרב לש יטסילאירוס ריש דבאי ,לשמל ,ךכ .יטויפה עבמה לש סרסמ 'תועבט' לש המגמ ךכ ידי 

ררחשמה יטויפה המסקו !חור הלוח לש העורפ תיביטאיצוסא היזהכ ץרותי םא ,תינרתחה ותועמשמ 

יקב וניאש רגהמ לש ותביתככ ההוזי םא ,הארשה לוטנו גליע טופטפל ךופהי המראלמ תביתכ לש 
.יתפרצה ריבחתה יללכב 
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ןועמש ,קנבדנז 

תוליבקמו םירשק :רציב תוכרב יתש /םיטקפסא ינש — תירבעה הרישהו טוילא .ס.ט' :ו'לשת 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,תיפוריאה הרישהו תירבצה הרישה ןיב 

.ביבא־לת ,13 ,זניררה ,'ןמזהו ןייטס דורטרג ,ךז ןתנ' :1999 

קחצי ,רואל 

.םדא ,רכוד ךוגה קר : 1985 

י"ב ,ילכימ 

.125-121 ,זומת ,ג'י סימאמ ,'תינרדומה ונתורפס ילושב תורעה' :א'כשת 

ףסוי ,ןמלימ 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,ךז ןתנ תרישב רוכינו הקיטנמור :הרו הרק שא : 1995 

ךורב ,ליווצרוק 

.6.9.64 ,ץראה ,'וז העשב ונתורפס בצמל תורעה' :1964 

ןבואר ,םהש 

.הפיח תטיסרבינוא ,השדחה תירבעה הרישב רבודה ןקויד תוחתפתהב תונחת :ןקוידו לוק : 1988 

 .Abrams, M.H

 A Glossary of Literary Terms. 6th edition, Chicago: Holt, Rinehart and Wiston. 1993: .־

 Barthes, Rolland

 1970: S/Z, Editions du Seuil, Paris.

 1973: Plaisir du texte, Editions du Seuil, Paris.

 Booth, Wayne C.

 1967: The Rhetoric of Fiction, Univ. of Chicago Press, Chicago.

 Camus, Albert

 1942: Le Mythe de Sisyphe: Essai sur VAbsurde, Gallimard, Paris.

 Coleridge, Samuel Taylor

 .1965: Biographia Literaria, Oxford Univ. Press, London
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 Culler, Jonathan

 1975: Structuralist Poetics: Stucturalism, Linguistics and the Study of Literature,

 Routledge 8l Kegan Paul, London.

 Derrida Jacques

 1972: La Dissemination, Editions du Seuil, Paris.

 Eco, Umberto

 1989: The Open Work, Trans. Arne Gangoni, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.

 Iser, Wolfgang

 1974: The Implied Reader: Patterns of Communication Prose Fiction from Bunyan to

 Beckett, The John Hopkins Univ. Press. London.

 Lindley, David

 1985: : Lyric, Methuen, London and New York.

 Miller, Paul Allen

 1994: Lyric Texts and Lyric Consciousness, Routledge, London and New York.

 Plato

 1985: The Republic, Norton, New York.
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לש ויתורעהל תורעה שולש םייתש :גוליפא 

ךמלימ ףסוי 

םהש ןבואר 

,ירבד ךמס לע ובתכנ ןמלימ ףסוי לש םייניעה תוריאמ ויתורעה ,ןיבהל לוכי ארוקהש יפכ 

תיטרואיתה השיגה יהוזיא ומצעב טילחהל רישפה ארוקל ריאשמ ינא .ויתורעהל ומדקש 

הזה ןרקסמה טסקטה רובע תינשרפ הזתופיה התועצמאב ססבל רתוי המיאתמה תיטקרפהו 

שולש םייתש ךכיפלו .רשפא יא הבוגת לש םילימ המכ ילבש ,אלא .ןוידה זכרמב דמועש 

:רוציקב תורעה 

רבודב תוארל שי יריל ריש לש היצטרפרטניאב' :יכ ,ןמלימ לש ותנעט תא לבקמ ינא 

רבודמ יכ בושחל ןיעל הרורב הביס ןיא דוע לכ ,ררושמה תא אטבמה לוק דיחי ןושאר ףוגב 

דגיהה תא לבקל השקתמ ינא ךא .ירחא וא הז גוסמ ןמיהמ־יתלב רבודב וא תיטמרד תומדב 

שרדנ וניא תינוידב־תיטמרד תומדכ "רבודה לוקה" לש ותומתי :יכ ,וז הנעטמ עבונה 

הז "לוק" לש ילנויצנבנוקה ותונבתמ [...] תעדה לע לבקתמ תוחפ םג אוה יכו ,הז הרקמב 

רבודהש דיעמה טסקטב רבד םוש ןיאש םושמ ,שרדנ וניא הזכ תונבת ."ררושמ־רבוד"כ 

ארוקה לש ותעדב תולעל הרומאה הנושאר תורשפא — ילאנויצנוונוק ררושמ־רבוד ונניא 
.'יריל ריש לומ 

