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 השדח תירבע תורפס

 התדלוהל םינש האמ - גרבדלוג האל

 'הלודגה תישונאה הזתניסה' ירוסיי

 גרבדלוג האל תריציב הערכה־יא לש הקיטקלאיד

 ןמסיו תנע

 םידוגרפו תומוהת

 בקעי םסרפ ,ןיטע תרעבמ ,גרבדלוג האל לש ןושארה הרפס תעפוה םע ,ה"צרת תנשב

 1980 ןמכיפ) 'השדח תררושמ' התרתוכש המישר ותכירעבש זגיגדאזב תעה בתכב ןמכיפ

 תב הריעצה תררושמה רובע רתויב בושח עוריא רדגב התייה וז המישר .(40-38 ,[1935]

 :תוכרעמ ידדשמ תוערואמ השולש הזב הז הייחב וכרכנ תע התואב .עבראו םירשעה

 החלשש בתכמב .ןושארה הרפס תעפוהו לארשי־ץראל התיילע ,הפוריא תא התביזע

 ,תוריהזב ,הוואגב הבתכ איה ,הצרא התעגה רחאל יצחו שדוחכ ,יודנל הנימ התרבחל

 וילע האצרה התיה .החלצה ,ינמודמכ ,ול שי .רואל רבכ אצי תמאב ירפס' :ששחב

 תרוקיב .רבדמה והימו ורביד המ תעדוי יניאו םימעט המכמ היתעמש אל ינא ,םעה־תיבב
 ידש םירמוא ,"השדח תררושמ" םשב ןמכיפ לש רמאמ ."םינזאמ"ב לומתא קר העיפוה

 '.(207 ,2009 גרבדלוג) 'ויתיאר אל ןיידע ינא ךא ,תובוט בתוכ אוהשו ךורא

 .'וידחי' תרובח ישנא ידיב בר םוחב גרבדלוג הלבקתה הצרא האוב םע ,עודיכ

 ינפל ןושארה הרפס תא סיפדהל חרט ,וידר תחישב ותודע יפ לע ,יקסנולש םהרבא

 רפס' רואל איצוהל ענכוש רשא ,ונושלכ ,'ץראה םע'ו 'ריבג' לש ועויסב הצרא האוב

 דואמ םינפב הינפ תא לבקל יתיצר דואמ דואמ' ,וירבדל .'הנבוקמ הריעצ תררושמ לש

 סונכ תע' ,ןמכיפ לש ותריש לעו ותומד לע תובהוא תומישר שולש גרבדלוג הבתכ 1959-1956 םינשב

 ,149-141 ,1976 גרבדלוג וארו ,(1959) 'ורישו ררושמה' ,(1958) 'הרומש םינפב שא' ,(1956) 'רמז תעו

 "'ונלשמ דחא" אוה ןמכיפ בקעי ונליבשב' יכ השיגדמ גרבדלוג הלא תומישרב .200-199 ,198-196

 העבצה תועצמאב הלש דיחאה ןוטהו ותריש תולבגומ רבדב תוירשפא תונעט לע הנועו (198 ,םש)

 רכינ ינובירה ןמאה' םהיפל ,התג ירבד תא הטטצב .תויתפומהו תוילקיזומה ,תוננערה היתויוכיא לע

 הקלחכ ויה אלא ,ותריש תא ורצה אל' הלא תולובג ןמכיפ לצא יכ הפיסומ איה ,'ויתולובג תעידיב
 םזינומה דגנ רקיעב ,ןמכיפ תריש דגנ תונעטה ןמ המכ יכ ןייצל יואר .(199 ,םש) 'הנשדו הבוט

 .72 ,(1959) 1980 ךז לשמל וארו ,המצע גרבדלוג תריש דגנ םג ולעוה ,יתייווחה
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 ןמסיו תנע 8

 םגו חורב םידידי תרובח ,ונלש הרובחב םילקאה תא וניגפיש ,תוער לש תוקחוצ דואמ

 - יקסנולש ירבדב הלפכההו תופדועה ,תינושלה הקיטמגרפה תניחבמ 2.'םיישיאה םיסחיב

 םיישונא םיישק לש םלש םלוע ןהירוחאמ תוריתסמ - 'דואמ דואמ'ה ןושלב תופקתשמה

 םע יקסנולש לש ויסחיב ןהו 'וידחי' תרובח ישנא ברקב ןה םייתונמא םיטקילפנוקו

 הריעצה גרבדלוג לש היניע ורוא דציכ יקסנולש רפיס וידר תחיש התואב .גרבדלוג

 תוברה סופדה תואיגש תא התליגשכ החפייתה דציכ םג ךא ךורכה רפסה תא התאר רשאכ

 3.וב האצמש

 תלבקב הבר תובישח התייה ןמכיפ לש ותמישרל םג ,יקסנולש לש םינפה תלבק דצל
 רודל ךייתשהש ררושמ יפמ 'ךריבש ימי תמישר התויהב ,תררושמה דובכל הכרענש םינפה

 הקירוטרה .'הנרדומה' וא 'תמדקתמה תוברתה' יגוחל תינורקע תוניוע הליגש רוד - רחא
 :דגיהל תומדוקה תוחנה לש ןתלילש ךרד םייבויח םיכרע בוציע לע תנעשנ וז המישר לש

 תינוגיפא הניא איה :בושחל רשפא ילואש יפכ ,הנידעו תישנ תררושמ 'םתס' הניא גרבדלוג

 ,ןמזה חורב ,תלבותמ המישרה .החוכ רכינ ,ראשה ןיב ,הזבו - תיאקסנולשה הקיטאופה לש
 חסונב ,תורימחמ הדימ תומאב הדימע־יא וזיאל תועגונה והשמ־תומומע תויוגייתסהב םג

 ,[1935] 1980 ןמכיפ)'סנואמ תצקמד תצקמ םג םימעפו ,שודג ,בכרומ םימעפ [...] יוטיבה'

 .םלש והשמ קפס ילב הווהמ ץבוקה' :לשמל ,הלילשה ךרד לע תוחסונמה תואמחמ ןדצלו ,(38

 ,(ץוחבמו םינפבמ םיטעומ העפשה ינמיס ןיחבהל לקנ םג םא) םייערא תולוק טעמכ וב ןיא

 יקסנולש ןיב תוענמנ יתלבהו תושרופמה תואוושהב ךא .'תילטנמירפסקא תושקתה םג ןיאו
 'תוריינמ'ב התטילש תורמל ,'רתוי הבוטו תיתימא'כ הספתנ התריש ,גרבדלוג ןיבל 'םישדח'הו

 טרפוה וארו ,לארשי לוקב 1970 ראורבפב 4־ב הרדוש ,ותייחנהבו טרפוה לאומש תכירעב ,החישה

 .תוליעומה ויתורעה לעו הטלקהה תא ידיל רסמש לע יקצוקיט ןועדגל הדות .1970
 הארמל היכב לעו ץראל גרבדלוג לש האוב ינפל ןיטע תועבט תספדה תוביסנ לע יקסנולש לש ורופיס

 גייתסמ רנביר היבוט .'תינברוא הדגא' לש ךפונ םינשה תוברב הטע וב ולפנש תוברה סופדה תואיגש

 יפכ ,רפסה תאצוהב חרט ודבל יקסנולש אלש ,תיטרפ החישב ןעט (אריפש) ריפש .ד.אי :רופיסה ןמ

 תסרגל ףיסומ ףא רנביר .(206 הרעה ,29 ,1980 רנביר) 'החרט הלוכ הרובחה אלא ,וירבדמ הלועש

 .387 ,1999 ןורימ לצא םג תואכרמב ךכ רחא עיפומה ,'היתורעש תא הטרמ' יוטיבה תא יקסנולש

 'הרוק לצ'ב האבוה גרבדלוג ,וירבדל .וז הנצס השחרתה ןכיה רורב אל יקסנולש לש תדעותמה הסרגב
 רשאב יקסנולש ירבדב הזרפהה תא ןייצל יואר .התוחפייתה תא עמש רזח רשאכו ,עגרל אצי אוהו

 יקסנולשל החלש המצע איהו רוא תוארל דמוע הרפס יכ בטיה העדי גרבדלוג ירהש ,העתפהה ידממל
 לש] התדר םע' הכרענ 'וידחי' תרובח לש םינפה תלבק תביסמ יכ רפסמ ןורימ .יוצרה םירישה רדס תא

 תיטאופה היסרגרה ןמ עבונה לודג יכב לש ילמס דמעמ יכבל סחיימו (םש ,םש) 'הניפסה ןמ [גרבדלוג

 יוציממ' התביתכ תא הטהש ךלהמ - ילארשי־ץראה םזילובמיס־ואינל תררושמה לש רתיה־תולגתסהו

 רשאכ 'הדגא' התואל ךבדנ יתפסוה ינא םג .(386 ,םש) 'תמדקומה התרישב ןמתסהש דוסיה לאיצנטופ

 הל שגוה רשאכ התבוגת תאו היינואה ןמ גרבדלוג לש התדירי תא 'ןורכיזה ןמי ידימלתל יתראית

 (...הפיח למנב) היינואה ןמ תדרויה תררושמה לש תניימודמ הנומת הדמע יניע דגנל .ןושארה הרפס

 םיה דצמ למנל השיגה ,עודיכ ,םשו ,ופי למנל העיגה גרבדלוג םלוא .ךורכה הרפס תא ישכ תלבקמו

 .ופי ייברע ידיב וטשוהש תוריס תועצמאב ףוחל אופא ורבעוה םיעסונה .םיעלס ידי לע המוסח
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 9 'הלודגה תישונאה הזתניסה' ירוסיי

 תא םג םא ,םימעפל תמגופ הז גוסמ תויזואוטריווה גרבדלוג האל לש הירישב' :הלוכסאה לש

 \(40 ,םש)'חקיע־לכ הל ער ןמיס הז ןיאו) דואמ בוט תעדוי איה הכאלמה

 לע תורוגשה תובוגתה םעו תואשילקה םע ןמכיפ לש ותודדומתה לע דומעל ןיינעמ

 ',יריל קר .יריל ררושמ איה גרבדלוג האל יכ הארנ' .השיא־תררושמ לש ןושארה הרפס

 .(38 ,םש) 'תיריל הריש ותונמואש ימב ונימיב אנקל ןיא ,ןכ' :הרעה ףיסומו בתוכ אוה

 ,התריש לש תקהבומה תוירילל ןמכיפ אופא סחיימ גרבדלוג לש ןפודה תואצוי תא

 תררושמה לש הדוחיי תא ןייפאל הטונ וניא אוה .התפוקתב גוהנה ןמ התונושב תטלובה

 השיא־תררושמכ הדמעממ הרואכל שקבתמכ ,תונידע וא תוישנ ןוגכ תונוכת תועצמאב

 השדחה תררושמהש תירילה הפולחה תא שיגדהל רחוב אוה תאז םוקמב .תע התואב

 ףוריצ' תניחבב אוה ןמכיפ לש ותסיפתלש ,שדחה םעטלו תיאקסנולשה הלוכסאל העיצמ
 היטהל תאז לכב ןמכיפ קקזנ ותמישר ילושב םלוא .(40 ,םש) 'תוינונגס תויועה לש

 ףיסומ אוה גרבדלוג לש התרישב םירכינה תורגבהו קופיאה לע חבשה ירבדב :תירדגמ
 ןיב האוושה ךרוע ףא אוהו ,'תוררושמה היתורבחבש תובוטב םג' ךכל 'ונלגרוה אלש'

 .ןוראב הרובד ,ותפוקת לש הלודגה תינקיאזורפה ןיבל גרבדלוג לש 'תירילה הניבה'

 הרישה לש יופימה השעמב תדמאנ הנניא ןמכיפ לש ותמיש־ תובישח ,ונניינעל ,םלואו

 הרצקב ןייפאל ןויסינב אלא ,הכותב גרבדלוג לש המוקמ תעיבקב וא ןמזה תב תירבעה
 רישל תחא תינשרפ הרעה תועצמאב תררושמה לש התריצי לש םיילוגסה יפואה יוות תא

 לש םינושארה םירוטה ינש תאו ןושארה תיבה תא ןמכיפ טטצמ ותמישרב .'םינבל םימי'

 :ינשה תיבה

 .המחה־ינךק ץיקב ומכ םיפרא ,םינבל םילע
 .רהנה בחרמ לע הלודג תודי־זב־תולש

 .הממד־תלכת לא החורל םיחותפ תונולח

 .רחמו לומתא ןיב םיהבגו םירשי םירשג

 .ויתוקיפד תוניתמב הנומו ומצע לא לגרתה יבבל

 5[."נ רתומ ,סיפתמ ,עגרנ ךרה סומתךה קתמלו

 םזינרדומ ןיב קבאמה עקר לעי תיאקסנולשה הלוכסאה תרישמ ויטע מ8במ לש (הבוטל) הדרפהה לע

 ןורימ םג ואר - חמצ המלשו ןמכיפ בקעי ,'םיקיתווה םירקבמה' לש הדרפה - 'תינרמש הקיטנמורל

1999, 323-321. 

 תחפסל \\ילג •.חתפ ןועובשה לש ו ןויליגב ,1932 ינויב 28־ב הנושארל ספדנ 'םינבל םימי' רישה

 ,1959־ב ,ךכ רחאו ,ויטע ת\יןבם רפסב סנוכ אוה םייתנש רובעכ .הגבריקב םיירבע טירפ■® ליפ

 תפלחה אוה םיחסונה ינש ןיב רבעמב רתויב טלובה יונישה .םילק םייונישב ,רזתאובר זברוקוונ רפסב

 תוברב ידמ 'תיעוצקמ' התשענש הלימ - טטצמ ןמכיפש ןושארה חסונב העיפומה ,'סומתר' הלימה

 .רחואמה חסונב 'בצק' הלימל - םינשה
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 ןמסיו תנע 10

 ילוא איה ,ןמאה תוניתמ ,"בלה תוקיפדבש וז תוניתמ"' :ןמכיפ בתוכ ולא תורוש לע

 ־לכ "הנותמ" הניא הלא םירישב תכלהתמה חורה םג םא ,וז הרישב רתויב רקיה וקה

 תופיקש וז ,תישירחה הענכהה וזו ,רומוהו באכ יוקשה ,יבבלה רופיסה ןאכ רקי .רקיע

 תגרואה ,ןמא תמכח לע ,בלבש יומס רשוע לע דיעמש המ לכ - המודמה ןויפרבש םלועה

 ןאכ עיבצמ תשרופמ־הקמקמחה ותפשב 6.(39 ,םש) '!הימוחנת־ידוגרפ תא םוהת לכ לע

 תוניתמ ןיב דואמ תמיוסמ העונת ,ונושלב ,'המודמ ןויפר' רציימכ רישה לע ןמכיפ

 ןמ אצויה והשמ ןיב ,הילשאל תורכמתה ןיבל תיטסילאיר תופיקש ןיב ,'תוניתמ' ןיבל

 .תיתונמאה הלובחתה תוסחב תוסכמ־תולגמ תוציחמ לש תכרעמ ןיבל תושגר־גופסו בלה

 גרבדלוג לש התרישב רומוהו באכ לש דחוימה בוריעה תא ןייצמ אוה הלא וירבדב

 ,הברה ותוניתמב ,ףשוחו ,(וז הריש לש םירבודמ תוחפה םינייפאמה דחא אוה רומוהה)

 לש 'ןושלב יוסיכו יוליג' הסמה לע תררושמה לש תידוחייה היצאירווה תא ,רמול שי

 קילאיב
 לע תגרוא ןמאה תמכח ,וחוסינב .תילאוטסקטה תוינשוחבו שגרב יוסיכו יוליג -

 ךכל .תרחא אלו וז םוהתל אקווד םימיאתמה םימוחנתה - 'הימוחנת ידוגרפ' תא םוהת לכ

 תגיראב גרבדלוג לש התריציב דימת הכורכ םוהתה ימיאב תוננובתהה יכ ףיסוהל ןתינ

 .'הימוחנת ידוגרפ' םגו 'םוהת' םג תעב הב איה םוהתה ,קויד רתילו ,םימוחנת ידוגרפ

 הקיסעמ וז הלאש ?םוהתה תא לטבל ילבמ םימוחנתה ידוגרפ תא גוראל רשפא דציכ

 םאו רצויכ םא ,ותוא הדירטמ םויקה ימיא םע תונמאה לש התודדומתה תייגוסש ימ לכ

 תמייק הקיטאופ לע ותונעשיה ,גרבדלוג לש 'בטיה יושעה' רישה .הריצי לש ןעמנכ

 לכב תררושמה לש דימתמה חווידה ,תוילקידרמ (?תיגולואידיאה) ותוענמיה ,'תדבוע'ו

 לע תורהצה םיליכמה םיבר םיריש דצל תובזכנ תובהאו תודידב לע הריציה תוגוט

 הלע קרי חסונב ,'ימוימוי'ב 'ןטק'ב 'עונצ'ב ,טעומב תוקפתסה
 ,'םויס') 'בוט יכ יתעדיו -

 לש םמשורל תוענכנה תואירקל וליבוה ולא לכ - ([244 ,א ,1986 גרבדלוג] א ריש

 תררושמה לש םיישממה הייח תאובבב תוקפתסמ ןה ךכ ךותבו ,הירישב םימוחנתה ידוגרפ

 לש התריצי זול יכ החנהה רמולכ ,יפרגויבה לשכה .םוהתה לש חכונ יריש־ץוח זמרכ

 ןב אללו םידלי תכושח הייח לכ הרתונש הדדוב השיא לש הלבס רואית אוה גרבדלוג
 שחרתמה תא תוארלמ וניניע תא רוועל לולע הז לשכ - תונמאב םימוחנת האצמו גוז

 .התריש לש תומלש תוביטחב

 ללכ םיאתמ וניא ,הטושפכ תוניתמ לש דיקפת ,ונתוברתב גרבדלוגל ןתינש דיקפתה

 םא םגש איה ןאכ תעצומה תיפולחה האירקה תחנה .תמדקמ התרישש םיכרעלו תולאשל

 ןבומ הארנ 'הריצי-תודידב-השיא' ףוריצה םא םגו ,'רוגס' הארנ גרבדלוג לש טסקטה

 היפרגויבה םגש 'קחשמ' ,תררושמה העיצמש יתונמאה 'קחשמ'ל עקר אלא הז ןיא ,וילאמ

 ןורתפ הגיצמ גרבדלוג .'תומוהתו םידוגרפ' לש הקירוטר התואמ קלחכ וב תברועמ הלש

 .(תרבחמה) רוקמב תושגדהה ,ךשמהבו ןאכ 6

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:44:52 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 11 'הלודגה תישונאה הזתניסה' ירוסיי

 תוישגר תויוכיא ןיב םיענה טטר וא בוהבה תועצמאב הידוגרפו םוהתה תייעבל ןיינעמ

 ,טויפלו הצילמל דעבמ ,ןמכיפ לש וירבד .לופכ רוביד םירציימה םידגונמ םיכרע ןיבל

 ־וכיספה התדמעו התריצי לש ידוחייה םקרמה רואיתב םינושאר ירבד תניחבב אופא םה

 הקיטאופ .'תבהבהמ הקיטקלאיד' התונכל ןתינש הקיטאופ תרציימה תררושמ לש תיטתסא
 םלועל (טעמכ) איה םלוא ,םידוגינ ןיב הזתניסל הריתחה תוסחב תומלש ןיעמל תפאוש וז

 וחוכבש שדח גשומ תגצה אלל ,'הרשפ' אלל םידוגינה תא 'תבהבהמ' אלא תמלשנ הניא

 יתש לע החיספה תובקעב .יטנדנצסנרט בצמכ ,םהילעמ תולעתהלו םידוגינה תא ליכהל

 הניא'ש תוניתמ לש םשור ,ןמכיפ לש וירבדב זמרנה םשורה תופוכת רצונ םיפיעסה

 .'רקיע־לכ הנותמ
 טקפא' תא תרציימ הריעצה תררושמה 'םינבל םימי' רישב :ךכ םג תאז ראתל רשפא
 אבומ דחאה דצה ןמ .תודידבה לש לופכ חטוב גוציי תועצמאב 'תוניתמ אלל תוניתמה

 ומצעל קפסל לוכי םדאה ובש בצמ ,האלפנ שפנ תאשמכ תודידבה לש רואית רישב

 תרגש לש רואית אבומ רחאה דצה ןמ ,(לילעב הנותמ יתלב תוילאטוט) ויכרצ לכ תא

 ,הרירמו תיטתאפ העינכ ,ומצע םויקכ ספתנש המ לכל רבעמ יוצמה קירב תודידבה

 תויורשפאה יתש .םיקירו םיכורא םימי תבוטל תודידב ונניאש המ לכ לע טלחומ רותיו

 תוניתמה טקפא רצונ ךכ .הערכה־יא לש בצמ איה ותאצותש גולאיד ןהיניב תומייקמ

 ,תעבוק ,תקדוצ ,תחא הסיפתל הב עיגהל ןתינ אלש תואיצמכ רישה תא ןייפאמה דחוימה
 .ללכו ללכ ןותמ וניאש בצמ - קרפנ וניאש חתמ דצל

 .החוורל םיחותפ תונולחב הינפל שורפ ולוכ םלועהש תנגומ תודידב תראותמ רישב

 קתמ' ,'הממד תלכת') תוקפסמ ךא תומוגע תויטתסניס תויווחב הרוזש וז םייח תייווה

 טעמכ וזש דע ,המוטאה תודידבה תרגשל תענכנ תרבודה יכ הארנ םימעפל .('ךרה בצקה

 תורושב קוידב תאש רתיב תדדחתמ תודידבה לש הביט תלאש .התעדמ התוא האיצומ

 :רישה תא טטצל קיספמ ןמכיפ ןהבש

 ,ויניע תא ריגסי םרטב ושךע־ריש רמזמ קוניתכ

 .רמזמ הןלספו המדרנ האלה םאה תע

 !םיקירו םינבל םימיז ,םכתקיתש תאשל לק ךכ־לכ

 רבכשמ ולדחו ךיחל ודמל יניע ןה

 .םיקדה ץורמ תא ןועש־חול לע זרזל
 (53 ,א ,1986 גרבדלוג) .רחמו לומתא ןיב םירשגה םיהבגו םירשי

 ומצע תא םידרהל ץלאנה קונית תנומתמ רתוי תררמצמו הדדוב ,הגונ הנומת שיה

 תאשל לק ךכ־לכ' רוטב הרמה תינוריאה המינה הרורב אל םאה ?שרע ריש תועצמאב

 הז ןיאה ?'רוצע' רורמתכ האירק ןמיס ססונתמ ופוסבש ,'!םיקירו םינבל םימן ,םכתקיתש

 תושקבמ ןניא תודידבה לש השקה תמאה תא ריתסהל ידכ ךייחל ודמלש םייניעה יכ רורב
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 ןמסיו תנע 12

 ןוממישה ןמ ץלחיהל תורשפא לכמ השאייתה תרבודהש םושמ ,ןמזה תא ץיאהל דוע

 לש םתוחהו יזכרמה םשורה איה תצפנתמה הילשאה ,וזכ האירק יפ לע ?התוא ףפואה

 'חפב לפנ'ש ארוקה יכ ןכתייש ,'תודידבה תוולש' לש הריוואל הרזח ךרד דוע ןיא .רישה

 .רישה תליחתב המויקב שח

 .'תוכפהתה'ה דוסי תא הב שיגדה ,'םינבל םימי' רישל וז חורב תונשרפ גיצהש ,ןורימ

 רחאלש הפוקת המודמ הוולש לש העטמ הור־ךולהב ןאכ תראתמ גרבדלוג האל' ,ותנעטל

 .(382-381 ,1999 ןורימ) 'הווקתה ןמ שואייה ןדבוא רחאלש וליפאו הווקת לכ ןדבוא

 הקימעמ האירק ךא ,'תועגרתהו סויפ לש םיקותמ םימי הרואכל' ראתמ רישה ,ותטישל

 תכפוה הקותמהו החונינה חטשה ינפ תייווה יכו תבזכאמו הבובנ הוולש יהוז יכ הלגת וב

 תרתתסמה תרדוק תישגר תמא'ל 'תשגרומ־יתלב טעמכ תויהל הלוכיה הלק העונתב'

 הניא וז הלק העונתש םושמ ,ימעטל ,יקלח ךא ןוכנ הזה רואיתה .(םש) 'םהירוחאמ

 תפסונ הלק העונתב .רישה לש 'תילרוטספ'ה האירקה לש הכופיהל וא סיזטסל הליבומ

 ,'תודידבה תוולש' ,רישה לש הנושארה הזתה רחא קיזחמ־הרחמה רחא שגרל םירזוח ונא

 ךלהמב תולת־יאבו הייפיצ רדעיהב ןייפאתמ הז בצמ .תוסייפתההו רותיווה לש קתמלו

 ןמ הלועה הנבותה .שרע יריש ול תורשו ןקונית תא תודלוי םישנ ובש ןיקתה םייחה

 םהבש םייח יבצמב קרו ךא םייקתהל היושע 'הממד תלכת' לש השגרה התואש איה רישה

 ,'הממד תלכת' לש ךכוזמ דחא עגר תווחל תורשפאה .םוקמ םושל םיליבומ םניא םירשגה

 .תמייקו הרירש תורשפא רדגב איה ,םיימצעה םימחרהו תודידבה לטנ אולמ תא הוושה

 ךרע ןתמ לש תורשפא ,שממ לש הדימל ךילהת ןאכ שחרתמ וז האירק יפ לע

 ודמל [תמאב] יניע' תניחבב ,תינללושה התוקירל תטלחומ תורסמתה אלל ,תודידבל

 ןויקינ םיאטבמ ,הלק היצאירווב ןורחאה רוטב םירזוחה ,םיהובגהו םירשיה םירשגה .'ךייחל

 ךותמ םעפה ,'תודידב תוולש' ,הנושארה הדמעל הבישה תא שיגדמה רזוח 'זאמיא - ישפנ

 אקווד העיבצמ הניא יוטיבה לע הרזחה .תויולצנתהו םילותיפ אלל ,תרחא תילטנמ השיג

 היושע איה ;ןורימ ירבדכ ,םוקמ םושל םיליבומ םניא ולא םירשג יכ רורב תעכש ךכ לע

 אל םעפה ךא ,ןמזה ןמ םדאה תא ררחשל תודידבה לש התלוכי רבדב רוהרה אטבל םג

 .תוממתיה לש הדמעמ

 תודוא לע הלאש גיצהלו בוש ךפהתהל יושע רישה תפסונ הלק העונתב ,ןכ לע רתי

 יכ םיעגרל המדנ האירקה ךלהמב .תוינשב רומאכ ןייפאתמה ,תודידבל סחיה לש וביט

 םג וב העיפומ םיתעל ךא ,תודידבה לש םימודמה היבחרמל זוב רקיעב אטבמ רישה

 םעפו תודידבה תבהא יפלכ תימצעה הינוריאה תרבוג םעפ :קותמ־רמה המעטמ תולעפתה

 אל וליפא ,תוכפהתה לש תינבת ןאכ ןיא .תודידבל יבויח ךרע קינעהל הייטנה תרבוג

 רוקמ .רחא האירק ךילהת והז 7.יטטס תויועמשמ יוביר ןיא םגו ,המודמ תוכפהתה לש

 לע ,ךפהתמה רישה' ירפ םחנמ לש ורמאמ יפ לע ,קילאיב לש 'ךפהתמ'ה רישב האירקה ךילהתל המודב 7
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 13 'הלודגה תישונאה הזתניסה' ירוסיי

 ילילשה ךרעה .הגות לש רוקמל השענ תודידבה םע סויפה - ךפהלו ,סויפל השענ הגותה

 ןוצרה :אדירג תוקירל תישענ הלענ ךרעכ תודידבה - אוה ךופהנו ,יבויח ךרעל השענ

 לש תוירשפא תויונשרפ יתש ןיב ץצורתהל ויארוקל םרוג רישה .ךפהלו ,חרוכל השענ

 וניא םלועל ךופיהה .הלודג 'תודידב תוולש'ו הלודג תודידב תוולש :תודידבה תעפות

 היושעה ,םלוע-ימצע תעידיב תועבקיהה תמחנ :ויתופולח יתש תא בהבהמ רישה .םלש

 8.אצמנב הניא ,תויורשפאה יתש תא הכותב ליכהל

 גיצמ ןושארה תיבה .רישה לש ידוזורפה רושימב םג םייקתמ הערכהה־יא ןורקע

 תשר תרצונ םיאבה םיתבב םלוא ,הערפה אלל םרוזו םלש ,ידמל רידס ינושילש ףצר

 הוולשה תרפה לש היווחה תא תפקשמ הידוזורפה ,הרואכל .רתוי תידירביה תילקשמ

 רוטבו ,('ךרה קתמה' ףוריצה ירחא) תילקשמה תשרב 'םירוח' םירעפנ ינשה תיבב .המודמה

 הלימה ירחאו 'לק ךכ לכ' םילימה ירחא תולפשה יתש תורסח ישילשה תיבה תא חתופה

 תופכל היושע וז העפות .('ןועש חול' םילימה ינפלו 'ודמל' הלימב ,ךשמהבו) 'םכתקיתש'

 הריצע ןיעמב ,םהיקספהו םהיתורסחה לע ,וללה םיתבה ינש תא אורקל םיארוקה לע

 םע םורזלו ךישמהל - ריבחתה תוסחב - תרשפאמ איה תאז םעו ,ילקיזומה ףצרה לש

 השילגה קר .(רומאכ ,הרואכל קר ךא ,'לוקלק') רחא תצק בצקב רישה לש תוילקיזומה

 לש הרישב האירקה ךילהתב םג .(1968/9 ירפ) 'קילאיב ירישב תיטנמסה היציזופמוקה לש דחא ןורקע

 ןאכ ,קילאיב לש ורישל דוגינב םלוא ,תודגונמ תויועמתשה תואשונה תורתוכ יתש תורצונ גרבדלוג

 םג .(609 ,םש) '[האירקה ךילהת לש] םינושארה ויבלשב םוקמ הל התנקש' תרתוכה לש הפלחה ןיא

 ,ואולמב רישה תא עמשמל ידכ וב תכלל שיש ןוכנה קיפאה והמ הערכה תלבקתמ אל ךילהתה ףוסב

 .הערכהה־יאל רסמתהל םישרדנ םיארוקהו

 םובלאב ןכו ,(1979) ד\גרש*רז\ םעפזג ומובלאב ללכנו בודיי המלש ידיב ןחלוה 'םינבל םימי' רישה

 ןחלל תובוגתה יפ לע .רטפלק קחציו יול בוט םש םע הלועפ ףתיש בודיי ובש ,(1979)ןררבונ לילצ

 ודצ תריסמב אטוח ןחלה ,ןורימ לש ותטישל .רישה לש עתעתמה ומשור לע המ־רבד דומלל ןתינ

 יכ תועטב ןייצמ ןורימ ,בגאו ;381 ,1999 ןורימ) רדוקה ונכותמ תומלעתהבו רישה לש קותמה

 ,ערברלרנ. ™ל תררש רוטילקתל תפרוצמה הרצק הרעהב ,רנביר .(וילירמא ינומ אוה רישה ןיחלמ

 ץירמ וניאו םייניע הארמב קפתסמש ברה החור ךרוא לע הדיעמ רישב תרבודה' :הכופה הדמע עיבמ
 ינש לומ .(2003 ,'קסיד ענעני) "'הלודג תודידב־תוולש" םע הניכסהש הארנ יכ ,ןמזה תא זרזל התוא

 ןעוט ,רישב תגצומה תודידבה לש היפואל רשאב תיעמשמ־דח תינשרפ הדמע םיגיצמה ,םירקבמה
 האלי :תודידבל יטנלוויבמאה וסחיל םיאתמו רישה תולימ םע דסח השוע ןחלה יכ יקסנוסרח יסוי

 ותוא תא בבחל החילצמ איהש ךכ ידכ דע תבאוכה היצאוטיסב םג תנעשמ תאצומ [...] גרבדלוג

 ומצע לא לגרתה יבבל' :תנחלומה ותסרגב רישה ירוט תא יקסנוסרח טטצמ הז רשקהב .'ערה שגרה

 רסוח אטבמ רישה' ,וירבדל .'עגרנו רתומ סיפתמ ךרה בצקה קתמלו /.ויתוקיפד תוניתמב הנומו

 http://www.yosmusic.com/) 'תולבגמ אלל םליכהלו םירבדב ןנובתהל תלוכיה תא ,ישגר תולובג

news.asp). ירישל םלשה רפיכזר - םיררונש תרזנרלזג רפסב סנוכ 'םינבל םימי' רישה ,העתפהה הברמל 

 ובתכנ אלש ,םירחא םירישי םג ללוכ רפסה ,ךרועה ירבדל .(34 ,2008 [ךרוע] רגניסמ) טיירבע שרין

 תירחאב .(6 ,םש) 'המדרהה תעשל םימיאתמל םתוא םיכפוה םהבש יפויהו ךורה םלוא ,שרע ירישכ

 ,םחנל ,עיגרהל :שרעה־ריש לש ןושארה ודיקפת והזו' :ינילק גולוכיספ ,ןהכ רנבא עבוק רפסל רבדה

 קוחצל ,קבחל ,קחשל ךישמנו םוקנשו חוננו בוט ןשינש ,חוטב היהיש החיטבמה הוולש ןימ ריבעהל
 .(60 ,םש) ילודגלו
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 ןמסיו תנע 14

 זרזל / רב?שמ וללחו ךרדל ודמל יניע ןה') ינשה תיבה לש ישילשה רוטל ינשה רוטה ןיב

 םיקסע'ו העיגר רדשל תיריבחתה הדיחיל תרשפאמ הניא ('םיקדה ץורמ תא ןועש־חול לע
 ינש םירצונ הטילקה תייהשה תוסחב :תועמשמה םוחתמ טקפאה םג ףרטצמ ךכל .'ליגרכ

 .(ךייחל) ולדחו - ךייחל ודמל יניע :הז דצל הז םימייקתמו הז תא הז םילטבמה םידגיה

 לע תורבגתהה ירחא ,רישה לש ופוסב (יטספנא רטמטנפ) םלשה רוטל הרזחה ,תאז םע

 .'תודידבה תוולש' תזת לש שדחמ־הלבקה תורשפא לע זומרל היושע ,המירזה תערפה

 ,ללכב גרבדלוג לש התרישבו ,'םינבל םימי' רישב תושחרתהה תא ראתל אופא השק

 .'ורבשו םולחה' וא 'השלוח לש החוכ' ,'הייחתו העיקש' ןוגכ תורוגש תואחסונ תועצמאב

 תושעל ידכ הב ןיא רישה לש ןדועמה וא ףיקעה ינורומיסקואה יפואה לע העבצה םג

 יטתיטנאה הנבמה תא ריבסיש רואית שפחל שי 9.וב תללוחתמה העונתה םע אלמ קדצ

 וא תלטבמ הניאש ('םגו םג') תויביטקנוינוקה תא ,תוינמז־ובה תא ,ולש חכונ־אבחומה

 .רוחבל אל תושקעתהה תא רמולכ ,('וא-וא') יביטקנויסידה הנבמה תא ןיטולחל החוד

 יצירעמ ,גרבדלוג לש היארוקמ םיבר יניעמ רתסנש המ תא ריהבהל יושע הזכ רואית

 םיגרואה םיטקילפנוקה תא החיבנמ איה ובש דחוימה ןפואה - דחאכ היללושו התריש

 .םחיכנהל ידכ םיטקילפנוקה תא הריתסמ ,ןיפולחל ,וא ,םריתסהל ידכ הלש טסקטה תא

 ןורקיע לע תותתשומ התביתכ תונש לכב גרבדלוג לש היתוריצימ תובר יכ המוד
 - 'ותרוצ תא הנשמה דכה' וא 'יתנתוח-יתשא' ,'זוורב-בנרא' חסונב הדיח־ירויצ לש

 multistabiiity in) 'הסיפתב תויועיבק יוביר' הנוכמה העפותה תא םימיגדמה םירויצ

10.(perception לש תיגולוכיספה התובכרומב ןוידה תחיתפב ,היליעפו תרבו» עודיה ורפסב 

 :ךירבמוג טסנרא בתוכ ,הילשאה

 לק .תואסרגה יתש תא תולגל לק .זוורב לש וא בנרא לש הנומת רויצב תוארל םילוכי ונחנא

 הילשא ונל ןיאש רורב .היינשל תחא תונשרפמ םירבוע ונחנא רשאכ הרוק המ ראתל תוחפ

 שמשמה יטאופ ילככ גרבדלוג תרישב 'ןדועמה ןורומיסקוא'ב בחרנה שומישה לע עיבצמ בולשיפ דוד 9
 תועצמאב 'תבכרומ ,השדח תודחא רוציל ידכ' םילבוקמ םידוגינ וא םיינורומיסקוא םיכפה תשגפהל
 ותואל תוכייש וא) רישי ירופאטמ וא ,ימינופיה סחיב דמוע ב חנומ רשאכ ,ב חנומל א חנומ תכמסה'

 רבודמ .(57 ,2000 בולשיפ) 'א חנומ לש םינוטנאה םע - רישי ימינוטמ סחי וא ,(יטנאמס הדש

 .יתודידב תוולש' ,ונלש הרקמב ,וא ,(50 ,םש) 'יתבהא םונהיג' ןוגכ םיפיקע םיינורומיסקוא םיפוריצב

 ןייצל ןתינ .תניינעמו הכורא םהב יגולוכיספהו יפוסוליפה שומישה לשו וללה םירויצה לש הירוטסיהה 10

 ויפוא .1892 תנשב ינמרג יטסירומוה ןועובשב הנושארל הארנכ עיפוה 'זוורב-בנרא' רויצה יכ הרצקב

 ינקירמאה גולוכיספה לש רמאמב רויצה לש הסרג המסרפתה 1899 תנשב .יסדנוק אופא אוה ירוקמה

 םג אלא םישוחה ינותנב קרו ךא היולת הניא הייארה יכ תוארהל הרטמב ,(Jastraw) ורטס'ג ףזו'ג

 ורפס לש ינשה קלחב הז רויצב ןד ןייטשנגטיו גיודול .(טלטשג) חומה לש תונשרפה יכילהתב

 רחאמ .(Wittgenstein 1953, 165) 'seeing as' סופיטמ ןושל יקחשמל המגודכ ,םייפימליפ םירקחמ

 רישכמכ ,הז רויצ יכ בושחל םיבר ועטוה ,ורטסיג תא אלו ,ןייטשנגטיו תא ורפסב ריכזה ךירבמוגש

 ןכו ,315 ,(1959) 1988 ךירבמוג וארו ,ןייטשנגטיו לש האצמה אוה ,יתסיפתה םזילאודה תנבהל

Peterson, Kihlstrom, Rose and Glisky 1992 
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 .תויחה ןמ תחאל ףא רתויב המוד הניא ריינה לעש הרוצה .'םייתימא' זוורב וא בנרא ונינפלש

 זוורבה לש ורוקמ רשאכ ,והשלכ קד ןפואב המצע תא הנשמ הרוצהש קפס לכ ןיא ןכ יפ לע ףאו

 רמוא ינא .בנראה לש ויפ רותב וישכע תטלוב החונז םדוק התיהש הדוקנו בנראה ינזואל ךפוה

 ?'זוורב'ה תונשרפל םירזוח ונחנא רשאכ ונתוסנתה ךותל תסנכנ ללכב איה םאה לבא ,'החונז'
 הרוצה תא תוארל ,'םש אצמנ תמאב'ש המ ירחא שפחל םיצלאנ ונחנא הלאשה לע תונעל ידכ

 רובעל םילוכי ונחנא .תמאב ירשפא וניא ,הרהמ דע םילגמ ונא ,הז רבדו ,התונשרפמ דרפנב
 תא םיאור ונדועב בנראה תא 'רוכזנ' ןכ ומכ ;תכלוהו הלדג תוריהמב היינשל תחא תונשרפמ

 תוסנתהל םילוכי ונא ןיאש ונל ררבתי ךכ ,הדיפק רתיב ונמצעב ןנובתנש לככ לבא ,זוורבה
 םא םג יכ ,חותינל וא רואיתל השק ,הלגנ ךכ ,הילשאה .תחא הנועבו תעב תויפולח תויונשרפב

 ותימאל ,לכונ אל ,הילשא תויהל תבייח הנותנ תוסנתה לכש הדבועל ילכש ןפואב םירע היהנ
 .(18 ,[1959] 1988 ,ךירבמוג) הילשאב םיסנתמ ונחנאש העשב ונמצעב ןנובתהל ,רבד לש

4^ 

 בנראה תא קר הארנ 'זוורב-בנרא' ראתמה רויצב הנושארל ןנובתנ רשאכ יכ אופא ןכתיי

 חונל םלועל לכונ אל היינשה תורשפאה תא הארנש עגרב םלוא ,זוורבה תא קר וא

 הסרג' שי ארוק וא ןנובתמ לכל .הדיחי םלוע תנומת וא תחא תינשרפ תואדו לש הקיחב

 ,'םינבל םימי' רישה לש הרקמבו - התוארל ידכ תושעל ךירצש המ לכו ",תרחא 'היינש

 םלוא .תולכתסהה תיווז תא תונשל אוה - הריהזמה תודידבה תמועל תלוונמה תודידבה

 ארוקה וב האירקה תובקעבש ,ךפהתמה רישל דוגינב .דוכלל רשפא־יא המצע תוינשה תא
 תאז יתיאר אל דציכ' ומצע תא לאושו אטח לע הכמ ,וידי ןיב ושאר תא ןוהמיתב ספות

 ונאש עגרב תחא תונשרפב ונתבשחמ תא עבקל ונל רשפאמ וניא רישה הז הרקמב ,'םדוק

 ןתינ ןאכ םג .ךשמתמו יניצר 'שאר באכ'ל רוקמ איה וז תורשפא־יאו ,התפולחל םירע
 תורשפאב רחוב אוהש עגרב :רחא םעטמ ךא ,וידי ןיב ושאר תא ספות ארוקה תא תוארל

 הזה 'והשמ'ה ,'והשמ' תוארל אל רחוב אוה רשאכ ;תיפולחה תורשפאה הלועו הצצ ,תחא

 רבד תוארל הריחבה םצע .הריחבה חרכה לש באוכה עותעתה והז .המבה תמדקל ץרפתמ

 לכ .הזככ ותוארל חרכהה תא ריתסמה ,יתיילשאה ןונגנמה תא אקווד החיבנמ רדגומ

 .תחא הנועבו תעב אל ךא ,'בנרא' םגו 'זוורב' םג תויהל לוכי רישב םיביכרמה ןמ דחא

 ,בנראה ,תרחאה תורשפאה תא םהל האריש והשימל םיקקזנ םהו זוורבה תא לוכ םדוק םיאורה םיננובתמ שי
 םימי' רישה יארוק ,ךכל המודב .זוורבה תפולח תא םהינפב גיצהל שיו בנראה תא קר םיאור םירחא וליאו

 יתלב יוסינב .התפולח תא םהינפב גיצהל ךרוצ שי ןכלו ,רישל תחא תינשרפ הסרג בור יפ לע םיגיצמ 'םינבל
 םע סויפ רישה לש ורקיעש בשוח ימי :הלאשה תייוולב ,לוקב רישה ארקוה יתדמיל ןהבש תותיכב רקובמ

 טעמכ וקלחנ תותיכה :ההז התייה האצותה ,םירקמה לכב ?'תודידבה ןמ שואיי ורקיעש בשוח ימו תודידבה
 הגצה רחאל םתעד תא וניש םידימלתה ןמ םיבר יכ ןייצל ןיינעמ .תויורשפאה יתש לע ןתעבצהב הוושב הווש

 .הנושארה םתבושתב םנוחטיב תא ודביאו תופולחה תחא לש תקדקודמ
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 יתש ןיב הריחבה ,םיוסמ ןבומב .תועבקיה אלל בוהבה לש האצות איה המלשה הנומתה

 םימי' לע ןמכיפ לש וירבדלו ןוידה תליחתל רוזחנ םא .הילשאה איה־איה תויורשפאה

 םיגוראה םידוגרפה םהמו םוהתה יהמ הלאשה תא הלעמ הז רישש רמול לכונ 'םינבל

 איה תודידבה אמש וא ,םייחה לש םמוהת לע הסכמה דוגרפה איה תודידבה םאה :הילע

 ?התוסכל לוכי וניא דוגרפ םוש ובש בצמ ראתמ רישהו אקווד םוהתה

 יטנדנצסנרטה תייחד

 המינב ןיטחב עיצמש יפכ ,'גולאיד' חנומה לש הטשפהכ 'הקיטקלאיד' חנומה תנבה

 :גרבדלוג האל לש התריציב לעופה ןונגנמה תנבהב ונתוחנהל היושע ,תעשעושמ

Dialogue and dialectics. Take a dialogue and remove the voices (the partitioning of 

voices), remove the intonations (emotional and individualizing ones), carve out abstract 

concepts and judgments from living words and responses, cram everything into the abstract 

consciousness — and that how you get dialectics (Bakhtin 1986, 147). 