:הרצקב ביגהל שקבמ ינא ךכ לע 

תיברמ והיז ,'ותשא התמ' רישה תא םיטנדוטס ינפל יתאבה םהבש ,םייוסינ המכב .א 

שי הארנכ ,עמשמ .םכחותמ ררושמכ אלו ,ןוכית דימלתכ רבודה תא םיטנדוטסה 

אוה רבודה הבש ,לדחמה תרירבמ ארוקה תא ולעתיש םיטנמלא קיפסמ הזה טסקטב 

ןוכית דימלת לש תיטמרד הנוסרפ אוה רבודה הבש ,הנוש היצפוא לא ,ררושמה 

.דורבסיו ותוא ההזמ םג ךכ ןכאו ,ילנויצנוונוק 

רתוי םילודג ןיינעו תובכרומ רישל קינעמ ררושמכ רבודה תונבית יכ ,רובס ןמלימ .ב 

ףידעהל שי וניגבש תונבית ,חכפתמ רענכ 'יביטקודרה' וא 'םצמצמה' ותונבית רשאמ 

היצטרפרטניאה יהוזיא ארוקה טופשי :ריענ ךכ לע .ינוריאה ררושמה לש היצפואה תא 

ןמ תעבונה הזתופיהה ,בתוכה לש ותעד תוינעל .רתוי תבכרומהו תניינעמה 
לש תינוריאה ותימדתמ טעמ תערוג איה םא םג ,ירבדב תאבומה היצטרפרטניאה 

תמצמצמ הניא ,תישונא תויגלא לש בוטרוק ול הקינעמו ךז ןתנ לש עמתשמה רבחמה 

,ךפהל .ארוקה וב אוצמל לוכיש ןיינעה תאו ותובכרומ תא ,טסקטה לש ותועמשמ תא 

.ירבדל ןמלימ ףסוי לש ויתורעה תאירק רחאל הלא תורעה אורקל שקבתמ ארוקה 
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רתוי תבכרומ הרישכ ,דדובה רישל רבעמ ,התוללכב ךז תריש לש התראהל תמרות איה 

ינוריאל ימיטיגל גוז ןב תויהל לוכי ,עודיכ ,יגלאה .םייחה לא התשיגב רתוי הרישעו 

ארוקה תא תולטלטמ ןהיתשו ,'תקחוש היינשהו הייכוב ןיע וז' תקזחב ותביס וליפאו 

רבודמ ןיא .ילדנמ זאמ תירבעה תורפסב לבוקמכ ,(1965 ,דקש) 'עמרל קרחש ןיב' 

ותרישב שיש ךכ לע עיבצהל ןויסינ אלא ,ךזל תסחוימה הינוריאה לע ללוגה תמיתסב 

רישה' ;93 :1974 ,'המדא לאינד לע הניקה' :םירישה לשמל)תיגלא ,תפסונ היצפוא םג 

.וז הריש לש התובכרומו הבוט ,הביטמ התיחפמ הניאש ,(םירחאו ,44 :'ןתנוהי יחא לע 

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

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 

ץראב תיטילופה הניצסה תא יקסטורג־ילבנרק רואב הריאמו — הירוטיזיווקניאו הינמשח ,הירמכ 
 (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 
םגדל הנועה — תיתרושקתה הבוגתה לעו חווידה לע רוהט שיטסאפ הלוכ איהש ,(151)'לאוטירה' 

.רורטה יעוגיפל — ילאוטיר ,עובק 
הילמפ ףקומ ידוהי יברעמה לתוכה לצא עיפוה םימי האמ ינפל' :סרפ ןועמש לש ורואית ,לשמל ,ואר 17 

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

,םיאפר קמע לש היצפואה תא ךל שי דימת — ןבומכו' :('םימד תוגונעת' ארקנ קרפה־תת) עיצהל 
,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' 
לש ונוביר ,םיציברמ ונחנא" — ונא םיקעוצ — "וליצה"' וא ,(79)'יאפמ ימכח ונש רבכ' לשמל האר 29 

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 

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

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

.([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 

.(106)'חל לוטיט ומכ ונתוא ףפוא — ההוב ,יוזה ,דקוממ 
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 
.(םש)'ולש תומסרופמה םחלה תוציצק םע ,קיתווה סיסבה חבט ,וק'ז עיגמ דימו ףכיתו — םיבשייתמ 
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 

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

תויונח םע — ךרכה לש םעופה ירחסמה בלה אוה זכרמה")רייתל־תרבוחב חטבומה ןיב המ־רעפ שי' 49 

,("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 

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

.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 

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

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

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 

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

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 

 Beerbohm, M.

 1953: 'The Spirit of Caricature', A Variety of Things, William Heinemann Ltd, Melbourne,

 London, Toronto.

 1993: 'The Mote in the Middle of the Distance', A Christmas Garland, Yale University

 Press, New Haven and London.

 Dentith, S.

 2000: Parody, Routledge, London and New York.

 Highet, G

 1962: The Anatomy of Satire, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

 Jump, D.

 1972: Burlesque, Methuen 8l Co Ltd, London, 1972.

 Meucke, C. D.

 1969: The Compass of Irony, Methuen, London and New York.

 Pliny

 1938: Natural History, William Heinemann Ltd, London, Harvard University Press,

 Cambridge Massachusetts.
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 Men's discourse — women's discourse

 Shulamit Valler

 Scrutinizing the content, style, and level of the conversation between women and

 men in Talmudic sources, we gain interesting insights into women's life and status

 in the age when the Talmud was compiled. Yet sources reflecting reality must be

 distinguished from those subjected to literary reworking. From the latter we learn

 about women's lives, but also about prevailing concepts as to the differences
 between men and women.

 The Babylonian Talmud Erubin 53a-54a, consisting of various collections, has

 a large anthology of stories about conversations between men and women

 inhabiting Eretz Yisrael. An interesting finding is this collection's perfect

 structure: there is absolute numerical symmetry between stories about
 conversations among men (7), and about those between women and men (7).

 The 14 stories are precisely arranged as three symmetrical subject-based

 collections (4; 5; 5). Hierarchic considerations apprently determined the order

 of the stories in each collection, and the order of the collections themselves. The

 stories and the collections are linked by their content and language. The

 meticulous and symmetrical structure of the group of 14 stories attests to highly

 intelligent and possibly tendentious editing. This latter stimulates a quest for

 editorial tendencies, and the discovery of one of them, which is the perception of

 intellectual and communicative abilities as gender-determined.

 "O tree, how shall I bless you?"
 Nahem Ilan

 The parable is one of the earliest literary forms in the general and Jewish cultures.

 The Midrashic and Talmudic literature often uses parables, as both parables and

 fables. This article deals with a parable that appears in Talmud Bavli and in two

 other, relatively late, Midrashic collections; in all of them it appears as part of a

 wider, more complex homily.

 I show how the context determines the meaning, and how different contexts

 give the parable different meanings. Part of the discussion focuses on
 understanding the parable,s function in its different contexts (fable or parable).

 First, the parable's three versions — Bavli Ta 'anit (5b-6a), Bamidbar Raba (2:12),
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 and Seder Eliyahu Zuta ch. 25 (=Pirke Rabbi Eliezer ch. 7) — are compared,

 whereby recognizing which of the three is the original homily becomes possible.

 Such a historical classification sheds light on how far later preachers took it from

 its original meaning.

 Thereafter the various contexts into which the parable was inserted are presented,

 thus allowing the different moral in each context to be better understood. The

 relationship of the parable and its diverse morals is discussed.

 Clearly, the differences between the three sources lie not only in the way the

 parable is presented or in the different morals to be learnt. The different contexts

 afford the tree parable new meanings, in addition to the three suggested morals.

 The parable and its moral in Pirke Rabbi Eliezer and Bamidbar Raba, unlike the

 version in Bavli Ta'anit, contain an ideological lesson. Rabbi Isaac's adaptation

 of Rabbi Yossi's parable (in Ta'anit) indicates its special charm, as well as

 Rabbi Isaac's improvisational skill.

 The ways of propagation and preservation of Midrashic traditions, parables in

 particular, are complex. Far wider than Pirke Rabbi Eliezer and Bamidbar Raba is

 the spread of Bavli Ta 'anit, to which the appearance of the tree parable in different

 genres and generations of Hebrew literature is probably due, despite the absence

 of the ideological lesson.

 "Besorat Measflm Hadashim":

 An Unknown Prospectus for the Renewal of
 Hame'asef, the First Hebrew Periodical, in 1808/9:
 An Innovative Perspective of Jewish History
 Moshe Pelli

 As part of my study on the Hame 'asef index, entitled Sha 'ar Lahaskalah: An

 Annotated Index to Hame'asef, the First Hebrew Journal, published by The Hebrew

 University Magnes Press in 2000, I found an 1809 prospectus for the revival of

 Hame'asef, which is unknown and unrecorded in the bibliographical and critical

 literature. It was located in the State Library in Berlin, the only one out of 25 research

 libraries that were searched for copies of Hame 'asef which has this pamphlet.