 גולאיד תועצמאב הז ןונגנמב םירצונה םיטסקטה תא ןיבהל ןתינ ןיטחב לש ותעצה רואל

 רשאב המ ךא .ןתוא םימלוהה שפנ יכלה לשו םלועה לש תופלחתמ תויונשרפ ןיב

 ןיב תולטלטיה התואל ףוס םישל תיפוסוליפהו תישונאה הפיאשל /םלש'ל וא הזתניסל

 יתלב חרואב גרבדלוג לש התריציב תשממתמ וז הזתניס םיתעל ?'םיזוורב' ןיבל 'םיבנרא'

 םדאה לש ודיקפת ,התטישל .ללכ תשממתמ הניא איה בור יפ לע ךא ,יקלחו רזומ ,יופצ

 ץמואה' התפמב .'הלודגה תישונאה הזתניסה' תא םייוכיסה לכ דגנכ שפחל אוה רצויה

 רולדגמכ ילוא וא ,סותאכ וז הזתניס תשמשמ ,1938־ב הנושארל רוא התארש ,'ןילוחל

 .(170-165 ,1976 גרבדלוג) טבלתהלו ךישמהל תררושמל רשפאמה ,הווקת לש יתיילשא

 תוהזל ןתינ ,תירבעה הרישה לש 'תיחצנה תרגבתמה' ,גרבדלוג לש היתוריצי תאירקב

 תויגיגח ןיב ,ימוימוי םויקל תויתימ ןיב ,תויפשל ןועגיש ןיב הענה תימויק תויראניב

 הב תכפוהו תכפוה ,תונשקעב וז תיראניב היווחב תזחוא איה דציכ שוחל רשפא .ןילוחל

 ,הירופאה ,אצומ־ןיאה ךותב תססובתמ וז היווח ,דחאה דצה ןמ .תיזיפאטמ היווחכ טעמכ

 ־יטקלאידה ךלהמה ,רחאה דצה ןמ ;הלש תוישפנה תויציזופואה לש ריבע יתלבה םוסחמה

 הדיחיה ךרדכ הב שבגתמ הזל הז םידגונמ םיכרצו חור יכלה ,תוסיפת ןיב יגולאיד

 לא םיגרוחו םידוגינה תא םכותב םיליכמה 'םיטושפ'ו םייחצנ םיכרע לש שדחמיהריציל

 ,הגופהל ,החונמל הניחת ןיעמ איה גרבדלוג לש התריציש המדנ םיתעל .םהל רבעמ

 ךרד' ,'םלוע תסיפת' רוחבל חרכהה ןמ וא 'תיראניבה תדוכלמה' ןמ התוא לאגיש ןורתפל

 תויורשפא ןיב םידחה םירבעמה ןמ שואייהמ תרזגנ ילואש ההימכ - תדלומ וא 'םייח

 לש ונועגישמ דחפהמ ,התוישיאב העובטה תונססההמ ,םלועה לע תוננובתה לש תורתוס

 .וגישהל הפיאשה ןיבו 'ילמרונ' םויקמ הדילסה ןיב תולטלטיההמ וא היבא

 זונגה ןמורב ענכשמו יתיתשת ךא ינושארו ימלוג ןפואב תראותמ 'תיראניבה תדוכלמה'
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 ,ןמורה רוביג ,ןורק ןיב גולאידב '2.םישולשה תונש לש היינשה תיצחמב בתכנש ,ת־חב*
 רוספורפה ןיבל ,ןילרבב יעדמ רקחמ תמלשה תבוטל (י"א) הניתשלפ תא בזעש ירבע ררושמ

 :םיאבה םירבדה תא ןוסרב רמוא ,ידוהי אצוממ יסור רגהמ ,ןוסרב 'ץיביילוי ןאוויא

 ,םדאה קוקז יכ ,ךל רמא ימ ?קדצהו ."והומכ םדא" אוה ומצעל שיא לכ' [...] ,'?ינומכ םדא'
 תופרטצה התוא לכב ?"יטרפ רשוא''ב התא הצור םימתבו תמאב יכו ?יטרפה ורשואל ,דיגנ

 קפתסהל ןוכנ ינומכ התא םג אלה ?"םייטרפ םייח" םשב הל אורקל םיגהונש ,םיעיגרמ םירקמ
 םלועה תא תנוטנטקה ךתמשנ ךותב דחא עגר ךשמב ליכהל ךנורשיכב ,ךתודידבב ,ךיתוגספב

 :בושחו ךיניע םוצע ,דחא עגר קר ךשפנב עגה .הזה םלועה לש יגרטה ףוסניאה תא ,לודגה
 יפוסניאה םיהולאה לכ תאו ולוכ םלועה לכ תא תחאה ושפנב אשינ ,ףולח־ןבו ןטק ,דחא םדא
 םישרוד ,יטרפה ךרשוא תא ךממ םישרוד לוכה ,ךיבורק ,ךידידי ,ךתוחא ,הרבחה ?המ אלא !ולוכ

 ביבס םיאירב םינבו ,ךדצל תבהוא השיא ;םמצעל ועבקש תינבת יפלו הרושכ םייח היחתש ךממ

 .(65 ,2010 גרבדלוג) '[...] ןחלושל

 .'?תומימח טעמב םדאל בטיי אל ,תמאב ,םאהו' :הלאשב הלא םירבד לע ביגמ ןורק

 ךא ,התא רמוא ,תומימח' :םילימב חתפנה ,רזומ גולונומב חצופו עגרל קתוש רוספורפה

 ,םש) 'תוישוק ץרתמ יניא .עדוי יניא ?ףידע המ .רהטמו דואמ לודג אוהו .רוק םג שי

 םיטקילפנוקהו םיבאכה תפמ תא םיטטרשמה 13,סותאפ יאלמו םיעטוקמ םינויד רחאל .(םש

 ןיבל תודיחי ןיב חתמה ןוגכ ,הפוקתה ינב םייסורה םירגהמה לש םייתוברתהו םיימויקה

 לומ שפנה יעוזעז לש םמוקמ ,רחאל יתפמא םחי לומ ישיא ןובלעב העיקשה ,תויתליהק

 ויתולימב ,קרפה םג ומעו ,גולאידה םייתסמ ,'ינועו ץחל ,בער' הווחה םלוע לש ולבס

 .(67 ,םש) '?'ץיביילוי ןאוויא ,רקובב הת ךל איבמ ימ' :ןורק לש

 תא ףקשמה ,תררושמה לש המלועב יזכרמ יתייווח־ינויער הנבמ גציימ הז גולאיד

 תומימח ןיב דוגינב ,הז הרקמב - קרשו לחכ אלב תויוטבלתהב קוסעל התושקעתה

 ,'םיעיגרמ םירקמ תופרטצה התוא'כ םירדגומה ,'םייטרפה םייחה' וא 'יטרפה רשואה'

 םויקה ךותב תויחצנה תייווח לש ידיחיה עגרה תא ןייפאמה השקהו רוהטה רוקה ןיבל

 םייוניש ,הדרח ,תוומ ,באכ ,תוירוטסיה תוביסנ לש הקלובמהו הקובה ךותב .ףולחה ןב

 לרוגבו (גרבדלוג לש תצמואמה םוחייה תצובק) תיסורה היצנגילטניאה לרוגב םיגילפמ

 לע הלאשב קרפה תא תמייסמ איה ,(הלש 'תיעבט'ה תוסחייתהה תצובק) הפוריא ידוהי

 לש המלוע ךותמ .('?'ץיביילוי ןאוויא ,רקובב הת ךל איבמ ימ') רקובב תשגומה התה סוכ

 התופידע רבדב תולודגה תולאשה תא תמגרתמ ןורק לש ותייהת יכ רמול רשפא הריציה

 .2010 גרבדלוג וארו ,ווגג ןמור -.תודבא תרתוכב הנש םיעבשמ הלעמל רובעכ קר רוא האר ןמורה

 םימדקומה וירופיסב תיסורה היצנגילטניאה ברקב םירקעה םיחוכיווה תא ןורכיזב םילעמ הלא םיחוכיו
 'ףרוחב' רופיסב לשמל ,םנמז לש םיירלופופה םיאשונה תודוא לע תואמסיסב םיצבושמה ,רנרב לש

 ןמורב ןיסנגו רנרב לש םתריצילו 'שולתה' תומדל הווחמה .(189-183 ,179-170 ,[1904] ח"לשת רנרב)
 .דרפנ ןויעל אשונ איה תודבא

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:44:52 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ןמסיו תנע 18

 ובש ןילוח לש עגרל (ךפהל וא) 'םיינגרוב'ה תוחונה ייח ינפ לע תיגרטה תודידבה לש

 .דחי םג יאידיאהו ילאיווירטה הנבומב ,תודידבה לש התויפוסניאמ טלמיהל רשפא־יא

 תכאלמב דימתמה קוסיעה ןיב הקיזה לע גרבדלוג אופא תדמוע 'ןילוחל ץמואה' גשומב

 ךכ קר .תובגשנלו תומלשל הייהנה ןיבל ,ימוימויה ,יקלחה םויקה לש הניחבהו קוריפה

 ךותמ ןילוחב דוגבל ןיא דחא דצמ :'הלודגה תישונאה הזתניסה' ,התטישל ,תרשפאתמ

 אל ידכ ,הקוריפבו 'הנטקה תואיצמ'ב קפתסהל ןיא רחא דצמ ,'לודג'ל ,םלשל הקושתה

 ,תואמגוד יוורה ,'ינצפוק'ה היפואו םיעונצה הידממ תורמל .תונמאה לש היכרעב דוגבל

 לש תיחרכההו תדמתמה הקיטקלאידה תוכזב תקמונמו השוחנ הדמע תאטבמ הסמה

 .המשל היואר תישונא תוברת לש המויק ןעמל ,איה רשאב תונמאה

 הלא לכ'ל תשגרנה האירקה .'הת סוכ'ב םייתסהל הלוכי וז ןיעמ תוטבלתה לכ אל ךא

 תא חור רצוק ךותמ ודביא אלש הלא לכ ,ודיתעו םדאה לרוג םויה דע םהל רקי רשא

 קוריפ לע ןיידע םידקושה ,םיישפוחה םירצויה' ירחא תכלל ךישמהל ,'הבשחמה רשוכ

 ,1976 גרבדלוג) 'הלודגה תישונאה הזתניסה תא םימיה ןמ םויב אוצמל ידכ ,תונוכמה

 יתש תועיפומ ומצע 'בוהבה' ותואב .תויורשפאה יתש ןיב העונתב םיתעל תמייתסמ ,(170

 רעפה ףשחנ ךכ ךותבו ,דחא טקייבוא לע וא אשונ לע ,םלועה לע תויפולח תויוננובתה

 ןתינ הז רעפל המגוד .תוינמז־וב לש תיטקדיד תונווכ תרהצה ןיעמב ןהיניב לבסנ יתלבה

 שורדל ילבמ הערכה־יא לש ןונגנמ תוריהבבו יולגב אטבמה ,'םיגדה קוש' רישב תוארל

 16־ב הנושארל םסרופ רישה .וירחא בוקעל קר אלא הזכ ןונגנמ ומצעב רצייל ארוקהמ

 ללכנ ךכ רחאו ,'םירעה תחאל' םירישה רוזחמ ךותב ,ריעצה רונושה ןועובשב 1940 ילויב

 :1944־ב רוא הארש ,ןיטיזג יתיבוג ץבוקב

 םיגדה קוש

 .םיריפנס קשמו .תינלוק הנחצ

 .םיילדב רפרפמ םונהיג

 ,םירישב רשוה אל ,ךךומןמ רשוה אל

 !םימה־יגדב תלשומה

 ,ףתכ לע הטומש ,תרמנמ ךתחפטמ

 ךרעש
- 

 .ךשחו הרעס

 ףטלל הדומל הבחרה ךדד

 .תשהנה תוטורפ םע רורצה תא

 ,הלודגה ךלגך־ףכ ףגמב הרידא

 ,הכימנה ךחצמ תא הגאד

 :הללקה ,יסיסע ירפכ ,ךיתפש לע

 '!ךיבא יבאב סנכי'
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 ,םימלאה םיגדה תקיתש תא תאנש המ

 .רמיא־ןיאב םהיניע תעינ? תא

 ,םימד תמהנ שחנ אל ךבלו

 .אמיגו םיגיד תוריסו

 ,םישקשק יפלאב חךןת יכ המהו

 - םייל־זב תומוהתה וקמעו

 ,םיסנב ךקלח תא שר־זל יאובת אל

 .םימה־יגדב תלשומה

 ,ונעו ,קצומו ,םח־ו־אל ךמוי יכ
 ,תעדוי ךניאש בוט המו
 בנזב הזחאב ךתפכ הפיז המ

 (237 ,א ,1986 גרבדלוג) .דערב לתפנה גדה תא

 בלשמו יפורטסופאה רישה תנוכתמב םיגד תרכומל הנופה דואמ טושפ ריש והז הרואכל

 תומדכ תראותמ םיגדה תרכומ ,תחא תורשפא יפ לע :רואית תויורשפא יתש וכותב

 גצייל היושע וז תומד .וילא םיגרוע םיררושמהש ריבכ יתימ עבט ותואמ קלחכ ,תבגשנ

 יטסילטנמיטנסה לבסב עוגנ וניאש המ תא רמולכ ,וילא ןווכתה רלישש ןבומב 'יביאנ'ה תא

 אטוז־האנק ןיעמ תומדה תררועמ רישה ףוסב .עבטה ןיבל םדאה ןיבש רעפה ןמ עבונה

 שקבמ רואיתה ,תרחא תורשפא יפ לע .ידמ רתוי ,ילוא ,תעדויש וז ,תירילה תרבודב

 התוסג תא ,התוללמוא תא ,התובילע תא שיגדהלו םיגדה תרכומ לש התומד תא ךימנהל

 ואבוה םהמש םימיו תורהנ םתואמ ,בלל תעגונ הדימב ,הקוחר וז תומד .התוחדינ תאו

 .התוא תמלוה הניא תיררושמה ההבגהה .קושב התמ הרוחסכ שמשל ידכ םיגדה

 תוישגר תומלידו תולאש לש ואולמו םלוע עקרכ בצינ הזה ןטקה רישה ירוחאמ

 ירבע' :'םויס' םירישה רוזחמ ךותמ םרגיפאב קהבומ ןפואב אטבתמ הז םלוע .תויתוברתו

 ןמוטה טפשמ - '4(245 ,א ,1986 גרבדלוג) 'בוהאה ירבע היהנ בוש / יתבהא אל רשא

 רבעה םאה) ילסקודרפ ןווגב ןייפאתמו גרבדלוג לש 'הערכהה־יא' תקיטקלאיד תא ובוחב

 םוקמהו ןמזה לש דחאכ לפרועמו קיודמ יטמלבמא ןומיסב םייתסמו הדבועב ליחתמ םלשה תיבה
 / יתבהא אל רשא ירבע / .בושל יתיצר אל ףא / ,יתבש אלו םשמ יתכלה' :גולטק־ינימ תועצמאב

 .(245 ,א ,1986 גרבדלוג)'בולבלב ,הלימקב ,םיגלשב / ,יתבז? רשא םלועב / ,בוהאה ירבע הןהנ בוש

 וללכנ אל םה םלוא ;םירישה לכי תרודהמב ןמיה יתיבמ ץבוקה ףוסב םיעיפומ 'םויס' רוזחמה יריש

 .גרבדלוג לש הירישמ רחבמ ללוכה ,(1959) ™ינו םרוריב ץבוקב וספדוה אלא 1944 תנשמ רפסב

 ריהנהל ידכ היריש רחבמ תרודהמב ןשיה יתיבונ ירישל וללה םירישה תא הפריצ גרבדלוגש ןכתיי

 המוציעב םייביאנ־ומכו םייגלטסונ־ומכ םיריש תביתכב הכורכה תיטאופה הדמעה תא היארוקלו המצעל

 שקבמ הז רמאמש דחוימה יטקלאידה ךלהמל תפומ םה רוזחמה יריש לכ .היינשה םלועה תמחלמ לש
 .חיכנהל
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 ןמסיו תנע 20

 תדלומה' לש םייח תייווה יהוז .(תויורשפאה ןמ תחא אל ףאו ,םגו םג ?אל וא בוהא היה

 ייוגה םלועה םג והז ;(םש) 'הרחש הרמ לש תותבש'ו 'תוריזנה ריעה ןוממש / - היופאה

 15.תובזענה תורענה לשו םיגדה תורכומ לש ,תותרשמה לש

 ,ימוימוי יווה לש רואיתב ןייפאתמה - 'םיגדה קוש' וא ,'םיגדה תרכומ' - הז אשונ

 רודגיבא־ןב לש ורופיס .תירבעה תורפסב קהבומ ךרד ןויצ אוה ,'יגולואידיא־יטנא'ו 'ךומנ'

 רופיסל .1891 תנשב רוא התארש ,'הרוגא ירפס' תרדסב ןושארה היה 'םיגדה תרכומ האל'

 םזילאירל טספינמ ןיעמ ,'התורפסו רבע תפש יבבוח לא' ותרתוכש םידקמ 'בתכמ' ףרוצ

 םיחוקל םייתימא םירויצב ,תוריהבו תויח תונומת' :רבחמה בתכ ובו ,תירבעה תורפסב

 לש רישה םלוא .(22 ,[1891] 1980 רודגיבא־ןב) 'ונל ןיא דוע תאזכ תורפס - םייחהמ

 ־ןב םהרבא לש ותומד םע תררושמה לש יולגהו יובחה סומלופב רקיעב רשקנ גרבדלוג

 סומלופ 16.([ 1952] 1972 גרבדלוג) ררגיטוב םע היטיגפ הרפסב תפקתשמ איהש יפכ ,קחצי

 ,הלודגב הנומטה תוטשפה ןיבו תוטשפב הנומטה הלודגה ןיב גולאידב קסוע ,ודוסיב ,הז

 הטשפה ,תומלש ,תועינצ ןוגכ םיכרע שומימ לש תונושה תופולחה םע תודדומתהב ןכו

 לש ותומדו 'תיטתניסה תוישיאה' תא תגציימ גרבדלוג לש התומד ,הז גולאידב .הריציו

 'ןילוחה תואיצמ'ב הנומטה רסחה תייווח .תיגיגחהו 'הלודגה תוישיאה' תא תגציימ קחצי־ןב

 הקיתאה ןמ טלמיהל רחבש ימ לש תואיצמה םע תתמועמ (תירונימה היישעה ,הרשפה)

 .הקיתשה לא 'ןילוחה' לש הקיטקרפהו

 לע קחצי־ןב יפמ רופיס תאבהל 'זרז'כ 'םיגדה קוש' רישה רכזנ ררריטונ סע זזשיגפ רפסב

 ,יניארקואה רכיאה :'םיטושפה םישנאה תויומד' לע וירופיס תרשרש תרגסמב ,םיגד קוש

 ויתונורכיז .(293-292 ,םש) תתרשמה לש הנתח ,לייחהו הנקזה תתרשמה ,ירפכה לעופה

 םלועלו תוטשפל ותהימכ תא םיאטבמ ,גרבדלוג לש ראוממב םיאבומה ,קחצי־ןב לש

 םידקמתמ וירופיס .דבאש םלועל תכיוחמ תיגלטסונ המינב םינייפאתמו ינרדומ־םדק

 םקיחב חנ אוה םיעגרל ךא םירוכע תוחוכ ידיב טלשנה 'חורה לש טרקוטסיראה' תומדב

 םישנאה' ברקב ,ותטישל ,םימייקתמה תמועביקה לשו םיקפואה תורצ לש ,תומימתה לש

 ריכמה ןמא לש ותומדב אופא עיפומ ירבעה םזינרדומה תישאר לש ררושמה .'םיטושפה

 תיריש הטרדנאכ וללה םינשב גרבדלוג תא קיסעהש ,יממעה יאטילה רישה תא ןייצל יואר הז רשקהב 15
 הלעמ ,'יאטילה יממעה רישהו גרבדלוג האלי הרמאמב ,ףסוי־רב לטומה .בוש אלל הל דבאש םלועל

 תושגרו תובבוש ררחשל ,"ערפתהל" גרבדלוגל רשפאש סודומה' היה םעה ריש חסונ יכ תורשפאה תא
 תיתוברתהו תיליצאה תימצעה תימדתל דגונמ היה הזכ רורחש .םיזע םיילילש תושגר ללוכ םיכומנ

 שגר תויוצרפתה לע תרוקיב החתמ רשא ,הלש תילנויצר־תיאורחה םלועה תפקשהלו ,ץמאל השקיבש
 לעו ,(קולב רדנסכלא לצא דחוימבו ,יטסילובמיסה םרזב האצמ התואש) תונדבוא לע ,תורקובמ אל

 תישפנה תוטטומתהה לע היבאל החלס אל םלועמש ,גרבדלוג .תוירזכאו םימד תוכיפש םע המלשה
 ןיב ןוחטיב תציחמ הווהמה ,םעה ריש לש השקה תישגרה הפילקה תא הצמיא ,רבשמ תעשב ולש

 .(449 ,2005 ףסוי־רב) 'ארוקה ןיבו אטבל ררושמל רשפאמ אוהש םיינוציקה תושגרה

 .(2000 ןמסיו) 'סומלופכ ראוממה' ירמאמ ואר הז רוביח לע 16
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 21 'הלודגה תישונאה הזתניסה' ירוסיי

 ־יא לשב באכ הווח םג ךא טושפה םדאה תא תנייפאמה תויביאנה לש ריהבה היפויב

 ףסונ רופיסב קהצי־ןב ביגה 'םיגדה קוש' גרבדלוג לש הריש לע .הילא ךייתשהל ותלוכי
 תרבוח תא ארקש ירחא' :ול ומדקש תוטודקנאה ןמ ותוא לידבמ יטתאפהו יטמרדה ויפואש

 ,דלי יתויהב .תונורכז לש לג יב ררועמ ךלש םיגדה קוש :יל רמא "ןשיה יתיבמ" יריש

 .(םש) 'וב טטושמ יתייה םימלש םימיו ונריעב םיגדה קוש תא דואמ יתבהא

 ןנער קושה הלא תועשב .רקובב םכשה םיגדה קושל עיגה דחא םוי יכ רפסמ קחצי־ןב

 ייח .'םיאלמה םיילדהו קושה ייח לש הלומההו םילודגה תורהנה לכ רכז םע' קירבמו

 לש ,םיגדה יגוס לש ינטרפ רואיתב םיוולמו רתויב תישחומ ררוצ ורופיסב םישבול קושה

 תויטרקנוקה לע תדמוע ,רופיסה לש תנעמנכ ,גרבדלוג .םהלש הארמה לשו םהיתומש
 .(293 ,םש)'םסוכריפבו םקרבב יניע־דגנל םיתיאר ינאו' :רואיתה לש המישרמה תיתוזחה

 לש תוסיחדב תופלחתמ תויחהו תוריהבה ,תוננערה ;הנתשמ הריוואה םויה ךשמב םלוא

 תנחצבו םילכורה תולוק לש תודירצב ,םיילדב םימה לש תוחילדב ,םישנאהו ריוואה

 ילעב ,םיארונ םידירש םתוא אלא ורתונ אל ,סכרפמה ,הפיה ,יחה םלועה ןמו' :ןובקיר

 קושה לש תוינויחהו יפויה ןמ תומעפתהה תשוחת .(םש) 'תומויאה ,תותמה םייניעה
 ישק םילעופהו םיינעה לש םתובילע לע הלמח דצל ,ונברוחמו ותוריכעמ הדרחב תפלחתמ

 לוקבו ןוחטב־יא לש העונת'בו ץמוא םירזוא םה ףוסבלו ,םהיהוטורפ תא םינומ ולא .םויה

 'םישיובמכ םיררוב ויהו ,תאזה התמה הגדה תא םואריש םילכורה תא םישקבמ ענכנ

 תוארמה לש םיבולעה םידירשה ןמ םינוזינ םה :רדהו יפוי לכמ קוחר קושה ,םרובע .(םש)

 .םויה תליחתב קחצי־ןב הארש םיפיה

 ־ןב לש וירבד תא גרבדלוג תרזחשמ ,'לכב היה ארונ תוומו ,קושה תומ תא יתיאר ינאו'

 םלועהו ינאה .ראותמה םלועב תוומה תדבוע תא תעבוק ררושמה לש הייארה .(םש) קחצי

 ,ררושמה ,קחצי־ןב לש ותייאר .תינמולגמה הרישה תרוסמ יפ לע ,הז תא הז םיפפוח

 'יטתסא קדצ' לש תינבתב בצועמ רופיסה ךלהמ .'לכב היה ארונ תוומו' :תעבוקה איה

 הבש תיביסנטניא תויח התואב קושה לש ותומ תא תווחל ץלאנ דליה־ררושמה :ירזכא

 תויחב תוינויחהו תוננערה ריחמ תא םלשל וילע .ןכל םדוק תועש המכ ויפוי תא הווח

 .'ירחא ףדור םיגדה־קוש־םוי־תומו ונממ חרוב יתייהו' :תוומה לש םעפה ,תלבסנ יתלב

 ובהבה תונולחב' :תסנכ תיב ינפ לע רבועה דליה רואיתב ,הלצהב םייתסמ רופיסה םלוא

 ינאו ,םשמ ולע םידוהי המכ לש תולוק .םהב תופקתשמ העיקשה ינרקו ,תורוא המכ

 .(םש)'לוצינ ינאש יתעדיו הליפתל םיאבה ןיב םש יתדמעו תסנכה תיב לא יתטלמנ יתצר

 לש הקיטאופל 'םיטושפה םישנאה' לע קחצי־ןב לש וירופיס תא רשוק רנביר היבוט

 תורלדנסה תכאלמב תואיקב)"םיטושפו םינטק" םיניינעב בורל תרזענה' תרפסמכ גרבדלוג

 רפסב םיביטומה דחאל ןכו ,'הרוביג תלודג תא ןייפאל ידכ (ב"ויכו ירפ יצע לודיגב וא

 םג) ןטקו (האג םג ,םסרופמו בשחנ םג) לודג ןיב סחיה' ביטומ - ררדשזנ וביג השיגפ

 המגודכ האור אוה ליעל הראותש הנצסה תא .(101 ,1980' רנביר) '(ונע םג ,ימוימוי
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 ןמסיו תנע 22

 בוציעל ןעוטה תררושמה לש הקיטאופב דוסיה ותוא' - תררושמכ גרבדלוג לש הקיטאופל

 תנבהל חתפמ רדגב איה וז הנצס ,וירבדל .(םש)'תיטתאפ־יטנא תואיצמב יתימה סותאפה

 :םירצויה ינש ןיב דירפמהו ףתושמה

 ויה תורושק הז לש ושפנו וז לש השפנ ,שחומב קיידל ןוצרה ,תישוחה הייארה איה תפתושמ

 תולד לש םלוע ךא .רעצו תולד לש םלוע ואר הז לש ויניעו וז לש היניע ,יפוי לש םלועב
 ותבושת .הז לש ויניע קר ,ינמודמכ ,ואר ,יפוי לש םלועל תרשפתמ יתלב הריתסכ רעצ לשו

 םוקמב ,ןברוקב ,'דימת'ב רחבש ימ לש ותקיתש איה ומצע לע רזגש הקיתש .יתד סותא התיה
 לש) 'דחא'בש דועב 'םיגלפתמ' ןהבש םיכרדה ןתואו ,םיכרדה םא לע קרפתה םתואש 'םיידעה'

 תסנכה תיב לא םיגדה קוש לש ותוממ תטלמנ התיה אל גרבדלוג האל .םיבש (ילארשי עמשי
 .(103 ,םש) הלוצינ םש המצע השיגרמו

 ךא ,גרבדלוג לש הקיטאופל םירשקנ קחצי־ןב לש ולא םירופיס םנמא ,רנביר יפ לע

 םינושה םייטאופה םימגדה ןיב יתאוושה ןוידל חתפמכ םג םהב שמתשהל ןתינ ליבקמב

 דצל רישב האירקב יכ רמולו ףיסוהל ןתינ ךכל .םיררושמה ינשמ דחא לכ םינייפאמה

 ןיב ידשח תררועמ' הברק לע ןושאר טבמב רבכ דומעל ןתינ ,וירחא בתכנש ,רופיסה

 תא תחתופה היזתסניסה ,המגודל ,ךכ .יטאמתה דבורב ןהו ינושלה דבורב ןה ,תוריציה

 'תינלוק הנחצ' - גרבדלוג לש הריש
- 

 לש ורופיסב קושה רואיתב ינשה בלשל תרשקנ

 'הגדה ןמ הלוע התיה הנחצו ,ודרצנ םילכורה תולוקו' :חירו לוק לש דומיצב ,קחצי־ןב

 רואיתל םדקש ירישה יוטיבה אוה 'םיילדב רפרפמ םונהיג' .(293 ,[1952] 1972 גרבדלוג)

 יוטיב ,וחלדנש םיילדב רופיסה ךשמהב םיפלחתמה /םיאלמה םיילדה' לש ירופיסה

 גרבדלוג לש רישב תשוחנה תוטורפ .קושה לע תוומהו סרהה תוחוכ לש םתוטלתשהל

 עיפומ 'םילודגה תורהנה לכ רכז' .סוסיהב םינומ םיינעהש תוטורפב רופיסב תועיפומ

 לש הלוק תא בלשמה עבמכ ,קחצי־ןב לש ורופיס תליחתב קושה לש יתימה ןויפאב

 .'םימיו תורהנ שחנ אל ךבלו' :םיגדה תרכומל הנופ הדועב גרבדלוג

 הלא ןיבל קחצי־ןב לש ויתונויערו וירבד ןיב תולובגה שוטשטו בלושמה עבמה

 יתש ןיב סומלופה .ררויטזנ av השיגפ הריציב חתפמ־תולובחת רדגב םה גרבדלוג לש

 עקר לע אקווד אבומ ,(2000 ןמסיו) תוגציימ ןהש 'םיררושמה יסופיט' ינש ,תויומדה
 ינש ןיב ימיטניאה רשקה .םתוננוכתה יאשומבו םיקיזחמ םהש םייתורפסה םיכרעב תומודה

 רואל .הוונעה לש הדיקפתל רשאב לשמל ,תופתושמ דוסי תוחנה לע ססובמ םיררושמה

 איה תעלבומ תרבחמכ :גרבדלוג לש תימונוטואה התוהז סוסיב תא ןיבהל ןתינ תאז לכ

 ,קחצי־ןב לש ותסרג ןיבל הלש תינחורה תירישה הסרגה ןיב דירפמלו ףתושמל בטיה הרע
 '7.ותרישב םג יוטיב ידיל האב איהש יפכ

 אוצמל ןתינ רר־מתנ םע היפיגפב קחצי־ןבל םיסחוימה תורעהבו םירופיסב םיעבומה תונויערלו תומתל 17
 תויחל וכישמהש םינקזה גוז לע רופיסהש רשפא ,לשמל ,ךכ .גרבדלוג לש התריצי ידבור לכב םידה

 תביתכל עקר היה (308-307 ,[1952] 1972 גרבדלוג) ףזוי ץנרפ רסיקה לש רצחה ייח תא םתיבב
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 יטקלאיד דוגינ לש ךלהמכ 'םירמוא םידדוב' קחצי־ןב לש וריש ךלהמ תא ראתמ רבח ןנח
 תולבגוממ ,ירו'זאמל ירונימה ןמ רבעמ רייטצמ רישב ,רבח יפ לע .(116-93 ,1993 רבח)

 'תימסוק תוירוזחמ'ל תיטרקנוק תישונא תואיצממ ,םוקיהו םדאה תודחאל תישונאה הייארה

 םיכרד עבשב / :תדצענ הריש םיךךוב יתפש לעי :תיתד־תיטנדנצסנרט המצ^ל ףוסבלו

 תראותמ 'ורוצקי אלו םיערוזה ירשא' רישב .(19 ,1992 קחצי־ןב)'םיבש ונא דחאבו גלפתנ

 :היתודג לע התלעש הוואגב הוונע לש ילסקודרפ חוסינב רותיוו הברקה לש תואיצמ

 תשקה תולגוד ירחא / ןבלה תונעב יהת! / םשפנ ילובג הרבע םתואג רשא םיאגה ירשא'

 / םלועה בל ךות לא ופסאי יכ םהירשא' :תיזיפאטמ המחנב םייתסמ הז ריש םג .'ןנגמ

 .(20 ,םש) 'רמא ילב דימתה םקח היהו / הח?שה תרדא יטול

 יבלש ןיב הניחבמ ,ררומונ טע היטילפ רפסה ןמ הלוע איהש יפכ ,קחצי־ןב לש ותשיג

 .(הלודגה) תיזיפאטמה המחנה - (םינטקה) דחפהו תובילעה - (לודגה) יפויה :היווחה

 .וזמ וז תונושה תויווחה תא לידבמה הנבמה תא אופא עבקמ םיגדה קוש לע ורופיס

 ,היילע ךרוצ הדירי לומ הדירי ךרוצ היילע לש ןבומב ,הירטמיס תיארנ קחצי־ןב לצא

 ןותנ וניאש שדח רושימל היילעו הירטמיסה ןמ הגירח ןייצמ רופיסה לש ופוס םלוא
 רישה ,הז הנבמ תמועל .תיטרתק המחנ וא ןקרופ רשפאמ אוהו תיטתסא תויפיזיסב

 - ימוימויהו בולעה ,ןטקה ,יתימהו לודגה .םידוגינ לע יוגב גרבדלוג לש 'םיגדה קוש'

 םג םה 'םי?לךב תומוהתה' .רישה ךרוא לכל הזב הז םיכורכו םיגרתשמ ולא לכ

 הלגר ףכו הבחרה הדי ,םיגדה תרכומ לש םילודגה הידממ .םירוכע םימ םגו תומוהת

 לע םג םיעיבצמה םייתימ םידממ םה - 'הלודגה ךלגך־ףכ ףגמב הרידא' - הלודגה

 םהיניע תעינכ תא / ,םימלאה םיגדה תקיתש תא תאנש המ' .תרעוכמו תימלוג תוטשפ

 תוכייש ןניא םיגדה לש תותמה םהיניע .הלש 'הרוביג'ל גרבדלוג הנופ ,'רמא־ןיאב

 לש הרישב .דימתמו בהבהמ רזיבאכ תוחכונ ןה ;קושה תעווזב תיגרטה הרכהה בלשל

 תוינשרפ תויורשפא ןיב גולאידל תדבועמ היווחה ;יזיפאטמל 'םוריח תאיצי' ןיא גרבדלוג

 דבורל תשרדנ הניאו היצאוטיסה לש העונצה תרגסמב תרתונ איה וז הניחבמו ,תונוש

 .והשזיא יטנדנצסנרט

 ,'תסנכה תיב לא םיגדה קוש לש ותוממ תטלמנ התיה אל' גרבדלוג עודמ רורב התע

 תינענ ,קחצי־ןב אלו ,גרבדלוג אקווד יכ הארנ הז רשקהב .(103 ,1980) רנביר ירבדכ

 .דררוסונ טע היטיגפ לש רתסנה רוביגה ,הקליר לש תיטסילטנדנצסנרט־יטנאה תשרומל

 לש תיטקלאיד תכסמב ,לטבל גרבדלוגל תרשפאמ בלושמה עבמה תלובחת .\\זנראה תלעב הזחמה
 אצמנה ,הלש ראוממה אשומ ןיבל הניב הדרפהה תא ,קחצי־ןב לש ותומד לומ תורבגתהו תולטבתה

 לש האיש .שגפמב תשחרתמה תינוויכ־וד העפשה לע זומרל ףא ילואו ,הילע תופידע תדמעב רוריבב
 תארקל אבומהו גרבדלוגל קחצי־ןב בתכש ירישה קתפב יוטיב ידיל אב םיינשה ןיב תידדהה העפשהה

 ,םש) 'ינורח לע הדותו החילסו .םראתב םניע עבטת אל / םרומה רדאה תלהב' :ראוממה לש ופוס
 .93-90 ,2000 ןמסיו וארו ,(324
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 ןמסיו תנע 24

 /ידוהי' הלימב 'ירצונ' הלימה תא 'ץיבלוה דלוטיול ובתכמב הקליר לש וירבדב ףילחנ םא

 :גרבדלוג לש הירבד חורל םמיאתהל לכונ /יתד' וא 'יטסימ'

 תויצראה תועפותה לכל שרדיהל שיש ןאכמ .רתוי קומע םויק לא םוקמ לכב לפונו־טמ ףולחה
 תויועמשמ ןתוא ךותב ,תעגמ ונתלוכיש לככ ,ןבלשל שי אלא ,ןמזב ןתולבגומ דצמ קר אל

 ונעגנו םהב וניפצש םירבדה תסנכה לש וז הלועפש אלא .ןבוציעב קלח ונל שיש רתוי תולענ
 בר טהלב קחרתמ ינא ונממש)ירצונה טביהה ןמ השעיתש רוסא בחרומה גוחה לא ןאכ םהב

 ־םלוע לא אל .תויצרא תכורב ,םיקמעמ־דע־תיצרא ,תיצרא הלוכש העדותב םא יכ ,(ךלוהו
 יקסדורב ךותב) םלשה ךות לא ,םלש רבד ךות לא םא יכ ,ץראה תא ךישחמ ולצש רבעמש

 .(528-527 ,ב ,1994

 /םימה־יגךב תלשומה' איה ,גרבדלוג לש הרישב תיריש־ךותה תנעמנה ,םיגדה תרכומ

 / ,םימר תורהנ שחנ אל ךבלו' :תכיושמ איה ילודג' רשקה הזיאל תעדוי הנניא איה ךא

 ומכ הקזח םייאמהו בגשנה עבטה ןיבל הניב תימינוטמה הקיזה /אמיגו םיגייד תוריסו

 גרוחה יטנדנצסנרט דוסי ןיא .'תוכומנ'ה תוללקלו 'תשחנה תוטורפ'ל תימינוטמה התקיז

 הרתהה .תורובו העידי ,תובילעו הלודג ,תולדו יפוי לש תאזה תדמתמה תוכימסה ןמ

 ירשא' קחצי־ןב לש ורישב ומכ .הוונע ןיבל העידי ןיב רשקב היולת רישה לש תינויערה

 תויגיגחלו הלודגל ,יפויל לאיצנטופה ,גרבדלוג לש הרישב םג /ורוצקי אלו םיערוזה

 וא הוואג שוחל הביס לכ הל ןיא ,רבדב תנייטצמ הנניא םיגדה תרכומ .הוונעב ןומט

 יגיגחו 'לודג' רבדב וא סנ הזיאב תוסנתהל היושע איהש תעדוי הנניא ףא איהו הבזכא

 ,קצומו ,םחר־איל ךמוי יכ' :תורושב םייתסמ רישה .('םיסנ? ךקלח תא שירךל יאובת אל')

 .'דערב לתפנה גדה תא / בנזב הזחאב ךתפכ הפי; המ / ,תעדוי ךניאש בוט המו / ,ונץו

 התייווה לש םייזיפאטמהו םיימסוקה םירשקהה ןמ םלעתהל אופא הלוכי םיגדה תרכומ

 וא הקיתש) 'תועינצה סקודרפ' לש תוינסרהה ויתואצותמו 'תויגיגח'ה ןמ ענמיהל ךכו

 .םהיתוכלשהמו וללה םירשקהה ןמ טלמיהל הלוכי הנניא ,תאז תמועל ,תררושמה ;(ןויא

 .יטנתוא לדומ הל שמשל הלוכי הנניא םיגדה תרכומ ןכ לע

 לע אקווד דמלל יושע - םיגדה תרכומל הרישיה היינפה - הפורטסופאב שומישה

 /הלודגה תישונאה הזתניסה' רחא שופיחה תא םינייפאמה תויתוכאלמה לע וא ןולשיכה

 לש הרישיה תנעמנה ,םיגדה תרכומ ירה ;רחא יטקלאיד גשומ לכ וא 'ןילוחל ץמואה'

 תונוילע וא תותיחנ תעדותמ ,םזילטנמיטנסו תויביאנ לש הקיטקלאידה ןמ הרוטפ ,רישה

 ףקעמה .יתונמא גוציי םהל תתל ךרוצה ןמ וא הייח לש הלילשל רושיא ןיב הריחבה ןמו

 תפישח םצעב הלק הכובמ ארוקב ררועל אופא לולע הפורטסופאה תרשפאמש ירוטרה

 Culler 1981,) רלאק ןייצמש יפכ ,תירילה הרישב ןעמנה ןיבל ןעומה ןיב יתייעבה רשקה

 ,התוא טופשל הלוכי הניאו הרומא הניאש ימל היתולימ תא ןאכ תנווכמ תררושמה .(135

 ןמ תרדענ תנעטנה ,השעמל .גולאידה תכאלמב ךישמהלו הל תונעל הלוכי הניאש ימל
 דגנ הסרתהה תא המיצעמ וז תורדעיהו ,(הפורטסופאה לש היצנבנוקה ןמ קלחכ) רישה

 .והשמ וא והשימ לש תוחכונ םע ישממ רשק רוציל תורשפאה םצע
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 'תודלומה יתש באכ' לש יטתניסה ןוחצינה/ןולשיכה