 In this prospectus, the new editor, Shalom Hacohen, a writer and a poet on his

 own right, proposed reviving the then defunct journal of Hebrew Haskalah in

 Germany, Hame'asef, initially launched in 1783. The journal closed in 1797 with
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 dwindling circulation and readership, affected by various public controversies and

 the changing cultural climate of German Jewry.

 In 1808 Shalom Hacohen circulated a public announcement titled "Besorat

 Me,asfim Hadashim," about his efforts to renew the publication of the journal. In

 16 pages, written in Hebrew and German (in Hebrew characters), the future editor

 delineates, among other things, his theories of cycles in history and of the relations

 between the state of a nation and its language (initially based on Hakuzari). He

 concludes that the Hebrew language and the Jewish people exhibit a miraculous

 existence which must be viewed outside the course of human history.

 I examine similar theories found in Giambattista Vico's (1668-1744) Scienza

 Nuova, and earlier in Machiavelli and then in some 18th-century German writers

 such as Lessing and Herder.

 The pamphlet is also discussed against the backdrop of Hacohen's first attempt

 to revive Hame 'asef some ten years earlier, in 1799, when he tried to enlist the aid

 of Isaac Euchel, the first editor of Hame'asef, and Euchel's letter of refusal. The

 cultural milieu in German Jewry is discussed, as well as Hacohen's editorial

 policies and plans, and related topics.

 A Critical Look at "Menders Nusah"

 Ken (Ziv) Frieden

Ever since H. N. Bialik crowned S. Y. Abramovitsh "creator of the nusah" (רצוי 

 most Hebrew readers have been inclined to accept his judgment that ,(חסונה

 Abramovitsh-also known as Mendele Moykher Sforim — dominated the revival of

 Hebrew literature. In retrospect, however, there are shortcomings in both Bialik,s

 theory and Abramovitsh's practice of the so-called nusah. The Hebrew fiction of

 Abramovitsh was neither as original nor as uniquely influential as they claimed; a

 competing line of influence runs from the Hebrew novels by Joseph Perl to the

 stories by I. L. Peretz and beyond. One particular problem with "Mendele's nusah,"

 analyzed here, is the role Bialik and Abramovitsh gave to Aramaic when trying to

 convey a low Yiddish or Slavic vernacular. The nusah was ultimately more

 ,successful as a vehicle for Bialik's poetry, in a high register, than for fiction
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 Family pictures: An unknown story by Ch. N. Biaiik
 Ziva Shamir

 Bialik's manuscripts have been thoroughly investigated by generations of critics

 and researchers, but an unknown fragment of a story is found in his archives that

 has so far escaped the public eye. This seemingly documentary story, titled
 th

 "Observations and notes for memoirs," written in the turn of the 19 century, is

 published here for the first time.

 The unfinished story depicts the miserable life of a Jewish couple: the husband

 leads a semi-Maskilic life and the wife is far behind her husband. Its style may

 reveal the first signs of modernism. Bialik's stories are usually described as a late

 offshoot of Mendele Moycher Sforim's prose writing, but this unfinished story

 contains some Freudian terms and bears some similarity to the writings of the

 young generation of Hebrew writers such as Brenner and Gnessin. It is scattered

 with horrifying descriptions of hatred and animosity, curses, and evil expressions.

 It may have been set aside by the custodians of Bialik's archives who may have

 feared that this experimental story would cause some damage to the poet

 laureate's reputation.

 This fragmentary story is analyzed for its subtle allusions to the writings of Y.

 L. Gordon, the most prominent 19th-century Hebrew writer. The conclusion is that

 the unfinished story was undeed unknown to the public for over a century, but its

 motifs were exploited in some of the best known Hebrew poems such as Bialik's

 "Shiratr (My poetry).

 Stylistic-literary aspects in M. Shoham's drama Tsor
 and Jerusalem

 Eyal Wolfin

 The stylistic-literary devices typical of Biblical Hebrew that serve Shoham in the

 drama Tsor and Jerusalem are explored, as well as the question, whether Shoham

 used Biblical Hebrew as it is or was influenced by the Hebrew of his day. I

 examine whether the use of these stylistic-literary devices affects the structure and

 meaning of the literary text.

 The stylistic-literary devices in question are the use of parts of Biblical verses,

 parallelism, and word-pairs.
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 Several approaches and definitions of the term "style" exist, as discussed in the

 article's introduction. The approach followed here was suggested by Qadary, and

 concerns "apparent" stylistic markers, which are primary stylistic markers chosen by

 means of a subjective perusal of the given corpus.

 The stylistic devices at issue here are shown to be "apparent" stylistic markers,
 and their use indeed exerted an influence on the structure of the text.

 rootless) character in an impressionistic-) יThe *talush
 expressionist space: David FogePs Married Life

 Heddy Sha'yit

 The article analyzes how the artistic movements of impressionism and

 expressionism inform and even dominate David Fogel's 1929 novel Married

 Life. The tension and conflicts between these two movements are often hidden

 beneath the aesthetic cover of Fogel's rich language and plot construction. Yet

 when examined closely, each style infiltrates with its own unique poetic trends,

 point of view, relationships, and emotions, which in turn influence the novel's

 themes, composition, and plot.

 Impressionism and expressionism, movements which were dominant and in

 transition in Europe between the two world wars, function here as representative

 codes which split the protagonist Gordweil's personality in two. This exacerbates

 his experience as a young rootless Jew in Vienna, and thereby adds him to the long

 list of rootless characters (t'lushim) who figure prominently as anti-heroes in the

 Hebrew literature produced at the beginning of the 20th century.

 Impressionism and expressionism exist in Gordweil's personality in contrasting

 and dialectical mental spaces. The term "space" in this article is based on Kurt

 Levin's sociological-psychological "life space" theory. According to Levin, an

 event occurs because of the totality of internal and external phenomena that both
 control and drive one's behavior. This article examines Gordweil's oscillation

 between the two spaces, the regularity or manner in which the two spaces appear,

 and the role that living between and within these two aesthetic movements plays in

 the construction of Gordweil's rootlessness, his bizarre married life, and its tragic

 ending.
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 The autobiographical memory and the poetics of space:
 On the formation of space and its meaning in Yehoshua Kenaz's
 adolescence stories

 Yael Ben-Zvi

 The formation of space in Knaz's adolescence stories, and how this space reflects

 past and present of the adult storyteller's consciousness, are discussed in relation

 to two aspects of space formation: the ontological and the textual (Zoran 1982).

 From the ontological aspect, the storyteller remembers growing up as a

 dynamic process, in which he functions as a mobile figure constantly moving

 inward and outward. These directions reflect a maturing processes in which the

 tension between in and out, with their symbolic-mental signification, plays a

 central part.

 From the textual aspect, space is reconstructed as a function of movement and

 time, namely it is plot-dependent. This dependency reflects processes of strained

 remembrance, where the details of the space are selectively picked out of a

 dynamic and elusive whole. Such a remembrance procedure expresses the adult

 narrator's attempt to touch the most intimate details of his past.

 A typical example of space formation in Kenaz's stories is the threshold motif

 (doors, windows, gates) and its function. The threshold is a chronotopical space

 related element. The maturing storyteller's relation with this element reflects the

 above aspects. On the one hand is the storyteller's movement (physical and

 mental) into and out of the space of the past. On the other hand is the process of

 strained remembrance in the present.

 The formation of space in Kenaz's stories embodies a memory of a dynamic

 past, flowing into the present and connecting to it, and also a process of strained

 remembrance, attempting to reach out to the past and touch it.

 4The three-legged chicken':
 A psychoanalytic reading of a story by Yehoshua Kenaz

 Efrat Bloom

 Yehoshua Kenaz's short autobiographical story "The three-legged chicken" (1980)

 is given a Lacanian-oriented psychoanalytic reading, based on close scrutiny of

 two of the narrator's characteristics: first, the separation of narration and
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 focalization (speaking and seeing) and second, the transition between first-person

 and third-person narration. In a plain reading of the story these two elements

 reveal the conflicts of a young boy on the verge of maturity, but read as a

 performative act the implications of a second, more subtle crisis are revealed: the

 fall into language. Accordingly, the first part of the essay discusses formalistically

 the aforementioned elements conceived from a developmental perspective; the

 second part tries to link them to psychic processes and phenomena, conceptualized

 from a Lacanian point of view. The third part concludes the paper with a

 discussion of the textual dynamics created by the absent father, thus linking the
 father's thematic role with his textual function.

 "Between night and dawn": Between a story and a
 poem

 Israel Hameiri

 In this article two important Hebrew texts, Yehoshua Kenaz's story "Between

 night and dawn" (1980) and Natan Altermann's poem "The letter" (1938), are

 examined for a textual, cultural, and even psychoanalytical relationship through

 Emmanuel Levinas' concept of the Other.

 Levinas' concept of this term, one of the most important in modern French

 thought, emphasizes its ethical dimension. I also discuss mythical and poetical

 aspects of Levinas' writing, whereby the conflict between Kenaz's main
 characters, Ellie, the leader of a teenagers' group, and Pesach, his rival, is treated

 as a relationship of the Same to its Other. The story, which takes place in a run

 down moshava of the 1950s, is thus explored not just as a nostalgic description of

 Israeli rites of passage (as some critics, such as G. Shaked and H. Herzig, take it to

 be) but also as an attack on the cultural-ideological Israeli Sameness, represented

 by the teenagers5 group and examined from the angle of the Other.