 תונוש תורוצ טשופו שבול םידגונמ םיכרעו תוישגר תויוכיא לש דימתמה בוהבהה

 וא תעלבומה התוגהב ןה תיתורפסה התדובעב ןה ,גרבדלוג האל לש התריציב תונווגמו

 תודמועה תוישגר תודמע וא תויונשרפ ,םלוע תוסיפת יתש תגצה לש העפותה .תשרופמה

 תלחונ ,םינשה םע הנתשמו תחתפתמ וז העפות - גולאיד ןהיניב תורצוי ךא וז דגנכ וז

 טסקטה ךותב םזיגולאיד רצייל גרבדלוג לש היתונויסינ .תונולשיכ םג ךא תוחלצה

 םירציימ וא 'הריתי תולקב םינגנתמ םידוגינה' יכ םיחיכומ תילוברפיה תוידוגינ תועצמאב

 ,'דיךוךמו חמש םלוע / .ערקו םולח - ילש ןולח' חסונב שארמ םינכומ םייטתיטנא םיחוסינ

 18.(63 ,1980 רנביר)ןיעה תקורי תלוביש רפסה יריש לע ותרוקיבב רנביר ןעוטש יפכ

 םתאירקש ולא ,'זוורב-בנרא' חסונב םירישב תורכינ הזה דוצירה לש תוחלצומה ויתואצות

 'םלוע־תושגרה' ןיב רסוימ גולאיד םירציימה םירישכ םתנבהל ליבות רתויב תלמגתמה

 לע ;םידוגינ לש הלכהל וא הזתניסל ,'הרתה'ל הפיאש ךותמ תופלחתמ תוינשרפ תודמעו

 ,היופצ יתלב ךרדב שממתמ אוהש וא ,רומאכ ,םירישב שממתמ וניא הז ךלהמ בור יפ

 ינש ןיב העונת םירציימה ,בל ירימכמ ,םיקיודמ םיטסקט םירצונ ךכ .תיקלחו הרזומ

 .הטנוסה תרוצ אוה רתויב םהל האנה הנבמהש הרקמ הז ןיא .שפנ ימתכמ ינש ,חור יכלה

 ,םירוט הנומשמ היונבה תיקרארטפה תיקלטיאה הטנוסב רקיעב השמתשה גרבדלוג

 ,תוטונס תוטנוס הרשע־תחא' ,ןדיבא דוד לש ורישב הז ןונגנמ לש ידורפה יוקיחה תא תוארל ןיינעמ 18
 :'תוליעפו תומגודמ

 ,יך5ןשב קותמה עבצה
 .ךרשבב חולמה םעטה
 .יןוע ךות? ,יפוג ךות? התא
 .הכש!ךב רנ ומכ קלוד התא

 .הינש השא היהא ,הצרת םאו
 .תישילש השא - דיאמ הצרת םאו

 היכובה ךמא ךל היהא

 .תישיךחה ,ילש יתיזכבב

 ךינפל תחרופ יתוא הארת הנוא
 .לבא אלו רעוב קירי ץע ומכ

 לגעמה ךותב ןאכ ונינשו

 ,התיפלב ונילג? רגסייש
 ,הטינח ומכ ,הנש ומכ ,תומ ימ?
?to (247 ,[1981] 2010 ןדיבא) .לק דער ימכ ,יפוסניא רשיא 

 איל' :גרבדלוג לש הנונגס לע תוידורפכ ובתכנש ןדיבא לש תופסונ תוטנוס יתש לש םיטויסב םג ךכ

 הזן / .םויה אל :עדוי התא לבאי ;(246 ,םש) 'השק דןב אלו הלמחב אל / ,השא אלו ילא אובי שיא
 .(248 ,םש) 'הלחתהה וזו ףוסה הזו / .םייא הזו ךכ־לכ אלפנ
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 ,טטסס ,םירוט השיש םהירחאו ,תחא הזירח תנוכתמב םיעבורמ ינשל םיקלוחמה ,הבטקוא

 ־תיגיגח־תיסאלק־תיתרוסמ הרוצ תוסחב .הנוש הזירח תנוכתמב תושלש יתשל םיקלוחמה
 םייזכרמה םיטקילפנוקה לש יגיגח גוצייב הליעיכ המצע תא החיכוה רבכש ,וז תירטמיס

 לטלטל גרבדלוג השקיב - שדוקו לוח ,ףולח-תויחצנ ,ףוג-שפנ - תיברעמה תוברתה לש

 .ןתכרפהל תועיבק ןיב ,תונורתפל תויעב ןיב היארוק תא

 יתשמתשהש עדוי ילש םיטנוסה תא ארקש ימ' :גרבדלוג הרמא ינדרי הילגל ןויארב

 יכ ןכתיי .(1962 ינדרי) 'תילכתב תויסאלק יתלב תורטמ םשל וזה תיסאלקה הרוצב

 ןיב חתמ הרצי איה תוטנוסה תועצמאב יכ רמול תררושמה הנווכתה ולא םירבדב
 םימעפל רתוול התריחבל רבעמ ,וז החטבה לש התרפה ןיבל םידוגינה תלכהל החטבהה

 רתויב םלשהו םסרופמה תוטנוסה רוזחמב ,לשמל ,ךכ .הנבמה ןמ גורחל וא הזירחה לע

 גרבדלוג האילפה ,(1955) ר$בב ?רב רפסב הללכנש ,'ןומ יד הזרת לש התבהא' ,הלש

 לאידיאה ,רשבה רציו הנובתה ,תעדהו ףוריטה - םידוגינ לש תבכרומ תכרעמ טטרשל

 האובבה ,חרכההו תויתורירשה ,תואשנתההו ןובלעה ,הבהאב בגשהו תובילעה ,ןוחכיפהו

 ,רוזחמה תא תמתוחה ,בי הטנוס .גשומ וניא םלועל שקבתמה ןוזיאה םלוא - תואיצמהו

 ,־תפרחמ / ,לכא יבל הבש תאזה שאמ / רפאכ םילמ ,םילמ ?ראש" המי :תורושב תחתפנ

 ןושאר טבמב .(167 ,ב ,1986 גרבדלוג) 'רפסב תומותחה תויתוא קר / לדה ירשא לכמ

 דיבש)'קפסב דמעוהו םשגוהש יריש לאידיא' לע הניקכ ,'קחשמה ףוס'כ ולא תורוש תוארנ

 הזרתש העידיה ןכו ,תוטנוסה רוזחמ עיצמש בכרומה קחשמהש אלא ,(118 ,[1962] 1980

 ,םירישה רוזחמל המדקהה ירבד יפ לע ,היריש תא הפרש תאצמומהו תינוידבה ןומ יד

 יהוז ;רישה ךלהמב שחרתהש המל 'ןורתפ'כ הזה ףוסה תא לבקל ארוקל םירשפאמ םניא

 עותעתה תדימ רבדבו םירבדל םחוימה ךרעה רבדב הלאשה לש שדחמ החיתפ השעמל

 ללש לע ,היווחה שא אמש וא ,ומלענ רמולכ ,רפאל וכפהנ םילימה םאה '9.םהב שיש

 טסקטה םאה ?רתוימ ךא הפי ,טסקטל הכפהש איה ,תוטיטרמה היתולפשהו היתוארומ
 תולוכי ןניא ןמצע םילימה אמש וא ,'הבושח תוחפ' תואיצמה ןכלו ,רתונש המ אוה ירישה

 ?'לד רשוא' אלא איה ןיא םא םג ,תואיצמה לש הרשוע תא ףילחהל

 דב ,םייטנדנצסנרט תונורתפב יביטיאוטניא דשח אופא ןומט גרבדלוג לש התריציב

 יפ לע וא לגה יפ לע) 'םלשה' רחא דימתמ שופיחכ הרישה תדובע לש הסיפת םע דבב

 תויוסנתה יתש ןיב דוציר וא גולאיד ךרד ,(הטכיפ יפ לע) יטתניסה רחא וא ,(הקליר

 התריצי תא םינייפאמה םירוסייה תא רציימ הז בוליש .הריציב 'תולתשנ'ה תויונשרפ וא

 המלש תרוסמש ,טסקטה ןמ יטתסאה גנועה .תירוביצה התימדת םע דחא הנקב םילועהו

 ,תורחא םילימב .יריש תפומל ךופהל וללה םירוסייל רשפאמה אוה ,וירוחאמ תדמוע

 ;54-53 ,2002 ןילגי ;149-147 ,2000 דלפשריה ואר 'ןומ יד הזרת לש התבהא' תוטנוסה רוזחמ לע 19

 .םיפסונ םירמאמל תוינפה אוצמל ןתינ יקצוקיט לש ורמאמב .2005 יקצוקיט
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 ףאו הדרחל ,לוכסתל ליבומ תונושה תופולחה ןיב תדנדנתמ המשנה ובש םייאלכה בצמ

 ,ירישה השעמה ךשמהל שורדה עונמה איה דימתמה רסחהו ןדבאה תייווח ךא ,ןואכידל

 .'תבהבהמ הקיטקלאיד' דוע יהוז ,הנהו .ויקלח ךסמ לודגה טלטשג ותוא רחא שופיחל

 ךרעל השענ הערכהל עיגהל תלוכיה־יא לע באכה אקווד הבש ךרדל האלפנ המגודכ
 תועמשמב רוחבל גרבדלוג לש הבוריס תא איבהל ןתינ תיתוברת תועמשמ אשונה יתא

 ־ץרא וא ,תינולימה הרדגהה יפ לע ,וב דלונ םדאש םוקמה :'תדלומ' גשומה לש תחא

 תוטנוסה רוזחמ ךותמ ןושארה רישה ,'ןרוא' רישב .תינויצה הרדגהה יפ לע ,לארשי

 ןיב הענ איה :ךכמ רתוי ףא השוע גרבדלוג ,רןקבב 7יב רפסב אוה ףא ספדנש ,'תונליא'
 ןוצרה ןיבל תדלומב תדלומ ףילחהל תלוכיה־יאב ךורכה דבכה ריחמה תא שטשטל בוריסה
 .תויורשפאה יתש תא ליכיו באכה תא ההקיש ,יטתניס ,שדח גשומ שפחל

 ןרוא

 .ה^קוקה לוק תא עמשא אל ןאכ

 ,גלש תפנצמ ץעה שבהי אל ןאכ

 הלאה םינדאה לצב לבא

 .היחתל המןקש יתתימ לכ

 היה הייה :םיטחמה לוצלצ

 ,גלשה־בחךמל תדלומ אךן?א

 ,גלפה־לבוכ קךקךי חר_ןקל

 .הידכנ ץראב רישה ןושלל

 - תועדוי עסמ־ירפצ קר ילוא

 - םימשו ץרא ןיב תויולת ןהשכ

 .תודלומה יתש לש באכה הז תא

 ,םימעפ יתלתש? ינא םכתא

 ,םינרא ,יתחמצ ינא םכתא

 (143 ,ב ,1986 גרבדלוג) .םינוש םיפונ ינשב ישרשו

 תא תררושמל הריכזמ םינרואה לצב הבישיה :דואמ ריהבו יגול הנבמב חתופ רישה

 םלועה יכ המדנ עגרל .לארשי־ץראב ,'ןאכ' םג התוא תווחל הלוכי איה ךכו ,התודלי

 ־ץראה םינרואה לש םלצב םייקתהל ךישממ אוה :רבדה ךכ אל ךא ,ןיטולחל דבא ןשיה

 המק' ילוברפיהה יוטיבה .(לארשיל תמייקה ןרקה ידיב ,בגא ,ולתשנ םבורש) םיילארשי

 םלוא ,ןורכיזה תייחת תא ראתמה לובכ יוטיבכ וא אדירג המזגהכ ספתיהל לולע 'הייחתל

 הזתה קוזיחל ןה תשמשמ 'ןאכ' הרופנאה .וז תמחנמ הזת לש התוכרפומ לע זמרמ םג אוה

 םוש יכ תעדוי ףא איהו ,תאצמנ איה ןכיה רוריבב תעדוי תררושמה .הדגנ הסרתהל ןה
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 םג תויהל רשפא־יא ,הריתסה קוח יפ לע .וז הדבוע הנשת אל בואב האלעה וא היזטנפ

 .'ןאכ' אל םגו 'ןאכ'
 דצל תיטסטנפ הריווא תרייצמה הנומתבו ,םייק אל ,רזומ לילצב ליחתמ ינשה תיבה

 ידמ רתוי'כ תספתנ וז תואיצמ ,גרבדלוג לצא םיבר םירקמב ומכ .תחכונה תואיצמה

 שי לילצ הזיא ?םיטחמ לוצלצ עמש והשימ םאה .'היה הייה :םיטחמה לוצלצ' :'תואיצמ

 תא ימ תא' :תלאוש תררושמה יכ המוד .'היה הייה' רדגב אוה רבדה ,ןכא ?הזכ לוצלצל

 דוקיר ללוחתמ תיבה ךשמהב .'?םגו םג לש תורשפאב ?ךלש תוכרפומה תוזתניסב המרמ
 שחרתמ יכ המדנ םיאבה םירוטה ינשב .תויגיגחל ןילוח ןיב ,היזטנפל תואיצמ ןיב רזומ

 תדלומה .'גלפה־לבוכ קרקרי חרקל / ,גלשה־בחרמל תדלומ ארקא' :הריחב לש רורב טקא

 .'הירכנ ץךאב רישה ןושלל' :ףסונ הנפמ שחרתמ דימ םלוא ,ןאכ אל ,םש איה

 ראתל ביטימש יפכ ,תעדה לע לבקתהל םייושע םהינשו םישוריפ ינש רציימ טסקטה

 :רונמ ירוד

 ןושלו התודלי לש אטיל איה הירכונה ץראה םאה ?ירישה ןושל' יהמו 'הירכונ ץרא' התוא יהמ
 איה הירכונה ץראה אמש ?ןוכנה אוה ךפיהה ילואו ?תודליה ףוסב הצמואש תירבעה איה רישה

 ץרא רמולכ ,גלש תפנצמ םישבוח םניא היצעשו הב עמשנ וניא היקוקה לוקש ץרא) לארשי
 םאה תפש אלא ,תירבעה הניא ,ךכיפל ,רישה ןושלו ,(תודליה תונורכזל יזיפ ףקות הב ןיא רשא

 .(2006 רונמ) ?רתויב תימיטניאה הרישה תנגנתמ הילילצבש

 לש ופוסב' :םישוריפה ינש ןיב תאזה המיענ יתלבה תולטלטיהל ןורתפ אצומ ףא רונמ

 יטרקנוק םוקמכ אל תיתימאה התדלומ תא רידגהל תשקבמ גרבדלוג יכ המוד ןובשח

 הרישה לש תדלומ [...] המצע הרישה ןושל איה הדידל תדלומה .יזיפאטמ בחרמכ אלא

 20.(םש) 'ירלאו לש תיסאלקה ותרדגהכ ,"ןושל ךותב ןושל"כ

 איה גרבדלוג לש תדלומה ןכא םא ךא ,ןבומכ ,תחא תורשפא יהוז ?רבדה ךכ םנמואה

 באכה' ,באכה עודמ ,תילטנדנצסנרטו תילאירוטירטסקא ,תיפרגואיג־לאו תינמז־לע תדלומ

 והז יכ ןועטל ןתינ הז רמאמב ורמאנש םירבדה חורב ?אושנמ השק ,'תודלומה יתש לש

 הפי םתכמ םושש ,'םיימעפ'ה באכ ,'םימש'ל 'ץרא' ןיב רוחבל תורשפאה־יא לש באכה

 .וליכהל לכוי אל 'םינוש םיפונ ינשב ישרשו' ומכ

 השמ התוא הניכ ךכ ,תיפוריא תירבצ /הרבצ היקסייפורוועי' התייה גרבדלוג האל

 סיבתרוג רפסב תירבעה תורפסה ןמ תוטטיצ רדעיה לשב ,ןדס בד ירבדל ,ןוסניליב

 השמימ ,ילילש רשקהב רמאנש ,הזה אימחמ יתלבה יוניכה תא 2'.הונרדמ העימנזנ

 השטנ לש הרמאמבו (Gluzman 2003) ןמזולג לאכימ לש ורפסב הפיקמ תונשרפל הכז 'ןרוא' רישה 20

 גרבדלוג האל יריש רחבמ לש ךרכל טיבש יזוע בתכש אובמב ןכו ,(Gordinsky 2005) יקסנידרוג

 תויונשרפבו רישה לש תונושה תויועמשמב ןודל לכוא אל וז תרגסמב .(2008 טיבש) 'רפסה םע' תרדסב

 .ימדוק לש תונושה
 לש ורמאמ ואר 'םלועה תורפסיל תירבעה תורפסה ןיב רוחבל גרבדלוג לש הבוריס לעו וז השרפ לע 21

 .(24-20 ,2006 יקסבונורב) 'תיסורה תורפסה לש תירבצה' ,1974 תנשמ יקסבונורב םרוי
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 הרמאה ול האי ילואש קמקמחו בכרומ ,יבויח ךרע ןתמ תועצמאב ,הלגרהכ ,גרבדלוג

 תא םג םלגמ 'תודלומה יתש באכי יוטיבה .'רובש בלכ םלש ןיא' :קצוקמ יברל תסחוימה

 עיגהל םילגוסמ םירצוי טעמ ךכ לכש 22,'ינש רדסמ תוטשפ' וא ,'היינשה תוטשפה' דוס

 תודירשה דוס ןומט ןאכ ילוא .לוכה תולככ ירחא תגשומה הוטשפ התוא רמולכ ,התגרדל

 רתויב תוארקנה תוירבעה תוררושמה תחא ,גרבדלוג האל לש התריצי לש תוירלופופהו

 םייתוכאלמהו םייעבטה םידוגינה ןיב הזתניסל עיגהל הפיאשה ,רבד לש ופוסב .ונימיב

 ישונא באכ 'םתס'כ תווחיהל היושע איהו ,ןולשיכל תדעומ תורפסבו תוברתב ,םייחב

 .דואמ תמיוסמ היפרגויב לש האצות ,טושפ

 היפרגוילביב

 דוד ,ןדיבא

 ץוביקה ,דלפניו דודו ןמסיו תנע :הכירע ,ג ךרכ ,םירייטה לכ :ןריב«. רוד :(1981) 2010

 .םילשוריו קרב ינב ,קילאיב דסומו דחואמה

 (ץיבוקלש בייל םהרבא) רודגיבא־ןב

 .ביבא לת ,דלוגכר דוד תאצוה ,סירופימ :(1891) 1980

 םהרבא ,קחצי־ןב

 ןמיס ירפס /הרישל השדחה הירפסה' ,רבח ןנח :רבד תירחאו הכירע ,סירייטה לב :1992

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק

 הדע ,יקסדורב

 ה?ליר הירוג רנייר :1994
 .םילשורי ,למרכ ,םיכרכ ינש ,ררויפימ ליט וברד -

 םרוי ,יקסבונורב

 :רבד תירחאו הכירע ,תירבעה תורומב הזנזנו הוורפ ,הרייס לע תוובייסר :היהת תרוקיב :2006

 .םילשורי ,למרכ ,דלפניו דוד

 לטומח ,ףסוי־רב

 •גברונל םיוברוגימ ,(ךרוע) ןמצלוה רנבא :ךותב ,'יאטילה יממעה רישהו גרבדלוג האלי :2005

 ,ביבא לת ,ביבא לת תטיסרבינוא ,תירבעה תורפסה רקחל ץכ ןוכמ ,ןירבוג תירונ רפס

 .459-437 ימע

 .'היינש תוטשפ' יוטיבה לע זוע סומעל הדות 22
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 םייח ףסוי ,רנרג

 ץוביקה ,ןמרוד םחנמ :סופדל האבה ,א ךרכ ,םיבתכ -.רגרב םייח ףסוי :(1904) ח"לשת

 .ביבא לת ,דחואמה

 האל ,גרבדלוג

 .ביבא לת ,וידחי ,,ןשע תועבט :ה"צרת

 .היבחרמ ,םילעופ תירפס ,ןימיה יתיבזב :1944

 ,גרבדלוג האל יבתכ :ךותב ,'(הנוס קחצי־ןב םהרבא לענ ררושמ םע השיגפ' :(1952) 1972

 .375-325 ימע ,ביבא לת ,םילעופ תירפס ,הוורפ :ד ךרכ

 ,םילעופ תירפס ,הפי ב"א :הכירע ,השדחה וניתורפסב םימעטו תוניחב -.ןילוחל ץמואה :1976

 .ביבא לת

 ,םילעופ תירפס ,רנביר היבוט :הכירע ,םיכרכ השולש ,תנקותמו השדח הרודהמ ,םיריש :1986

 .ביבא לת

 :רבד תירחא ,ןילגי הרפע :הכירע ,גרבדלוג האל לש תוטנוסה :ב"הוו ה"בהא יריש :2008

 .קרב ינב ,םילעופ תירפס ,יקצוקיט ןועדגו ןילגי הרפע

 סייו תעפי :הכירע ,\m3-935 ,היצניבורפה ןונ גרבדלוג האל יבתבונ :תוירבע תורעג :2009

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,יקצוקיט ןועדגו

 תירפס ,יקצוקיט ןועדג :רבד תירחאו הכירע ,ווגג ןמור :(הינוטנאל שדקומ) תודבא :2010

 .ביבא לת ,םילעופ

 ה"א ,ךירבמוג

 ,רתכ ,יול הנפד :םוגרת ,יתנוונתה גוצייה לש היגולוכיספה -.הילשאו תונינא :(1959) 1988

 .םילשורי

 (החנמו ךרוע) לאומש ,טרפוה

 םיחחושמ םיררושמ ,גרבדלוג תומל םוי םישולש :הזה הלילה םע - תורפסה יליבשב' :1970

 ,רנביר היבוט ,ימרכ 'ט ,סיגפ ןד ,יקסנולש םהרבא :םיפתתשמ ,וידר תחיש ,'התריש לע

 .4.2.1970 ,לארשי לוק

 לאירא ,דלפשריה

 תור :ךותב ,'גרבדלוג האל תריש לש יתוברתה הדיקפת לע :תויביאנה רמשמ לעי :2000

 לש התריצי לע םירן?חזבו תומזג :תררושמ םע תושיגפ ,(תוכרוע) ןמסיו תנעו םולב־ןוטרק

 ,םילשוריו ביבא לת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו םילעופ תירפס ,גרבדלוג האל

 .151-135 ימע

 תנע ,ןמסיו

 םע תושיגפ ,(תוכרוע) ןמסיו תנעו םולב־ןוטרק תור :ךותב ,'סומלופכ ראוממה' :2000
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 31 'הלודגה תישונאה הזתניסה' ירוסיי

 הטיסרבינואהו םילעופ תירפס ,גרבדלוגדג־60ל לש התריצי לצ םיר?תמו תוממ :תררושמ

 .94-74 ימע ,םילשוריו ביבא לת ,םילשוריב תירבעה

 ןתנ ,ךז

 רתבמ :גרבדלוג ™ל ,(ךרוע) הפי ב"א :ךותב ,'םיטקש ונחנא ?םשגה תא תיאר' :(1959) 1980

 .79-70 ימע ,ביבא לת ,דבוע םע ,די,תריצי לע תרוקיב ירמ*מ

 ןנח ,רבח

 ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,?תיצי ךב םתרב^ תרייסב םינויע :תימודת תתירמ :1993

 .ביבא לת

 ןועדג ,יקצוקיט

 האל לש רישב תויתורפס תומכסומ םע תיטקלאיד תובתכתה :"ךנולחמ םגו ינולחמ'" :2005

 .83-69 ימע ,53 רייט ־ילע ,'גרבדלוג

 הרפע ,ןילגי

 ץוביקה ,גרבדלוג ת*ל תרישב ימאליק םויגרדומו תינרדומ תוימרל? nm טבמ ילוא. :2002

 .ביבא לת ,דחואמה

 הילג ,ינדרי

 .132-120 ימע ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,םירפומ םע תוזוייט :1962

 ןד ,ןורימ

 ותסירקו ןילוחל ץמואה' :1999
 תמוצ־תנחתכ גרבדלוג האל תאמ "ןשע תועבט" לע -

 תמצוע ,תובת־תשלוח - ...*ל* וניא. םד^ת ,'תינרדומה תירבעה הרישה תוחתפתהב

 .388-309 ימע ,ביבא לת ,ןתיב־הרומז ,תרישב םינויע :תשלותת

 ירוד ,רונמ

 ,'התדלוהל 95 תאלמב גרבדלוג האל לע םירוהרה :"תודלומה יתש לש באכה הזי" :2006

 .26.5.2006 ,'תבשל ףסומה' ,בירעמ

 (ךרוע) ביבא ,רגניסמ

 לת ,רואל האצוה תיב - תרנכ ,םיירבע שרע ירישל םלשת רפמת -.םירומש תומולח :2008

 .ביבא

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:44:52 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ןמסיו תנע 32

 בקעי ,ןמכיפ

 לע םירמאמ רחבמ '.גרבדלוג ™ל ,(ךרוע) הפי ב"א :ךותב /השדח תררושמ' :(1935) 1980

 .40-38 ימע ,ביבא לת ,דבוע םע ,התריצי

 דוד ,בולשיפ

 ,(תוכרוע) ןמסיו תנעו םולב־ןוטרק תור :ךותב ,'ןדועמה ןורומיסקואהו גרבדלוג האלי :2000

 םילעופ תירפס ,גרבדלוג זריאל ליט התריצי לע םירבחמו תוזבמ •.תררויפמ םע תויטיגפ

 .60-48 ימע ,םילשוריו ביבא לת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו

 םחנמ ,ירפ

 תורפזנזו ,'קילאיב ירישב תיטנמסה היציזופמוקה לש דחא ןורקע לע ,ךפהתמה רישה' :1968/9

 .631-607 ימע ,4-3 :א

 היבוט ,רנביר

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקהו םילעופ תירפס ,היפרגונומ •.גרבדלוג ™ל :1980

 ילא ,דיבש

 רחבמ •.גרבדלוג ™ל ,(ךרוע) הפי ב"א :ךותב ,'האלהו ונממו - רישה לא' :(1962) 1980

 .118-110 ימע ,ביבא לת ,דבוע םע ,זותריצי לע םידמגמ

 יזוע ,טיבש

 םע תרדס ,סירייט רחבמ ,גרבדלוג האל :ךותב ,יאובמ - םיריש רחבמ :גרבדלוג האלי :2008

 .18-9 ימע ,ביבא לת ,תונורחא תועידי תאצוה ,לכשמ ,רפסה
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 גרבדלוג האל לש היריש רפס

 טסספמילפכ החירפה לע

 יקצוקיט ןועדג

 רחאל םינש שולשכ ,1948 ראורבפב רוא האר החירפה לע גרבדלוג האל לש היריש רפס

 םימדה קבאמ ימי םצעב ,הנידמה תמקה ינפל םישדוח השולשכו היינשה םלועה תמחלמ םויס

 ובתכנש םיריש םג וב וללכנ םלוא ,םלועה תמחלמ רחאל ובתכנ ויריש בור .התואמצעל

 תוילרוגה ןמ ויהש םינשב ורצונ ויריש :ירוטסיה תמוצב אופא דמוע רפסה .התליחתב

 .םימעט ינשמ ,רפסה תנבהל תוינשמ וללה תודבועה ,הרואכל .םירשעה האמב רתויב

 תריקעל ,עודיכ ,רתח רשא ,םזילובמיסה חור תמעפמ רפסה ירישבש אוה ןושארה םעטה

 אל .תינמז־לעו תילסרבינוא תועמשמ לא ותקתעהלו ולש ידיימ־ירוטסיהה רשקהה ןמ רישה

 וא םיכיראת (עירכמה הבורב גרבדלוג תרישבכ) ונינפלש רפסב םירישה ילושב ןיא ידכב

 הקיטנמורב חוור וללה םיטרפה ןויצ .תומוקמ
 ,ונימי־די ררושמה ,ןמרקא לע הווצמ התג -

 רשא לכל ןמוי ןיעמ םג שמשל' הפי רבדהש םושמ ורוביח םוי תא ריש לכל תחתמ ןייצל

 שפנל דועית וא תואיצמ תסיפ רישב התארש הסיפת ךותמ תאזו - (29 ,2000 ןמרקא)'ךתיא

 לעי תרתוכה תא האשנש המישרב ,המחלמה תליחתבש אוה ינשה םעטה .ןותנ עגרב ןמאה
 בותכת אלש גרבדלוג הזירכה ,תירבעה רפס תיירקב סומלופ הררועו 'ומצע אשונה ותוא

 םיריש בותכל ךישמתו התרישב המחלמה לש רישי גוציימ ענמיתש רמולכ ,'המחלמ יריש'

 םשל תונמא'ב הלגדש השיגה לש תבהלנ הדיסחכ Q1939.1 גרבדלוג) םחורב םייטסילובמיס

 תורפסב זעונ יטילופומסוק־יטסינרדומ וק גרבדלוג הגציי ,הכרד תליחתב רקיעב ,'תונמא

 תוזחאיהה תא השדיקו תינויצה היגולואידיאה לש החולש הבורב התייה זא דעש ,תירבעה

 הרבחב תיטסילאודיווידניא תינמאכ הטלבתה גרבדלוג ,ןכאו .המדאה תדובע תאו ץראב

 .'המוא ןיינב'ב שאר הלעמל דע העוקשו הדוסיב תיטסיביטקלוק־תירבג התייהש

 עקר לע אלש החירפה לע ץבוקה תא אורקל רשפא־יא ,וללה םימעטה יגש תורמל

 וניש םהש דע הבר הכ תועמשמ התייה רפסה לע ולעפש םיינוציחה תוחוכל .ונמז

 לש ללבתשמה וקב ךישמהל גרבדלוגמ הענמ המחלמה :ולש דוסיה ינותנ תא םרקיעמ

 ןחבמ־הרקמ אופא אוה הזה רפסה .םתפוקת לא היריש תא הבריקו 'תונמא םשל תונמא'

 .הירוטסיהה ןיבל הקיטתסאה ןיב ,ןמזה ןיבל הרישה ןיבש חתמל קתרמ

 רבח ;116-111 ,1997 ןילגי ;108-98 ,1984 הפי ;75-69 ,1980 רנביר לצא רקיעב ואר סומלופה לע 1

 ,2007 טיבש ;161 ,151-138 ,2001 ןמרוד ;(41-40 ,2001 רבח :טעמ רצוקמ חסונבו) 120-116 ,2000

 .151-148 ,2009 יקסנידרוג ;19-10
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 35 טסספמילפכ זגז\ירפה לע גרבדלוג האל לש היריש רפס

 ,החירפה לע ירישב ףקתשמ אוהש יפכ ,גרבדלוג לש ינחורה םלועה תנבהל אובמכ

 ליט ובלגעח ורפס חתפב גייווצ ןפטס ידוהי־ירטסואה רפוסה לש וירבד שמשל םייושע

 םלש רודב גרבדלוגמ רגובמ היה גייווצש יפ לע ףא .הפורי^ךב ליט זוגמרכד :לוזגתש

 תאו םלועה תומחלמ יתש תא ,הומכ ,ורשב לע הווח אוה ,(1911־ב איה ,1881־ב דלונ אוה)

 תאזה תוברתה יכרב לע ולדג םהינש .תיטסינמוהה תיפוריאה תוברתה לש לודגה רבשה

 ץלאנ ןוטלשל םיצאנה תיילע םע .הנברוח חכונל םימהדנ ודמע םהינשו ,התוא וצירעהו

 ראורבפב דבאתה םש ,ליזרבלו תירבה תוצראל ,ןודנולל דדנו הירטסואמ תולגל גייווצ

 :ראשה ןיב ,םהב בתכ ךכ .ויתונורכיז תביתכ תא םילשה ןכל םדוק רצק ןמז .1942

 ילרוג ןעטמ אשנש ,ונלש רודה - םלש רוד לש ולרוג לע אלא ,רפוסי ילרוג לע אקווד ואל

 דע עזעדזנ ,לדהו ןטקה םג ,וניניבמ דחא לכ .הירוטסיהה תצו־מב רחא רוד ילוא אשנ אלש

 [...] .הפוריא תמדא תא הגופה אלל טעמכ ודקפש ,שעגה תויוצרפתה ידי לע ותושי יקמעמ

 היינשה םעפב המצע הרתיבו השפנב די החלשש רחאל ,יל הדבא ,הפוריא ,יבל רחבש הרוכמה

 עורפה ןוחצינלו ,הנובתה לש הנממ הארונ ןיאש הסובתל דע יתייה יחרוכ לע .םיחא תמחלמב

 דעו ינקז־תמיתח הצבצב זאמ ,רצקה ןמזה קרפב [...] .םימיה לש הקינורכב תויתייחה לש רתויב

 הרשעב ושחרתנשמ םיינוציק םילוגלגו תורומת רתוי ושחרתנ ,הז םינש לבויב ,ריפאהל ליחתהש

 ,תונכסחב םתוא תקלחמ הירוטסיהה ליגרכש ,תוערואמ תומכ תווחל ונילע רזגנ [...] .תורוד

 ף"לאמ ונשרח ?ונבאכ אל ,וניווח אל ,וניאר אל המ [...] .תחא האמל םעפו תחא ץראל םעפ
 ןיב [...] .(ןורחאה דומעל ונעגה אל ןיידעו) םיירשפאה תונוסאה לכ לש גולטקה תא ו"ת דע

 2.(9-7 ,1982 גייווצ) םירשגה לכ וטטומתנ ,םושלשהו לומתאה ןיבל ,ונלש הזה םויה

 'הךעבתה ידעי לע גרבדלוג לש םיירישה היפוריצ םידהדהמ הזורפב הלאה םירבדה ארקמל

 תימיטפוא הרוש םג ,דוגינה ךרד לעו 3,(29 ,ב) החירפה ליג רפסה ןמ 'דחפה ימולה'ו

 ,ןשע תילבט הירוכיב רפסב ,היינשה םלועה תמחלמ יגפל םינש ,התוריעצב הבתכש

 תאזכ הרוש .(53 ,א) 'רחמו לומתא ןיב םירשגה םיהבגו םירשי' :1935 תנשב רוא הארש

 לש היפרגויבבו הירוטסיהב המחלמה הצרחש רבשה וק רחאל בותכל היה ןתינ אל יאדו

 .אוהה רודה ינב

 דממ וירבדל ףסונ ךשמהב .ורוד לא רזכאתהש לרוגה לע ןנוקמ קר וניא גייווצ

 :עיתפמ

 דע תישארמ ,רורבו רשי וקב םהייח תא ויח םהו ,יבסו ירוה רודל רתוי הינפ הריאה החלצהה

 תורירמהמ םהילא עיגה דבלב שולק דה .םהב אנקמ ינא םא עדוי יניא ,ןכ יפ לע ףא .ףוס

 תויעבהו םירבשמה דיל ויח השעמלו ,ויתוחוכמו לרוגה לש תומיזמהמ ,םייחבש תיתימאה

 לרוגב הרושק התייה וניתונשב העש לכ !ןמזב־וב ותוא םיביחרמ לבא ,בלה תא םישטרמה

 .(31 ,1982 גייווצ) ואולמב לוכה ריחמ תא ונמליש .הנתמב ונל ןתינ אל רבד לבא .םלועה

 .תרחא ןיוצמ ןכ םא אלא ,רוקמב תושגדהה לכ ,ךשמהבו ןאכ 2
 האל יריש לכ תרודהמל םלוכ םינפמ רוקמה םש ןויצ אלל םיירגוסב םידומע ירפסמ ,ךליאו ןאכמ 3

 .(2000 גרבדלוג) רנביר היבוט תכירעב גרבדלוג
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 לבא ,בלה תא םישטרמה תויעבהו םירבשמה') תומעפתה דצב הניק לש תאזה תוילאודה

 תורושב יוטיב ידיל האב איהו ,החירפה לצ ירישמ םיבר תנייפאמ ('!ןמזב־וב ותוא םיביחרמ

 ,א) 'רשואמה םונהיגה' םירישה רוזחמ תרתוכב ,(47 ,א) 'תךשאמ יתייה יתולכבו' ןוגכ

 ונינפלש רפסב םיחוור הלא םינורומיסקוא .דועו (93 ,ב) 'תרשאמ העןז' ףוריצב ,(76-73

 שרפתמ הנושאר האירקב .רפסה םשב םג תפקתשמה ,הקומע תילאוד תוהמ םיגציימו

 האירקב לבא ,תויבויח תויצטונוק חרכהב תוולנ החירפל ירהש ,ורקיעמ ימיטפואכ םשה
 'החירפה לע' - תיסאלק היגלא לש תינבתב ןאכ הנותנ 'החירפ' הלימהש ררבתמ תפסונ

 ןאכ רכזייש ,לתסנמפוה ןופ וגוה ינמרגה ררושמה לש 'ףלוחה לע' היגלאב ,המגודל ,ומכ)

 ,'הטיחשה לע' קילאיב לש יגלאה וריש םע בתכתמ רפסה םשש ירב ךכ לע ףסונב 4.(הרצקב

 ריעב' רישה אוה 'הטיחשה לע' לש ומואת־ויחא .1903־ב בנישיק םורגופ תובקעב בתכנש

 לע עבטה דגנכ סירתמ 'הגרהה ריע'ב רבודה .תוביסנ ןתואבו םימי םתואב בתכנש ,'הגרהה

 ובלבלו' :רישב תוראותמה תועווזה לכ ועריא אל וליאכ ויפוי תא ןיגפהל ךישממ אוהש

 שמשה / :דחי־םג חבטלו ביבאל ינדא ארק־יכ / [...] / ,םימשב ךפאב ופלזו ךדגנל םיטשה

 לע גרבדלוג לש הרפסב םג .(254 ,2004 קילאיב) 'טחש טחושהו החרפ הטשה ,החרז

 לבא ,תוירוטסיה תוביסנב ןאכ םגו ,תוומה ןיבל החירפה ןיב דימתמ דוגינ םייק החירפה

 5.רפסה לש יטתסאהו יפוסוליפה סיסבכ בצומו תובישח הנשמ לבקמ הז דוגינ

 :הקיטנמורה לעו םזילובמיסה לע ,הלימקה לעו החירפה לע

 קחציךב םהרבאו גרבדלוג האל

 (הנוז) קחצי־ןב םהרבא הילע ץרענה ררושמה תא גרבדלוג הרקיב ותומ ינפל רצק ןמז

 ותלחמ ירוסיימ קחצי־ןב לש ותעד תא חיסהל השקיב גרבדלוג .זפשוא ובש םוירוטנסב

 הדנרקי ץע תחירפ - וילא הכרדב הל הלגנש ביהרמ הארמ לע ול הרפיסו תראממה

 ,וינזואב הראית ,'הננערו הלק הכ התייה החירפהו' ,תיב הזיא לש םודא גגל לעמ לוגס

 הליחת ךייח ינפחשה קחצי־ןב .'העיקש רחאלש םירוויח םיימשב לחלחכ ןשעכ' ,תמעפנ

 לש הרוצ עתפל וינפ ושבל זא םלוא ,החירפה יפימ לעפתהו הלאה םירבדה עמשמל

 הלימקה םג לדגת ןכ ,החירפה לדגת רשא לככ :ארונ הז ,ןכי :ריטפה אוהו לודג לבס

 וניתושיגפמ תחא יהוז יכ' ,היתונורכיזב גרבדלוג האל תרפסמ ,'יתעדי ינאו' .'הירחאש

 6.(15 ,2009 גרבדלוג) 'תונורחאה

 גרבדלוג ךותב וארו ,'ןושיעבש קזנה לעי םירישה רוזחמ לש ומשל טיבש יזוע לש ושוריפ יפ לע
 .90-89 ,1997 ןילגי ;268 הרעה ,227 ,1980 רנביר לצא ןכו ,17 ,א2008

 םהרבא לש ויריש רפס ,™לונ לצ ןיבל החירפה לע ןיבש תוקיזה לע םג דומעל יואר רחא םוקמב

 .וז ותנחבה לע טיבש יזועל יתדות .1947 טסוגואב רוא הארש יקסנולש

 רביד תחא םעפי :רחא רשקהב הלימקהו החירפה ןיינע רכזנו בש ררויסמ טל השיגפ רפסה םויס תארקל

 ותואב האיגש השוע ינאש ,ינחיכוהל לחה [...] .איהה תעב יתמסרפש םירישה דחא לע תושק ימע
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 תב השיא איה - ןמזה ירבע ינשמ וייח םע שיא םיאצמנה םישנאה ינש ןיב החישה

 ןב יובכ םדא אוהו ,הינפל דוע םייחה לכ לבא בר לבס התווח רבכ םנמאש עשתו םישולש
 דגנתהל םחוכבש םייחה לע ,תוומהו םייחה לע החיש איה - יווד שרע לע עבשו םישיש

 המולגה הלימקה) םייחה ךותב יוצמה תוומה לעו (החירפבש יפויה) תוומל דחא עגרל

 הקיטנמורה :תויתונמא תולוכסא יתש ןיב החיש וז רתוי רתסנ דבורב .(החירפב שארמ
 ינשמ תוריצי גרבדלוג התוושה 'םזילובמיסה לש הקיטתסאל תורעה' התסמב .םזילובמיסהו

 תויטנמור תוריציב .'םוהת' גשומה ןהב ספותש הנושה םוקמב הניחבהו הלאה םימרזה

 שח דימת אוה םלוא הילא דרוי וליפאו םוהתה לא ךשמנ ןמאה ,גרבדלוג העבק ,תובר

 תרישב וליאו ,'ונילעמ םייחצנה םימשה תא שדחמ תולגלו' הנממ תולעל ומצעל הבוח

 םיקמעמ ךותב הרומג הלילצ בור יפ לע איה םוהתה' ,םירחא םיטסילובמיס םירצויו רלדוב

 גשומ םג .(65-64 ,1977 גרבדלוג) 'ןיאה לא ךרדה םג יהוז םימעפו ,םהמ םירזוח ןיאש

 דובכ לש םוקמ רומש םהינשב םנמא .תררושמה הנעט ,םימרזה ינש ןיב לידבמ 'הפי'ה

 ,'יטסינוגטנא חוככ םוהתה לומ הפיה תא דימעמ ןקיטנמורה'ש העשב ךא ,הפיה תצרעהל

 תא הריכזמ איה הירבדל היארכ .ףוסניאב ללוצו ינשוחה יפויה רחא התפתמ טסילובמיסה

 ורישב רלדוב ירבד םע התוא תתמעמו ,'םלועה תא ליצי יפויה' ,יקסביוטסוד לש ותקעז

 דוע לכ ,םוהתה ןמ וא םימשה ןמ אב יפויה םא ול איה תחאש ךכ לע 'יפויל ןונמיה'

 ,ןכ םא .(67-66 ,םש) ףוסניאל חתפה תא ורובע תחתופ וז 'המימת ,הארונ הרידא תצלפמ'