 The inter-textual relationships are discussed through a structural analysis of the

 story, showing the function of the quotations from the poem used in it.

 The mythic allusions woven into the poem, and then the story, serve Altermann

 to approach the concept of the Other as the analysis of the poem shows.

 Kenaz's concept of Altermann's poetry is shown to represent total, mythical

 Otherness, which casts a shadow on the psychological and cultural reality of

 Israeli society, and thus exposes its spiritual emptiness.
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 Memory of a Body: Meir Shalev's Novel-Myth In His
 House in the Desert

 Roman Katsman

 The method adopted in this study of Meir Shalev's poetics involves the

 simultaneous application of two complementary theories: the theory of literary

 mythopoesis (based on Aleksei Losev's personalistic theory of myth) and the

 theory of the origins of signs, language and culture developed by Eric Gans. It is

 shown that images of incorporated memory in the novel function as synergetic

 mechanisms both of turning signs into personalities and of turning personalities

 into signs. The unity of the body and memory representations appears to be the

 prominent feature of Shalev's postmodern fiction, which serves as the significant

 step in the development of magical realism in Israeli literature.

 Subversive Jerusalem

 Jerusalem as a deconstructive junction of myth in Yehuda
 Amichai's poetry

 Boaz Arpaly

 Yehuda Amichai (1924-2000), among the foremost Hebrew poets generally, and Israeli

 poets in particular, wrote some 150 poems about Jerusalem. I present and substantiate

 the argument that Amichai's city is "subversive Jerusalem," and review the ways in

 which the poet strips it of the myths that envelop it. He thereby undermines the

 ideological context — religious, national, and historic — that these myths represent.

 The pivotal status of Jerusalem in Amichafs poetry reflects, by inversion, its

 pivotal status in the collective Israeli consciousness. By this, Jerusalem is not just

 a plain geographic reality (a "city") but also, and chiefly, a "myth," a concentrated

 symbol of the Israeli and Jewish essence through its strata and down its

 generations, hallowed by religious and secular alike. But it is also a bone of

 contention between those of opposing views and beliefs, and a political touchstone

 for diverse and clashing ideologies. Jerusalem is also a reflection of an "outer"

 struggle between peoples and religions, and of "inner" Israeli disputes — a focus

 of political action and of national and nationalistic sentiments. As such, the city

 serves in AmichaPs poetry as a major junction for tackling the existential

 condition of the Israeli caught willingly or not in these variegated contexts.
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 Amichai observes Jerusalem as a secular poet, from the perspective of

 rationality and of the testimony of the senses, and through an existential-normative

 outlook whereby the individual's life and happiness in the here-and-now of his or

 her transient existence are more important than any national grandeur or

 geographic conquest. From this observation grows the subsersive, anti-ideological,

 and anti-myth design of Jerusalem. It is discernable in individual poems written in

 Divided Jerusalem, and becomes increasingly more comprehensive and

 conspicuous in the long and varied poem cycles written after "whole Jerusalem"

 became Israeli territory. The former poems contain no sign of the nostalgia for the

 lost views of the Old City, or of sacred Jewish sites remaining outside the wall. In

 the latter poems you will not find even a hint of the joy of unification of the city,

 although they do show longings for the Jerusalem that preceded it.

 Three ways are detailed whereby Amichai contends with the religious-national

 historic myth that determined the collective portrait of Jerusalem down the

 generations. In the first way Amichai concedes the mythological uniqueness of

 Jerusalem, but presents it as threatening and doom-laden; the uniqueness of

 Jerusalem becomes a constant danger to all who venture into it or its sphere of

 influence. In the second way Amichai strikes at this uniqueness by confronting the

 varied aspect of the myth of Jerusalem with the actual quiddity of the city and with

 the lives of the people living in it. In the third way Amichai turns Jerusalem into

 the object of a poetry game, and its aspects into the subject matter of "low"

 images, sometimes perceived as wild and arbitrary. Nothing remains of

 Jerusalem's mythic quality after it has passed through this poetic, entertaining,
 and humorous crucible.