 תא ,יפויה תא תספותו הדוסיב תיטנמור הדמעב גרבדלוג הקיזחמ קחצי־ןב םע התחישב

 ,םיטסילובמיסה ךרדכ ,קחצי־ןב וליאו ,תוומה םוהתמ (ןבומכ ,ינמז) הלצה לבחכ ,החירפה

 .םוהתה לא יפויה םע ףחסנ

 ,ויתויועמשמ ללש לע ,הלימקה לעו החירפה לע קחצי־ןב ןיבל גרבדלוג ןיב גולאידל

 'החירפה לע' םירישה רוזחמל הנווכה .ונינפלש רפסה יורק ומש לעש גולונומ םדק

 דחאבו ,קחצי־ןבל השדקה תססונתמ רוזחמה שארב 7.1940 תנש ףוסב המסרפ גרבדלוגש

 ,םתחישל רושעב םדקש ,הז גולונומב ,הנהו .הארנה לככ ,ותומד תראותמ ,ז ריש ,וירישמ

 ראשה ןיב תורכינה ,(2000 ףסוי־רב) תוקהבומ תויטסילובמיס תויטנ אקווד הלגמ גרבדלוג

 לע ,הלימקה לע ,חרפ לכ לש תוימעפ־דחה לע רביד אוה .ובש החמשה תא קר עבטב יתוארב ,ריש
 ,םיחרפ רז יתלביק תרחמלו .ומצע תא ריכהל יעצמא םוש ול ןיאש ,םיחרפה לש הזה יפויבש יגרטה

 .(68-67 ,2009 גרבדלוג) '[...] הנבל היליפוספייז

 םהיתוריצי דצל ,יקסנולש תכירעב םילעופ תירפסב רוא הארש הרי® י7יפ 6 ץבוקב םסרופ רוזחמה

 דבכוי ,('םיחא הרשע ריש' ךותמ ,'םיחא העברא רישי) ןמרתלא ןתנ ,('תולוק השולש') זעילא לאפר לש

 ומצע יקסנולשו ('תובהאו הבהאמ תוישרפ ,יעיבשה עיקרב') ןפ רדנסכלא ,('םימיה ילושב') םירמ־תב

 הינמוי יפל רואל ותאצ דעומ תא ךראתל ןתינ .םוסרפה תנש הניוצ אל ץבוקב .('םימהו םחלה יריש')

 ,2005 גרבדלוג) ץבוקה ארקמל וימשרב קחצי־ןב התוא ףתיש 1941 ראוניב 10־ב - גרבדלוג האל לש

 1940 רבמבונב 27־ב :וייונמל הנתמכ קלוח ץבוקהש ,ריעצה רונויסזו ןואטיבב תועדומ יפל ןכו - (271

 תומש טוריפב ;רוקמב ךכ) הרייס ץןרפ 5 ץבוקה תא גישהל ןתינ יכ הזירכמה העדומ םש המסרופ

 .(זעילא לאפר לש ומש זא רכזנ אל םיפתתשמה
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 לכ'ש הזככ - קחצי־ק לש ותומדךב ילוא ,רומאכ - בוהאה ראותמ הבש תיטסימה ךרדב

 .םוהתה לא אופא ללוצ יפויה .(27 ,ב) 'תוזוהה ךידי תימודב / חורפל םידרוי םיבכוכה

 יקסנולשל קחציךב ןיב קולבו גרבדלוג

 יקסנולש םהרבא םע תררושמה הדימעה החירפה לע ירישמ םידחא תביתכל ליבקמב
 תריצימ םימוגרת לש ,תירבעה הרישב הגוסמ הנושאר ,הפיקמ הפוסא ,היזמר תרייט תא

 קותישהמ טלפמ היגולותנאה תכירע השמיש םהינשל .היסורב 'ףסכה רודי יררושמ
 םירישה דחא תרתוכ התייה וז - םלאה ,יקסנולש לצא) המחלמה בקע םהב זחאש יתריציה

 תאז לכבש ,גרבדלוג לצא היהשמ רתוי קהבומ היה - המחלמה תעשב םסרפש םידיחיה

 תנקתה 8.(רבעב המסרפש יפכמ הברהב ךומנ רפסמב יכ םא ,םיריש םסרפל הכישמה
 תועצמאב םנמז לש והובו והותה תא גישמהל םהינשל ועייס םג רפסה תכירעו םימוגרתה

 תמחלמו היסורב תוכפהמה ימי - תואדו רסוח לש תמדוק הפוקתב הרבחתהש הריש

 רוא הארש ,רפסל המדקהב םיינשה ירבד תא אורקל שי הז עקר לע 9.הנושארה םלועה

 10:תילארשיהו תילארשי־ץראה תוברתב ידוחיי םתוח עיבטה הרהמ דעו 1942 יאמב

 ,הזה רפסב הרדשה טוחכ הונעבק הנה ?הרקמבה .קולב לש ותריש לע רובידה תא ונכראה

 תיסורה הרישה תא ןכש לכ - הללכב הרישה תא למסל ידכ וב שיש דחוימה הפוריצ תוכזב

 הפוקתה לא קולב תא בריק רשא ןושארה רבדה .[...] שרושה והז .ןוגינה והז .הזב תצבוקמה

 הבוריקב תישחומה ,היתותואב תיאדווה - תונערופה שוחינ ינפמ דחפ .לודגה ארומה שגר היה

 .(די ,1942 גרבדלוגו יקסנולש) אבו ףשונה (התוברקתהב ־)

 תרפסמ גרבדלוג .הרקמב אלש המוד .'?הרקמבה .קולב לש ותריש לע רובידה תא ונכראה'

 תרייט תכירעב הבושח־ךא־הפיקעה ותוברועמ תודוא לע קחצי־ןב םהרבא לע היתונורכיזב

 איה רשקה ותואבו ,(תיתוענמיהה ותוישיא עקר לע דוחייב תטלובה תוברועמ) היםרר

 היה ,ןודל ינא לוכיש המכ דעי :וירבד תא תטטצמו 'קולב תא בהאי אוהש תנייצמ

 עמשל העתפוה איה םג יאדו .(65-64 ,2009 גרבדלוג) 'תיסורה הרישה לש לאיראה אוה

 המכ לכ ,תיסורה הרישה םע ותורכיהו תיסור עדי אלש ,קחצי־ןב יפמ הלאה םירבדה

 הפשה תברק תוכזבו םידחא םיסור םירכמ תועצמאב - ינש ילכמ האב ,הבחר התייהש

 ירישה לוביל הוותשמה רפסמ - דבלב םישדח םיריש םיעבראכ גרבדלוג המסרפ 1944-1941 םינשב

 ;198 ,2009 'קצוקיט ואר ךכ לע הבחרהל .המחלמה ץורפ דע ,1939 תנשב וא הדבל 1938 תנשב הלש

 וארו ,9.11.1939 ,9 ריעצה רומסה ןואטיבב ספדנ 'םלאי יקסנולש לש וריש .148-147 ,2009 יקסנידרוג

 .15 ,ב ,2002 יקסנולש

 .4 ימע ,4.5.1942 ,רבד ןותיעה לש 'תונמאבו תורפסב' רודמב רסמנ רפסה תעפוה לע חוויד

 ףוסב רוד השמ ירבד ,ראשה ןיב ,ואר רפסה לש הלפנה ודמעמ לע .'ח"מלפה רודי תרישב רקיעב
 םערב ךותב ירוג םייח ירבדו (203-201 ,1983 רוד) 1983־מ היסור תרייס לש תילימיסקפה הרודהמה

 .79-74 ,2006 יקסבונורב ןכו ,2007
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 הילע ץרענהו קיתווה ררושמה ,קחצי־ןב ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .(63 ,םש) תיסורל תינלופה

 התוריעצב תוכורא םינש היהש ימ לא בושל העיתפמ היצמיטיגל גרבדלוגל ןתנ ,תעכ

 .'תומדוק תובהא ריזחמ' הרובע היה קחצי־ןב .םלועה יררושמ לכמ הילע בוהאה ררושמה

 ושגפנ הבש הדוקנה ,םיעבראה תונש תליחתב הרצק הפוקת ךשמל ,אופא היה קולב

 לש קולב יכ ,דעומ רצקו המודמ שגפמ היה הז לבא ,קחצי־ןבו גרבדלוג ,יקסנולש

 םג יאדוול בורקו ,גרבדלוג .קחצי־ןבו גרבדלוג לש קולבמ דואמ הנוש היה יקסנולש

 העשב ,תמדקומה ותריש תא ופידעהו טסילובמיסכ רקיעב קולב תא וספת ,קחצי־ןב

 תא בתכש ררושמה ,רחואמה קולב - הכפהמה ררושמ רקיעב קולב היה יקסנולש רובעש

 םצעב ,גרבדלוג לש רבעמה תדוקנ תא םג אופא ןמסמ קולב ".'רשע םינשיו 'םיתיקס'

 ־ינמרגה העפשהה רוזא לא יאקסנולש־יסורה העפשהה רו"אמ ,החירפה לע רוביח ימי

 .יקחצי־ןב

 השענ ,םילשוריב עקתשהו 'סולשנא'ה תובקעב 1938 ץיקב הירטסואמ הלגש ,קחצי־ןב

 ,'םהיפ לע ייח תא הכפה וז השיגפ' .גרבדלוג לש הייחב תיטננימודה תומדל הרהמ דע

 לש תעה בתכ ,זביר־מ ותוא לביק הצרא ואוב םע .(276 ,2005 גרבדלוג) הנמויב הבתכ

 ,הרואכל .המח הכרבב ,יקסנולש לש ותושארב ,'וידחי' םיטסינרדומה םירצויה תרובח

 םינש רבכש ימ ,םרובע 'יריש בא' ןיעמו 'וידחי' יררושמ לש םרשבמ רשב היה קחצי־ןב

 הרפסב 12.םהילעמ ונח רס הרהמ דעש אלא .םבלל בורקה חסונב בתכ םהינפל תובר

 :גרבדלוג הדיעה ,1952 תנשב הנושארל ־וא הארש ,ררויטוב זבע זגיטיגפ

 םינפ דימעמ אוה המי ,'...תמאב ,ול בשוח אוה המ יכו' :םיבר יפמ יתעמש דבלב תחא םעפ אל

 ורביד רשא הלאמ שיאש ,עבשיהל ינא הנוכנ [...] ,!?ךכ אוהש ,אוה ימ' ,'..!טרקוטסירא לש

 ושדקוה ,ךרעל הריש ידומע םישישו האמ הקיזחמה ,הפוסאב .וז הבושה הנחבה לע טיבש יזועל יתדות 11
 השישו םירשע) קולבו (םידומע םירשע) יקס?1קימ - םיינש טעמל ,ררושמ לכל םירופס םידומע

 ,גרבדלוג ידיב םגרות דחא קר ,ץבוקב וללכנש קולב לש ויריש רשע דחא ךותמ :קודו .(םידומע

 רבכ קולב לש וירישמ המכש איה ךכל תוביסה תחא .ותרישל השקש הלודגה שפנה תברק תורמל

 .הנושארל ןאכ וסנוכו תונוש תומבב רוא ואר ,יקסנולש ידיב רבעב ומגרות

 םדא :"טררא"ל הנוז רייד תא ץישפיל איבה שמא' :ונמויב בתכ ,הרובחה ישנאמ ,הרומז לארשי 12

 .ותיא רבדל ןתינ אלש טעמכ ,דואמ רוגס ;םינזרוטמ־"םייטויפ" ופא לע םייפקשמה םג ,ןזרוטמ

 הפוקת התואב הצרא עיגה אוה ףאש ,ןמפוש 'ג תא לואשל רהימ הרומז .'?הנושאר השיגפב קר ילוא
 ומצע תא ףיקמ ,(םינפ דימעמ ־) "poseur" אוה יכ יננע .קחצי־ןב 'א תא אוה ריכמ םא' ,הירטסואמ

 'אל יתכלה' .דרבל ךישמהו עדונה רפסמה לש ותבושתב קפתסה אל הרומז .הליהב רמולכ ,'סובמינב

 הקלירמ עפשומ אוה יכ יל רמא אוה ;קחצי־ןב 'א יריש וספדנ ןכיה עדוי אוה םא ותוא לואשל שרב
 תומושר ,115-114 ,1973 הרומז) 'ול קחצ ללכב ;ויריש ךותל תורוש םהמ קיתעה וליפאו לתסנמפוהמו

 ירבעה ררושמה' תא קחצי־ןבב התאר ,םתמועל ,גרבדלוג .(1939 ראורבפמו 1938 רבוטקואמ ןמוי

 היהש ןמזה תא אלא ,דבלב יפיצפסה ידוהיה ןמזה תא אל הרוה ־לש ןועשה גוחמ רשא ,ןושארה

 התצר ילואו ?היתימעמ רתוי תוארל הקימעה םאה .(73 ,2009 גרבדל־,ג)'תימלועה תורפסל העש התוא

 םישימחה תונש לש היינשה תיצחמב דמעש ,הלוחהו ירירעה רגהמה לע הסימעה ןכלו ,ךכ ותוארל

 .2010 ךילביל םג ךכ לע ואר ?החור יניעב הרייצש ררושמ לש תילאידיא תומד וזיא ,וייחל
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 יקצוקיט ןועדג 40

 יקמעמב ילוא לבא ...דחא םוי וליפא יגרטה ומלועב תויחל ,הצר אל ףא ,לגוסמ היה אל ךכ
 ויניע תא ורקינש סופידא לרוגב ולרוג תא רימהל עבשו ןטק ינוונח לכ םימעפל הוואתמ ושפנ

 .ךלמ אוהש שיגריש דבלבו

 לודג ןובלעו השובכ המטשמשכ ,(ללכ ךרדב דואמ ביבח םדא) הלאמ דחא יל רמא תחא םעפ
 .(19 ,2009 גרבדלוג) '[תינמרג ,לכונ] !Hochstapler - תוטשפה תילכתב אוה' :ולוקב םילחלחמ

 הינמוי םיריגסמש יפכ ,יקסנולש רשאמ רחא אל אוה 'ללכ ךרדב דואמ ביבח םדא' ותוא

 תורירמב [קחצי־ןב לע] וילע רבדל [יקסנולש] םהרבא לחה ךכ רחאי :גרבדלוג לש
 גרבדלוג) "'רלפאטקכוח" [...] תיטוידיאה הלימה הצצ בוש .הינוריא ירוחאמ תרתוסמ

 .יקסנולשמ התוקחרתה תדימ ןכ קחצי־קל התוברקתה תדימכ ,םנמאו .(274 ,2005

 רושימה ןמ תגרוחה תועמשמ אופא תעדונ קחצי־ןב לא ברקתהל גרבדלוג לש התריחבל

 תא רידסהש םדאה ,תילארשי־ץראה הרישב גרבדלוג לש הניבשוש היה יקסנולש :ישיאה

 לא התוא ריזחה קחצי־ןב וליאו ,ןושארה היריש רפס תא ןאכ םסרפל גאדו הצרא התיילע

 .(2000 ףסוי־רב) יסורהו ינמרגה םזילובמיסה לא דוחייבו ,הפוריא לש יתוברתה המלוע

 ,הרשע שמח ליגב קולב תריש לא התועדוותה לע םימיל הרפיס ,'יסורה םזילובמיסה'

 ךא ,ןכ ינפל םג ,םתסה ןמ ,היתשחינ רשא ,םלוע תשגרהו יוטיב לש תויורשפא הליג'

 יל ריאה אוהו הלצהבכ קולבב יתזחאנ .םדא ןושלב המשגהו יוטיב הל שיש יתעדי אל

 .(1955 גרבדלוג) 'זא דע יתארקש המ לכ רחא רואב

 הזגירפזולע ירישב קולב לש ויתובקע

 ,'לחנה ירישמ' רוזחמב חתפנ רפסה .החירפה לע ירישמ םיברב תרכינ קולב לש ותעפשה

 :('Ariettes oubliees') 'תודובא תוירא' ,ןלרו לופ לש םירישה רוזחממ האבומ ושארבש

 ףאו ותרישל תיזכרמ התייה ןלרו לש הקיזומהש דיעה קולב 13.'םינטק תולוק תלהקמ'

 ־ללכה לוקה תא הלהקמב דיחי דחא לוק למסמ םש ,'הלהקמה ןמ לוק' ומשש ריש בתכ

 .(םילימ ילב תוסנמור) Romances sans paroles ,ןלרו לש ויריש ץבוק תא חתופ הז םיריש רוזחמ 13

 ,ןלרו לש ויריש רוזחמ םג ךכ ,1946-1945 םינשב םסרפתהש ,גרבדלוג לש 'לחנה ירישמ' רוזחמה ומכ
 תולוקה תלהקמש העשב (247 ,א) 'םידובאה תומלועה לוק' תא רזחשל שקיב ,1872 ביבאב ספדנש
 םדמ בוקעהו םימיה רצק הנוטלש - ןלרו לצא :בטיה תעמשנ ןמזה תב תואיצמה לש דואמ םימרה

 לע רבעש רבשמהו ובמר רותראל ותבהא בקע ןותנ היה ובש ישיאה רבשמה ,תיאזירפה הנומוקה לש

 תרובח תוקרפתהו היינשה םלועה תמחלמ - גרבדלוג לצא ;(Adam 1953) הלוכ תיסאנראפה הלוכסאה

 יהוז / ,תגרועה תובהלתשהה יהוז' :ישפוחה ימוגרתב ,םיאבה םירוטב חתפנ ןלרו לש וריש .'וידחי'

 לא ,הרשש איה וז / ,םיבשמה תתיפל ןיב / םיצעב תרבועה תרומרמסה יהוז / ,תבהואמה תואלה

 ירישמ םידחא ונחלוה םימיל .(Verlaine 1965, 191)'םינטקה תולוקה תלהקמ / - םיריפאמה םידימאה

 העדוותה ךכ םגש רשפאו ,(Saint-Saens) סנס־ןס לימק ידיבו (Debussy) יסיבד דולק ידיב רוזחמה

 ואר יסיבדו גרבדלוג לע דוע .ןלרו לש הלא ויריש לא ,יסיבד תריצי לש תעבשומ תבבוח ,גרבדלוג

 .2010 יקצוקיט לצא הרצקב
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 41 טסספמילפכ הזגירפזג לע גרבדלוג האל לש היריש רפס

 םה םינטקה תולוקה אקווד ,'לחנה ירישמ' רוזחמב ,גרבדלוג לצאש יפב שממ - ישונא

 םיעורז זגזגירפזג לצ יריש ףא ,קולב ירישמ םיברכו .םייחצנהו רתויב םיינויחה תולוקה

 קירי ןצנ' ,(21 ,ב) 'קרקרי בכוכ / קפיאב הבכ רבכ' :םיקורי םיבכוכ דוחייבו ,םיבכוכ

 / וטיטךי' ,(87 ,ב) 'בלה םלהכ - טאל / םיקרי םיבכוכ םיפטונ' ,(30 ,ב) 'םימשלש ךרו

 םימייק םניאש - וללה םיקוריה םיבכוכה לש םרוקמ .(97 ,ב) 'םיחלו םיקרי םיבכוכ
 לככ ץוענ - די רחאלכ םמויק תורשפא תא ולטבי םיאקיזיפהו םימונורטסאה ,תואיצמב

 רבוטקואב רוא הארש 'ןמז־יא' רמאמב ןכו ,'רמזיו 'יאמ' ,קולב לש וירישמ םיינשב הארנה
 תוציב ןיב לגעמב ענה דובא שרפל ונמז תב תיסורה תואיצמה תא קולב המיד ובו 1906

 בכוכל תיוולנ קולב לצא דועב ךא .ותעונת תא הוולמ דחא קורי בכוכ קרשכ רעי

 וב תרשקנ גרבדלוג לצא TapaHOBCKH),14» 1980) תילילש תועמשמ בור יפ לע קוריה

 ויתועפותבו ,'תומלועה ביבא' תא קוריה בכוכה רשבמ 'החירפה לעי רוזחמב :הווקת

 .הרישה לש לאידיא ןיעמכ ,גשומ יתלבה ,טלחומה יפויה תא למסמ אוה הירישב תורחאה

 ,(הנושלב ,'ה"בהא תטנוס' ,תורוש 13 תב) הצוצק הטנוס האצמנ גרבדלוג לש הנובזיעב

 :'קריה בכוכה ירישמ' המשו עודי וניא התביתכ דעומש

 ,םלכ אל ,הלאכ םיבכוכה לכ אל

 תעבשנ ינא ,הזה דחאה ךא
 םלועה לומ קירי ץיצכ היה

 .ט הבה ימשב תירחש ימודמדב

 םילולס םיבשע חירכ וחיר

 תעתפמ ,תיציק ,תישפח הציקי םע
 ,םילודגה םימשל תחתמ

 תעגל ססהמ רקבה דועב

 .םאחה רשיא עבש ןנוצ רואב

 םידא ינועבצ חירכ וחיר

 תעבשנ ינא .חל אשדב קמע
 םיכופה וניתומולח לכש

 (98 ,ב2008 גרבדלוג) .םיבכוכ לש םחיר דוס תא םיעךוי

 רהבומ 'החירפה לע' רוזחמה תא םתוחה רישב קוריה בכוכה רוכזאל הוולנה יבויחה ןעטמה

 ,סילופ־חטפ לש קוריה בכוכה לע םטשלדנמ פיסוא לש עדונה וריש ארקמל רתוי דוע

 תארשהב הארנה לככ ,1918 תנשב רישה תא בתכ םטשלדגמ .גרוברטפ טנס איה אלה

 .תונעדיבו הנובתב רמאמה תא ירובע המגרתש לע בושמוט לעיל יתדות 14
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 יקצוקיט ןועדג 42

 זירכה הבש הנשב וריע לש הנרק תדירי תא תוכבל שקיבשכ ,קולב לש קוריה בכוכה

 :(Mandeistam 1973, 23-24) גרוברטפ טנס םוקמב ,הריבל היהת הבקסומש ןינל

 ,חדןלי יצ־!א םולח ארונה הבגב

 .ודךופ קרי־־לולצ בכוב

 ,חא םימו םרל - ,תא תבכוכ ול ,הה

 '5(121 ,1942 גרבדלוגו יקסנולש) .עווג ,סילופורטפ ,ךיחא

 תירוטסיה היצאוטיסב ובתכנ םטשלדנמ לש וריש ןהו גרבדלוג לש םירישה רוזחמ ןה

 םייניעה ךא ותוא אבנמ בלהש ןוסא ,שהונמ ןוסא לש וחוכמ םיענומ םהינש ,תירבשמ

 עונמל תלוכיה רסוחו דגנמ הדימעה תייווח יזכרמ םוקמ תספות םהינשבו ,וב וזח םרט

 .אבו שמשממה ירוטסיהה ןוסאה תא

 םושמ אקווד היינשה םלועה תמחלמל ךומס קולב לש ותריציל השרדנ גרבדלוג

 'םזינמוהה ןברוח' תא הפצ קולב .הררוע המחלמהש תוינורקע תולאש לע התנע ותביתכש

 קסע ןיקשופ תומל הנש עבראו םינומש תאלמב םואנבו ,ותרתוכ וזש עדונה םואנב

 רוציל ררושמה לש ודועיי לע רבידו הינומרהה תדלונ וכותמש רסיימה סואכב הבחרהב

 - הרוצ
 - ונושלב ,'סומסוק'

 יכ ותנעטב ,ךכ לע ףסונב .סואכה ,םרוצה לילצה ךותמ

 קפיס אוה 'הקיטנמורה לש ,רתויב ריהזמה ,םילשמה־םויסה וניה יסורה םזילובמיסה'

 םזילובמיסה ןיבל הקיטנמורה ןיב תוטבלתהה תא בשייל החוכבש החסונ גרבדלוגל

 לעי תרתוכב אקווד גרבדלוג הרחב וללה תוביסה לכמש רשפא .(253 ,1977 גרבדלוג)

 יהוז ןכש ,המחלמה ימיב הרישה לע סומלופה תא התיצהש התמישרל 'ומצע אשונה ותוא

 לע ,דימת ,דימת ,דימת הז אלה' :ךכ המגרת יקסנולשש ,קולב לש הרוש לע הזרפרפ

 16.(17 ,1960 יקסנולש) 'ומצע רבד ותוא

 תונשב ודמע םירחא םיטסילובמיס םירצויו סטיי רלטב םאיליו ,קולב רדנסכלא

 ינב םירחא םירצויו גרבדלוגש יטאופ רגתא ותוא לומ םירשעה האמה לש םירשעה

 תינפתל ליבוה הז רגתא' .ךכ רחא הנש םירשעכ ולומ ובצינ (ןמרתלא ןתנ תמגוד) הרוד

 לדמ הרייט ורפסב סטייו קולב לע טיבש יזוע בתוכ ,'םתריציב תיטסילובמיס־טסופה

 הרוגס ,המצעל הריש לש רוהטה םולחה לע ןיעדויב ורתיו הלא םיררושמ' .תוירמילופדט

 םתסיפת ןיערג לע רתוול וצר אל ךא ,תינוציחה תואיצמה ילבכמ תקתונמו המלוע ךותב

 ארזע לש ומוגרתב םג ונייעו ,רלסט והילא ידיב םגרות ,היסור תרייט הפוסאב רוא הארש יפכ ,רישה
 .(115 ,1985 ןמסוז) ןמסוז

 ,דבוכמ וניאש דיקפת ימצע לע יתלטנ ןכ לעי :תיריש הווחמ רדגב אוה גרבדלוג לש התמישר םויס םג

 הבוח ינא האור ,1939 רבמטפסב ,ינא יכ ,ילש יטרפה ימשב ,דיגהל ידכ ,שארב ץפוקה לש ודיקפת

 ףוקש / ונצראב םיה / לולא רקבב" :ולא םילימב ,חיננ ,חתופה קוספב תורפסה לא תאצל ימצעל

 / ,ליכת־! דירו םלועה לולא רקבב' :(1923) 'הניגב' לחר לש הרישל זמר ןאכ יוצמש רשפאו - "'...ןנוצו

 .(17 ,א"משת לחר) '?ןימאהל רחמב / ,לומתאה רפעמ רענתהל ,םוקל אמש / .ןימוחנת ףיערמ
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 וכלה סטיי םגו קולב םג .ירישה םלועה לש הימונוטואה לעו תיטסילובמיסה תיטאופה

 ורוביחב ,גייווצ .(32 ,2003 טיבש)'יללכה םע ישיאה לש שגפמל ורתח םה :המוד ןוויכב

 תופתתשה תושגר ךותמ ,המחלמב יתולבס לכ ילב' :בתכ ,םדוק רכזנש יפרגויבוטואה

 יפכ ,"םעונב שגרנ" ,המחלמה ינפל יתייהש רפוס ותוא ראשנ יתייה ,דלונה תייארו

 ,ייחב הנושארל ,התע .יברק דע עגפנ ,ספתנ ,ספות יתייה אל לבא ,הקיזומב םירמואש

 ומצע הנפמ ותוא .(190-189 ,1982 גייווצ) 'ןמזה לש ולוקבו ילוקב רבדמ ינאש יתשגרה

 רכינ יללכה םע ישיאה ךותיה .היינשה םלועה תמחלמב גרבדלוג לש התרישב םג לח

 ףוגב שומישה .םיבר ןושאר ףוגב רידתה שומישב ,תיקודקדה המרב וליפא החירפה לעב
 םלוא ,(התאו ינא - 'ונחנא') םיבהוא דמצ ןויצל גרבדלוג הרישב בור יפ לע רמשנ הז

 וילא תכייש תרבודהש ביטקלוק לש הארוהב םגו וז ותארוהב םג עיפומ אוה הז רפסב

 ןיחבהל השקש דע ירוביצה לוקה םע תויעבטב רשקנ יטרפה לוקה .(רודה ינב - 'ונחנא')
 ךיא' :תורושב חתופה רישב לשמל ,רודה ינב אקווד וא םיבהואה גוז םה 'ונחנא'ה םא
 .(29 ,ב) '?רואה תולגהב שדח םוי לא / האיבנ ססוגה ונבל תא

 זגזגייפתלעב תוירקיעה טסספמילפה תובכש

 ירישש ביהרמ טסספמילפ והז .'החירפה לע' םירישה רוזחמב דוחייב עמשנ ןמזה לש ולוק

 לכ ,םירבדה עבטמו ".ויתובכשמ תחא קר םה (םטשלדנמ לש הלא םג ילואו) קולב

 ירוטסיה רשקה םג אלא רישע יתוברת ןעטמ קר אל המע תאשונ הזה טסספמילפב הבכש

 .יפיצפס

 גשומה תא טניז ראריז חתפמ Paiimpsestes, la litterature au second degre ורפסב

 תונפלו בושל ידכ קחמיתש העידי ךותמ הבתכנש הקיתע ףלק תליגמ - 'טסספמילפ'

 הפ תולגנ תונושה היתובכש ךא ,(הילעמ השעמלו) היתחת אוביש שדח טסקטל םוקמ

 שממ ,יונב יתורפסה טסקטה ,ותטישל .אוה רשאב יתורפסה טסקטל הרופטמכ - םשו

 ,הידורפ) םיכרד ןווגמב בתכתהל הברמ אוה םתאש ,םימודק םידברמ ,טסספמילפכ

 .(Genette 1982) ןחנעפל לטומ בושקה ארוקה לעו ,(המודכו יוקיח ,היזולא ,שיטספ

 טסילובמיסה לש ויריש רוזחמ איה 'החירפה לע' לש טסספמילפב תיסחי היולג הבכש

 תויפולח וניינעש ,(über Vergänglichkeit) 'ףלוחה לעי ,לתסנמפוה ןופ וגוה ינמרגה

 המכ לכ ,הזה רוזחמב ןושארה רישה תא תויזואוטריווב תירבעל המגרת גרבדלוג .םייחה

 לתסנמפוה לש ריש יתמגרת' .(136 ,1976 גרבדלוג) המיר־הצרטה לע רומשל ךבוסמ היהש

 תצקמב תכבוסמ יל תיארנ הרוצה :יבלב יתרמאו' ,ןויארב הרפיס ,'הניצרט תרוצב בותכה
 ןמז המכ רובעכ .תאזכ הרוצב ריש בותכל הצור יתייה אל ינא ;םיוסמ ץמאמ תשרודו

 ןמטיו טלוו לש יגלאה רוזחמה - רוזחמה ירישל ףסונ עיתפמ רוקמ לע העיבצה יקסנידרוג השטנ 17
'When Lilacs Last in the Door-Yard Bloom'd'. 169-165 ,2009 יקסנידרוג ךכ לע וארו. 
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 ישארב רדתסהל וליחתה םעפהו ,ןויקיקה חרפ ךרדב .הרדחל ביבא לתמ סובוטואב יתעסנ

 ירחא .הניצרט התייה תאזש יתחכונ זאו ןתוא יתמשר ,הרדח הבשומל יתעגהשכ .תורוש

 :'החירפה לעי לש החיתפה תרוש ןאכמ .(1959 תירוצ) 'ץבוקבש םירישה רתי ואב הז

 הבשומל ביבא לתמ ךרדב ישחומה ןויקיקה .(22 ,ב) 'ליל־ןב הנויה רשא ןויקיקה תחיךפ'

 הז לכ' .(י ,ד הנוי) 'דבא הליל־ןבו היה הליל־ןבש' ,איבנה הנוי לש ןויקיקה םג אוה

 םייחה ומכו ןויקיקה ומכ שממ ,גרבדלוג לש היתולימב ,'דעל םוקי' םג ךא 'זא־יא דבאיי

 .(2000 ףסוי־רב ;47-10 ,1997 ןילגי) לתסנמפוה לש רישב

 ותריצי לא :הזה טסספמילפב רתויב תרתסנהו המודקה הבכשה לא הליבומ הניצרטה

 .(2000 ףסוי־רב) וז תיריש הרוצ םע ההוזמה ,תיהולאה הידמוקה לא דוחייבו ,הטנד לש

 םייניבה ימי לש הירוטסיהב תוחמתה ראשה ןיב וללכש ,הינמרגב םיהובגה הידומיל זאמ

 םייתנשכ ,1937־ב .גרבדלוג לש הבלל דואמ הבורק הטנד לש ותומד התייה ,סנסנרהו

 הילטיאב תררושמה הרקיב ,ןוב תטיסרבינוא םעטמ היפוסוליפל רוטקודכ הכמסוהש רחאל

 חצנוה הז רוקיב .(1944 גרבדלוג) הצנריפב הטנד לש ותודלי תיב לא 'לגרל התלע'ו

 תיילעו ראמייו תקילבופר לש התעיקש עקר לע שחרתמה ,זא רבוחש תודב», זונגה ןמורב

 ןנובתמ ,ןורק ןנחלא ומשש ירבע ררושמ ,ןמורב גרבדלוג לש התומד ןב .םזיצאנה
 - ןילרבב רוכשה ורדחב הבצעמל תחנומה הטנד לש המוטורפב

 לכב הווארל בצומ עודמ .הדולח בורמ הקורי ,הטנד לש הטרדנא הכייח םירפסה ןוראל לעמ
 גדדהב רכזנ אוה !הזה םכחה יניטנרולפה אקווד ?ירייגילא הטנד לש ושאר ןוגה ינמרג תיב

 לודגה יקלטיאה לש םידולחה וינפ תא הבוטר תילטמב תבגנמ התייהש ,רפכה תב תתרשמה

 ונינש ונחנא קר ,ירייגילא הטת דואמ דבכנה ידידי - .'!תוקנל ילע הז בלכ ףוצרפ םג' :הנעטו
 יתיעת ךיא התא רכוזה .ךתוא םיבהוא ונינש ונחנא קר ,בלכ ףוצרפ ךניא יכ ,םיעדוי הז תיבב
 ונראה ןמ קחרה אל ,םש ,יאמ תישאר לש םשגה תמוסק ךתדלומ ריע לש תורצה תואטמסב םעפ

 ,ךיתאצמ אלו ךיתשקיב .ויתאצמ אלו ול םימודה םירחא םיתב ןיב ךתיב תא יתשפיחו ,בוהצה
 םיזירכמו רבע תפשב םיזרוחה לש םהיתורוש ןיב םג ךיתשקיב ,ינממ םכחהו לודגה ירומו יבר

 .(112 ,2010 גרבדלוג) ?ןאכ השוע התא המ לבא .ךיתאצמ אלו ,ירבע סנסנר לע תולוק ילוקב

 םשכו ,ומע לש תימואלה הייחתב תרשקנ ותביתכש הלוג־ררושמ אוה ןורק םג ,הטת ומכ

 לש הפס לע דמוע ןורק ףא ,השדחה תעה ןיבל םייניבה ימי ןיב ךוותב בצינ הטנדש

 הזחש םדא'כ הטנד תא היתוסממ תחאב גרבדלוג הראית םימיל .הירוטסיהב השדח הפוקת

 'הנניאו הדבא בהא רשא התומד ףאו תיזיפה ותדלומ תא דביאש ,תושק תומחלמ ורשבמ

 ןורקל םג הפי הז רואיתו ,(95 ,1977 גרבדלוג)
 לע' רוזחמב ומכ .המצע גרבדלוגל םגו -

 תוברתה תועצמאב םיכוותמ ותריציו הטת ,r\vm ןמורה ןמ האבומב םג ךכ ,'החירפה

 העדוותה ובש רשקהל דהכ ילוא ,(יאנילרבה רדחה ,לתסנמפוה לש ותריש) תינמרגה

 ויכרעל ףרוע התנפש ,הנמז לש הינמרגל דוגינ ןימכ תעב הבו ותריציל גרבדלוג

 תא ,דימתמ רתוי ונימיב ,ינמודמכ ,םישח חור ישנא ,םיררושמ ,םידמולמ' .םייטסינמוהה

 תריצי לא שדחה סחיה תודוא לע הסמב הבתכ ,'הטת לש ותריציב ינחורה םמלוע תולת
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 סחי תויהל לוכי וניא בוש הריציה לא ונסחיי .היינשה םלועה תמחלמ תובקעב הטת

 הירונרן>ל הדמע ונעבוקב ;ןירשימב ונל םיעגונ םירבדהש אלא ,דבלב ירוטסיה־יטתסא־ינויע
 ,1954 גרבדלוג)'ונלש חורה יכרעו ונרוד יבגל תינורקע הדמעב םג םירחוב ונא תיהילאה

 תשגרהש ,הזב אוה [תיזטלאה הידונזקה] הריציה לש החוכ' :םש תבתוכ איה דועו .(3

 ,סרהל ,לבסל תושחכתה ידי לע אל תגשומ ,הריציה לש תרתוכה תלוגב ,ןרעב הינומרהה

 אלא ,םדאה לש ובצמב יגרטה דוסיה לוטיב ידי לע אל ,ןברוחה ןמ תומלעתה ידי אל

 .(םש) 'םדאה ייחבש המיאה לכ לש ,טושיקו סוכרפ תרסח ,הצימא הייאר ךותמ

 וכותמש רסיימה סואכה') קולב לש ויפקשמל דעבמ הטנד תא אופא תארוק גרבדלוג

 םאה .המצע־הלש הקיטאופה לש לאידיא עלבומב ךכ בגא תחסנמו ('הינומרהה תדלונ

 תגשה םשל הינומרהסידה גוציי לש ,הז רימחמ ןחבמב החירפה לע ירישב הדמע

 .םיירקיע םירושימ השולשל תטרפנ איהו ,תיבויח ךכ לע הבושתה ?הינומרהה
 םזילובמיסהש ךרע - הניגנ ,המיענ העמשמ הינומרה ובש הז ,ילרטיל־טעמכה רושימב

 לכ ינפל הקיזומה') 'De la musique avant toute chose' ,ןלרו רמאש יפכ ,שדיק

 ,(70 ,ב) 'הניגנ־תבת לש ץוצר סלו' :תמרוצ תחא אל ןאכ תישענ הקיזומה - ('רבד

 םצע ,דחא דצמ 18.(72 ,ב) 'םיארמ םימיז לש ןוגנב / התמד יריע תקחוצ קימגןה ילילמ'

 הדליהו ,תרבודה תלאוש ,(םש) '?םיריש רישא ךיא' :קפסב תלטומ םיריש רישל תלוכיה

 תשטונ ףא ךכ םשלו לילצה תובקעב וילא תכלוה - הילפוא לש לוגלג - לחנל הרשש

 / וחיכ ספאו / יבבל רומןמ םדנ' ;(14 ,ב) היניע תא ערוק לילצה לבא ,המא תיב תא

 ונינפל ,ינש דצמ .רפסה לש םויסה תורוש טעמכ הלא - (108 ,ב) 'לופיו / ןבאכ יהיו

 !אלמו שודג הריש רפס

 ץבוקה .תויווחו תוביטקפסרפ יובירבו עוטיקב הינומרהסידה תאטבתמ רחא רושימב

 םינובנו םיקלח םירבעמ וב שיש יפ לע ףא) 'תילכירדא'ו הרודס היציזופמוקב יונב וניא

 יתוחתפתה־יראיניל ךילהת ותרגסמב ללוחתמ םא םגו ,(םהיניבו םירישה ירוזחמ ךותב

 ,ב] 'לחנה ירישמ' רוזחמב יפוריא־ןיעמה לחנה תודג לע תילילה הריוואה) ותליחתמ

 לולא' םירישה ירוזחמב לארשי־ץרא לש רוונסמה רואהו חיחצה םילקאה)ופוס דע ([15-11

 ,([103-102 ,ב] 'םירהב חור' רישבו [108-104 ,ב] 'םילשורי ירהב'ו [101-100 ,ב] 'לילגב

 העדות ןאכ ןיא .טעמכ תויארקא ,תונשנו תורזוח תוריבשב ךילהתה הוולמ ךרדבש ירה

 תועדות לש עפש אלא םירישה לכ םינגראתמ הרואלש תיזכרמ־תזכרמו תחא תיריש

 תרשואמ הבהא יריש ,םייתוגה םיריש דצל הבהא יריש :הלא תא הלא םיתעל תורתוסה

 ,תנווגתמ הביטקפסרפה םירישה ירוזחמ ךותב םג .האלה ןכו ,תרסוימ הבהא יריש דצל

 ולוכ ץבוקל ילקיזומ חתפמ ןיעמ אוהש ,'לחנה ירישמ' רוזחמה רקיעב שיחממש יפכ

 ,םלועל ררושמה ןיבש סחיה - םייזכרמה ויאשונ תא הוותמו ('םינטק תולוק תלהקמ')

 .41י40 ,2001 ־בח ;2000 רבח םג ךכ לע ואר 18
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 (םדאה ייח ,עמתשמבו) ימעפ־דחה עוריאה ןיב ,יתונמאה הגוצייל תואיצמה ןיבש סחיה

 .דועו תוימנידה ןיבל תויטטסה ןיב ,(הירוטסיהה :המאתהבו) חצנהו תוירוזחמה ןיבל

 תובר :הרוצב רקיעב תאטבתמה ,הלשמ הינומרה תרצוי הינופילופה ,תאז לכ םעו

 הזירחב םייתסמה ,עבורמה תיבהו - ידמל תושקונ תוינבת - תוניצרטהו תוטנוסה ןאכ

 תופוקתב אקוודש ,השגרה יל שי' .םירישה לש עירכמה םבור תא חירבמ ,תירוט־ףוס

 םיווקב ,תויתרוסמ ,תועובק תורוצב זחאיהל שקבמ אוה תוררופתהמ םדאה ששוח ןהבש

 עייסל הל רוסא ,תוררופתה האטבמש וז םג ,תונמאה' ;ןויארב תררושמה הרמא ,'םירורב

 .(126 ,1961 ינדרי) 'גייס הל שמשל הילע ,ךפהל .תוררופתהל

 תמחלמ ינפל גרבדלוג הבתכש םירישב .תוומה גוציי אוה ןורחאהו ישילשה רושימה

 המחלמה ךלהמב םלוא ,בור יפ לע ינומרה גוצייל םויקה תויפוסו תוומה וכז היינשה םלועה

 םיריש ינש ארקמל הפי ךכמ םשרתהל רשפא .בוש ילבל תאזה הינומרהה הרערעתה

 סרמב רוא האר רחאהו ,המחלמה ברע ,1939 טסוגואב סופדל רסמנ דחאה ,המוד םאשונש

 החירפה לע קחציךבו גרבדלוג לש םתחיש לא ונתוא ריזחמ םירישה ינשב ןויעה ".1945

 20^יעד\ תן>ררי תלרבייט רפסב סנוכ םדקומה רישה .תוומה לעו םייחה לע ,הלימקה לעו

 הנורחא העש

 ,תולודגה תועיקשה עגמב אובת איה

 .רואנ ,ונתודידב תברב?