 Amichai's Jerusalem poems also express a human-personal love for the city in

 which the poet lived for most of his life. They produce a sense of aching

 identification with those who gave their lives in its wars. But the love and the

 identification, more than conflicting with the de-mythologization of Jerusalem,

 sustain it in typical Amichai fashion.
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 The first Hebrew translation of Faust in its Judaic
 context

 Eti Kristal-Weissblei

 The first Hebrew translation of Faust was published in 1865 by the poet and

 translator Meir Halevi Letteris under the name Ben Abuya. To understand the

 translation^ uniqueness its premises must be investigated, namely the
 methodological norms which viewed translation as a technique designed to

 transform foreign works of literature into genuine Hebrew texts. I examine how

 Letteris endeavored to accomplish the difficult task of creating a "Hebrew Faust."

 In accordance with his principles of translation, Letteris replaced all foreign

 Christian elements in the original work with Hebrew ones. Most notably, the

 controversial figure of Elisha ben Abuya, 'Aher\ took the place of Faust. Drawing

 on available Midrashic sources about the figure of Elisha, the translator used
 those which best suited the character he wanted to create: an 'Elisha-Faus^

 possessing the stylistic and moral values of the Haskalah. The enthusiastic

 reviews that followed the publication of the translation prove just how successful

 the translator was in creating his "Hebrew Faust". However, more than anything

 else, the pastiche of styles, views, and sources in Ben Abuya reflect the challenge

 faced by the Haskalah-man in negotiating the different worlds of tradition and

 modernity.

 The Castle by Franz Kafka
 Gersohn Shaked

 This modern novel has a bizarre medieval atmosphere and even its structural

 character seems to resemble a medieval allegory or miracle play. The technique of

 the long journey from this world to the world beyond reminds us of the miracle

 play — the meeting with various moral representations of the aspects of human

 beings. This has several implications: the allegorical implication of double
 meanings; the meaning of a metaphysical love story; the device of the

 Streitgespräche. The medieval atmosphere is presented also in time, space, and

 human norms: Ius prima node, the blood libel, the absolutism of the ruler, the

 peasants as serfs, the castle as a medieval and mystic symbol. But the main device

 is the merger or fusion of times and the significance of this merger. One of the
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 most ambiguous questions is if the novel is the internalization of social reality or

 the externalization of an inner state of mind. The author's oedipal complex has so

 to speak found an objective correlative in the depiction of the social abuses of a

 totalitarian state or of the metaphysical despair of the state of affairs of humanity

 encountering the so-called absurd and arbitrary authorities of heaven.

 The story seems to be a social investigation, trying to find out by interviewing

 all available officials of this or any community how the social body works and

 what the individual can do to be integrated in it. On a metaphysical level the

 meaning is what can a human being do to be accepted and integrated into the

 strange world he or she was born to it. K. is in a way the innocent and arrogant

 hybrid outsider who is not ready to accept the rules of the game and wants to play

 according to his own. This is a source of constant comic incongruities and

 grotesque misunderstandings. It is also the source of the political interpretations of

 the novel. The Castle is seen as a mixture of political and metaphysical authority.

 The intertextual allusions to Jewish archetypes are a possible link with Jewish

 tradition. The Jewish aspect is more sociological than purely religious, but even

 the sociological has its deep religious aspect: the main question is, why has the

 chosen one no legitimate right of existence in the world? Why is he humiliated

 when he tries to find out the sources of his so-called call and to fight for its

 legitimation? The recurrence of K.'s pathetic advances is an expression of an

 absurd messianic hope of redemption by the same sadistic Godhead who excluded

 the human and the people from the human family.

 Compositions of Memory:
 The musical poetics of Thomas Bernhard and Ingeborg
 Bachmann

 Michal Ben-Horin

 The article examines the relationship between music and memory in the prose of

 Thomas Bernhard (1931-1989) and Ingeborg Bachmann (1926-1973). Both are

 Austrian authors who developed unique poetics for dealing with past events

 connected to the catastrophe of the World War II and the years of the Third Reich.

 Their literary texts expose the dialectics of confronting the Nazi past: resisting any

 attempt to avoid responsibility for such events on the one hand, and participating

 in another victim-narrative on the other. Their work mainly demonstrates modes of

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:46:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 XVI ABSTRACTS

 representation based on structural and thematic applications of the musical

 medium, i.e., the activation of intertextual relations, as well as emphasizing

 semiotic elements such as alliterations and rhythm.

 The texts of both authors thus document the life stories of failed characters,

 whose success, however, can be evaluated from the perspective of aesthetics.

 Furthermore, the texts trace the failures of literary subjects characterized by self

 destructive compulsions, anxiety, and obsessive behavior. These processes are

 manifested syntactically and phonetically by a repetition of semiotic patterns. The

 use of tonal repetitions as well as musical quotations allegorically reflects the

 compulsive mechanism of recalling and forgetting, reviving and repressing, which

 are largely connected to collective and cultural taboos.