 תול-;א יניעב םימיה וקמע דע

 .רואיה לע םיותס תכלש םע

 ,םידקה רחשהן ,ןגה לא אצנ דע

 קתשיו ערב ונבלו

 ,םידבכה ,םילשבה תורפה תולש לומ

 (153 ,א) .קותמ יב םתומ תא םיעדויה

 הוולשב םפוס תארקל םינוכנ םילשבה תוריפה .'קותמ' וליפאו יטתסא אוה ןאכ תוומה

 תחת ;15 ימע ,25.8.1939 ,'םידעומלו תותבשל ףסומ' ,רבדב הנושארל ספדנ 'הנורחא העשי רישה 19

 'רשואה לעי םירישה רוזחמ .יבורקב רואל אצויה ,ןיעה תקורי תלובייט רפסה ךותמ' :בתכנ ותרתוכ

 .5 ימע ,28.3.1945 ,דטיטונב הנושארל ספדנ

 העיפוה 1939 רבמטפסב 28־ב .המחלמה הצרפש םדוק ,1939 ץיקב הארנה לככ סופדל רסמנ רפסה 20

 אציי בורקבו סופדב רמגנ' אוה יכ הנייצש ,רואל רפסה תאצ תארקל העדומ ריעצה רמושה ןואטיבב

 .(267 ,2005 גרבדלוג) יירפס תספדהב רדס־יא לע יתמלח' ,הינמויב גרבדלוג הבתכ תרחמל .ירואל

 האשינש ,(ןג ןועמש) םנג למיש ררושמל השידקהש קתועה לע .1939 רבוטקואב רוא האר רפסה

 :השדקהה ןושל) .13.10.1939 ךיראתה עיפומ ,1935־ב הצרא םתיילע ךרוצל םייביטקיפ םיאושינ ול

 ידיל הריבעהש לע ףסוי־רב לטומחל יתדות .יחאל ,הלטבמ ונניא טגה וליפאש תודידיב ,סנג ןועמשל'

 (.בחרמ הנליא 'בגמ השדקהה םוליצ תא
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 .'םידקמ רחשי דצב 'תולודג תועיקש' הב שיש עבטה תוירוזחמ תא םיפקתמ םה ךכבו
 לש וירישמ דחאב הנורחאה העשה אובב לודגה סויפה תא הריכזמ תוומה םע המלשהה

 םלועה תמחלמ דגנ תיטסיפיצפה ותאחמב עדונש יגלבה טסילובמיסה ,ןראהרו לימא

 הגונע הדידי'כ וז העש תרייטצמ ובו 'הנורחא העש' ומשש ריש קולבל םג 21.הנושארה

 תועיפומ םירישה תשולשב 22.'םייתוכלמ םיכירכת' ,הנתמ המע האיבמה 'םלועמו זאמ

 .םייחה תוירוזחמל למסכ תוחירזו תועיקש

 ,1945 סרמב רבכ ,רומאכ ,רוא האר ךא החירפה לע רפסב ללכנש ,רתוי רחואמה רישה

 :םדקומה רישה לש םויסה תנומתב חתפנ

 רשואה לע

 ג

 ירפה ליפי יכו .ואלמ םיפנעה

 .עמשנ אל ונחנא ,ךר אשדל לוק ילב

 הממש ךותב בוש יכ עדנ אלו

 .ירירעו םרע ץעה דמוע

 רוגמה ונפךך ידכב אל ךא

 רואבש דחפה ,ןויךפבש

 .ערפמלמ הלילל ןודנ רשא

 ןתנ ךל ,יבל ,רצע ,רצע

 ןטןקה חצנה לכ תא תויחל

 (91 ,ב) .ערג ותוארלו ,ךרשא לש

 םדוקה רישב םיברה תוריפחמ הנושב ,דיחי ירפ - ירפה .ודוהמ דביא רבכ תוומה ןאכ
- 

 אלא ,ונממ וחמציש םייחה תא רשבמ וניא תוומה .ופוסל רע וניא שיאו הממדב רשונ

 תא ררועמ םויה רואו ,תוומה ינפמ םוצע דחפב ,רוגמב הוולמ ןוירפה ןכל .תוומה תא

 תוולש חכונ תולעפתהב קתשו ערכש ,'ונבל' .ויתובקעב אוביש הלילה ינפמ ששחה

 קר .(ותומ תא חרכהב וילע איביש רבד) רוצעל שרדנו 'יבל'ל השענ ,םילמקה תוריפה

 ןמ תומסקיהה .הרהמ דע םייתסהל אוה ףא דיתעש ,רצק רשוא הזיא רתונ דיחיה בלל

 הרכהל 1945 סרממ רישב המוקמ תא הנפמ 1939 טסוגואמ רישב תימסוקה תוירוזחמה

 .ובש המיאבו תוומה תויפוסב

 1887־ב רוא הארש (ברעה תועש) Les heures du soir ןראהרו לש ויריש רפסב 24 'סמ ריש ואר 21

(219 ,2001 Verhaeren). בחרמל) 'הנורחא העשי תרתוכב תירבעל רישה תא םגרת םובנטכיל ףסוי, 

 .(ב ימע ,5.8.1956 ,'אשמ'

 .(44-43 ,2007 קולב) קווטיל ירימ לש המוגרתב 22
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 לע והימרי לש םעזה תואובנב תרזוחו הבש 'רוגמ' הלימה .'רוגמה ינפ־ח' - תעכו

 ,תפותב רבועו בש יוחדה איבנה .לארשי םע לש יופצה ונברוח לעו םילשורי לש הנברוח

 תרזוח וז הלימ .ךלומל שאב םידלי וריבעה ובש ,םוניה־ק איג םגו inferno םג איהש

 לש רשקהה תא וירחא ךשומה 23(תראב ןלור לש ונושלב)'התפמ ןמסמ' ןימכ גרבדלוג לצא

 חתפב ,לשמל ,ךכ 24.היינשה םלועה תמחלמל רשקב בור יפ לע עיפומו והימרי תואובנ

 .הלודג העיגנ ונב םיעגונ תופוסה יבשמ בושי :גרבדלוג הבתכ היזגור תרייט הפוסאה

 תא ,לוכיבכ ,םירשבמה םייטפילקופאה תותואה ןמ םילהבתמ תובבלה ,ונביבס לע רוגמ

 ,angst־^ םוגרת ןיעמ אוה גרבדלוג לש 'רוגמ'ה 25.(טי ,1942 גרבדלוגו יקסנולש) 'ץקה

 תריבש אוה רוגמה .יטרקנוק ירוטסיה רשקה תעכ הלביקש ,רוגקריק לש תימויקה המיאל

 1942 ביבאב הנושארל רוא הארש ,'ץעה' רישה ןמ םג הלועש יפכ ,תוירוזחמהו הינומרהה

 26:החירפה לע רפסב ללכנו

 ץעה

 ב

 .רוא םרטב םינורחא ונחנא

 ,טטרה םורכב בכוכ עג?י רשאב

 הטרחנ רוחשב לובגה תחירז רשאב

 .רוגמה ונגישה יכ ,ליפנ

 רובע יתלבל ,תעד יתלבל

 עגעגתי ףוח לע םוהתה יפמ

 עגיהו אנקה ונמד

 .רודבו רדגב לעמ רשא

 חנ?י הפלקכ וניניע לעמ

 ,ךכ־לכ בוהא םלוע ,רןלי םלוע

 .ונדי עוגת וילא הכשמהבו

 רותב ןמסמה' :בהל רנבא םוגרתבו ,le signifiant comme sirene' (148 ,1975 Barthes)' :רוקמב 23

 הסיפתל ,הכרדב ,תרשקנ טפשמה עיפומ הבש הקספה .(163 ,2011 תראב) '[תינוריט :םגו] הנריס

 לש הדש חרכהב וניא טסקטרטניאה' :טנ'ז לש טסספמילפה גשומב תמלוגמה תילאוטסקטרטניאה

 הנריס רותב ןמסמה אוה ;םילימ־תובשהמ לש ,תורופטמ לש ,םייומיד לש הקיזומ רתוי אוה ;תועפשה

 .ןםש) '[תינוריס :םגו]
 .המחלמה לע ילאוטקא־יכ"נת לשמ ,והיזגרי הידגרטה תא הנושארה םלועה תמחלמב בתכ גייווצ :קודו 24

 .וז הריצי הריכה גרבדלוגש חינהל ריבס
 וז הקספש הדבועה תא יתנבהל ריגסמ 'רוגמ' הלימב שומישה ךא םיכרועה ינשל ףתושמ רבדה חתפ 25

 .אקווד גרבדלוג לש הטע ירפ איה
 םילעופ תירפס תאצוהב ,יקסנולש תכירעב ןסינ ןויעו תורפס ירבדל ץבוקב הנושארל ספדנ רישה 26

 .ריעצה רוניסה ןועובשהו
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 ,לפךי?מ םרז לומ ןליאהו

 ,לגב עגנ חשה ופ^ע רשא

 (32 ,ב) .ונךזןלב רחשה רוא תא האךי

 ;l'arbre) 'ץעה' 'ןיאהרו לימא לש ףסונ ריש ידה םיעמשנ גרבדלוג לש הז רישב

169-171 ,1977 Verhaeren). הטע ירפ תיאנותיע המישרב ורישמ עטק המגרת גרבדלוג 

 תרייטצמ הלש־הרישב .(א1939 גרבדלוג) היינשה םלועה תמחלמ הצרפש םויב הספדנש

 יכ ,םימשא םה דחא דצמ :םלועה לומ 'רוא םרטב םינורחא' םתוא לש תדחוימ הדימע

 קפס םה .םמד אלא ולעמ םה אל ;עשפמ םיפח םה ינש דצמ ,'רודבו רדנב לעמי םמד
 .הליחתכלמ ךכל םילגוסמ םניא קפס ,םהילע בוהאה םלועה תא ליצהל םיסנמ ףאו םילוכי

 וארי אל םה .(ברקב הליפנ וא ,הטושפכ הליפנ) 'רוגמה ונגישה יכ ,ליפנ' :םישנענ םהו

 ,'לגב עגנ חשה ופנע'ו ותביבסב עוטנ אוהש המכ לכש ,ץעל םילושמ םה .רחשה רוא תא

 םרטב םינורחא' םתוא .וביבסש תימנידה תושחרתהה לע דגנמ ףיקשהל דימת ןודנ אוה

 הבתכ ;תיהולא זזידומקב הטנד לש וכרדי .םמצע תא םיטפושו ןידה תא םיחסנמ 'רוא

 לש הינומרהה שופיחב םירוסייה ךרד איה' ,םדוק ואבוה הכותמ םיעטקש הסמב גרבדלוג

 .(3 ,1954 גרבדלוג) 'ןידהו ןיידה ,ןודינה - תשלושמה תמאה ומצע אוהש דחא

 םינואה רסוח תשוחת תא ילוא תאטבמ ,רפסב םירחא םירישבו ןאכ ,דגנמ הדימעה

 הגהנממ גרבדלוג הגרח ידכב אל ילואו .הפוריאב המחלמה חכונ בושייה ישנא ושחש

 .'1942 ,ביבא לת' :התרישב תורידנה םימעפה תחאב ,רישה ילושב םוקמו ךיראת הנייצו

 תויושע ולש םויסה תורוש ויה ,1942 ביבאב ,םירישה רוזחמ לש ןושארה ומוסרפ תעשב

 תעשב ;םיצאנב םחליהל ידכ יטירבה אבצל וסייגתהש םיילארשי־ץראה םיריעצל סחייתהל

 לע ןמצע תורוש ןתוא בסהל היה רשפא ,םינש שש רובעכ ,תזוירפת לעב רוזחמה סוניכ

 לעמ [...] ונמד' דועב ,ךכו .ךרדבש־הנידמה לש תרתחמה תוחוכל וסייגתהש םיריעצה

 אוה 'םינטקה ונינב' לש םמד ,(דגנמ 'תיצע'ה הדימעה ללגב םג ילוא) 'רודבו רדנב

 :(םמד ךותב הלוע רקובה ,ריבס תוחפ ,רחא שוריפבו) תולעל רקובל רשפאמש

 םינטקה ונינב ואצ! הנה

 ,םינפ ותואךלן רואה ליבקה

 ,חוקפ םטבמו תח אל םבל

 הל?י רקבה םמךבו

 הלי7ל שרשמ םרוז ץימכ

 (35 ,ב) .חורה טיקשי םהילתלת ךרבו

 - םיכלוה 'םינטקה ונינב'
 שאב ורבעוהש םידלי םתואכ ,תפותה לא - םירבודה םוקמב

 אלממו תיביטטגווה החימצה תא שדחמ ומכ ישונאה םמדו ,והימרי תפוקתב ךלומל
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 :רחא גוסמ הינומרה יהוז תעכ ךא ,הינומרהה תשדחתמו הבש ךכב .ןברקב ךרוצה תא

 .הכותבש הינומרהסידב תותובעב הרושק ,םדמ הבוקע ,רתוי תבכרומ

 תואבה טסספמילפה תובכש :זגזגייופזו לע רפסה םוסרפ

 ,טםםפמילפב המצע ינפב הבכשל ,םרותב ,ויריש ושענ החירפה לע רפסה םוסרפ םע

 ןורחאה רישל לשמל עריא ךכ .םירחא םייתוברת םירשקהב שומישל ולדנ םכותמ םיעטקו
 תודגהה ןמ תחאב ינגרוא ןפואבו ותומלשב עמטנש ,(30 ,ב)'החירפה לעי םירישה רוזחמב

 האצמ תרחא ריש תרוש 27.היינשה םלועה תמחלמ לש המתוחב העובטה חספל תויצוביקה

 רקבה םמדבו' ,םדוק ןאכ הטטוצש הרושה :תילארשיה תויתכלממה בל לא הכרד תא

 תוכרעמב םילפונה רכזל תקלודה דימתה שא דצל ,תסנכה ןכשמ תבחרב הקוקח ,'הלע!

 (77 ,ב)'דסח:בו החילסב םימי ואובי דוע םנ^אה' םילימב חתופה רישה ,לידבהלו .לארשי

 ןימכ בתכנש ,'גרבדלוג תודש' לאירא ריאמ לש ונומזפב היופצ יתלב תובתכתהל הכז
 / ךדבל יכלת לא / .ךדבל יכלת לא / !ילש יתדלי' :גרבדלוג לש הריש םע תוסמלפתה

 .(80 ,2010 לאירא) 'בהזמה הדשב

 םינוש םיכבדנ תרזושה תילאוטסקטארטניא תרשרשב הילוח אוה גרבדלוג לש הז ריש

 וז תרשרש לש התליחת .הנש םירשעמ הלעמל לש הפוקת ךשמב גרבדלוג לש התריציב

 העריאש תיטמוארט היווח לש תונורכיז בתכה לע תררושמה התלעה הבש תיאנותיע המישרב

 םלועה תמחלמ םותב אטילב םתיב לא היסור םינפמ הבש התחפשמ רשאכ ,1919 רבוטקואב

 ,הדליה גרבדלוג .(1938 גרבדלוג) קיבשלוב אוהש דשחב הנועו רצענ היבאו הנושארה

 ,הדבל ,חותפ הדש בלב החפשמה ,לטלטימ לע רומשל הדקפוה ,הנומש תב זא התייהש

 :ףצרה ךותב וטילבהל ידכ ןאכ דקונ גרבדלוג לש רישה .('תורח' וא) 'ביבא' תדגהמ עטק הנה 27

 / ול ךלה ףלח םשגה / רבע ויתסה הנה יכ

 / עיגה רימזה תע / ץראב וארנ םינצינה

 שוטנ בכוכ / .ונצראב עמשנ רותה לוקו

 / .שואי - םיאוג םילג .םיזה לוקו / ,עורפ רוחשב דחא

 .חורו םיךבשמ לומ רוחש [רהוצ :טנרטניאה רתאב] רבךמ

 םיקחש־לילו / .שוג לא שוג וחיגה תולפאה

 ,שוטנ בכוכ ,דחא בכוכ קרו / ,םימה לליב עגי

 לש זורכ ,בולבל־ץוצינ / ,םימשלש ךרו קרי ןצנ

 םיספאב ,הבגל לעמ ילוא / :תומולח

 ...תומלועה ביבא ץנה ,ץנה

 תוקבד ךות הגי יכ ,ןוזחל ןיפכד לכ / ןיפכד לכ
 .[...] םדאו המדא ביבא לש

 :תבותכב 'םיטיש' יצוביקה םיגחה ןוכמ לש םדוקה רתאב הנימז הדגהה

http://www.chagim.org.il/oldsite/passover43.html 
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 הל שמיש רבדהו ,עבטה יפיב הניחבה איה הארונה הקוצמה תורמל ךא ;ךישחה םויהש העשב

 התריציב 'הייתש הארמ'כ הדימעה דלפשריה לאיראש ,תאזה תבצעמה היווחה .המחנ רוקמ

 רישב - גרבדלוג לש םיפסונ םיטסקט השולשב תדהדהמ ,(2000 דלפשריה) גרבדלוג לש

 wm ןמורב ;1943 ראורבפב הנושארל םסרופש ,ידסחבו החילסב םימי ואובי דוע םנמאה'

 :(1955) דקבב יקיב רפסב סנוכש ,1950 תנשמ רישבו ;1946 תנשב רוא הארש ,רר*ז\

 םיכרד השולש ןורכיז

 הרעסב הדש־ביתנ .ב

 - תרפוע ימשב קריה ערןקה

 ,םיקירומה יתונורכז ,יתודש
 תרחא המלא לע םוי הזיאמ

 !םיקוושבש הז ץיק ינאב

 ,ןידע ביהזה אלש דבכ ןרפש

 ,ילגד ףכ? הרצ תינעמה

 ,םינתמה דע תומוש? םילבשו

 .ילדה אלמ םשגה ימו

 .לעשו ה?יס0 לכ םע ךישחמ םויה

 יחרחו התח ם'ש?ל ,םישנל

 לעממ יולת םונמ־ןיא־רעס תע

 .הליחיו תךגמנ ויתזלת תאו

 .םערה לפונ שארה לע ןבאכ
 .טלפמ־ןיאו תורח ,תודידב בושו

 .םעזה ימשב חתפנ ק'ריז ליבש קר
 (115 ,ב) .טאל יכל .םשגה םת אל

 טקאכ ,לוכיבכ־חרוככ תגצומ ןורכיזה תאלעה ןאכ םג ,גרבדלוג לש הירישמ םיברבכ

 האירקה ןמיס תועצמאב תשגדומ ןורכיזה תפיצ חכונ תוממותשההו 28,לילעב ינוצר יתלב

 התברק תא םיריגסמ - 'יתונורכז ,יתודש' - תוכיישה ייוניכ ,תאז םע .חתופה תיבה ףוסבש

 תוארמה ידי לע ופצוהש ,'תךחא המ־זא לעי ,םהה תוארמה לא תרבודה לש תימיטניאה

 הרושב םילימה רדסב לחש ךופיהב םג אטבתמ הז שוטשט .שטשטימ לוכה רבכו ,םייוושכעה

 .'םיקירומה יתתש ,יתונורכז' :ךופה אוה 'ןוכנ'ה רדסה ירהש ,'םיקירומה יתונורכז ,יתודש'

 'רהזמו חלוס ןורפזב / עתפל תילגן הכיא !הבוהא אל' :'םירעה תחאל' רוזחמה תחיתפב ,לשמל ,ואר 28

 .(233 ,א)
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 ,תונמאה דוביעל םימודו םיפפוח רישה לש ישילשה תיבבו ינשה תיבב םיבר םיטרפ

 :ןאכ ושגדוה הלאו ,רי^ה ומהו ןמורב 1919 תנשמ איהה היווחה לש

 םירכיא ,הנטקה ץראה לש לובגה רמשמ :יליווא הרקמ ותוא .תודליבש הנושארה תודידבה ךרד

 םיילענה ,ןה קהבומ ןמיס יכ ורמא .באה לש תובוהצה וילענב םניע תא ומש ,אבצ ידמב םירוב

 הזב םימי הרשע ,םוי־םויו .הקיר הוורואב והורצע ךכ רחא .יטסיבשלוב לגרמ אוהש ,וללה

 [...] רבשנ שיאהו .הזה קחשמה ךשמנ םיפוצר םימי הרשע .גרוהל ,לוכיבכ ,והואיצוה ,הז רחא

 המקב תוינגדה יחרפ .םיפי תודש םג םימלועל ותרחנ תונורכיזב ךא ,רזומ - םייעובש לש ךרד

 יפ לע הבשיש הריעזו הקורי תחא עדרפצו .רבמטפס תישארבש םומע־בוהז רוא ותואו ,ההובגה

 [...] .קומעו קיהבמ קריהו ,םיכרו םירופא ויה םיימשהו ,םשג רחאל ,דחא רקוב ,ראבה

 .תורורצה לע הבשי .ןילטלטמה לג לע רומשל - תודש ןיב םיכרדה תשרפ לע הדבל הרתונ הרונ

 םילייח ורבע .םיילגרהו םיידיה ואפק .רק היה .םויה ךישחה .םיכרד תשרפ לע .הדשב .הדבל

 אפקת איה .םירוהה ובושי אל םלועל :תילכתב רורב היה .תועש ופלח .הב ועגנ אל .םיניוזמ

 .(26-25 ,[1946] 2006 גרבדלוג) [...] הלילב הפ

 הינייפאממ איהש ,('טאל יכל') הווצמה תימצעה היינפב 'הרעסב הדש־ביתנ' רישה םויס

 רוא הארש רישה לא רשקנ 29,גרבדלוג לש תרחואמה התריש לש םיניינעמה םיירוטרה

 :1943 ראורבפב

 ,דסחבו החילמב םדע וארבי דוע םנמאה

 ,םתה ךלהכ וב יכלתו ,הדשב יכלתו

 .תספסא־ ילעב ףטלי ךלגר־ףפ ףושחמו

 .םתריקד קתמתו דירקדי םילבש־יפלש וא

 תקפודה ויתופט תדעב ךגיש? רטמ וא

 .ןנער ךשארו 'ךרא־צ 'ךזח ,ךיפתכ לע

 טקשה ךב בחריו ביטרה הדשב יכלתו

 .ןנ5?ה ילושב רואכ

 ,עוגךן םושנ םלתה לש וחיר תא תמשנו

 ,ביהזה תילולשה־יארב שמשה תא תיארו

 ,עוגנל םב רתמו ,םייחו םירבדה םיטושפו

 .ביהאל רתמו ,רתמו

 איל השא תא' תמגוד ,יוויצ לש דממ הב ןיאש ינש ףוגב היינפה ןמ הלידבהל שיש ,וז הפורטסופא 29
 יסנ' :גרבדלוג לש תינוטקט־טסופה התריש ינייפאממ דחא איה ,(28 ,א) 'םיתשו םי־ושע תב ,הפי

 'ןושיעבש קזנה לעי) 'ןשעל אל :ךל יתךמא' ,([262 ,ב] א ריש ,'הנוגיטנא') 'חונל יפנ וישכע .ןושיל

 תרישב טקייבוסה תסיפת תונתשה תא ףושחל היושע וז תירוטר העפות לע תובכעתה .דועו ,([282 ,ג]

 .הלש הקיטאופב םיפסונ םיטביהו גרבדלוג

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:45:13 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 53 טסספמילפכ זגחירפה לע גרבדלוג האל לש היריש רפס

 טהל? תב־וצנ אל ,ךדבל .הדשב יכלת גרא

 .םדמו המיאמ ורמסש םיכרדב ,תופרשה

 תענכנו הונע ייהת בוש בבל־רשיבו
 (77 ,ב> .םדאה דחאכ ,םיאשדה דחאכ

 תייווח םשארבו ,1919 תנשמ ןורכיזה לא םירשקנה םיבר םיטרפ םיעיפומ ןאכ םג

 ,'הרעסב הדש־ביתנ' רישהו הז ,םירישה ינשבש אלא .םשגה תדרל ךומס ,הדשב תודידבה

 תנשמ תיאנותיעה המישרב ןה ,הזורפב הביתכב ושגדוהש השיטנה תשוחתו תויטטסה

 .תוארומה לכ תורמל הטילש תשוחתבו תוימנידב תופלחתמ ,רואה m ןמורב ןהו 1938

 אוה ,ןנוכמ תודלי ןורכיז ותוא ביבס םלוכ םיבוסנה ,םיטסקטה תעברא תא דחאמה

 ורמסש םיכרדב') תוומה ףס לע איהש היווחה לש םינפה לפכ ,'הדרחו הוודח' לש טנמומה

 םא .(145 ,2000 דלפשריה) הרישה תדלוה ילוא ,הדיל תרשבמ תעב הבו ('םדמו המיאמ

 ,רוכזכ ,ובש ,המחלמ תעב הריש תביתכ לע סומלופל תרחואמ הבוגתכ רישה תא םישרפמ

 תויהל יושע הדשהש ירה ,המחלמ יריש בותכת אלש הזירכהש רחאל גרבדלוג הפקתוה

 גרבדלוג לש התומד תב ילוא איהש ,הז הדשב תדעוצה תישנה תומדה .תורפסה הדש

 רישה ךרוא לכל .המצעל קר הנמאנ איהו הביבסש המיאה ןמ תעפשומ הניא ,המצע

 בלב - ישחומ יטורא דממ הל הוולנ ףא ןושארה תיבבו ,תומדה לש התוישנ תשגדומ

 ־יפלש' ,'תספסאה ילעב ףטלי ךלגך־ףכ ףושוךמ' :('הדרחו הוודח'ל ףסונ יוטיב) תפותה

 םונהיגה' םירישה רוזחמ תרתוכבש ןורומיסקואה ומכ) 'םתךיקך קתמתו ךורקךי םילבש

 תומד .'ךשארו ,ךראוצ ,ךזח ,ךיפתכ לע / תקפודה ויתופט תדעב ךגיש! רטמ' ,('רשואמה

 הב תוצמתמ ינוציחה םלועה לש תויזיפה תושוחתהש תדקממ השדע ןיעמ אופא איה וז

 תישנ תנמוסממ התכיפה לא רישה לש ופוסב הליבומ תומרה לש התוישנ תשגדה 30.ןלוכ

 ־יטנא םיבר םינבומב אוה הז סקמיילק ,תיוושכע האירקב) 'םדא לכ'ל ,תנמוסמ יתלבל

 רבדב רכזנה סומלופה לש רשקהב .'םךאה דחאכ ,םיאשדה דחאכ [...] ייהת' :(סקמיילק

 גרבדלוג לש תימצעה התסיפת רואל םירבדה תא שרפל ןתינ המחלמ ימיב הרישה דיקפת

 .(16 הרעה ,7 ,2006 יקצוקיט :1996 םחש) תררושמכ אלו ,ררושמכ

 ולוככ ובור דמוע אוה ,תישאר .החירפה לע יריש תא םינבומ המכב תצמתמ רישה

 :הלאש אלא תופרשה םותב ואוביש טקש ימיל הטושפכ החטבה ןאכ ןיא .הלאש ןמיסב

 ךותמ השולש םידבעושמ וז הלאשל .'?[...] דסחבו החילסב םימי ואובי דוע םנמואה'

 - 'ךדבל .הדשב יכלת תא' - יוויח ןושלב חסונמ םנמא ןורחאה תיבה .רישה יתב תעברא

 ריש ומכ .אובל דיתעל תחטבומה הילידיאה תא רפמ םדה־! המיאה ,תופרשה רוכזא לבא

 הינומרהה ןיב ,םייחה ןיבל תוומה ןיב תלטוטמ תעונתב םיענ ההיריפה לע יריש םג ,הז

 לש העונתה אקווד .םזילובמיסה ןיבל הקיטנמורה ןיב םג םיתעלו ,הינומרהסידה ןיבל

 ,קהצי־ןב םהרבא לש תמדקומה ותריש תאו רלדוב לש 'Correspondances' תא הריכזמ וז הסיפת 30
 .(8 ,1993 קהצי־ןב) 'םלה! יבל יב / ,ץראה בל םע דחל / :המדנ יל' :ויתורוש תמגוד
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 לא םתוא תברקמו םתוא הרישעמש איה ,םידגונמה םהיבטק תא תגזממה ,רפסה יריש

 הסנמ וניא ,(ללכב גרבדלוג לש הירישו) רפסה ירישמ םיברכ ,רישה ,תינש .םייחה

 'בבל־רשיב' רחוב אוה תאז םעו ,'םדמו המיאמ ורמסש םיכרד'ה תא ,םייאמה תא שטשטל

 .ולצ תא ליטמה 'ןנ57,ך ילוש?' טק עגרל הלגנה רואב ,הווקתה ביבשב טבמה תא דקמל

 תא תטטצמ איהש ךות ,ראשה ןיב תררושמה הבתכ 'ומצע אשונה ותוא לע' המישרב

 ,רקיעב ,אוה ירה ,םדא ייחל ךרע שי םאש ,המלש הנומאב הנימאמ ינא' :תלהק ירבד
 '"שמשה־תא תואךל םיניעל בוט! רואה קותמו" :םדאה תויה םוימ םימייקה םירבדב

 דבעידבו הטושפ הנומא וזיא ךותמ םירבדה ורמאנ ,1939 רבמטפסב ,זא .(1939 גרבדלוג)

 הדימעה ךא תלהק ירבדל תינש הקקזנ ,הטת לע הבתכשכ ,המחלמה םותב ;תיביאנ םג

 לע' ,הטנד לש ותומד לע זא הבתכ איה .תועווזה לומ לא אלא םמצע ינפב אל םתוא

 םיניעל בוט! רואה קותמו" לוכה ףא לעש ותעידיו ולש הענכהה חוכו ותוואגו ותורירמ

 ,רישב תישנה תומדה תא םיריכזמ םירבדהו .(3 ,1954 גרבדלוג) '"שמשה־תא תוארל

 .הדשב האגה התכילה ףרח ,יתענכנו הונע' תויהל אוה יתימאה הנחבמש

 המיתח

 האל התלעה היינשה םלועה תמחלמ םויס רחאל הנש יצחכ המסרפש תיאנותיע המישרב

 :ןוטלשל םיצאנה תיילע ברע ,ןוב ריעב הידומיל תפוקתמ ןורכיז גרבדלוג

 .אוהה ןורכיזה ילע ףוקתיש ילב חרופ קסרפא ינפ לע רובעל לכוא אל םלועל

 דע .דחא קסרפא ץע היה ,1933 תנש ביבאב הנטקה תינמרגה ריעב יתרג וב רשא ,תיבה ןגב

 ינפלש םימיב םג .ןבאה תמוח תברקב ,תינמדמודה יחישמ קחרה אל ,ומוקמ תא ינא תרכוז םויה

 .ןיירה תפש לע ןהה םירעב םג ,המדאה לע ביבא היה 1933 תנשב חספה

 .שופיח הרטשמה הכרע םידידי יתב ינשב .םימוח םידמ ישבול םיריעצ םיכלהמ ויה תובוחרב

 דידי חירבהל יתרזע ,דואמ הדורט יתייה .ביבאה ירופיצ ףוצפצ תא השירחה 'לסו טסרוה' תריש

 המרגלטה םג .הבר הדרח התייה .תולובגה תא ורגס יכ ,ונל עדונ ותחירב םויב .לובגל רבעמ לא

 .ונתעגרהל קרבמ חולשל ינשה לוכי ,םהמ דחאל רבד עריא םא ,םיינש וחרב :העיגרה אל האבש

 למיפ\?ז\ םש ויה .םירוסא םירפס ונפרש .טילפה לש ומאו ,ינא - גג תיילעב ונבשי הלילב

 ןשע .תיטרקומד־לאיצוסה הגלפמה לש רבח סיטרכו םינמויו םיבתכמ ויה .יונ0יג־\זנר\?ה ונמפיגזנדגו

 .תחצורכ יניעב יתייה - .'םירפס תפרש' ?ץוחב וב וחיגשי אמש - םיבתכהו םירפסה ןמ הלע

 .תומולחה ינותיעבה ,םירצקה הנישה יקרפב ,הלילב

 ,תוטקש םילמ יתשקיב ,ימאל ,התיבה בתכמ יתבתכ .שואיי ידכ דע לולצ רקוב אב ךכ רחא

 .קסרפאה חרופ ונלש ןגב' :יתבתכ .הדרחה םש רסמית אלש ,ישפנ תרעסמ רבד בנוגי אלש

 .(1946 גרבדלוג) [...] 'דורו ךכ לכ ובולבל

 םג אלא ןאכ תטלוב יצאנה רטשמה ינפמ המיאה קר אל 31!םירפס תפרוש גרבדלוג האל

 עוריא ותוא ,1933 יאמב 10־ב הינמרג ירעב תורכיכב םירפסה תפרש ינפל שדוחכ עריא רבדה 31

 .239 ,2009 יקצוקיטו סייו ונייעו ,'תינמרג־אלה חורה דגנ הלועפ'כ ורידגה םיצאנהש
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 חירבהל הארנה לככ זא העייס גרבדלוג .('תחצורכ יניעב יתייה') ןברקמל תומדיהל דחפה

 ,295 ,2009 יקצוקיטו סייו) וייח תא הליצה ךכו ץייוושל הינמרגמ ץיבוביל והיעשי תא

 לא בתכמב ותרמתה ךרד ןאכ תניינעמ ,הז םיוסמ ירוטסיה עוריאל רבעמ .(338 הרעה

 ,תינמרגה הרוזנצה ששחמ ענמנה ןמ היה ילואש רבד ,העווזה תא טרפל םוקמב :םאה

 חרופ ונלש ןגב' :הרואכל תילאיווירט הדבוע ןייצל תחאו םירשעה תב תררושמה תרחוב

 ריתסמ יתרגשה חווידהש המאל זומרל התסינ םאה .ידורו ךכ לכ ובולבל .קסרפאה

 ןימ אקווד אלא זמר הז ןיא ילואו ?בתכה לע ותולעהל ןיאש םויא המ־רבד וירוחאמ

 בושחה רבדה ,ביבאה ירופיצ ףוצפצ תא השירחמ 'לסו טסרוה' תרישש העשבש ,הסרתה

 ?הירוטסיהל לעמ תדמועה ,החירפה אוה

 תא ןאכ הריגסמ גרבדלוגש קהבומב־יטסילובמיסה הרמתהה ןונגנמ ,ךכ ןיבו ךכ ןיב

 תא אורקלו בושל ךרוצה תא ררועמ (הלש הקיטאופב דואמ ינורקע יאדו אוהו) ומויק

 ףוקש / ונצראב םיה / לולא רקבב' :'ומצע אשונה ותוא לע' המישרה תא םתוחה טפשמה

 תא םיריכמ ןיא םא) הרואכל־יביאנכ וארוקל היה רשפא דוע םדוקש ,טפשמה .'...ןנוצו

 תנווכב קחרתמה הזככו ומצעל־עדומ טפשמכ תעכ רייטצמ 32,(לחר לש רישל הזימרה

 ,לחר לש רישל הזימרה ףוריצב 33.ילסרבינואה לאו ינמז"לעה לא ילאוטקאה ןמ ןווכמ

 קחומ ןמזב ובו - חיכנמה ,ןיפנא ריעזב טסספמילפ אוה הז טפשמ
 ,תמדוקה ותבכש תא -

 יתוברתהו ירוטסיהה רשקהה תא ,הקיחמה תורמלו הקיחמה ידי לע ,חיכנמ אוהש םשכ

 לש ךכ לכ רישעה יטסספמילפה דובירל ירשפא רבסה ןאכ שיש ןכתיי .בתכנ אוה ובש

 לש רישי גוציימ תקחרתמה תיטסילובמיס תררושמ לש רפס והז :החירפה לע רפסה

 ויריש דקומבש רפס ;וז הירוטסיה ךותב הנותנ איה תאז לכבו ,התפוקת לש הירוטסיהה

 דצה ,הלימקה דצ ,רחא דצ םג ובוחב רצוא אוה ,טסספמילפה ומכש ,החירפה למס

 .דחאכ חכונהו קוחמה

 היפרגוילביב

 רטפ ןהוי ,ןמרקא

 ,ןמלהמ לארשי :תורעהו אובמ ,יקסבלסיוו יבצ :םוגרתו טוקיל ,ןמדק* nv תרתיש :2000
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תאצוהב םלועה תורפסמ תפומ ירפס ,היינש הספדה

 .םילשורי ,קילאיב דסומ תופתושב

 .16 הרעה ,ליעל ואר 32

 ירקיע תא יתגצהשכ וז תונשרפ דדחל יל ועייסש לע יקסב'צידרב הנידלו סה 'ס רמת ר"דל יתדות 33
 תורפסל גוחב םייקתהש ,'תיאסמו תרפסמ ,תררושמ :גרבדלוג האלי ,רקחמה ידימלת רנימסב רמאמה

 .סה ריד תכרדהב ,א''עשת ביבא רטסמסב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב רולקלופו שידיי ,תירבע
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 ריאמ ,לאירא

 .ביבא לת ,תרנכ ,רנטוק באוי :הכירע ,םירישה לב :המשב י^מצע :2010

 ןלור ,תראב

 :תיעדמ הכירע ,בהל רנבא :םירואיבו תורעה ,םוגרת ,דחאב ־\*6ור יפ לע תר^ב ןאלור :2011

 .ביבא לת ,גנילסר ,רצינש הנפד

 ןמחנ םייח ,קילאיב

 .הדוהי רוא ,ריבד ,ןמצלוה רנבא :םיחפסנו םירואיב ,תואובמ ,הכירע ,םירייסה :2004

 רדנסכלא ,קולב

 .ביבא לת ,םינווג ,ןתיול סומע :הכירע ,קווטיל ירימ :םוגרתו טוקיל ,ותרישמ רחבמ :2007

 םהרבא ,קחצייןב

 ןמיס ירפס ,'הרישל השדחה הירפסה' ,רבח ןנח :רבד תירחאו הכירע ,םירישה לכ :1992

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק

 םרוי ,יקסבונורב

 :רבד תירחאו הכירע ,תירבעה תורפסב הפונו הוורפ ,הרייט לע תומישר :היהת תרוקיב :2006

 .םילשורי ,למרכ ,דלפניו דוד

 לטומח ,ףסוי־רב

 ןמסיו תנעו םולב־ןוטרק תור :ךותב ,'םזילובמיסהו גרבדלוג האל :"החירפה לעי" :2000

 תירפס ,גרבדלוג ה^ל ליט התריצי לע םירן?המו תומינ :תררושזנ סע תושיגפ ,(תוכרוע)

 .115-98 ,םילשוריו ביבא לת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו םילעופ

 רינ ,םערב

 .1.1.2007 ,יזראה ,'[ירוג םייח םע ןויאר] ינממ וחכשנש םייח שדחמ יח ינא' :2007

 האל ,גרבדלוג

 .1 ,28.12.1938 ,זל:ב םירוט ,יתודלי' :1938

 .11-10 ימע ,1.9.1939 ,ריעצה דמויטה ,'ןטק עסמ' :א1939

 .10-9 ,8.9.1939 ,ריעצה רונויסה ,'ומצע אשונה ותוא לע' :ב1939

 .4 ,11.8.1944 ,רמשמ ,'היצנרולפ :יתורפס ןמוי' :1944

 יקצוקיט ןועדגו סייו תעפי :ךותב סנוכ) .6 ,15.4.1946 ,רמשמ ,'תונורכיזו תונליא' :1946

 ,m5-\923 ,היצניבורפה ןמ גרבדלוג ה*ל יבתכמ •.תוירבע תורענ :2009 ,[םיכרוע]

 (.ביבא לת ,םילעופ תירפס
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 .12 ,3 ,3.6.1954 ,אשמ ,'הטנדל השדח השיג' :1954

 תוברת' ,ץראה ,'[רתויב עיפשהש רפסה לע לאשמ] ןיסנג ןסינ ירואו קולב רדנסכלא' :1955

 .א ,13.5.1955 ,יתורפסו

 תירפס ,היינש הספדה ,רנביר היבוט :הכירע ,הרייס ימוגרת '.םיבורחמ םיחותר תולו? :1976

 .ביבא לת ,םילעופ

 תירפס ,סירוק הרוא :אובמו הכירע ,תיללכ תורפסב סימעמו תוניחב :רביןמו רודמ :1977

 .ביבא לת ,םילעופ

 הספדה ,םיכרכ השולש ,תנקותמו השדח הרודהמ ,רנביר היבוט :הכירע ,0יריש :2000

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,תיעיבש

 לת ,םילעופ תירפס ,ינורהא היראו לחר :סופדל האבהו הכירע ,גרבדלוג ™ל ינמוי :2005

 .ביבא

2006 (1946): sm לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,'השדחה הירפסה' ,ןמור •.רואה 

 .ביבא

 לת ,תונורחא תועידי תאצוה ,לכשמ ,ירפסה םע' תרדס ,םירייע רחבמ :גרבדלוג ™ל :א2008

 .ביבא

 :סופדל האבה ,ןילגי הרפע :הכירע ,גרבדלוג האל ליט תוטנוסה :ב"זזזו ה"בהא יריש :ב2008

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,יקצוקיט ןועדג

 ןועדג :רידהמ ,תשדוחמ הרודהמ גהגוו \?ז^י־\ב םהרבא לעו ררושמ סע השיגפ :2009

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,יקצוקיט

 תירפס ,יקצוקיט ןועדג :רבד תירחאו הכירע ,ווגג ןמור 'גיח־נוטנאל שד?ומ'1 תודבא :2010

 .ביבא לת ,םילעופ

 השטנ ,יקסנידרוג

 תלבק םשל רוביח ,'1945-1935 םינשב גרבדלוג האל לש התריצי :"יךישב טורח ינמז'" :2009

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות

 השמ ,רוד

 תריש ,(םיכרוע) גרבדלוג האלו יקסנולש םהרבא :ךותב ,'הנש םיעברא :הדבור תריש' :1983

 .203-201 ימע ,ביבא לת ,םילעופ תירפס ,תילימיסקפ האצוה ,היסור

 םחנמ ,ןמרוד

 ,תישילש הספדה ,הלוליג הרובד :סופדל האבהו הכירע ,היפרגויב ין?רפ :ןמרתלא ןתנ :2001

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה

 לאירא ,דלפשריה

 ־ןוטרק תור :ךותב ,'גרבדלוג האל תריש לש יתוברתה הדיקפת לע :תויביאנה רמשמ לעי :2000
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 ™ל ליט התריצי לצ םידקתונו תוסונ :תררויטונ םצ תושיגפ ,(תוכרוע) ןמסיו תנעו םולב

 .151-135 ,םילשוריו ביבא לת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו םילעופ תירפס ,גרבדלוג

 (םיכרוע)ןועדג ,יקצוקיטו תעפי ,סייו

 ,םילעופ תירפס ,1935-1923 ,היצניבורפה ןונ גרבדלוג האל יבתבונ -.תוירבע תורעג :2009

 .ביבא לת

 ארזע ,ןמסוז

 .הדוהי תלחנ ,ןמסוז הילא תאצוה ,םיזנוגרת :1985

 לארשי ,הרומז

 .121-114 ,ד:וט תיטן? ,'"תורפסל תורבחמ"ו "םירוט" ימי :ןשי ןמוי יפד' :1973

 ןנח ,רבח

 ןמסיו תנעו םולב־ןוטרק תור :ךותב ,'המחלמ יריש תבתוכ גרבדלוג האל :"םת רמזה'" :2000

 תירפס ,גרבדלוג האל ליט התריצי לצ םירןלהזנו תוסמ :תררושונ םע תושיגפ ,(תוכרוע)

 .120-116 ,םילשוריו ביבא לת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו םילעופ

 ץוביקה ,םיצבראה תועטב תירבעה הרישב תוזנילאו תוימואל •.הזנהלונה הארונ םואתפ :2001

 .ביבא לת ,דחואמה

 ןועדג ,יקצוקיט

 תומכסומ םע תודדומתה תריזכ גרבדלוג האל תרישב ילארשי־ץראה ףונה גוציי' :2006

 תירבעה הטיסרבינואה ,ךמסומ ראות תלבק םשל רמג תדובע ,'תויגולואידיאו תויתורפס

 .םילשוריב

 :הכירע ,םירופיסה לב ,גרבדלוג האל :ךותב ,'[רבד תירחא] ררושמ האל לש םירופיסה' :2009

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,ףסוי־רב לטומחו יקצוקיט ןועדג

 .16-14 ,3 ךנזנלא ,'הירישמ דחא תשרפמ גרבדלוג האל - ?תררושמה הנווכתה המל' :2010

 הרפע ,ןילגי

 ראות תלבק םשל רוביח ,'גרבדלוג האל תרישב יסאלק םזינרדומו תינרדומ תויסאלק' :1997

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,רוטקוד

 ב"א ,הפי

 .ביבא לת ,רבוקיר'צ ,גרבדלוג האל םצ תושיגפ :1984

 הילג ,ינדרי

 ,לארשי־ץראב םירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסהה ,םירפומ םע תוחיש ו"ונ :1961

 .דורח ןיע ,דחואמה ץוביקה
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 הימע ,ךילביל

 ,11.3.2011 ,תירבע היגולבוכיספ רתא ,'(תגדב« זונגה ןמורה םוסרפ םע) תואיצמו תודבא' :2010
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 ןפטס ,גייווצ

 .ביבא לת ,ןתיב־הרומז ,דרא יבצ :םוגרת ,הפ־\ריו*ךב לש תרגורביי :לוונת^ ליט סלועה :1982

 הדיא ,תירוצ

 ,'דהא ריש וא ,דחא רופיס לש ובוציעו ותווהתה ,ותדיל :םתריצי לע םירפסמ םירפוס' :1959

 .א ,8.5.1959 ,'אשמ' ,בהרמל

 (ןייטשבולב) לחר

 .ביבא לת ,רבד ,לזח תריש :א''משת

 היבוט ,רנביר

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקהו םילעופ תירפס ,זגיפרנגגומ :גרבדלוג ™ל :1980

 יזוע ,טיבש

 תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,'סידצוג תובוב ירישיו ץונרתל^ :תוירטילטוט לדמ הרייט :2003

 .ביבא לתו הפיח ,ןתיב־הרומזו הפיח

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ןמרתל*. יפ לע ץן>ה ו? לע סייהה :לבהו םילבה לבה «ל :2007

 היח ,םחש

 לע ץיבוקיבר הילדו גרבדלוג האל לש ןתריש תולבקתה לע :םיררושמ להקב תררושמ' :1996

 טין?רפ :ב ,תירבע תורפסב םירקהוב :ץדס ,(תכרוע) רימש הויז :ךותב ,'ןנמז תרוקיב ידי

 .240-203 ,ביבא לת ,ביבא לת תטיסרבינוא ,תירבע זבישג תרישב זבירחבג

 םהרבא ,יקסנולש

 ץוביקה ,יבגנה דוד תכירעב םיבתכ תרדס ,תומישרו זבירוגאונ רורצ :לש* טווקלי :1960

 .היבחרמ ,ריעצה רמושה - יצראה

 ץוביקה ,םילעופ תירפס ,םיכרכ ינש ;?םגולש םהרבא. יריש לב :הריש ירדמ השיש :2002

 .קרב ינב ,ריעצה רמושה - יצראה

 (םיכרוע) האל ,גרבדלוגו םהרבא ,יקסנולש

 דסומ תופתתשהב ,ריעצה רמושה - יצראה ץוביקה ,םיונעה תריש טו?לי :היסור תריש :1942

 .ביבא לת ,קילאיב
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 עשוהי ב"א תריציב םינויע

 הקיתאה לש ארונה החוכ

 ףלאה ובגת עזבוב ןמורב תיתא האירק

 עשוהי 'ב םהרבאל

 זועמ־ןוסלדנמ הידע

 וא ירסומ וניא םלועל רפסי :דלייו רקסוא בתכ יירג ןאידוד ליט גתנדמזג ורפסל המדקהב

 .(Wilde 1948 [1890], 9) 'לוכה הז .ער םיבותכ וא בטיה םיבותכ םירפס .ירסומ יתלב

 תא תנחובה הסיפת ,רסומל תורפס תרבחמה הסיפתה דגנ תאצל דלייו ןווכתה הז טפשמב

 .תויואר תויוגהנתהל ךנחל ותלוכיל םאתהב יתורפסה טסקטה

 *ררגה החרב ורפסב עשוהי 'ב םהרבא בתוכ הלא תורוש תביתכ רחאל הנש האממ רתוי

 :םיאבה םירבדה תא ,יתורפסה טסקטה לש ירסומה רשקהב קסועה ,הגמ^י המיס* לוט

 יתשגרה דימו ,הזה רפסה תביתכ לע םירפוסה ידידימ דחאל יתרפיס םידחא םישדוח ינפל ,הנה
 םירוביג תוגהנתה לע ארוק לש ירסומ טופיש תלעפה .תורפסב רסומ ךורכל ןויסינ יפלכ ודשחב

 ינאש ששוח אוה .ערה הרקמב תנכוסמו ,בוטה הרקמב תיטנוולר אל ידידיל תיארנ םייתורפס

 עשוהי) תורפסל םיינוציח םהש ,םיירסומ םיכרע לש דדמ יפ לע תורפס תוריצי ךירעהל שקבמ
1998, 20). 

 ןיב רוביחה תלאשב וזל וז תודגונמ טעמכ תודמע םיגיצמ ,עשוהיו דלייו ,םירפוסה ינש

 םיארוק ברקב הזה םויה םצע דע הרירש דלייו לש ותשיג .רסומו הקיתא ןיבל תורפס

 שקבמה ,עשוהי .תוניועב ףאו תונדשחב רסומו תורפסב !רידה תא םיוולמה ,םירקבמו

 דע תורפסה ירקבמ ברקב חורה יכלה תא הנמאנ ראתמ ,םימוחתה ןיב רשקה לא רוזחל

 האירק עיצהל שקבא הז רמאמב .וכרדב תכלל רחוב אוה תאז לכבו ,םינורחאה תורודל

 רשקב תוקסועה תויזכרמ תויגוס יתשב ןויד חתפל הכרדו ,עשוהי לש ותריציב תיתא־אטמ

 .רסומל תורפס ןיבש

 םייק דחאה ,הזב הז םיכורכה תודוסי ינשמ יונב תירסומ וא תיתא תרוקיב ינפמ ששחה

 שומיש ינפמ הדילס וא דחפ ששחה אטבמ היולגה המרב .יומס ינשהו חטשה ינפ לע

 שמתשתש תינרסומו תיטמגוד האירק לש ץומיא ינפמ רמולכ ,יתורפסה טסקטב הערל

 תוברתה תסיפתב ןירשימב רושק הז ששח ,היומסה המרב לבא .יטקדיד ילכבכ תורפסב

 אל - םירחא םינמזו תויוברת תמועל ,הרואנ תוברתכ המצע תא תיפוריא־תיברעמה
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 תואריהל יושעש רבד לכמ תוקחרתהה ,רמולכ .םהל דוגינבו - םייפוריא אלו םייברעמ

 גווסמש המ תא תוגציימכ תוספתנ תונרמשו תויטקדידש ךכמ תעבונ ינרמש וא יטקדיד

 יברעמ־אלה ,יתדה ,יביטימירפה םלועה ,ישילשה םלועה ללכ ךרדב אוהש ,ךושחה םלועכ

 .ירסומכו רואנכ ,ישפוחכ גווסמה ,ןושארה םלועל דוגינב ,ישפוח־אלהו

 :םהילע רערעל שקבאו ,יומסהו יולגה ,וללה תודוסיה ינש םע דדומתא הז רמאמב

 עצבל ןתינ יכ הארא רסומה לש היפוסוליפה ןמ תוביטקפסרפ ץומיא תועצמאב ,תישאר

 םילוכי םייטתסא םיעצמא דציכ םיגדאו תיטמגוד וא תינרסומ היהת אלש תיתא האירק

 לע רערעא יטסילאינולוק־טסופ טבמ ץומיא תועצמאב ,תינש ;ירסומה רוריבל םורתל

 רסומ ןיבש רשקב קפס ליטא ךכו ישילשה םלועל ןושארה םלועה ןיב תיבטוקה הקולחה

 ,ףלאה םות לא עמונ ןמורה טרפבו ,עשוהי לש ותריצי .תיברעמה תורואנה ןיבל הקיתאו
 ־תיתורפס תרוקיב בלשל ןתינ דציכ הארא ותועצמאבש ןחבמ הרקמ ןיעמכ יל שמשת

 תורפסב ןוידה יכ תוארהל לכות וזכש האירק .תיטסילאינולוק־טסופ תרוקיב םע תיתא

 תיברעמה הינומגהב רשקנה ,רתוי בכרומ תוחוכ ךרעמ לש תרגסמ ךותב ולוכ ןותנ רסומו

 1.ישילשה םלועה םע היסחיבו

 !םידחופ ונחנא הממ :תיתא תרוקיב

 תחת ןרהטב הייח לע ,יסיפאנ ראזא ,תרבחמה תרפסמ ־\רז\זנב זוטילגל m ארר^ל הרפסב

 האירקו הארוה הרקיעש ,הטיסרבינואב התדובע תא תראתמ איה .תוללותייאה רטשמ

 הידימלת ולעהש תולאש לע תבכעתמו ,תינקירמאהו תילגנאה תורפסה ןמ םיטסקטב

 ,יזאינ ,םיטנדוטסה דחא הילא שגינ דחא םוי .םייתורפסה םיטסקטה לש םתוירסומ רבדב

 אוה' .דלר'גציפ טוקס לש לגדמ יבזנמג ,הדמילש יתורפסה טסקטה דגנ ןנולתהל שקבמו

 ליערמ אוה ;ןוכנ־אלה רמוחה תא םיריעצה תא דמלמ אוה' .טנדוטסה ןעוט ',ירסומ אל

 ',יל רורב היה אל הז' .ולש הצרמה תא יזאינ לאוש ,'?רורב אל הז םאה' .'םהיתוחומ תא

 אוה .ישומיש הכרדה רפס אלו תינוידב הריצי אוה יבסטגש ול יתרכזה' .יסיפאנ תרפסמ

 ונלש לדומה ושענ םהיתויומדו הלאה םינמורהש יל רורב אל םא לאשו ותעד לע דמע

 רועישב יסיפאנ הטילחמ וז החיש תובקעב .(164 ,[2003] 2005 יסיפאנ) 'םייתימאה םייחב

 תימאלסאה הקילבופרה לש קיתה חתפנ ךכו' - טפשמל רפסה תא דימעהל אבה תורפסה

 אוה וירבדב .םימושיאה תא טרפל ארקנ יזאינ .(169 ,םש) לדוגה יבמטג דגנ תינריאה

 ןמ תושיג יתש ןיב תומיעל המגודכ עשוהי לש ורפסב האירק יתגצה זוירסרונ הדבעמכ ת־חפזמ ירפסב
 תעטלו המידק דחא דעצ תכלל תשקבמ ינא הז רמאמב .(2009 זועמ־ןוסלדנמ) רסומה לש היפוסוליפה

 רשפאל איה הזה ךלהמה תרטמ .תילאינולוק־טסופה הבשחמה לש יתרוקיבה רשקהה ךותב ןוידה תא

 יתקסע אלש ןויד ,תיברעמה תוברתה ןיבל הקיתאו רסומ ןיבש רשקה תייגוסב רתוי בחר יתרוקיב ןויד
 .הכ דע ללכ וב
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 ךירדהל שודק דחוימ דיקפת תורפסל הדעייש' םלועב הדיחיה תדה אוה םאלסאה יכ ןעוט
 םירפוסהו םיררושמה ידיב דיקפה יניימוח םאמיאה' יכו 'הללא אריכ תויחל םדאה תא

 האירק ,יזאינ לש ותעדל .(םש)'הלענה ,השודקה תוחילשה תא [...] הבושח המישמ ונלש
 אל תוגהנתה ,תוצירפ ,הדיגב ןוגכ ,תויואר אל תויוגהנתה ראתמה טסקט לש דומילו

 םריסהלו ויארוק לש תוירסומל קזנ םורגל םילולע ,תילכלכ תותיחש וא םישנ לש התואנ

 .היוארה תימאלסאה ךרדה איהש ,רשיה ךרדמ

 לטומה דיקפתה לאו תורפסה תוריצי לא וסחי ,ורוביד ןוט ,יזאינ לש ותשרד

 תורפסה תריציב תשמתשמה היצנירטקודניאב תלגודה הסיפת םיגיצמ הלא לכ - ןהילע

 ןכתיי םאה 3.ותוא לצנל תניינועמו תורפסה לש החוכ תא הניבמ וז הסיפת 2.היכרצל
 תרוקיב ינפמ ששחה ,הרואכל ?ונילע םייאמה אוה וז הבשחמ דוסיב דמועש המ יכ

 ,ףסונ דוסי לע ןאכ רבודמ השעמל לבא ,תויטמגוד ינפמ ששחה אוה תיתא וא תירסומ
 קיזחמה רואנו יברעמ םלוע ,'ןושאר םלוע' םינכמ ונאש המ ןיב הימוטוכידה לע יונבה

 לוטנכו יטמגודכ ,יתדכ ,יביטימירפכ ספתנה ,'ישילש םלוע' ןיבל ,רסומ תונורקעב

 ראתל ןתינ ,תינוליחה ,תיברעמה ,תילרבילה הנומתה יפל .םיילרביל רסומ תונורקע

 טרפ לכל תורשפאמו םיינרדומ םיכרעב תולגודה הלאככ תיברעמה הרבחהו תוברתה תא

 יוטיב שפוח הקינעמה תונמא תרחוש הדמע יהוז ;ומעט יפל תורפסו תוברת ךורצל

 תפיטש'לו יתוברת חוקיפל םוקמ ןיא הבש הרוזנצ אלל הרבחב תויחל תרשפאמו אלמ

 םלועה תסיפת ןיב קיודמ יתלבהו יבטוקה ,יתוכאלמה דוגינה רומיש דוסי לע .'חומ

 םויאה דדחתמ ,יזאינ לש ותשרד הגיצמש הסיפתה ןיבל 'תינוליחו תיברעמ ,תילרביל'ה

 ןחבנ .תומלועה ינש ןיב דוגינה תא תאש רתיב ססבמו רסומל תורפסה רוביחב ןומטה
 יסיפאנ יכ רוכזל ונילע .התתיכב יסיפאנ תמייקמש טפשמב הנגהה ינועיט תא אופא

 תא ףקשמ הרפס יכו ,ברעמה לא הרגיהו ,ישילשה םלועה ןמ ,חרזמה ןמ ,'םשמ' האב

 טפשמב הנגהה תבושת ,ןכל .תויוברתה ןיב הימוטוכידה תא ססבמו יברעמה טבמה

 .דואמ ונתוא ןיינעל היושע

 תונורקע יפ לע תורפס תרוקיבב תוכורכה תויזכרמה תולאשה תחא .Booth 1988, 5-6 לצא ךכ לע ואר
 איה תוירסומה ,ןשוש ןבא ןולימ יפל .תונרסומ ןיבל תוירסומ ןיב הנחבהה איה המושיי יכרדבו רסומה

 ספתנה) 'רסומה תודוסי לע לוכה דימעהל השירד' איה תונרסומה וליאו 'רסומה תונורקע יפל גהונ'

 תפומכ ומצע תא גיצמש ימ אוה ןרסומה ,רסומה תודוסי יפ לע לעופש ימ אוה ירסומה .(ילסרבינואכ

 יפ לע .(ומצע־ול רקיעב םיעודיה) רסומה תודוסי לע לוכה תא דימעהל םירחאמ עבות ךכ ךותמו

 ,תישיא־ןיב םיסחי תכרעמ לכבו הרבחב ,תוברתב היוצרכ תספתנ תוירסומה עודמ רורב הלא תורדגה

 ,תויגוגמדל ,תויטקדידל ליבוהל לולעש ,הל סחוימה םזילנרטפה לשב תרוקיבל הכוז תונרסומה דועב

 תונקדצה לע גרבניילק דעיבא לש וירבד ;'תונקדצ' םג םיתעל הנוכמ תונרסומ .הרוזנצלו חומ תפיטשל
 .(194-181 ,2007 גרבניילק) תונרסומה רבדב ילש הסיפתה תא םימלוה

 ,רמולכ ,םיירסומ יתלב םיניינע תוראתמ ןהשכ םג תוריצי לש יטתסאה ןחוכ תא גיצמ רנזופ דר'ציר

 סורמוה לש םהיתוריצי לא רקיעב רנזופ הנפמ וירבדב .'יטתסאה חוכה' לש רצות אקווד איה 'הנכסה'

 .(Posner 1997, 5) האנשו תומילא לש םייוליג ןהב שיש תפומ תוריציל המגודכ ,ריפסקיישו
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 ,ןיראז הנוע ,דלר'גציפ לש ורפס דגנ ויתונעט תא ,עבותה ,יזאינ חטשש רחאל
 :הנגהה לע תדקפומה תיטנדוטסה

 הטוס תלעופה תומדה םא ער אוה םאה ?תירסומ הרוביגהש ינפמ [...] בוט אוה ןמור םאה לבא
 [...] ?תרופיסה לכ לע אלא ונילע קר אל תופכל שקעתמ יזאינ רמש ,םיירסומה םיווצהמ

 ,ירסומ בשחיהל לוכי אוה .הלימה לש ליגרה ןבומה יפל ןמור לש ותוירסומ תא םידדומ ןיא
 ונאש םיטלחומה םע תודדומתה ידיל ונתוא איבמו ונלש םישוחה תוהקמ ונתוא רענמ אוה םא

 יקוליח ררוע רפסש הנושארה םעפה תאז .אילפהל חילצה יבמטג ,ןוכנ הז םא .םהב םינימאמ
 .התיכב הלאכ תועד

 [...] ונתצקמ לש םתוולש תא תוחפל - ונתוולש תא רפמ אוהש ינפמ טפשמל דמוע יבסונג
 .(176-175 ,םש)

 רסוחמ תעבונ םייתאה םימעטה ןמ תורפס תריצי תליספל הליעה ,תיטמגודה הסיפתה יפל

 וניניעב יוצרש המ לש הסיפתה ןיבל תרוקיבה וא הריציה לש תיתאה הסיפתה ןיב המאתה

 'ךלש רסומה' ןיבל 'ילש רסומה' ןיב המאתה רסוח ןיעמ ,ןוטלשה יניעב וא
 יפכ ,וא -

 קוינק) 'ולש קדצה דגנ ילש קדצה לכה ךסב הז' ,תולבב ורפסב גיצמ קוינק םרויש

 האירק יכ תנעוט ןיראז .הזכ תויהל בייח ונניא רסומבו תורפסב ןויד לבא .(96 ,1997
 ןועטל הצור ינא .ונלש םיטלחומה םיכרעה םע תודדומתהל ונתוא ליבוהל הלוכי הריציב

 רסומו הקיתא יכרע םע קר אל םידדומתמ ונא הריציב תיתא האירק אורקל ונאובב יכ

 .ונלש הבשחמה ךותב הקיתאה לש המוקמ םע םג אלא ונלש הלאמ םינושה

 יתאה חישה לש ותוינחוכ

 ,תוינובתו תוילסרבינוא תויתא תוירואית חוסינל עיגהל תחא אל התסינ תורואנה תבשחמ

 תונויסינל םידע ונא ,תורואנה תרוקיב לש התוחתפתה תובקעב ,תונורחאה םינשב םלוא

 תרגסמב .תינחוכ הקימניד לש דוסיכ ללכ ךרדב ספתנש ,םזילסרבינואה לע רערעל

 ףסונ רצותכ אלא םיטלחומ םיחנומב דוע תספתנ הנניא הקיתאה םג ,הלא רוערע תונויסינ
 תא רקוחה ,ןמדירפ דר'ציר .תושלחומ תוצובק ןיבל תוינומגה תוצובק ןיב חוכה יסחי לש

 :ךכ תאזה תרוקיבה תא גיצמ ,הקיתאל תורפס ןיב םיסחיה

 יתאה חישה יכ םינעוט םיטסיסקרמ־ואינה :םינוש םיילאוטקלטניא תורוקמ שי ולא תופקתהל

 יתרוסמה יתאה חישה יכ תונעוט תובר תויטסינימפ [...] ;יגולואידיא ןכלו ,ידמעמ ,ותוהמב ,אוה
 םימיוסמ םירקמבש ,םיטסילרוטקורטס־טסופה :ולש תירדגמה הירוטסיהה ללגב הקדצהל ןתינ וניא

 - ירשפא יתלב וליפא - דואמ דירטמש ואצמ ,םהלש םויה רדסב הקיתאה תא ריאשהל םיפידעמ

 האורהו 'םייזכרמ' רסומ ינכוס לש םמויק תא השיחכמה הדמעמ עבונה ךרע לעב יתא חיש גיצהל
 יתאה חישה תא םימישאמ םיטסילאינולוק־טסופ :הדוסימ תוריתס הליכמכו תינקמחכ הפשה תא

 .(Freadman 1996, 519) תוירטנצונתאב יברעמה

 תרוקיבה םוחתב םילעופה םייזכרמ םירקוח יפלכ תבקונ תרוקיב הנפמ ןוסביג ורדנא
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 תא רידגהל רחוב אוה תורפסו הקיתא ,םזינרדומ־טסופ לע ורפסב .תירסומ־תיתורפסה

 רמלוו' •AWeiimer) רמלוו טכרבלא עבטש 'תילקידר תונוילע' גשומה ךרד םתרותב לשכה

 הבוגמ הפוצ ,ןותנל רבעמ לא הלועש העונתכ "תילקידר תונוילע" גשומה תא ןיבמ

 Gibson) 'ילאידיאה ללהה ןמ וילע הפיקשמו לצב ןותנה תא המש דימת ,סופמילואה

 חישה יפלכ תורואנה תרוקיב לש המשאה בתכמ קלח איה ןוסביג לש תרוקיבה .(1999, 11

 הקיתאב האור ןוסמיי'ג קירדרפ .תולבוקמה רסומה תורות ךרד ספתנ אוהש יפכ ,יתאה

 תויטננימודהו חוכה ינבמ קוזיחל ילככ תשמשמה םייראניב םידוגינ לש היגולואידיא

 שמשמה ,ףוריטל תויפש ןיב יראניבה לדבהה ומכ .(Jameson 1981, 114, 117) הרבחב

 ,תובייחמכ תויתאה תומרונה תסיפת .'בוט'ה גשומ םג לעופ ךכ ,וקופ יפל ,יוכיד ילככ

 םילימ ;ינחוכ טנמלא הכותב העילבמ ,(ought)'בייח' וא 'ךירצ' םילימב יוטיב ידיל האבה

 אלל ,הלבק תואטבמ ןה השעמלו ,ומצע לע תחקל 'ךירצ' םדאש תוביוחמ תואטבמ ולא

 ,תינובת הסיפת לע תתשומ יתאה יוויצה םא םג ,ךכ .ותוברתב םיכרעה לש ,ןיררוע

 םייתוברתה תוחוכה לא רישי רשקב רבד לש ופוסב רושק אוה ,תינומא וא תינתלעות

 .ונביבס םיאצמנש

 שדח טבמב ונתוא דייצל תולוכי ןוסמיי'ג לש תרוקיבהו וקופ יפ לע חוכה תסיפת

 לש םיביכרמ ןוידה לא רידחמ הז טבמ .יתאה חישה ראותמ ובש ןפואה לע יתרוקיבו

 וב םישממתמש חוכ הדש תרגסמב הקיתאה תא ןוחבל העיצמה תילאינולוק־טסופ הבשחמ

 ןושארה םלועה ןיב םייכררייה םיסחי
 תספתנ ותוברתש - תיברעמה תוברתה הז ללכבו -

 רמול לכונ ללככ .התוחנכ תספתנ ותוברתש ,יחרזמה ,ישילשה םלועה ןיבל ,הנוילעב

 טבמ תודוקנ לע םירערעמה םייטרואית םינבמ חותיפב קסוע' ילאינולוק־טסופ חותינ יכ

 םא - תיטסינימפה תרוקיבה לש רוערעה ינפואל המוד רבדה .(11 ,2008 גנאי)'תויברעמ

 תיטסינימפה תרוקיבה ,רכזה לש טבמה תדוקנ ךרד םירפוסמ ויה םירפס וא םיטרס רבעב

 רוצייו טסקט לש תיתרוקיב האירק תועצמאב תאזה טבמה תדוקנ לע רערעל השקיב

 תילאינולוק־טסופ האירק .הנוש טבמ תדוקנ ךרד םיארקנה םייביטנרטלא םיטסקט לש

 רייצמה ילאינולוקה טבמה תחת הריתחו רוערע תועצמאב עצבתמה המוד ךלהמ העיצמ

 םיגדהל ידכ .'ךושח'כו 'יביטימירפ'כ יברעמ ונניאש המ תאו 'ירסומ'כו 'רואנ'כ ברעמה תא

 ל« עזנונ עשוהי לש ורפסב ןוידל הנפא יתאה חישה לש ותוינחוכ לש רשקהב וז הסיפת

 .*\ל*ז\ וברת

 הקיתאל הקיתא ןיב :ףלא םות לא עיסמ

 רבש לש הדוקנ םיזע םיעבצב רייצמ ,1997 תנשב רוא הארש ,י\ל*ז\ זגות ל*, עסונ ןמורה

 תירצונה הריפסל ןושארה ףלאה תנש ברע .זנכשא תודהי ןיבל הקירפא ןופצ תודהי ןיב

 זבלא ברהו יפטול ובא ימלסומה ופתוש ,ויתושנ יתש תייוולב רטע־ןב רחוסה אצוי

 ןופצב ותיב תא בזעש ,היפעלובא ,ונייחא תא שוגפל ,זנכשא תוצרא לא עסמל ונבו
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 ילכלכ־יקסע הלועפ ףותיש לש םינש רחאל .זנכשא תוצראב ררוגתהל רבעו הקירפא

 ,אזיימרוומ האצומש השיאל היפעלובא אשינ יפטול ובאו רטע־ןב ןיבל היפעלובא ןיב

 הלעבמ תשקבמ איה ךכ םושמ .םישנה יוביר גהנמ תא תילילש ןיעב האורה ,הנימ־רתסא

 טילחמ ,הז גהנמב םגפ לכ האור וניאש ,רטע־ןב .םייתחפשמה רחסמה ירשק תא קתנל

 ויתושנ יתש דועב ,ןועטלו םייניעהו רועה תריהב השיאה תא שוגפל ,ךורא עסמל תאצל

 םידבר םע דבב דב תיטסילאיר תואלמ וב שיש ,ןמורה .םישנ יובירב ער ןיא יכ ,ומע

 השיגפה .ןופצה לא םורדה ןמ עסמה רופיס תא תוינוגססבו בר טוריפב ללוגמ ,םיירוגלא

 הפוקתב ,תויוברתה יתש ןיב םיטלוב םידוגינ הדימעמ ןופצה ישנאל םורדה ישנא ןיב
 ,היינע זנכשא תודהי וליאו תחרופו תגשגשמ תינקירפא ןופצה תידוהיה תוברתה הבש

 ישנאל םורדה ישנא ןיב םידוגינה תכרעמ .םיידוהי םיזכרממ תקתונמו תילאיצניבורפ

 .הריציה בלב תדמוע (ברעמל חרזמ ןיב וא) ןופצה

 תולדבנה תויוברת יתש ןיב יומסהו יולגה קבאמב בלתשמ םישנה יוביר תייגוסב קבאמה

 רעפ קר ףקשמ וניא הז קבאמ ,םלואו .שדוקה יבתכל ןתשיגבו ןהייח חרואב ,ןייפואב וזמ וז

 תוגציימ תויוברתה יתש ,תישאר :ונניינעל םייזכרמה ,םיפסונ םילדבה ינש םג אלא יתוברת

 .ברעמל חרזמ ןיב םילדבה תופקשמ ןהיתש ,תינש ;רסומה םוחתב םינוש הבשחמ יכלה

 איה וז תרגסמבו ,תונוש תויתא תוסיפת יתש ןיב קבאמ תפקשמ עשוהי לש ותריצי

 ,זבלא ברהו ,ימורדה ידוהיה ,רטע־ןב .יתאה חישב תעלבומה תוינחוכה תא תראתמ

 תיטסירלוקיטרפ תירסומ הביטקפסרפ םיגיצמ ,יתדה ןפה ןמ ויתונעט תא ןועטל ארקנש
 תטלחומ הדמע םיגיצמ זנכשא ינברו הנימ־רתסא .םיילטוטסירא ראתמ יווקב תנייפאתמה

 םגה .טנאק לש רסומה תרות חורב רפסב םיחסונמה םייתבוח ראתמ יווקב תנייפאתמה

 רסומה תרות השבוגש ינפל הברה ,ןושארה ףלאה ףוס תארקל םישחרתמ הריציה יעוריאש

 אוה הזככו ,ינשה ףלאה ףוס תארקל ,רתוי רחואמ בתכנ יתורפסה טסקטה ,תינאיטנאקה

 תוביטקפסרפ יתש ןיב קבאמ טטרשמו ונימי תונב תויתא תוסיפת תוליהקה לע ליטמ
 .יוושכעה ירסומ־יפוסוליפה ןוידב תויזכרמ

 הביסה איה .םישנה יוביר תעפותב הנד הלוכ הריציה תא הליבומה תירסומה היגוסה

 השיאה לש התומל ,םיטפשמל ,םישגפמל ,רטע־ךב לש ועסמל - ולוכ תויושחרתהה ףצרל

 יתש ןיב חוכיווה תא השיגדמ וז היגוס .המויס לא הריציה תא הכילומה איהו - היינשה

 ילעב םיבותכו םירורב םיקוחל תתייצמ תחאה ,תיחרזמ היינשהו תיברעמ תחאה ,תויוברתה

 תעפשומה ('הרואנה') תיפוריא־תיברעמה תוברתה ינבמ יופצכ ,יטסילנויצרו יתבוח יפוא

 םייאמה ימלסומה םלועה לא תרבוחמה תיביטימירפ תוברתכ תספתנ היינשה ,תורצנה ןמ

 4.יטסילטניירוא ןפואב תראותמו

 יטסילטניירואה טבמה רכינ וז הפוקתב רבכ םלוא ,הריפסל ןושארה ףלאה ףוסב תקסוע םנמא הריציה 4
 ,תאז םע .(1978) 2000 דיעס וארו ,חרזמהו םורדה תוצראל הפוריאמ ואציש םידיחיו תוחלשמ לש
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 ראתמ יווקב תנייפאתמה ,תיזנכשאה תוברתה ןיב חוכיו אופא חקלתמ הריציב

 ראתמ יווקב תנייפאתמה ,תינקירפא ןופצה תוברתה ןיבל ,םייברעמ ,םיינאיטנאק

 תינומגה הביטקפסרפ ןיב תומיע אוה תויוברתה יתש ןיב תומיעה .םייחרזמ ,םיילטוטסירא

 םושמ ארוקה לש ומלועמ קלח השענ הז תומיע ,הארנש יפכ .תשלחומ הביטקפסרפל

 וז הנניא תירסומה ותסיפתש ,חרזמה ןב יפלכ אקווד תלעותמ הריציב תישגרה תוהדזההש

 ,יפרגואיגהו ירוטסיהה קוחירה לשב אקווד ילוא ,ךכ .ונימי ינב םיארוק ברקב תלבוקמה

 וכרד תוארל ,'ימיטיגל יתלב'ה ,יברעמ־אלה ,רחאה לש דצב דומעל ונל רשפאתמ

 .תיברעמה תיתאה הינומגהה לע רערעלו

 יאפוריא־אלה ןיבל יאפוריאה ןיב ,ןופצל םורדה ןיב

 ףירחה דוגינה ררבתמ זירפ תואובמ לא ותייוול ינבו רטע־ןב לש םתניפס העיגמש העשמ

 5:תויוברתה יתש ןיב

 םירצונהו ,לד הלוביו ,םינטק היתב ,ךכ־לכ הממוש הב םירד םתאש ץראהו ,םייניע הארמ ןוכנ םא

 חרופה חוכה תלעמ תא םירסח םתאש אלפ המ ,םכתגשהל רבעמ ארומ םכילע םיליטמ םכתא םיפיקמש

 6.(143 ימע) המכחה שמשה רואב תוראומה םורדה תוצראב םינשוש ףלאב

 םיידוחיי חור ךלהו ןוט ,יפוא יווק ,תיתוברת הסיפת תגציימ תויוברתה יתשמ תחא לכ

 לש תיפיטואירטסה הייארל רתויב ינייפואה יראניב טעמכ דוגינ םייק ןהיתש ןיב .הל

 לע דומענ ןלהל .יאפוריא־אלל יאפוריאה ןיב דוגינה - חרזמל ברעמ ןיב םילדבהה

 .תויוברתה ןיב םידוגינה תכרעמ

 ,רוא לש ץרא ,םיבוהז תולוחו שמש לש ץראכ רייטצמ םורדה ,םישוחה תסיפת תניחבמ

 ,םיחתפנה םיקשה ןמ םיפירחה םינילבתה תוחיר םיצרופ בושו' :םיעבצו םינילבת ,תוחיר

 תונויגפ םהיאובחממ םיפלשנו ,םינידעה ןהיפוליג תא תולגמ תובהבהזה שבדה תולחו

 ראותמ ,תאז תמועל ,ןופצה .(103 ימע) 'תוריעז ןח־ינבא םיצבושמ ,םיינניחו םינטק

 היפעלובא לשו הנימ־רתסא לש םתיב .הכשחו תולד ,תוריגס אטבמו םירופא םיעבצב

 תולגל ידכ קר אל הלודג הישות תשרדנש ךכ־לכ הלודג הליפאה' - לפא תיבכ ראותמ

 םיברה םיחירבה תא שרח ררחשל ידכ םג אלא [...] תינוציחה תלדה לש המוקמ תא

 תטמסו - (116 ימע)'ףטלמ הליל לא תיליזרבה הליפאהמ ץלחיהל תנמ־לע התוא םיפיגמש

 םילודג תואסנולכ לע םינעשנ ,םימקועמו םינטק םיתב' תרוש איה אזיימרווב םידוהיה

 תואיצמב ארקנו בתכנ רפסה ירהש ,תירוטסיה הניחבמ וללה תונחבהה תא קידצהל חרכה תאצומ ינניא
 .ברעמל חרזמ ןיב חוכה יסחי תא םויכ ונתנבהל הרושק תיתרוקיבה יתרטמו ,ונא־ונימי לש

 .129-128 ,1999 פוה םג ואר תויוברתה ןיב םירעפה לע 5

 לא עסונ ןמורל םינפמ רוקמה םש ןויצ אלל םיירגוסב םידומע ירפסמ .רוקמב תושגדהה ,ךשמהבו ןאכ 6

 .(1997 עשוהי)ףלאה םות
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 'תולימח'ו 'תומילג'ב ,םיינוגסס םידגבב םישובל םורדה יבשות .(187 ימע) 'םיספסוחמו

 .(194 ימע) 'תוהכ תופטעמ'ב םישובל ןופצה יבשות וליאו ,(194 ימע) תוינועבצו תוריהב

 תוברתה לש תוריגסהו תוירורפאה םלומו ,תימורדה תוברתה לש רשועהו תוינוגססה

 תויסנכ ןיבל םורדה ידגסמ ןיב לדבהה רואיתב םג ,ימינוטמ חרואב ,םיפקתשמ ,תינופצה

 םהש רחאמ .הייסנכב הליפתל םיחרואכ םורדה יבשות םינמזומ ןאורל םעיגהב .ןופצה

 דדחתמ הייסנכל םתסינכב .הנמזהל םירתענ םה ,תונושה תותדל דובכ קולחל םיליגר

 :םורדל ןופצה ןיב רעפה

 םהיתופס לע ,היסולדנאבו הקירפא־ןופצב םיחרואה וריכהש םיידיה יבחר םידגסימה תמועל
 הרצו הבולע ןאור לש היסנכה התארנ ,םהיתוריק תא תורטעמה תולחלחכה תוקסברעהו תוכרה

 ,םיללפתמ תעיזב הלולב תרוטק לש ץמצמח־קתקתמ חיר הנממ הלע ףאו ,תרדוקה התרמוחב
 םיהולאה־תדובעו םהילא ונפנ םייניעה לכ [...] םיקודהו םיהכ םידגב ושבל הז ץייק םויב םגש

 תומילג לש םיכרה םילגהש ,םיללפתמה תורוש ןיב ףולחל המהדת לש דערל רשפאל התהשוה
 ,הנבלה ותלימחב רוחשה ןאגאפה הארמל .םהיניב ומרז םירבגה לש םיחופתה םייסנכמהו םישנה

 היסנכה תוריקמ ודרי הנהש םתסה ןמ ומיד ,חרזמה לש ישמה יגירא לש היחה תוינוגססהו
 .(71 ימע) םכותב היח תושממל וכפהו תורייוצמה תויגולותימה תויומדה

 תולדבנ ךכ ,קופיא תגציימ תינופצה תוברתהו תוינשוח תגציימ תימורדה תוברתהש םשכ

 תוינימ ,םיזע םירצי םיגציימ םורדה ישנא :תוירציה לא ןסחיב םג וזמ וז תויוברתה יתש

 ןהיכרצ קופיסב תוביוחמ האור רטע־ןב .תורקעו תוינטירופ םיגציימ ןופצה ישנא ,תוירופו

 הגרעב רכזנ אוה - םירצי ללושמכ גצומ וניא זבלא ברה םגו ,ויתושנ לש םיינימה

 ןהידגבב תוינימ תונירקמה ,רטע־ק לש ויתושנ תמועל .תורחא םישנב קשוח ףאו ותשאב

 תליהק לא ויתושנו רטע־ןב םיעיגמשכ ,ןכאו .תוריגס הנירקמו הרקע הנימ־רתסא ,ןפוגבו

 םירוחש םידגבב ןתוא םישיבלמ ,םירבגה ןמ םישנה תא םוקמה ישנא םידירפמ אזיימרו

 .רציה תא ךכ ידי לע קינחהל םיסנמו

 םורדה ישנא ברקב .היינשל תחא תידוהי תוברתמ םה ףא םינוש תותדה ןיב םיסחיה

 יבשות וליאו ,תורחא תותד ינב םע םהייחב םיברועמ םהו הלודג תיתד תונלבוס תרכינ

 ילאעמשי ףתוש ,ידוהי בר ועסמל ומע חקול רטע־ןב .תורחא תותד ינבמ םיקתונמ ןופצה

 לע תונושה תותדה בוליש ךא ,םילילא דבועו םימלסומ םינפס המכ ,(ימלסומ רמולכ)

 םיכמות ףאו התוא םילבקמ םירחאהו ,ותנומאב יח םדא לכ .םיתומיע ררועמ וניא ןופיסה

 םיינשה .ימלסומה יפטול ובא לא רטע־ןב לש ותורבחתה איה ךכל תקהבומ המגוד .הב

 .ללכ בושח וניא ומצע־ולש עסמל ופתוש םע תאצל םיכסמ יפטול ובא .םיאלמ םיפתוש

 חיכוהל רטע־ןב לע עודמו םישנה יוביר גהנמ תא םיחוד ןופצה ישנא עודמ ןיבמ וניא אוה

 העיסנל ףרטצמ אוה תאז תורמלו ,ויתושנ םע ךרפמ הכ עסמל ךכ םשל תאצלו ותקדצ תא

 הלגמ הניא ,תאז תמועל ,תינופצה תוברתה .ולבאב לבאו ונוחצינב חמש ,ופתושב ךמותו

 תנשו ,דשח יאלמכו םירכונמכ םיראותמ םירצונל םידוהיה ןיב םיסחיה .תיתד תושימג לכ

 אפורה ,רמומה ידוהיהש ךכ ידכ דע ,םידוהיה ישאר לעמ הרופא הננעכ תבצינ ףלאה
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 לש םהיתויללצ לע ודי תא ריבעמו ,ויחי אל הלא לבא [...נ היחת איה ,ןכ' :רמוא ,ןדרוב

 םתוא האיבהש הלודגה הלגעה דיל םבכשמ תא חריה רואב םיניקתמש ,םידוהיה תעבש

 .(248 ימע) 'ץמ תליהקמ

 ,םורדה יבשות רובע .הליהקל הליהקמ הנוש הנומאהו תונברה יפוא םג ,ךכל םאתהב

 זבלא ברה ןכל .םירצילו תושגרל תדגונמ הניא ךא היווהה זכרמב תדמוע תידוהיה תדה

 הקירפא ןופצב וריאשהל אלו ,הרטפנ ותשאש רחאל ,ונב תא עסמה לא ומע תחקל רחוב
 :החפשמה תחגשהב

 הארשכו .תפסונ הדירפ םוש תאשל ןכומ היה אל ותשאמ ןמלאתהש רחאל .שקעתה ברה
 תאו ,םוחשו קלח השענש ורוע תא ,תלכתהו שמשה רואב דליה לש םיאלמתמה וירביא תא

 תשגרהל אלו ותשגרהל עמשנשכ השע הפיש ןיבה ,טוישה תדובעב תבהלנהו החמשה ותופתתשה

 השולש־סיינש ומיע ןנשל [...] דיפקמ היה תיברע תעשב ,םויב םעפ לבא ,וידידיו ויבורק
 [...] םיליהת ירומזמ

 תייווחש ןוויכ לבא ,הלק תידומלת היגוס וא הינשמ םג ונב םע דומלל ברה בשיח הליחת

 לע בוש ולעיש דע ינויגהה דומילה תא החד ,םיזע םייטויפ תושגר וב הריעה םיה לע עסמה
 .(68 ימע) השביה

 םג ויניע דגנל האור אוהש םושמ תוינשמ המכ דומיל לע רתוול אופא ןכומ זבלא ברה

 אוה ךכ ונבב זבלא ברה גהונש יפכו .ול הכוז ונבש תוחתפתה לשו דומיל לש רחא גוס

 אולהו' :הריש בותכל ותוא תיסמו ותויתריצי תא ררועמ םיה חיר רשאכ ומצעב גהונ םג

 וא לגוסמ אהיש רעיש אל םלועמש ,זבלא ברה יניעב איה האלפומ ריש תביתכ םצע

 םיזורח ,תירבעב םלוכ ,ריש יתב השיש םהל ופרטצה ןורחאה עובשב הנהו .ךכל הוואתי

 .(37 ימע) 'היסולדנאל חרזמה ןמ טרבל ןב איבהש ,שדחה ןינרמה חסונה יפ־לע םילוקשו

 אוה .(91 ,1999 ןורוד) 'םיבותכה ינפב םייחה תא לטבמ וניא'ש םדאכ ראותמ זבלא ברה

 יפ לעו הפ לעבש הרותה יפ לע םג אלא בתכבש הרותה יפ לע קר אל דמולו בישקמ

 םע ,הקיטתסא םע בלשמ אוה הרות ידומילל ותוביוחמ תא .ויניע דגנל האור אוהש המ

 .םישוחהו הרבחה יכרוצ םעו יפויה תבהא

 רזגנשכ ,לשמל ,ךכ .הבר תושימג הלגתמ תדה תווצמ לא םורדה ישנא לש םסחיב

 ,וב םילגרומ םניאש םוקמב םירופיכה םוי תא גוחל היינשה השיאה תלחמ לשב םהילע

 .תוליפתל ןיינמ ףוסאל םיסנמ םה ,רמומה אפורה לש ותיב דיל ,םידוהי הב ןיאש ריעב

 דחא רסח ןיידעש םהל ררבתמ ,הכומסה ריעה ןמ םידוהי המכ ,םולשתב ,ואיבהש רחאל

 ידוהיל ריעצה םילילאה דבוע תא םיכפוה םה ,תורשפל םינכומ םהש רחאמ םלוא ,ןיינמל

 ןורתפ והז םרובעש אלא ,םוגפ רבדה הרימחמ תיתכלה הניחבמש ןכתיי .דחא םויל

 .ולשב םמצע םירסיימ םניא םהו ,םוקמהו ןמזה תולבגמל םאתהב ,ינויגה

 יולימ־יא לע המשא תושגר םירודח ןופצה ישנא ,םורדה ישנא לש םתושימגל דוגינב

 תשוביבו הרמוחב םיפטועש ,[הנימ־רתסא לש] הריע ינב לש םייפוא' :תויתדה םהיתובוח
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 םושמ םהל אב אזיימרו ידוהי לש לודגה םחוכ [...] רתויב תנדועמה בלה תוביבח תא םג