 Bernhardt and Bachmann,s literary work is shown to embody the complexity

 inherent in any attempt to write in German "after 1945." These are their own

 "compositions of memory": penetrating, non-reconciliatory rewriting of life

 stories by means of musical poetics.

 Is the simile a metaphor?
 Motti Benari

 The paper examines the process of figurative reading in the presence of a marker

 (like / as), namely the unique cognitive impact caused by shaping figurative

 expressions as similes. The solution is sought through theoretical discussion and

 analysis of relevant excerpts from Hebrew poetry.1

 Recently Bethlehem argued that a simile does not necessarily indicate the

 presence of resemblance of some sort; the simile only presents itself as such via its

 marker, like/as, but actually it can bear a variety of figurative relations, of which

 metaphoric relations are only one possible option. Consequently, simile has only

 coincidental relations with metaphor, if any (Bethlehem, 1996: 1997)

 First I address this criticism, trying to reinforce the widespread view that a

 simile is indeed a sub-type of metaphor, and that there is no fundamental
 difference between them, that is, comprehension processes in metaphor and simile

 are basically similar.

 Next I distinguish the simile from the literal comparison in a new

 comprehensive way. Finally I try to identify and study the special impression a

 figurative expression might create as a result of being shaped as a simile.
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 Despite this basic sameness of simile and metaphor, the marker's presence in a

 simile has its unique cognitive effects, accumulating to a distinctive impact. I

 analyze the unique cognitive effects potentially evolved during the construction

 process of the simile's meaning.

 In this analysis this paper reexamines central issues pertaining to similes, their

 essence, and the cognitive processes they trigger in readers. Among these I focus

 on a problem never thoroughly explored so far: the essential nature of the

 coexistence of similarity and dissimilarity (without working against each other) in

 both metaphor and simile.

 Mourning the death of the math teacher's wife, by
 Nathan Zach: A play or a dirge?
 Reuven Shoham

 Nathan Zach's poem 'Metah ishto shel hamore le-matematiqa sheli' ('My math

 teacher's wife has died') was published in his second book Shirim Shonim (1960).

 The poem consists of a stanza of only seven words, thrice repeated with a few

 syntactical and typographical modifications. This construction has naturally

 stimulated a profound dispute among readers and critics as to whether it is indeed

 a poem. Among the critics who treat this text as a poem, most have identified the

 speaker with the author and therefore see the text as an exercise of Zach the poet in

 the banality of death and mourning. I suggest another view: if the speaker is not

 the poet but a teenage student, and the text is written as a "dramatic monologue,"

 one can follow the minor changes from stanza to stanza, and trace the emotional

 and psychological developments of the student from "unreliable speaker," happy

 to enjoy an unexpected vacation, to a "reliable speaker," who after three

 variations, gradually begins to grasp the real meaning of this death for his teacher

 and for himself. The poem begins with the student far removed from his teacher's

 pain and ends with the closest proximity possible between the two. What

 apparently begins as joyful nonsense concludes as a dirge.
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 ABSTRACTS XVIII

 The virtual pupil of the math teacher: On the limits of
 the poetic speaker's structuralization
 Yossef Milman

 In reference to Prof. Shoham's methodological statement on the interpretation of

 lyric poetry in his paper 'Mourning the death of the math teacher's wife...' I argue

 principally that only the structuralization of the poem's speaker as a dramatic

 character can prevent the romantic fallacy of identifying the poetic speaker as the

 poet himself. The present article points out the numerous and varied ways of the

 speaker's structuralization, including the identification of the poetic speaker as a

 "transparent voice," as the poet's persona or even as a "speaker-poet" representing

 authentically the poet himself. Such identification generally corresponds to the

 readers' expectations, and can certainly be legitimate in the case of lyrical poetry.

 Moreover, the dramatic structuralization of the poem's speaker, when it is not

 needed (for example, in Zach's other poem, "She is dead, the wife of my teacher

 of math"), can act against the essential defamiliarization of the poetical text, and

 thus lead to a kind of "naturalization" of the poetic expression and to the

 simplification and flattening of the poem.

 The pro-Israeli and anti-'Zionist' satire of Doron
 RosenblunTs Israeli Blues

 Gidi Nevo

 This article attempts to identify and analyze the main thematic motifs and the

 literary qualities that charaterize the journalistic writing of Doron Rosenblum, one

 of Israeli leading publicists. Israeli Blues (1996), Rosenblum's only printed

 collection of satirical essays, is argued to exhibit a capacity for rhetorical dexterity

 and corrosive irony which places him in the ranks of modern Hebrew literature^

 most acclaimed satirists, such as Yosef Perl, Mendele Mocher Sforim, Sholem

 Aleichem, S. Y. Agnon, Natan Alterman, Ephraim Kishon, and Amos Keinan.
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