 זאמ ופלחש םינשה רשעבו ,תמלשומל הבורק וליפא םתוקידצ תא ובישחה אל םלועמש

 ־אלה םתוקידצ תא ללכשלו ףיסוהל תעה לכ םיחרוט םה ,הידידיו היבורק תא הבזע

 תוקבדה ,הנומאהש םימכח ידימלת לצא ולדג היחאו הנימ־רתסא .(189 ימע) 'תמלשומ
 תדועסל ןחלוש ךורעל וב םיחכוש ויה םימעפל'ש ךכב םתיבב ואטבתה הרותה דומילו

 שיא סומינולק ןב סומינולק 'ר .(99 ימע) 'קוספ לש שוריפ לע רעסנ חוכיו תמחמ תיברע

 םלועל האב תיתימא הנומא ןיא' יכ ןעוטה (81 ימע)'םירוחש שובל שיא'כ ראותמ אזיימרו

 .(82 ימע) 'תינדפק הנכה ךותמ אלא

 ןיב םידוגינ לש תכרעמ הנוב וזל וז תודגונמ תוליהק יתשכ ןופצהו םורדה תדמעה

 ,חרזמה וליאו ילנויצרכו ןסורמכ ספתנ ברעמה :יפוריא־אלה חרזמה ןיבל יפוריאה ברעמה

 םה םגש ,'םיישנ' םינייפאמ וב שיש הזככ ףאו םרוזו ירצי ,ישוחכ ספתנ ,ותמועל

 7.ותותיחנ לע םיעיבצמ

 ברעמו חרזמ לש תויראמבה תריבש :ינאיטנאקל ילטוטסיראה ןיב

 שקבמ אוה .םוגפ גהנמ וניא םישנ יוביר יכ חיכוהל ידכ זנכשא תליהק לא עיגמ רטע־ןב

 'התעיתר' תא ריסהלו םהיניב רחסמה ירשק תא שדחל ןתינ יכ ונייחא תשא תא ענכשל

 םע וירשק לע רומשל ונוצר ןיב ערקנ היפעלובא יכ חכונש רחאל .הלועפה ףותישמ

 תודדומתה אוה דיחיה ןורתפה יכ רטע־ןב ןיבמ ,השדחה השיאב ונוצר ןיבל ותחפשמ

 .התליהק תא תגציימה ,הנימ־רתסא לש היתומשאה םע הרישי
 ןיב תומיע השעמל אוה ןמורב ברעמל חרזמ ןיב תומיעה יכ תנעוט ריפוא הילד

 ינולופאה בטוקל (םדאה לש ויפואב םיטלשנ יתלבה םידדצה תא גציימה)יסינוידה בטוקה

 ,ירצייה יחרזמה רבגה ,רטע־ןב לש ותומדב םלוגמ ,םינוידה בטוקה' :(הטילש גציימה)

 הבורקה רבסה תרומחו הרקעה הנמלאה הנימ־רתסא ידי לע גצוימ ינולופאה בטוקה וליאו
 .'ינדפק רסומו תונפגסל הטונה ,תינתלכשה [...] תרדוקה תורצנל התעפוהבו התוישיאב

 :ירסומ ,םיוסמ ןבומב ,אוה ןופצה ישנאל םורדה ישנא ןיב םילדבהה דחא ,ריפוא יפל

 רסומ םיגציימ ןופצה ישנא וליאו ,תולובג רסח ,יסינויד ,ירצי והשמ םיגציימ םורדה ישנא

 תקהבומ תיטסילאינולוק הדמע ריפוא הגיצמ הלא הירבדב .(168 ,1999 ריפוא) ינדפק

 ינאש ןויעה .'ירסומ אל' אוה היניעבש ,יביטימירפהו ירציה בטוקב רטע־ןב תא תמקממה

 ישנא היפל ,תרחא טבמ תדוקנ עיצהל ןויסינב וז הנחבא תחת רתוח גיצהל תשקבמ

 ;אוה ךופהנ .תורוויע םייניעב רציה רחא םיכלוהה םיירסומ יתלב םישנא םניא םורדה

 לכש אלא ,ץמוא םגו תודידי ,תונלבוס ,תוניגה הב שיש תירסומ תוגהנתה םיגציימ םה

 תילמס הרדגהל םישמשמ םירבגל םישנ ןיב רדגמ ילדבה' ,םיבר םירקמב ,קוטנילקמ ןא תנעוטש יפכ 7
 .(McClintock 1997 , 89) 'םירבג ןיב חוכהו ימואלה לדבהה תולובג לש
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 המצע תא האורה ,תיברעמה תוברתה ןכלו ,תויברעמ םייניע ךרד םיגצומ םניא הלא

 ןיב לדבהה ,יתטישל .םיימיטיגלכ םתוא סופתל תלגוסמ הניא ,רסומ יניינעב אכמס תבכ
 תרסח תירצי הרבח ןיב דוגינב ץוענ וניא תונחמה ינשמ דחא לכ לש תוירסומה תוסיפתה

 תורבח ןיב דוגינב אלא םיירסומ תונורקע הב שיש השקונ הרבח ןיבל םיירסומ תונורקע

 .הל תוידוחייה םיכרדב תובצעתמו תושרפתמה תוירסומ תומרונב הקיזחמ ןהמ תחא לכש

 :םאטס טרבורו טחוש הלא םיבתוכ 'יברעמה טבמה' לע םנוידב

 רצואל (תופנחתמ ילוא) תואימחמה םיכרדב עדי תנגראמ ברעמד לש תיטסילאידיא הסיפת
 [...] .'םייברעמ'ל ללכ ךרדב םיבשחנ ,המגודל ,היגולונכטו עדמ .הפוריאב וזכרמש םייומידה

 רמוחכו 'ףוג'כ - יברעמ וניאש המ תאו ,יטרואית ןודיע לעבכו 'חומ'כ יברעמה תא ףקשמה טבמ
 :היגולונכטו עדמ תלאושש וז הבר הדימב התייה הפוריא תונורחאה תואמה דע םלוא [...] .םלג

 'יברעמ'ה תא ,םוכיסל [...] הפוריאל ץוחמ ואב םלוכ ,הימונורטסאהו הרבגלאה ,תיב ףלאה
 ינשה ךותל דחא השעמל םירדוח תומלועה ינשש ןוויכמ ,םיכפהכ ג־צהל רשפא־יא 'יברעמ־אליהו

 .(Shohat and Stam 1994, 14-15) ביצי אל בחרמב

 דקפומש ימכ ומצע תא בצייל ףרה אלב הסנמ ברעמה יכ הלוע םאטסו טחוש לש םהירבדמ

 ידכו ,תוירסומ תומרונ לש הרודס תכרעמ לע םג הז ללכבו ,תוילנויצרה לע ,יחומה' לע

 רבוחמה םלועכ ,ישילשה םלועה ,יאפוריא־אלה ,ינשה דצה הא גיצמ אוה וחוכ תא ססבל

 תוליהקה יתש ירואיתב ידמל הנוכנ תיארנ וז הנומת .קוח לכמ ףח םלג רמוחכ ,ףוגה לא

 תשבוגמ הליהק ,'ףוג' לש הליהקכ תראותמ ןכא תימורדה הליהקה :עשוהי לש ורפסב

 תראותמ תינופצה הליהקה וליאו ,ישגר ןפואב אלא יטסילנויצר ןפואב תלעופ הנניאש

 .תאזה תיראניבה הנומתה ןמ הגירח תרכינ ירסומה רשקהב ,םלואו .'חומ' לש הליהקכ

 זירפהל ןיאו ,םיירסומ תונורקע לעבכ ןמורב גצומ רטע־ןב ,ןאכ תעצומה האירקה יפ לע

 תא תערופ איהש םושמ ינרתח ךלהמ תרצוי וז הריחב .ךכ וגיצהל הריחבה תובישחב

 תירסומ הסיפת רודח רטע־ןב יכ םיארמ ונחנא םא .ברעמ-חרזמ לש תיראניבה הנומתה

 .םידוגינה תכרעמ תא םיפרוט ונחנאש ירה ,תיפוריאה וזמ הנוש איה םא םג ,תשבוגמ

 הביטקפסרפל רומאכ המיאתמ םורדה ינבו רטע־ןב לש םכרד יכ איה ילש הנעטה

 הביטקפסרפל המיאתמ ןופצה ישנא לש םכרד וליאו ,תילטוטסירא תירסומ־תיפוסוליפ

 ,תירסומ הבשחמ שי רטע־ןבלש דבלב וז אל ,ךכ םאו 8,תינאיטנאק תירסומ־תיפוסוליפ

 יפכ ,תיברעמה היפוסוליפל תיתשת הווהמה תראופמ תיפוסוליפ תרוסמ גציימ אוהש אלא

 .היגולונכטו עדמ לש רשקהב םיארמ םאטסו טחושש

 הבשחמה ישרושמ תעבונ תחאה ,תויפוסוליפ תוביטקפסרפ יתשב ןאכ רבודמ יכ החנהה

 תוברתה תא תגציימו תינובת היינשהו חרזמה םע ההוזמו הקיתעה ןוויב תיפוסוליפה

 תודוא לע תויטסירלוקיטרפה תושיגה ןיבל תויססילסרבינואה תושיגה ןיב םיסחיה תלאשב הנוידב
 הקיתאה לע טיבהל םיכרד יתש תועיצמ הלאה תושיגה יתש יכ ראשה ןיב לינוא הרונוא תנעוט רסומה

(1 .O'Neill 1996, ch), וזל וז תודגונמכ הלא תושיג תוארל םיבייח ןיאש ןאכמו. 
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 בוסנ אוהש יפ לע ףא ,תוליהקה יתש ןיב חוכיווה יכ תוארהל תרשפאמ ,תיברעמה

 ןלהל .תויוברתה יתש ןיב ימלועה קבאמה ךותב עמטומ ,תויפוסוליפ תוירואית ביבס
 ויתוכלשה לע ,ןהיניב חוכיווה תולשלתשה תאו תוירסומה תוביטקפסרפה יתש תא גיצא

 .תויתוברתה

 הביטקפסרפ איה ,ותיילמפו רטע־ןב םיקיזחמ הבש ,תילטוטסיראה הביטקפסרפה
 הביטקפסרפה .ימצע שומימלו םיבוטה םייחל הפיאשה לא תרשקנה (תינתילכת) תיגולואלט

 תרשקנה (תיתבוח) היגולוטנואה הביטקפסרפ איה היחאו הנימ־רתסא הב םיקיזחמש
 ףאושו רשואל רתוחה םדא הגיצמ וטסירא לש תודימה תרות .תוירסומה תובוחה לא

 הנניאו ירלוקיטרפה םדאב תקסוע איה .תויוצרה יפואה תונוכת לא ,הלוגסה לא עיגהל

 תזכרתמ תינאיטנאקה רסומה תרות ,הל דוגינב .תויללכ הלועפ תואחסונ גיצהל תרמייתמ

 תודימה תרות .םירורב הלועפ יללכו םיינרוצ תונורקע קפסל תשקבמו ילנויצרה םדאב

 :רבוע אוהש םיכילהתלו ויתושגרל םוקמ תנתונו םדאה לש ויפואב תזכרתמ תילטוטסיראה

 .הלועפל ליבומה ןוצרב תזכרתמ טנאק לש תיתבוחה הרותה

 רחב אוה .ןוגהו ץימא ,רשי אוה .וטסירא יפל הלוגס לעב םדא ותומדב םלגמ רטע־ןב

 ינש קיזחהל ותלוכיבו םיקסעב חילצמ אוה יכ הארש םושמ היינש השיא ומצעל תחקל

 השעמ לכב'ו ,ןהיניב הלפמ וניא ,ויתושנ יתש יפלכ תוניגהב גוהנל לדתשמ אוה .םיתב

 היתוקוצמל הדהא הלגמ אוה .(30 ימע) 'תרחאל תגאוד הבשחמ הלוהמ תחאל ולש הבהא
 לולסמ תא הנשמ אוה היינשה השיאה לש התלחמ תעב ,לשמל ,ךכ .םישנה ןמ תחא לכ לש

 תא ןיטולחל חינזהל אל דיפקמ אוה תעב הבו ,הב לפטמו התוא ליכאמ ,הנעמל העיסנה

 ,תאז םעו ,הדימ התואב םישנ יתש בוהאל ןתינ יכ חיכוהל שקבמ אוה .הנושארה השיאה

 לגשמה ירואיתב .ןתוישיאב תוהזכ םייתשה לא סחייתהל ול תמרוג הניא הלופכה ותבהא

 לכ םע תוידוחייה ותוגהנתה יכרד תא תוארל רשפא םישנה ןמ תחא לכ םע רטע־ןב לש

 .תודרפנה םיסחיה תוכרעמ תא םימלוהה ,וירבד ןכות תאו ורוביד םעונ תא ,ןהמ תחא

 םיחוורה תא קלחמ אוה הנש ידמ .תובוטה ויתולוגסב רטע־ןב רכינ םיקסעה םוחתב םג

 דיפקמ אוה .יפטול ובא ימלסומה ופתושו היפעלובא ונייחא ,ויפתוש ינש ןיבל וניב

 אוה .(22 ימע) 'גשוהש חוורבו עקשוהש למעב ףתוש לכ לש וקלח המ רשויב ןוחבל'

 לבא' :ומצעמ ערוגו םהל ףיסומ ,רחסמה םוחתב םהמ דחא לכ לש םיצמאמה תא לקוש

 ,'ומצע תא חפיק וינמאנל תבהלנה ותדהאבש הלגמ אוה ןחלושה לע תורנה תעיקש םע

 יחירב תא ררחשמו ,לזרבה תלד תא חתופ אוהו ,ותעד החנ' תובר תויוטבלתה רחאלו

 קדצה ןעמל הניבל הניב הלהינש קבאמה ןמ הרעפנש שפנה תא טעמ עיגרהל [...] סירתה
 וניא' ,וטסירא יפל ,רשא ,קדצה תדימ תא שיחממ אוה ותומדב .(23 ימע) 'המצע לש

 ףסונ .(116 ,1985 וטסירא) 'ודיב היוצמש תמיוסמ תוכזל לבקמה לש וקלח תמאתה אלא

 היפעלובא תא ץליחש אוה .ויפתוש יפלכ תודידי לש הבר הדימ הלגמ רטע־ןב ,ךכ לע

 קונח שיגרה היפעלובא .העוגפ תב םע רתונ אוהו הדבאתה ותשאש רחאל השקה ובצממ
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 ךישמיש ול בטומ יכ בשח רטע־ןב םלוא ,לארשי־ץראל עוסנל שקיבו ותליהק ישנא ברקב

 רומשל ידכ ויקסעב ותוא ףתיש אוה אסיג דחמ ,ךכיפל .ומצע תא קיסעהלו דובעל

 ןמ קחרתהל ול רשפא אוה אסיג ךדיאמו ,רטע־ןב יניעב בושחה ,יתחפשמה רשקה לע

 ןכמ רחאלו ,םורדב המולשל גאד הליחתב :היפעלובא לש ותבב לפיט םג אוה .הליהקה

 תוניגה םיפקשמ ,יפטול ובא ,ופתוש םע ויסחי םג .תלפטמ םע דחיב ,ןופצל האיבה

 ןה ,תומכסה־יא תוררועתמשכ םגו ,הזב הז םיכמות ,ינשל דחא םינמאנ םהינש .תגלפומ
 .תעד לוקישב תורתפנ

 ,ריפוא העיצהש יפכ ,וירצי רחא ןורוויעב ךלוהה םדאכ רטע־ןב תא תוארל אופא השק

 יעבטה ןמ שי ותוגהנתהב .םיינפוגה ויכרצ ידי לע קר ענומה יחרזמ 'יביטימירפ'כ וא

 יפלכ הווש הבוח שח אוה .תורורב תוגהנתה תומרונ ידי לע תנסורמ ותוירצי ךא ,ירציהו

 םייסל שקבמו קדצ רחוש אוה :ול םיבורקה םישנאה יפלכו ותחפשמ יפלכ ,ויתושנ יתש

 .ךכ םשל ךרפמ עסמל תאצל ארייתמ וניאו ,הרשפב ךוסכסה תא

 םיסנמה ,םורדה ינב לש םנועיט סיסבב םג תודמוע רטע־ןב לש תובוטה ויתולוגס

 תעדלש ,זבלא ברה ידי לע גצוימ הז ןועיט .הקידצהלו םישנה יוביר תעפות תא ריבסהל

 האור אוה אלא ,דבלב תיתכלה אצומ תדוקנב ותייאר תא םצמצמ וניא' ,ןורוד הביבא

 לש תירסומה ותשיגל ,ןבומכ ,המוד וז הסיפת .(94 ,1999 ןורוד) 'לולכמכ םדאה תא

 ותמישמ תא האור וניא אוה ךא ,םישנה יוביר גהנמ לע ןגהל רכשנ זבלא ברה .וטסירא

 יתש םע ויסחי תכרעמבו רטע־ןב לש ותומדב .רטע־ןב לש וייח תוביסנמ תקתונמכ וז

 ןחוב אוה יללכה בצמה תא ,רמולכ .םישנ יוביר דעב יזכרמ ןועיט ברה האור ויתושנ

 היווהה ךיא וחור יניעב האור אוה' :ומצע רטע־ןב םג השוע ךכו ,יטרפה הרקמה ךותמ

 ססומת ,הזה רופאהו רדוקה תיבה ךותל חיגתש ,ויתושנ יתש לש תינועבצהו היחה תישנה

 ךותמ קר אלא ,םכחתמ לופלפ וא יופצ־אל קוספ חוכב אל ,תודגנתהה תא הטיאל

 ךיא עדוי היפעלובאכ ימ [...]' ירהש ,(99 ימע) 'תשלושמה הבהאה רשק לש תויעבטה
 ,תוארהל םישקבמ זבלא ברהו רטע־ןב .(80 ימע) 'הללמוא תויהל הלוכי תידיחי השא םג

 תורשפא אוה םישנ יוביר .םישנ יתשל לעב ןיב םיסחי םירשפאתמ דציכ ,השעמל הכלה

 :םיירשפא הלאכ םיסחי יכ הארמ המצע תואיצמה דוע לכ ,םורדה ישנא ברקב תימיטיגל

 הנקת ףפוכל ולכוי קיתע ליווג וא ,עודי יארקמ רופיס ,תלפלפתמ תונשרפ אל ירהו'

 .(103 ימע) 'הורשיא םילודג תורואמו התוא תעבות תואיצמהש ,תקדוצו השדח ,הרורב

 היגולודותמל תינייפואה ,תיטסירלוקיטרפה השיגה תא םיגציימה ,םורדה ישנא תמועל

 תא תוארלו יפואה תודימ לע תוהתל ,תואיצמה ךותמ עובנל תשקבמה תילטוטסיראה

 זבלא ברה םע תודדומתהה ,םהיניעב .הכופה השיג םיגציימ ןופצה ישנא ,לולכמכ םדאה

 ואוב לע העידיה םתוא הטיהלמ' :תולפלפתה התילכתש תילאוטקלטניא תודדומתה איה

 ןיב חוכיווה תא .(99 ימע) 'סבויש דע םתיא לפלפתהל שקביש ,םימתו םכח בר לש
 תא םיבייחמה תונקת לעו םיקוח לע ,תונורקע לע חוכיווכ םיספות םה ןופצל םורדה
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 ןורתפ םישקבמ םה .יטנוולר וניא רטע־ק לש וייח תודוא לע ןוידה ,םדידל .ללכה
 ףקות תתל םינכומ םניא םה ,תיטסילנויצרה הבישחה יגיצנבו ,תינובתה־תינורקעה המרב

 רדעיהל יוטיבכ ,תירטנצופוריא חורב ,םהל תיארנ הנוש הסיפת ;םהלשמ הנוש הסיפתל

 .םיללכ רדעיהלו רסומ

 ־טסופ טבמ תדוקנמ םג הכלשה רומאכ שי תוירסומה תוביטקפסרפה ןיב לדבהל

 תונושה תויפוסוליפה טבמה תודוקנ ןיב םירשק תוהזל רשפא ירהש ,תיטסילאינולוק

 םוגרתה לש חוכה' ,אבאב ימוה ירבדל .יברעמ־אלל יברעמה ןיב דוגינה ןיבל ןאכ וגצוהש

 קר אלש ,ולש יביטמרופדה יביטמרופרפה הנבמב אצמנ תוינרדומה לש ילאינולוק־טסופה

 Bhabha)'תויוברת ןיב םיכרע ריבעמ וא תיתוברתה תרוסמה לש ןכותה תא שדחמ ךירעמ

 וא ןכותה תכרעה ךרד אל עצבתהל לוכי תויברעמה לע רוערעה ,רמולכ .(1994, 241

 ןיחבמ אבאב רחא םוקמב .הנוש היגולודותמ תועצמאב אלא םינכת לע תוסמלפתה ךרד

 :יביטמרופרפה ןיבל יגוגדפה ןיב

 םיירוטסיה םיעגר לש הרדסב [...] םישנא לש תרוסמב תיביטרנה ותוכמס תא אצומ יגוגדפה

 םואלה לש ומצעמ־הריציה לש תונובירל עירפמ יביטמרופרפה .ומצעמ רצונה חצנ םיגציימה

 הנוש ,ימצעה לש לדבמ הארמכ יומידה תועמשמ ןיבל 'יומיד'כ םישנאה ןיב לצ תלטה ידי לע

 ,תורחאה תוינוציחה תומואה ןיבו המצעמ תרצונה המואה ןיב תויבטוקה םוקמב .ינוציחהו רחאהמ

 .(Bhabha 1990, 299) 'םייניבה' לש תוינמזה תא עיצמ יביטמרופרפה

 היצזינרדומהו המדקה ילמס תא גציימ אוה .םיירוטסיה תודוסיו תיביטרנ תוכמס שי יגוגדפל

 ,ותמועל ,יביטמרופרפה .ברעמה לש תויביטטירוטואהו תוינומגהה ,תוינגומוהה תא גיצמו

 Bhabha 1994,) ןחבומבו לדבנב ,יטרפב ,ימוימויב ,ירלוקיטרפב זכרתמ ,ירואית אוה

 תא רערעל היושעה איה ,םמצע םיעפומה ךותמ תאצויה ,תיביטמרופרפה הייארה .(245

 .תילטוטסיראה היגולודותמה העיצמש הייארה ,יתעדל ,איה־איהו ,יביטטירוטואה ביטרנה

 תוברתה שרעב הרוקמש יפ לע ףא ,הב םיקיזחמ ותיילמפו רטע־ןבש היגולודותמהש ןאכמ

 יטרפה הרקמה תא הלעמ איהש ךכב תיפוריאה תיגוגדפה הסיפתה לע תרערעמ ,תיברעמה

 תיגוגדפה ,תיפוריאה תוברתה אמש וא ,חילצי הזה רוערעה ןויסינ םאה .םוקמ ול תנתונו

 ?הלש תוינומגהבו תוינגומוהב עוגפל יושעש ימל םוקמ ןתית אל תיביטטירוטואהו

 ינשמ רוריבב הלוע ,וזל וז תודגונמה תושיגה יתש ןיב ,םידדצה ינש ןיב קבאמה

 .תיפוסה תיביטרנה הערכהה תא םג ריבסמו הריציה ךלהמב םימייקתמה םיטפשמה

 תא עינכהל שקבמ זבלא ברה .ףיו'ז הל הליווב ,זירפל ךומס ךרענ ןושארה טפשמה

 'מע> 'םימכח יקוספ'מ אלו 'םייח תמכח'מ תרזשנה השרדב םישנה יוביר גהנממ העיתרה

 ועדיי םה'ש םושמ ןידה תיב שארב דומעל ם"תס ירפוסל רשפאל ןכומ וניא אוה .(302

 ויה וליא [...] ?םירפס המלו ?םירפס הזיא לבא .םירפסב בותכש המ יפ־לע קוספל

 וריע תא בוזעל ותעד לע הלוע היה םאה ,םירפסה דחאב םישרופמו םיבותכ םירבדה

 אוה ךכיפל .(125 ימע) '?וחלושל קדצ־ןיד עובתל ידכ סונייקואה ילג לע ומצע לטלטלו
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 איהש ,םינומדקה חורב קפתסהל' ,םיטושפה םישנאה ןיבמ םיקסופה תא רוחבל שקבמ

 הדעל םיבוטהו םיטושפה םידוהיה תדע לכ תא ,לשמל ,ךופהל תעדויה ,תיתימאה חורה

 ירחא ,תומש רפסב שוריפב רמאנש ומכ ,עבתנה תא םא עבותה תא םא ,הליצמו תטפוש

 הנומתה תא לקנב םיניבמ ,םישנ םהבו ,הלא םיטושפ םישנא 9.(126 ימע) 'תוטהל םיבר

 םה ךכ םושמ .םיטשפומ תונורקעמ םיקוחר םה ירהש ,םהינפל תגצומה תירלוקיטרפה

 .ותבוטל םיקסופ

 .רטע־ןב לש םיישיאה וייחל םיעגונ םישנה יוביר דעב זבלא ברה הלעמש םיקומינה

 דימו ,ונייחא םע רטע־ןב לש תדחוימה םיסחיה תכרעמל עקרה תגצהב חתפנ טפשמה

 ןושארה רושימב .םירושימ השולשב םישנה יוביר גהנמ תא זבלא ברה קידצמ ןכמ רחאל

 :םייארקמ תורוקמ גיצמ אוה

 ,בקעיו קחצי םהרבא ,םילודגה תובאה תא ואצמתו ,םיבייח ונלוכ ותשודקבש רפסה תא וללג

 םילודג שונא ירוצי ,םינומדקה הלא יכ ,רמול ואצמת םאו [...] םישנ ,עבורמו יזעלושמ ,ילופכ

 ינפל טעמ ,םשש ,םירבד רפס םכל ירה ,בוטל ער ןיב רוחבל ועדי םגו ושרדנש ,םה םיקזחו

 .(139 ימע) 'םישנ יחש שיאל הנייהת יכ' קוספ יוצמ ,ופוס

 השיאל יושנה םדא לכ לש וחומב היפל תיגולוכיספ הסיפת גיצמ אוה ינשה רושימב

 תא תונשל יושע םדו רשב השיאב וז היינש השיא לש המוליג .היינש השיא תמייק תחא

 ישנ לאידיא םע דדומתהל תצלאנ הנניא הנושארה השיאה .הנושארה השיאה לא םג סחיה

 .תילאידיא הנניא איה םגש ,תרחא השיא םע אלא ושארב הגוז ןב דימעמש ירשפא יתלב

 םכחו ףוסוליפ ,בהוא שיא הז ירה' :ומצע רטע־ןב תא זבלא ברה גיצמ ישילשה רושימב

 'הווש הדימבו ,תובוהא םישנ יתש שי יכ ,םע לבק זירכהל ידכ םיקחרממ אבש ,הבהא לש

 תחלצומ תורשפאל תירלוקיטרפ המגוד איה רטע־ןב לש וייח חרוא תגצה .(140 ימע)

 .םישנ יוביר לש

 ימע) 'םימרכ לשו הדש לש ןיד־תיב' תניחבב אוהש ,ףיויז הל הליווב טפשמה תיב

 תירלוקיטרפה המגודה תא האור אוהש ךותמ ,ויתושנו רטע־ןב תבוטל קסופ ,(123

 תא םיאתהל םיקוחה לעו ,וטסירא ןעוט ,'אצומה תדוקנ איה תואיצמה' .תואיצמה תאו

 [...] תונקתב ךרוצ שיו ,םיקוח קקוחל רשפא יא םיניינע המכ יבגל' :תודבועל םמצע

 היגולודותמה ומכ .(135 ,18 ,1985 וטסירא) 'תודבועל המצע תא תמאתמ הנקתה ךכ

 עיגהל תשקבמהו ירלוקיטרפה תא תרכבמה ,םייחה ןויסינ לע תססובמה ,תילטוטסיראה

 הקיתאב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,תילטוטסיראה היגולודותמה םע דחא הנקב הלוע רבדה
 ןה המכו ,תורוד ירודמ תוחוור ןהו םיבר םישנא לש םהיפב ורמאנ ולא תועדמ המכ' :תיכאמוקינה

 הלאה םידיחיה וא וללה םיבורמהש תעדה לע לבקתמ הז ןיאו ,הליהת יברו הלוגס ידיחי םירבג לש
 הנוב וטסירא .(28 ,1985 וטסירא) 'םהירבד תיברמב ףא וא אוהש המב וקדצ יאדוובו ,ןיטולחל ועט

 תרגסמב .תחוורה הסיפתה - endoxa^ תגצה ךותמו העפותה תגצה ךותמ תיטקלאידה הליקשה תא

 .(Bolton 1991, 13) ןתינש לככ endoxa־^ תא רמשל שקבמ אוה תיתאה הריקחה
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 לש חלצומה ןויסינה תא גיצמ זבלא ברה םג ךכ ,םישנאה בור לע תולבוקמה תונקסמל

 .ונועיטב יזכרמ ביכרמכ םישנה יוביר

 םהל תדמוע הניא ןושארה טפשמב זבלא ברהו רטע־ןב לש םחתפל האבש החלצהה לבא

 .התוא שרגי היפעלובא יכ הנימ־רתסא תשקבמ ןושארה טפשמה תובקעב .ינשה טפשמב

 עוטקל ,הלחנש דספהה לשב ,תשקבמו ןידה קספ םע םילשהל לכות אלש הניבמ איה
 םתונלבוסל דוגינב תעכ םג תדמוע הנימ־רתסא לש התוחישק .ומע םיסחיה תכרעמ תא

 ,םורדה ישנא םינכומ התדמע תא הגיצמ איהש רחאל דימ :היארהו ,םורדה ינב לש

 הנימ־רתסא לש התליהק ינפב םהינועיט תא גיצהלו עסמה תא ךישמהל ,םנוחצינ תורמל

 .אזיימרווב

 יפוא םיאשונ תיזנכשאה הליהקה ינב םע םורדה ינב תובברעתהו אזיימרוול עסמה

 םלוא ,םתוברת וצ יפל גוהנל ותיילמפו רטע־ןב ולכי ןיידע ףיו'ז הל הליווב .ילובמיס

 םהש םירוחשה םידגבה .תקחדומו תקתשומ םתוברת אזיימרו תליהקל םעיגה עגרמ

 2004 ןונאפ) ןונאפ לש ויחנומב שמתשנ םא ,'תונבל תוכסמ'כ םהומכ שובלל םישרדנ

 ידי לע דימ םינטקומ םה ךכבו ,םהלש תוברתה ןמ קלח לע רתוול םיביוחמ םה .([1952]

 םישענ םהש םושמ ,ןוידב הווש לקשמ לבקל תורשפאה םהמ תענמנ הז עגרמ .הביבסה

 תואמ רובעכ חתפתהש ,יפוריאה םזילאינולוקב ומכ אלש ,םנמא .(2004 קביפס) םיפפכומל

 לא םיעיגמ םה אלא םהילא העיגמ הנניא הפוריא ,רמולכ ,םישבכנש הלא םה אל ,םינש

 םהש עגרמ .תוחוכה ךרעמב הירטמיס־א רצוי הרכה םישקבמש ימכ םבצמ ךא ,הפוריא

 גהנתהל םישרדנו םילפוטמ ,םישבלומ ,הזמ הז םידרפומ םה תיפוריאה הליהקל םיעיגמ

 תא דבאמ זבלא ברה .םהמ ללשנ רובידה ,תאזכ הביבסב .םהלשמ םינוש םידוק יפ לע

 .דוע תלעופ הנניא הכ דע וקיזחה הבש הקיגולה .ותרקוי תאו ומוקמ

 גהנמ רבדב זבלא ברה לש ותודע תא עמוש ,סומינולק ןב ףסוי 'ר ,דיחיה ררובה

 ןמע ותחיש תובקעב .םישנה יתש תא םג תורישי ךכ לע לואשל רחוב ךא םישנה יוביר
 לש וניד ץרחנ עודמ .םרחל הליבומו ףיו'ז הל הליווב הלפנש וזל תדגונמ הערכה תלפונ

 ?ינשה טפשמב רטע־ןב

 השיאה ומכ ,םישנה יובירב תכמותה ,היינשה השיאה לש התודעב הצוענ הבושתה

 :גהנמה תבחרהל הווקת הגיצמ ףאו ,הנושארה

 הב ןיאש דועב ,ןכלו .הליפנמ םג תויהל הצור איה אלא ,תלפכומ תויהל הנכומ איהש קר אל
 עסמב ריכהל הדמל הבל־בושו התונלבס תולעמ תאש ,תידגנה ,הנושארה השאה דגנכ הנולת םוש
 םישנ יתש ול שיש ,דיחי לעבב הארונ האניק אקווד הב תחקלתמו תכלוה ,ףתושמ יתשביו ימי

 .(216 'מע1 דחא לעב קר שי ןהלש

 .םירבג יוביר לש היצפוא הגיצמו םישנה יוביר ןויער תא אופא הביחרמ היינשה השיאה

 יוביר גהנמ יפלכ תיבויח השיג גיצהל סומינולק ןב ףסויל םירשפאמ םניא הירבד

 אלב תוליפכ ןיא' :שדחה רוסיאה לע רומשל בושח עודמ ןיבהל ול םימרוגו םישנה
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 איהש םושמ ןה הירבדמ םיואמ שיגרמ אוה .(217 ימע) ילובג ול שיש יוביר ןיאו ,יוביר

 ,וילע תמייאמ וז ןיעמ תינימ תוחיתפו ,ינש לעב תויהל יואר אוה םגש קהבומב תזמור

 םורדה תליהק .ןיבהל לוכי אוה ןיא התואש ,וינפב תגצומה תירסומה השיגה לשב ןהו

 תיטסירלוקיטרפ הדמע ךותמ םישנה יוביר תא םיגיצמ ,התוא גציימה ,זבלא ברהו
 םכותמו תואיצמה תאו ןויסינה תא תנחובה (אבאב חורב) תיביטמרופרפו (וטסירא חורב)

 תוניגהב גוהנל ליכשמה רבג ,זבלא ברה לש ותטישל .תוגהנתהה תומרונ תא תשבגמ

 תליהק .היינשה השיאה םג תאז הגיצמ ךכ .ןהל יואר ,השעמל הכלה ,םישנ יתשב

 םיינורקע ,םיירסומ םיקוחמ תועבונכ תוגהנתהה תומרונ תא האור ,תאז תמועל ,אזיימרו
 ןיא םלועל' רמואה ינאיטנאקה ירסומה וצה יפל תלעופה תילנויצר הליהק יהוז .םיבייחמו

 'יללכ קוחל היהי ידיבש ישעמה ללכה יכ ,ןכ םג תוצרל לכואש ךכ אלא גהנתהל יל

 תא לבקל סומינולק ןב ףסויל רשפאמ וניא הז ירסומ וצ .(37 ,[1785] 1988 טנאק)

 רתוי תאשל רבגל רשפאמה תוגהנתה ללכ רתוי םא יכ ןיבמ אוה .םישנה יוביר גהנמ

 רשפאי הזכ יללכ קוח .יללכ קוח לש ףקות תלעב הערכהכ רבדה אהי ,תחא השיאמ

 אשניהל םישנל רשפאי ,םישנ יתשמ וליפא וא תחא השיאמ רתויל אשניהל םירבגל

 היינשה השיאה לש היעינמ .החפשמה דסומ רוערעל ליבוי השעמלו ,דחא רבגמ רתויל

 הנוצר תועיבשמ ,המצע־הלש יבויחה ןויסינה ךותמ םיעבונ םירבגו םישנ יובירב הכימתל

 רוזגל רשפא הירבדמ םלוא ,וביחרהל הפיאשה ךותמו הריכמ איהש יתחפשמה אתה ןמ

 םיבושחה תודסומה דחאל בשחנה ,החפשמה דסומ לש תוררופתהל ליבויש יללכ קוח

 קוח ביצהל הדעונש הערכהכ ותערכה תא ןיבמ סומינולק ןב ףסוי .הרבחב םייזכרמהו
 טטומל לולעש יללכ קוח ביצהל לוכי ונניא אוהו ,םיישעמ םיללכ ורזגיי ונממש יללכ

 תוגהנתה רשאל לוכי וניא אוה ,תינאיטנאקה היגולודותמה חורב .היתודסומו הרבחה תא

 חלצומ ,םישנה יוביר לש ירלוקיטרפה ןויסינה ןכלו ,יללכ קוחכ הב תוצרל לכוי אלש

 עבקנה ,סומינולק ןב ףסוי 'ר .הטלחהה תא המואמב תונשל לוכי וניא ,היהיש לככ
 לוכי ונניא אוה .תגציימ ותליהקש תירסומ־תיפוסוליפה השיגל ביוחמ ,ררובכ שמשל

 החותפ תיארנה ,תרחאה השיגה ,תאזמ הרתי .תרחא השיג ליכהל לוכי ונניאו ןיבהל

 ינב תערל קסופ אוה ןכל .תיגול הניחבמ ןהו תירצי הניחבמ ןה וילע תמייאמ ,רתוי

 .םרח םהילע זירכמ ףאו םורדה

 תיכיטרנה הערכהל תיטפשמה הערכהה ןיכ

 ינב לא רטע־ןב םשב זבלא ברה הנופ ףיו'ז הל הליווב טפשמב וינועיט תגצה תעב

 עיצהל הבשחמ ונב ןיאו ,םכחור תא זיגרהל לודגה סונייקואה בחרממ ונאב אל' :רמואו זנכשא

 ,ועבט תא דבכמו ומצע םע ראשנ דחא לכ דועב [...נ םכיתושנ תא שלשלו ליפכהל םכל םג

 עסמל תאצל ורחב ותייוול ינבו ויתושנ ,רטע־ןב .(143 ימע)'תופתושה תא םדקכ ובישה

 הסיפת ידי לע וחנוה םה .לוספ וניא םישנה יוביר גהנמ יכ ןופצה ישנאל חיכוהל ידכ

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:45:24 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 זועמ־ןוסלדנמ הידע 78

 ןתמל הסנמ אלא ןופצה ישנא לש םתוגהנתה לע עיפשהל תשקבמ הנניאש תיטסילרולפ
 תמלגמ 'העיתר' הלימהש ,ןופצה ישנאל דוגינב - םישנה יוביר גהנמל םתודגנתה תא

 הכופהה ךרדה תא תושעל םתעד לע םילעמ ויה אל רשאו תימורדה תוברתל םסחי תא

 עיגהל ןוצרה םלוא .(73 ,1999 יבוט) םורדה ישנא ינזואב תירסומה םתסיפת תא קמנלו

 הדימעמ הרשפל עיגהל תונוכנה .ץעורל ותיילמפלו רטע־ןבל דמוע ןופצב םיחאה לא

 םיאצומו םתוברת תא םידבאמ םה ןופצה לא םיעיגמ םהש עגרב .תותיחנ תדמעב םתוא

 הליהקב היצמיטיגל תלבקמ הנניא תססותהו היחה םתוברת .תופיפכ לש םיבצמב םמצע
 .םויא רוקמכ תספתנ ףאו תינופצה

 תימלוש תעדל ,ורידחה םיטפשמה ינש לש םמויקו טפשמל ןופצה ישנא לש םתעיבת

 ,תוינורקעה תויגוסה תא בשייל םוקמב ;'םידדצה ןיבש טקילפנוקל םילא דממ' ,גומלא

 תונורתפ תבצעמה הלועפ־ךרדכ אל טפשמל היינפה תרייטצמ' ,ירסומ ןויד ררועל םוקמבו

 .(188 ,1999 גומלא)'תינסרה וליפאו תלשוכ היצפואכ אלא ,םירעפה לע תרשגמו םיליבק

 רחאל .הריציה ךשמהב תויביטרנה תוערכהב םג יוטיב ידיל האב םיטפשמה לש םתונסרה

 ותייוול ינבו רטע־ןב םיטילחמ םרחה םהילע לטוהש רחאלו ינשה טפשמב הסובת ולחנש

 ,היינשה השיאה .זירפל ךומסב תנגועה ,םתניפס לא רוזחלו םוקמה תא רתלאל בוזעל

 המשא תושגר הפודר ,ףוגבש תוליפכל אלו ,חורבש תוליפכל הנווכתה יכ ריבסהל הסנמה

 לא האיבמו וכרדמ הטוס רטע־ןב .בכשמל תלפונ איה הרהמ דעו ,ןוירהב איה .םישק

 תא תחפונ הריעצה השיאה ;אוושל ךא ,הלבס לע לקהל הסנמ הלהו ,רמומה אפורה תיב

 והז' :האחמכ קפס ,תודבאתהכ קפס ,הנואתכ קפס התומ תא האור יקחצי הידידי .התמשנ

 תוליהק לש ,החפשמה לש תינומדקה תודחאה לש המשל שרדנש ןברק ,יגולותימ תוומ

 לש ומויס תלאשל המצוע בר יגארט ןורתפ ,ןוכנ ןורתפ הז .ולוכ םעה לש ,םידוהיה

 תוומ ןיד רזג לש שומימ אוה התומ ,דקש ןושרג תעדל .(163 ,1999 יקחצי) 'רופיסה

 םג אוהש ,הריציב 'ארונה השעמה' תקזחב אוה התומ .(23 ,1999 דקש) הילע רזגנש

 קר .תחא השיא םע רטע־ןב תא הריתומה (המילא) הערכהל ליבומ אוה 10:'רתופה רבשמה'

 תשדחתמ ,היינשה השיאה לש התומ רחאל קרו ,םורדה ינב תא ןופצה ינב וכהש רחאל

 וידחי םירבוח היינשה השיאה לש התומ באכ ביבס .רסומ םרחהו הנימ־רתסא םע תודידיה

 .םימלסומהו םידוהיה ,ןופצה ישנאו םורדה ישנא

 הימגונומה הארוהה תא - תירסומה הערכהה תא תססבמו תמתוחה ,תיביטרנה הערכהה

 ןופצה ישנא לש
 תעבוק וז הערכה .ןורתפה לש ותוהמ תא יגרטו םילא חרואב הביתכמ -

 יתש ןיב תוחוכה יסחי יוניש רבדב הרושב םושמ וב שיש ,יפוריאה ןופצה לש ונוחצינ תא

 ינועה וליאו תחרופו תגשגשמ הליהק םיימורדה ויה וז הערכה תדוקנל דע םא .תוליהקה

 תא עשוהי גיצה (1994 ,הפיח תטיסרבינוא ,תיתאוושהו תירבע תורפסל גוחה) 'ןמורב הלילעה' סרוקב 10

 וארו ,ענמנ יתלבה ףוסה לא הליבומה תיתלילע הנפמ תדוקנ ןייצמה ינשרפ חנומכ 'רתופה רבשמה'

 .1981 עשוהי םג ךכ לע
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 יסחי האלהו וז הדוקנמ ירה ",(217 ,1999 רימש) הפוריא ישנא לש םתלחנ ויה תולשכנהו

 ושעייו וקזחתיו וכלי ןופצה ישנא םידוהיה :תונתשהל םידמוע ןופצל םורדה ןיב תוחוכה

 תוחפכ תואבה םינשה ףלא ךשמב ספתיהל םידיתע םורדה ישנא וליאו תחתופמ הליהקל

 יפוליחב תוארל ןתינ ךכל זמר .תלשחנ התוברתש הליהקכ ,םיכנוחמ תוחפ ,םיחתופמ

 הווקתה תרסחו העוגפה ותב וליאו זנכשאב ראשנ זבלא ברה לש חיטבמה ודלי :םידליה
 דבוכה זכרמ תקתעה תא םיגציימ ןיפוליחה .הקירפא ןופצל םתא תרזוח היפעלובא לש

 .(117-116 ,1999 בד־ןב> זנכשא לא

 ףא יכ תוארל ןתינ םידדצה ינש ןיב תומיעב .רמ ןוחצינ אוה ןופצה ינב לש ןוחצינה

 ןורדלק ;23 ,1999 דקש) יבויח סחי םהיפלכ תסוומ רבחמה ,וחצונ םורדה ינבש יפ לע

 םילכב קר םתוא תוארל ברסמו תירסומה םתוברת תא דבכמ אוה הליחתכלמ .(140 ,1999

 ,ופוסבש ,תוחוכ קחשמ לש תונברק םתויה תא השיגדמ הריציה ,ןכל .םייטסילטניירוא

 ןיב תופתושה .ינובתה קוחה ידי לע תוחצונמ תינוכית םיה תוילאטיווהו םייחה תבהא

 ןוחצינה תזרכהו םורדה ינב לש םתוברת ןדבא עקר לע קר תשדחתמ החפשמה יבורק ינש

 .םהילע

 יתרוקיב טבמב הקיתא

 תאירקב יכ ןבלב םהרבא בתכ רוא האר יל\ל*ז\ םות ל* עסונ ןמורהש רחאל רצק ןמז

 ןבלב) ובלמ תוקוחרה תוירסומ תויתוברת תומרונ םע תוהדזהל ארוקה שרדנ וז הריצי

 תא [...] ויארוקל קינעמו תורצויה לכ תא ךפהמ' ןמורה יכ הנעט רימש הויז .(1997

 רוכינ לשו הרזה לש הקינכטב ,תוננערו תושדח םייניעב תואיצמה תא תוארל תלוכיה

 ,רחא םוקמב עשוהי לש ונושלב ,החילצמ וז הריצי ,ןכאו .(216 ,1999 רימש) 'רכומה

 דע ,תירסומ הניחבמ ונתוטהלו (33 ,1998 עשוהי) 'ונלש יעבטה קדצה שוח תא םידרהל'

 .הימגילופה תעפות לע תרחא םיטיבמ האירקה ךלהמב ונמצע תא םיאצומ ונחנאש ךכ ידכ

 ףפכומה לש דצה ,יחרזמה לש דצב ארוקה תא ביצהל עשוהי לש תיטתסאה הריחבה

 לש 'רחא'ה ודצב אצמיהל םיארוקל תרשפאמה תירסומ היטה לש גוס העיצמ ,תוחנהו

 .יתוברתהו ירסומה חוכיווה

 רעה ןוידל תפרטצמ ,יחרזמה דצה לא ,תוחנהו ףפכומה דצה לא רבחתהל הריחבה

 ,יחרזמכ ,עשוהי םא חוכיוולו ותויחרזמ תייגוס ביבס עשוהי לש ותריצי תרוקיבב

 .יזנכשאה ינומגהה טבמה תא ץמאמו התוא החוד אוהש וא וז תוהז ותריציב ץמאמ

 תוקולח תועדה
 רקיעב יוטיב ידיל אבה ,'ידרפס הנפמ' עשוהי תריציב םיאורה שי -

 דארנוק לש ועסמל הכופה הנומתכ זנכשא לא ותיילמפו רטע־ןב לש ימיה עסמה תא האור רימש הויז 11
 םדאה לש ותעדות ךות לא עסמב רבודמ ,תנעוט איה ךכ ,תועסמה ינשב ;זטלפ*וגז\ בל רפסב

 .1999 רימש וארו ,ינרדומה
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 ותביתכש יפ לע ףאש םינעוט םירחא ,ףלאה ט\ת לא עסונו ינאזנ רוג ,ובלוגנ םינמורב

 הגיצמו םייפיטואירטס םיעצמאב תאז השוע איה ,תויחרזמ תויומד הגיצמ עשוהי לש

 לע הסכונ תויחרזמה יכ ןעוט ,תאז תמועל ,רבח ןנח 12.ןהךמלועמ תושולתה תויומד

 תונשב םיברע־םידוהי םיבתוכ לש תולוקה תובקעב :תיזנכשאה תיתורפסה הינומגהה ידי

 הרקע ךכו תויברעה תא םג ליכהל חילצתש ידכ המצע תא הינומגהה התניש םינומשה
 ןאמורב םג' יכ הדוה ומצע עשוהי .(529 ,2008 רבח) הב ןומטה םויאה תא השעמל הנממ

 [...] ברעמל חרזמ ןיב רפתה - הנורחאל יתוא דירטמה אשונ לא רבחתהל רזוח ינא הז

 םיעוט .האבה האמב ולוכ םלועה לש םישקה םיקבאמה דחא תויהל דיתע אוה יניעבש

 טעמ ריכמ ינא שממ יחרזמה ידוהיה תא .יחרזמה ידוהיה לע בתוכ ינאש םיבשוחה ולא

 ,1999 עשוהי) יברעמל חרזמה ןיב היצקארטניאה אוה יתוא ןיינעמ תמאבש המ .דואמ

 לש וניד תא ץורחל תשקבמ ינניאש יאדוובו הז ןוידב דצ טוקנל תשקבמ ינניא .(225

 יפ לע ףא יכ הרובס ינא יבכוכ לט לש תרוקיבל ךשמהב .ותריצי לולכמ לע ,עשוהי

 וילע 'רסאנ'ש רבדה שוריפ ןיא ,הנושלב ,'יברעמה ינומגהה לוחב ושאר תא ןמט' עשוהיש

 .(226 ,2006 יבכוכ) רחא שרגמב םג קחשל

 הריציב םיראותמ ,םייברעמ־אלה ,םורדה ינב ,ליעל יתיארהש יפכ ,םיבר םינבומב

 תוהז רצי אל עשוהי וז הניחבמ .'ףוגה' תא םיגציימש ימכ ,םייפיטואירטס םיחנומב וז

 וניאש יאידיא ןויד הריציב הנוב ירסומה חוכיווה םלוא .הלשמ בחרמב הנותנה תיטנתוא

 ־אלה ןיבל ירסומהו רואנה יברעמה יאפוריאה ןיב יראניבה דוגינב קובדל דוע רשפאמ

 תוביטקפסרפ יתש ןיב קבאמ אטבמ ןמורה .ירסומ־אלהו יביטימירפה יחרזמה יאפוריא

 .יאפוריא־אלה ןיבל יאפוריאה ןיב קבאמב תורושקהו רסומה לש היפוסוליפה ןמ תוחוקלה

 הלאכ וליפאו ,םייתא םילכב תדיוצמ תויאפוריא־אלהש יפ לע ףא יכ תוארל רתויב קתרמ

 תיברעמה תוברתה ,(תילטוטסיראה הביטקפסרפה) תיברעמה תוברתה שרע תא םיגציימה

 תיינב לש ילאינולוקה עסמב םירשכ םיעצמאה לכ ,השעמלו ,םתוירסומ תא תללוש

 הטירוטואה תא ססבמה ,הריציה םויסב חרזמה לע ברעמה ןוחצינ .תיפוריאה הינומגהה

 םילכב ןה ריוצמ 13,םייחרזמה םייחהו תוברתה לע תיפוריאה תיתוברתה הינומגההו

 הקיתאה לש המוקמ תא שיגדמ הז ןוחצינ .םיירוגלא םילכב ןהו םייתפוקת־טיירוטסיה

 .ברעמה ינבכ ,ונלש הסיפתהו םוקמה לע רערעמ ךכבו םיילאינולוקה חוכה יסחי ךותב

 ומע םיאצוי ,ועסמב רטע־ןב לא םירבוח ונחנא היפלש ,עשוהי לש תיטתסאה הריחבה

 ;2006 ינעשמ ;247-246 ,1998 גיצרה ;1992 ןבלב לשמל ואר ללכב עשוהי לש ותריציב הז אשונ לע

 ;1999 דקש וארףל*ד\ םות לא לסוב ןמורב הז אשונ לע .Berg 1997 ;136 ,ע"שת (יבצ ןב) לואש

 .1999 ריפוא ;1999 יקחצי ;1999 ןורדלק ;1999 יבוט

 אלא חרזמה לע ברעמה ןוחצינ לע רופיס ונניא רפסהש רובסה ,ןורדלק םיסנ לע תקלוח ינא ךכב

 והשמ חיוורהו והשמ דביא דצ לכ הזה שגפמב יכ ןעוטו הימגילופה לע הימגונומה ןוחצינ לע רופיס

 .(145-144 ,1999 ןורדלק) רחא
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 םיעבצה לא םירבחתמ ,הרקהו תרכונמה הפוריאל ויתובקעב םיעיגמו הקירפא ןופצמ

 הנכמ ץנימ ןלאש המ תא ,היתולעמ תא ריכהל םידמולו תיחרזמה תוברתה לש תוחירהו

 איה וז הריחב - (Mintz 2001, 190) 'תובידנו תוילאטיו ,תויח - םידרפסה לש הנתמה'

 עיגמש אוה יחרזמהש יפ לע ףאש תוארל רשפא .ונלש תיתא־אטמה הריקחב יזכרמ ילכ

 יתש ןיב הקימנידה ,(תכפהתמ םזילאינולוקה תרוצ ,רמולכ ,ךפהל אלו) ברעמה לא

 המ לש לוטיב :תיתוברת הפדעה תרצויה תקהבומ תיטסילאינולוק הקימניד איה תויוברתה

 תלילש ,יאפוריא־אלה יפלכ םינווכמה םזילטניירואו היצזיפיטואירטס ,יאפוריא ונניאש

 ץמאלו םישרשומ םיגהנמ חונזל השירדו יאפוריא־אלה לש וייח ךרד לש תוימיטיגלה

 ןיב ןושאר שגפמב תוזחל ונל רשפאמ ירוטסיהה טבמה .רתוי םירואנ םיבשחנה הלאכ

 ןיבהל םג ךכ ךותבו ,הסובתב תופצלו תונחוכה ישרוש תא ןיבהל ,ףפכומל ילאינולוקה

 היצמרופסנרט תללוחמ עשוהי לש ותריצי .תוחוכה ךרעמ ךותב הקיתאה לש המוקמ תא

 ,םיללוש ונא םגש חינהל ריבסש יפ לע ףא :ונמצע־ונלש תירסומה הסיפתב תניינעמ

 תא םיאצומ ונחנא ,ונכנוח הכותבש תוברתה לשב ,םישנה יוביר גהנמ תא ,ןורקיעב

 יוכידה ריחמ תא ונרשב לע טעמכ שוחל םילוכיו 'ימיטיגל "תלביהו שלחומה דצב ונמצע

 .ילאינולוקה

 ינב לא רטע־ק הנופ (143 ימע)'דוע התוא ורבשת לאו הנשיה תופתושה תא םדקכ ובישה'

 ,היינשה השיאה תומ - םדא ןברק הליחת לבקל םיכירצ וללה לבא ,הפוריא ידוהי ,ותד

 .םמע םתופתוש תא שדחלו םורדה ינבב ריכהל ידכ - תומילאב הימגילופה תא לטיבש

 ןיב השדחתהש תופתושה לכות אל םלועל יכ ,לחנש הסובתה הקומעו הלודג המכ' ,ןכאו

 תופתושה םא .(317 ימע) 'הזה עסמב תימלוע ול דבאש המ לע םחנלו רפכל םורדל ןופצ

 לש תוברתה ןמ רתונ המ .אושנמ דבכ ריחמב הז היה ,הריציה ףוסב הרזחוה ןכא הנשיה

 בחרתמ ןאכ ?םהלש תובידנהו תוילאטיווה ןמ ,םייחה תחמשמ רתונ המ ?ותיילמפו רטע־ןב

 ,'תינשוח היצלוקפס' ךרוע עשוהי .הירוגלאה תוזוחמל עשוהי לש ירוטסיהה רופיסה

 היצלוקפסה תאו ,ברעמ ןיבל חרזמ ןיב ללוחתהל יושעש המ לש ,ןורדלק ןעוטש יפכ
 והז יכ ןעוטה ,ןורדלקל דוגינב .יוכידה ןיערג ןומט ובש םודק ןמזל ךראתמ אוה תאזה

 יתא־אטמה ןויעה רואל ,הרובס ינא ,(146 ,1999 ןורדלק) 'םזילרולפל יוכיסה לע ןאמור'

 תינשוחה היצלוקפסה .ןיטולחל הכופה הנומת גיצמ טסקטהש ,יטסילאינולוק־טסופהו

 וא יושעש המל וא ,ןאכ הרוקש המל הרופטמכ ,הירוגלאה ךרד לע ,ןבות םא ,תאזה

 חוכה ינונגנמ לש הקימנידה לא ץיצהל תינשדחו הדח תונמדזה תנתונ ,ןאכ תורקל לולע

 תייגוסל רבעמ ןנובתהל יתשקיב הז רמאמב .טרפב ונלש הרבחבו ללכב תיברעמה הרבחב

 ןושארה םלועה ,ברעמהו חרזמה תייגוסל רבעמו ,תילארשיה הרבחב םידרפסהו םיזנכשאה

 דציכ תיתאה המרב ןיבהל ונל תרשפאמ הריציה ןפוא הזיאב תוארהלו ,ישילשה םלועהו

 םילולע םה ,הלאככו ,תויוברתה תמחלמב םילככ םישמשמ תורואנהו תוישונאה ,רסומה

 .תונחצרל ףאו יוכידל ליבוהל
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 היפרגוילביב

 דוד ,הנחוא

 ,תרגררח*. תרעירי '[עשוהי 'ב םהרבא םע ןויאר] תוירסומה תולאשהמ טלמיהל רשפא יא' :1988

 .34-32 ,20.9.1988 ,'גחל ףסומה'

 הילד ,ריפוא

 ךניבו יניב םיה' :1999
- 

 הביבאו רימש הויז :ךותב ,"'ףלאה םות לא עסמ"ב ברעמו חרזמ ןיב

 םרת ל« עינזנ' עשררי ליט ןמורב םיגריע :ףלזזזג םרת לע תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד

 .175-166 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ;ףל^ה

 תימלוש ,גומלא

 לצ תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'עסמה ןולשככ טפשמה לשכ' :1999

 לת ,דחואמה ץוביקה ,'ףל^זג יברת ל* עמזב' עשרהי ב"* לש ןמגרב םינויע :ףל^ה םרת

 .200-187 ,ביבא

 וטםירא

 םילשורי ,ןקוש ,סביל ג''י :רבד חתפו תינווימ םוגרת ,םרבאובר?י1 תררררזב ,הן?יתו* :1985

 .ביבא לתו

 םהרבא ,ןבלב

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ירגגר ןרריבה :רבלרזב רזנ :1992

 .28.2.1997 ,יתורפסו תוברת' ,תרגררז« תרעידי ,'םישנ יתש ןיב' :1997

 הצינ ,בד־ןב

 םרת לע תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'יתללפתה הזה רענה לא' :1999

 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ;ףלאזו םרת לא. עמזב' עשרזט ב"*, לש ןמררב םינריע -.ףל^ה

 .125-116 ימע

 הביבא ,ןורוד

 לע תרמוב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'םיחרפ םיאלמה שרחה ידכ לא' :1999

 לת ,דחואמה ץוביקה ;ףלאה םרת ל^ עסונ' עשרהי h"1 לש ןובררב םינריע :ףלאת םרת

 .96-87 ,ביבא

 תירוד ,פוה

 לע תריכזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'ףרצמ דוסל תלצפמ תוריהבמ' :1999

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:45:24 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 83 הקיתאה לש ארונה החוכ

 לת החואמה ץוביקה ;ףלאה םרת לא עסונ' עשרהי ב"א ליט ןזבררב םיגריע •.ףלאה םרת

 .132-126 ,ביבא

 הנח ,גיציה

 לש םירפסה תאצוה ,םינרמשה תרגש ליט תילארשיה תררפימב תדמעב .ינא :רמראה לרקה :1998

 .ביבא לת ,החותפה הטיסרבינואה

 ןנח ,רבח

 .592-589 ,22 תירבע תר־רפמב םילשררי ירקחמ ,'תונרתחל סוכינ ןיבי :2008

 ףסוי ,יבוט

 ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ;ירוטסיה ןמור לש הווסמב ןמזה־תב הייגוס' :1999

 ץוביקה ,'ףלאה םרת לא עסונ' עשרחי ב"א ליט ןמררב םיבריע •.ףלאה םרת לע תריכזב

 .76-68 ,ביבא לת ,דחואמה

 טרבור ,גנאי

 .ביבא לת ,גנילסר ,לטרוא־ןוליא ימת :םוגרת ,ארבמ •.םוילאיגרלרק ־ונמרפ :2008

 'ב םהרבא ,עשוהי

 .88-79 ,11-10 חיש־ילע ,'הריציה שוריפל חתפמכ הלילעב הרתהה תדוקנ' :1981

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,'השדחה הירפסה' ,ףלאה םרת לא עסמ :1997

 .ביבא לת ,דמח ירפס ,תונורחא תועידי תאצוה ,העכן> המשא לש אררנה החרב :1998

 •.ףלאה םרת לע תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'הכיס שארב ןייעל' :1999

 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,'ףלאה םרת לא עסונ' עשרהי ב"א ליט ןמררב זביבריע

230-224. 

 הידידי ,יקחצי

 :ףלאה םרת לע תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,ייוביר ךותמ תודחא' :1999

 .165-157 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,'ףלאה םרת לא עמזב' עשרהי ב"א לש ןמררב םיגריע

 לט ,יבכוכ

 תררקיבר הירראית ,ילארשיב תילאינולוקטסופ הביתכ לע :עצמאב תווצקה תא קיזחהל' :2006

29, 228-219. 

 הידע ,זועמ"ןוסלדנמ

 ,םירשעה האזבה לש תירבעה הוררפב תררי־גי רהבזבב האירק •.תירמרזב הדבעמב תררפסה :2009

 .ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה
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 רורד ,ינעשמ

 תונימב תירבעה תורפסב תויהרוונה תעפוה :דרוסבא הוי» שי יהרוובה ןיינעה לבב :2006

 .ביבא לת ,דבוע םע ,םינזמשה

 ראזא ,יסיפאנ

 תועידי תאצוה ,טהר הריפוא :םוגרת ,םירפסהו זנייהה :ןרהטב הטילול תא אורן>ל :(2003) 2005

 .ביבא לת ,תונורחא

 דראודא ,דיעס

 .ביבא לת ,דבוע םע ,רבליז הילתע :םוגרת ,יבוילטניירוא :(1978) 2000

 יטרוורק'צ ירטאיג ,קביפס

 בהנש הדוהי :ךותב ,ריפוא ידעו ריורב היא :םוגרת ,'?רבדל םיפפכומה םילוכי םולכ' :2004

 םילשורי ,דחואמה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ ,ילאינולוק טסופה בצמהו תוילאינולוק ,(ךרוע)

 .185-135 ,ביבא לתו

 ץנרפ ,ןונאפ

 .ביבא לת ,בירעמ תירפס ,יקסנלפק רמת :םוגרת ,תונבל תוכסונ ,רוהיט רוע :(1952) 2004

 לאונמע ,טנאק

 .םילשורי ,סנגאמ ,יפש 'מ :םוגרת ,תודיובה ליט הקימיפטמל דוסי תזונה :(1785) 1988

 םיסנ ,ןורדלק

 םינויע :ףלאה סות לע תוסמ ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'תופש יתש' :1999

 .148-133 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ;ףלאה םות לא עסמ' עשוהי ב"א לש ןמורב

 דעיבא ,גרבניילק

 .ביבא לת ,תונורחא תועידי תאצוה ,םיאטחה תעבש :2007

 םרוי ,קוינק

 .ביבא לת ,גת ,תולבנ :1997

 הקבר ,(יבצ ןב) לואש

 - הזיחא אלל תויומד' :ע"שת
 ןותנש ,'עשוהי ב''א לש תויחרזמהו תוידרפסה תויומדב ןויע

 .140-131 ,וט ןנאש

 הויז ,רימש

 ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,"'ףלאה םות לא עסמ"ב תרחא האירק :סויפל העיתרמ' :1999
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 ;ףלזמ םות ל* לסוב' עיסותי ב"א ליט ןמורב םינויע :ףל^ה םות לע תרמזב ,(תוכרוע)

 .223-216 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה

 ןנח ,רבחו הדוהי ,בהנש

 .22-9 ,20 תרוקיבו הירואית ;ילאינולוק טסופה טבמה' :2002

 ןושרג ,דקש

 :ףלאז\ םות לע תומינ ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'םיחצונמה ןוחצינ' :1999

 .24-20 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ;ףל#ת םות לא עמוג' עשוהי ב"א לס ןמורב םינויע

Berg, Nancy E. 

1997: 'Sephardi Writing: From the Margins to the Mainstream', in Alan Mintz (ed.), The 
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London, 114-142. 

Bhabha, Homi K. 
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522. 
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1999: Postmodernity, Ethics and the Novel, Routledge, London and New York. 
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McClintock, Anne 

1997: 'No Longer in a Future Heaven: Gender, Race and Nationalism', in Anne McClintock, 

Aamir Mufti and Ella Shohat (eds.), Dangerous Liaisons: Gender, Nation and Post 

Colonial Perspectives, University of Minnesota Press, Minneapolis, 89-112. 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:45:24 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 זועמ־ןוסלדנמ הידע 86

Mintz, Alan L. 

2001: Translating Israel, Syracuse University Press, Syracuse. 

0,Neill, Onora 

1996: Towards Justice and Virtue: A Constructive Account of Practical Reasoning, 

Cambridge University Press, Cambridge. 

Parker, David 

1994: Ethics, Theory and the Novel, Cambridge University Press, Cambridge. 

Posner, Richard A. 

1997: 'Against Ethical Criticism', Philosophy and Literature 21:1, 1-27. 

Shohat, Ella and Stam, Robert 

1994: Unthinking Eurocentrism, Routledge, London and New York. 

Wilde, Oscar 

1948 (1890): 'The Picture of Dorian Gray', The Works of Oscar Wilde, Collins, London. 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:45:24 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 'יתיארו לכוא הככיא'

 תיתודידי w ןמורב טסקטרטניאו טסקט

 עשוהי 'ב םהרבאל

 רלושטלא־ץרווש הליהת

 אובמ .א

 ירוביג :ך"נתה רפס םע תובתכתהה תטלוב עשוהי 'ב םהרבא לש תיתודידי w ןמורב

 ותוא םימגרתמ ,ויפלכ םישידא ,ונממ םישגרתמ ,וילע םיסעוכ ,ך"נתב םיארוק ןמורה

 םיעפומה רחא תוקחתהל תשקבמ ינא הז רמאמב .שאה לא ותוא םיכילשמ (טעמכמ

 ןיב קחשמה דציכ תוארהלו ןמורב םירישה ריש תליגמ לש םינושה םיילאוטסקטרטניאה
 תליגמב שומישה .ןמורה תנבהל קמוע ידבור קינעמ תוילאוטסקטרטניא לש םינוש םיגוס

 תמתו (טאודה) גולאידה תמת ,ןמורב תובושח תומת יתש ,יניעב ,עמשממ םירישה ריש

 םירושימב ןהירשקו הלא תומת .הלילעה גיראב הצמחהה תמת תא הווט םג אוהו ,ךוויתה

 םייארקמ־םינפה םירשקה תועצמאב דוע םירהנומ םירישה ריש תליגמ םע םייומסו םייולג

 תושחלתמ תויארקמה תוריציה .ןמורב םירכזנה םירחא םייארקמ םיטסקט ןיבל הליגמה ןיב

 תילמסה הירוגלאה דממש ,יליעה חישה תרשעהל םרות הז יתחת חישו ,וז םע וז ןמורב

 .וב םצמוצמ

 םהמ ,םינוש םינבומב ,תיטקרפו תילאוטפסנוק ,שמשמ 'תוילאוטסקטרטניא' גשומה

 הז רמאמב .(Orr 2003 , 6-19; Moi 1986) ונממ םיקוחר םהמו יאבטסירקה רוקמל םינמאנ

 תיטמגרפו העמק תככורמ תועמשמ ,ול ןתנ רטאפירש תועמשמב גשומב תשמתשמ ינא

 טסקטה תולבגמבו טסקטב םיאצמנה ךרדה ינויצב תבשחתמ םג לבא תארוקב תזכרוממה

 תיוושכע הריציב רבודמש יפ לע ףא .(Riffaterre 1985, 40-41; Morgan 1985, 29) ומצע

 תוחפל ,הפידעמ ינא ,ויעינמ לעו ולש הארשהה תורוקמ לע רבדל חותפו ןכומה רצויבו

 תויצאיצוסא םלוע לע תתתשומה וזכ ,הרקיעב תירטנצוטוא תונשרפ עצבל ,רמאמה ףוגב

 .ישיא

 אולמ לע םישרפתמ םה השעמלו ,םינווגמ ןמורה ןיבל םירישה ריש תליגמ ןיב םירשקה

 תואבומב לחה ,(Morgan 1989, 266) ןגרומ ראתמש תילאוטסקטרטניאה הלאקסה חווט

 םיאנתה דחא .קמוע תוינבתב הלכו ,תוחפו רתוי תויולג תויזולא ךרד רובע ,תורישי

 אלשו עדומב) סופתל תלוכיה אוה הז ןיעמ טסקט לע תילאוטסקטרטניא תונשרפ תלחהל

 םשל התוא ףנמלו םינושה םיטסקטה לש תינטלומיסה הלעפהבש היצלופינמה תא (עדומב
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 רבודמ רשאכ ,ללככ Ben Porat).1 1976, 107-108) טסקטה לש רתוי תבכרומ הנבה

 תיתורפסו תינושל ,תינכות תורישכ תשרדנ ארקמה ןיבל תורפס תוריצי ןיבש רשקב

 ישרדמה םלועה םע תורכיה ,ונושל תרכהו זמרנה יארקמה םלועב תואצמתה ןכו ,תמיוסמ

 דקש) ארקמב תקסועה תינרדומה תונשרפה תעידיו ארקמה תא הווילש םודקה ינשרפהו

 רופיסה תא אורקל שי ,ארקמה ןמ עטקמב בחרנ הכ שומישב רבודמ רשאכו 2.(23 ,2005

 ךדיאמ וב םימיוסמ םירואיתלו םיטרפל בל םישלו ,אסיג דחמ ותומלשבו ורוקמב יארקמה

 טסקטה תאירקב ךכ לכ תובורמה תוינשרפה תויורשפאב בשחתהב ,ךכ לע ףסונב .אסיג

 עומשמ וקינעיש תוינשרפ תורדב תוצוחנ ,(Kugel 2007 ;3-19 ,ח"ישת ךבראוא) יארקמה

 קקדזאש תויזכרמה תוערכהה יתש ,יחכונה יטאופה רשקהב .יליעה טסקטל ילאוטסקטנוק

 .תירוגלאה התונשרפלו םירישה ריש תליגמ לש יתלילעה ףצרל תועגונ ןהל

 תחתפתמ הלילע הב שיש וא הבהא יריש לש ירקמ רבצ איה הליגמה םא הלאשה

 רופיס תופכל ןויסינה' יכ עבוק ,לשמל ,ץיבוקז ריאי .תובכשו םינש בר חוכיוול הנותנ

 תוטעמ אל תודובע םלוא ,(8 ,1992 ץיבוקז) 'רחש רסח אוה הליגמה לע ,ינויגה ,יכשמה

 Exxum 1973; Shea) תועמשמ־יברו םיכשמתמ םייתורפס םינבמ הב תוהזל תושקבמ

 יל תרשפאמ איהש םושמ תחתפתמה הלילעה תסיפת תא תצמאמ ינא הז רשקהב .(1980

 םתוושהלו (.הטילשה ביטומו הנישהו תורעה ביטומ) תיטמרדה תוחתפתהב םיביטומ רתאל

 .ןמורב םיעיפומה םיביטומה לא

 הטושפכ הליגמה תא שרפל שי םא הלאשה איה ,תוחפ אל השק ,תרחא תינשרפ הלאש

 החנה איה תירוגלא תועמשמ תאשונ םירישה ריש תליגמ יכ החנהה .הירוגלאכ וא

 Horine ;149 ,א''כשת ךברוא) ירצונה םלועבו ידוהיה םלועב תרערועמ יתלב טעמכ

 תוירוטסיה ,תויטרפו תויללכ םיכרדב תרשוק תיתרוסמה תונשרפה ,ןכאו ,(2001, 15-27

 תויתטישב ריבסהל הסנמו ,לארשי תסנכו םיהולא ןיבל היערהו דודה ןיב ,תויטפילקופאו

 ןיבל 'היער' הנוכמה תיצוביקה תוישיאה ןיב םיירוטסיהה םיסחיל לשמכ קוספו קוספ לכ

 ,1996 ןהכ) חישמה תומיל דעו יניס רה לע הרות ןתמו םירצמ תאיצימ לחה ,םיהולאה

 תא תנייפאמה תימואלו תיתד הריווא לכמ תבגונמ הליגמה יכ םינעוטה שי דגנמ 3.(27

 .תוילאוטסקטרטניאל םימיוסמ םינבומב תפפוחה /תיתורפסה היזולאה' לש התלועפ תא תרופ־ק הנכמ ךכ
 ,תוילאוססקטרטניאבו תיתורפסה היזולאב ךורכה ,עדומ־אל טעמכה ,יגולוכיספה ךילהתל רשאב הבחרהל

 ,'היזולא' הלימב םוקמב 'זמרא' ירבעה יוטיבב שמתשא רמאמה ךשמהב .Schleicher 2007, ch. 1 ואר

 הלאל םימוד םיינשרפ םילכ הליעפמ ארקמל תינרדומ תיתורפס תונשרפ ,הבש הרשעהה םצעל רבעמ

 ןיינעמ .םיטסקטה תכרעהל ףתושמ הדימ הנק חסנל רשפאמ רבדהו ,יתורפסה טסקטה לע םילעפומה

 ,גרבנרטש ריאמ לש ורפס אוה ארקמה לש יתורפס חותינל םיעגונה םיבושחה םירפסה דחא יכ ןייצל

 תא טסקטה ןווכמ דציכ הלאשב תדקמתמה ,עיצמ אוהש השיגה ,וב רכזנ וניא רטאפירש יפ לע ףאש

 .Sternberg 1987 וארו ,רטאפיר לש וזל דואמ המוד ,ארוקה
 םירישה ריש תליגמל ארזע ןבא םהרבאו י"שר לש םהישוריפ ןכו ,א"ע אק ןירדהנס ,ילבב לשמל ואר

 .הליגמל סולקנוא םוגרתו
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 .(3 ,1992 ץיבוקז) הטושפכ ,המצע־הב אוצמל שי החונעפל ןפוצה תאו ,ארקמה תורפס

 ןאכ תרחוב ינא םלוא ,הז חוכיווב תוברועמ תונוש תוינויצביטומ תויגולואידיאש קפס ןיא

 הרכהה םצע תועצמאב ןמורל ףסונ תועמשמ דבור קינעהל םא יכ ןהמ תחאב דדצל אלש

 .ןהיניב חתמב ןהו תושיגה יתש לש ןתואצמיהב ןה

 ותריצי םופרוקו ,(10 ,2004 פוה) 'םיכורא םיטוח לש ןרשק' אוה עשוהי 'ב םהרבא

 ןמו םלועה תורפסמ תוריצי לא תארוקה תא םיכילומה םיילאוטסקטרטניא םיליתפב רוזש

 םיילאוטסקטרטניאה םיסחיב תדקמתמ ינא הז רמאמבש רהאמ םלוא 4,תירבעה תרופיסה

 חותינב הביחרמ ינניא ,ןמורב םייזכרמ יניעב םהש ,ארקמה ןיבו תיתודידי w ןמורה ןיב

 ןיאש ףיסוא דוע 5.םיפסונ םירוביח סנרפל ולכוי םתסה ןמש ,תורחא תוריצי םע וירשק

 ללכ ןיבל וניבו קחצי תדקע לש סופוטה ןיבל ןמורה ץבש םירשקב קוסעל יתנווכב

 ,והימרי לש ותרדגהכ ,הפייעל 'ןוחט' טסקטב רבודמש םושמ תאז ןיא ךא 6,עשוהי תריצי

 ,(271 ימע) ןמורה רוביג
7 

 .הדימה לע רתי ינשרפה ביתנה תא ביחרי רבדהש םושמ אלא

 םוחת ,תיארקמ־ךות תילאוטסקטרטניא תונשרפ לש היגולודותמב תשמתשמ ינא ,דגנמ

 Laneel Tanner 2001; Vassar 2007; Nolan) םינורחאה םירושעב חתפתמו ןיינעמ תעד

2007 Feweii 1992; Boer), טסקטה לא םיבר הכ םירורפ־! הב שיש הריציבש םושמ 

 .הלילעה תנבהל קמוע ידבור הפיסומ םהיניב םירשקה תפישח ,יארקמה

 רבדמה לא הלוע תאז ימ .ב

 ידכ הקירפאל הכונחה גח תשפוח ןמזב תעסונ ,םישיש תב תילגנאל הרומ ,ירעי הלאינד

 .ןכל םדוק הנש התמש ילוש הלודגה התוחא לש הלעב ,והימרי ןמלאה הסיג תא רקבל

 ,הפלחש הנשב םעמעתהש לבאה תא תובללו ןדבאה לא רבחתהל איה העיסנה תרטמ

 ךלהמ .תוילעמ סדנהמ ,ץומא הלעב תא לארשיב הריתומו הדבל תעסונ הלאינד ןכלו

 לש ימרונפ בחור חותינ עיצמ יקחצי הידידי לש ורפס .2006 בד־ןב -,1993 יקחצי לשמל ואר

 תועפשהב הנד ,ךתליהת איהו הרפסב ,בד־ןב הצינ .עשוהי לש תמדקומה ותריציב תוילאוטסקטרטניאה

 שרופמב תוריכזמ ןהש ןיב ,ךכל תופסונ תואמגוד .עשוהי תריצי לע םירחא דצמ םג ךא ןונגע דצמ

 ינורהא ;1991 ץרג ;2007 יקחצי ;1974 לזרב לצא הנאצמית ,אלש ןיבו 'תוילאוטסקטרטניא' חנומה תא

 .תיקלח המישר אלא וז ןיאו ,Band 2000 ;2005 םולבךוטרק ;1998

 םירשקה ןכו ,ןונגע לצא וא בוכ'צ לצא תויחאה שולש ןיבל ןניב רשקהו ןמורב תויחאה שולש ןוגכ

 םירישה רייט ןיבו וניב ,יל המדנ ךכ ,דוחייבו ,וקא וטרבמוא לש דרוה םיפ ןיבל עשוהי לש ןמורה ןיב

 .ןוסירומ ינוט לש ■קבולוינל ריס*
 ,לייא ,תמה לייחה לש ומש יכ ןייצל יואר תאז םע .דועו ,399 ,1995 ולש ;394 ,1995 עשוהי ואר

 וא היולגה תונשרפה ,ןכא ,יהוזש ףא .ךכמ םלעתהל ןיאו ,הדקעה סותימ לא תארוקה תא ריזחמ

 רפועל דודה הוושומ הבש ,םירישה ריש תליגמ לא רשק םג הז םשב תוארל רשפא ,ידמ תינטשפה

 .םילייא

 עשוהי) תיתודידי w ןמורה לא םינפמ רוקמה םש ןויצ אלל םיירגוסב םידומע ירפסמ ,ךליאו ןאכמ

2007). 
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 דעו הכונחה גח לש ינשה רנה ןמ לחה) ןמזה דממ ,םידממ ינש לע םסובמ הלילעה

 ,ירפ םחנמ רפסה ךרוע לש ותרדגהכ ,'םינוקרפ' יונב ןמורה) םוקמה דממו (ינימשה רנל

 בלוצמב תעדוותמ תארוקה ךכו ,(הקירפאבו לארשיב שחרתמה תא ,ןיגוריסל ,םיראתמה

 ,םהידכנו הלאינדו ץומא לש םהידלי ןוגכ ,תושביה ןמ תחא לכב הנשמ־תויומד לא םג

 תוריפחה תחלשמ ישנא ןכו ,תימלשוריה תירטאיכיספה ותבוהאו ץומא לש שישקה ויבא

 שמשמ והימריש ,םדאל ףוקה ןיב רבעמה תיילוח תא םישפחמה הקירפאב תויגולופורתנאה

 .ינדוס אצוממ תיאופר תוחא םהבו ,ןלהנמכ םהל

 תונויסינב אקווד עוקש והימריש םושמ יתייעבכ הלגתמ הלאינד לש תורבחתהה עסמ

 ןהבש םינש רחאל ,(60 ימע) '...תילארשיה ...תידוהיה הסיידה לכימ תוקתנתהו החכש
 לש 'תיתודידי שא'מ גרהנש ,לייא ,לייחה ונב לש ותומ תועמשמ רחא תוקחתהל הסינ

 ותנשמל הלאינד תפשחנ הינזנטב התוהש ימי ךלהמב .םרכ לוט הרייעב תיב גג לע וירבח

 ,תילארשיה הרבחהו ידוהיה םעה לש דיתעלו הווהל ,רבעל וסחיב והימרי לש תבאוכה

 גרהנ םתיבבש תיניטסלפה החפשמה ינב םע וישגפמ רבדב םייביטקפסורטרה וירואיתלו

 םינוש םיעוריאמ םיעוריא םישחרתמ לארשיב םג .הרה תיטנדוטס ,םתלכ םע דוחייבו ,לייא

 לש העסמב ללוחתמה ךילהתל הדוהת קינעהל םתרטמש המדנש אלא ,הלאה םימיה ךלהמב

 8.ןאכ םהילע בכעתא אל ןכלו ,הסיג ןיבו הניב ףוטח ינימ עגמ ופוסש ,הקירפאב הלאינד

 ךייתותפש הנפוטית תפונ .ג

 והימרי ,יולגה דבורב .ןמורה ןיבל םירישה ריש תליגמ ןיב םירשקה םיבר ,ליעל רומאכ

 :םשפנ תא תלטלטמ וז האירקו ,ילגנא םוגרתבו ירבעה רוקמב הליגמב םיארוק הלאינדו

 ימע) 'תמעפנ' המצע תאצומ הלאינדו ,(275 ימע) 'תועמד ףוטש' הליגמה תא ארוק והימרי

 9,הליגמה לש הלאמ תולואש ןמורב תויתורפסה תוקינכטה ןמ המכ ,ךכ לע ףסונב .(291

 קחשממ האנהה תכיפה' תניחבב ,הלילעה ךלהמב םירואיתה לש רתיה־תונכרא לשמל

 םיטרפב םוצמצהו תונכסחה לומ לא ,(Alter 1987, 199)'םייומידב קחשממ האנהל הבהאה

 עיפומהו ,תואיצמה ןמ חוקלה טנמלאב שומישה וא ,הבהאה שגפמ לש אישה רואיתב

 ילרטילה ןמ רבעמ ידכ ךות ,ייומיד טנמלאכ ,(רוזיחה השעמל ,םצעב ,וא) רופיסל עקרכ

 ,ה) םירישה רישב ה קרפב רכזנה ,'תומחה ירמש' יוטיבה ,לשמל ,ךכ .ירופטמה לא

 קפואב' יכ רמאנ ןמורב ;(י ,ח) 'תולדגמכ ידשו המוח ינא' יומידל ח קרפב רשקנ 10,(ז

 .75-74 ,2008 ןרוא ואר הקירפאב םיקסועה הלאו לארשיב םיקסועה םינוקרפה בוליש לע 8

 לע עיבצהל ןוכנ ,עשוהי לש תורחא תוריציב םג אצמיהל םייושע ןהמ המכ לש תובקעש יפ לע ףא 9

 .ןאכ עצומה גראמב וללה תויתורפסה תוקינכטה לש ןתובלתשה
 ריש תליגמ לא דימת םינפמ יארקמה רוקמה ןויצ אלל םיירגוסב םיקוספו םיקרפ ירוכזא ,ךליאו ןאכמ 10

 .םירישה
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 רחואמ הנכופהת הלא תועבגו ,(91 ימע)'העיסנה תילכת ןה ילואש ,תועבג יתש תורקדזמ

 ,והימרי ןיבו הניב ינימה רשקה שומימב דיקפת רוסמ םהלש ,הלאינד לש םיידשל רתוי

 ןיבש ילמסה רשקה םצעתמ ךכ .ץומא הלעב לש וילדגמ םע תורשקתמ ןה דבב דבו

 Hunt 2008,) ומצע לשמ תירוגלא תועמשמ ,ןבומכ ,ול שיש ,יפונה בחרמה ןיבל ףוגה

 ןיבש הירטמיסב תבלתשמ ןמורב הליכאהו ןוזמה ירואית לע תובכעתהה ,המודב .(71-74

 תא תררועמ ףאו ,(Alter 1995, 3-4) הליגמה תא תנייפאמה ,ירנילוק קופיסל ינימ קופיס

 .(51-50 ימע) ילארשיה קאיזידורפאה םה םינגוטמ םיליצח םא ההימתה

 ,'ןמור ךותב ןמור' תועצמאב איה הליגמה םע תובתכתה לש תרחא תניינעמ ךרד
 ךרע רסח ירופיס ףסות ,הרואכל .עסמה ךלהמב תארוק הלאינדש הסיטה ןמור רמולכ

 ,(292 ימע) 'ך"נתה םע דחא וקב ותוא תבציימ' המצע הלאינד ,דגנמ לבא ,ומצע לשמ

 ליגרכו ,דואמ םיינפוג םירואיתה') ובש םייפצווה םירואיתה לע התעד הווחמ איהש ךות

 אצוי .'יתימא יתמרד ךפהמ' וא תומדקתה רדעיה לעו ",([112 ימע] 'םמצע לע םירזוח

 קינעי (173 ימע) 'הזה ןאמורה לש גוסה וא הנווכה תנבהב ירשפא ךפהמ קר'ש אופא
 ריש תליגמל האוושהב ,שפחל תשרדנ תארוקה .תיתורפסה תויתומלאה דממ תא הריציל

 .ךפהמה לש ונכות תא ,םירישה

 יתייער יתוחא .ד

 ,םישנ תויומד עברא םע ,לוכשה באהו ןמלאה ,והימרי לש ותומד תרשקנ יומסה דבורב

 שי ,המשש ,ילוש התמה ותשא איה ,תדקפנ־תחכונה ,תחאה תוחאה .תויחא ןהמ שולש

 תימלושה יבוש יבוש' :עסמה לא הלאינד תאצוי הנורכיז תובקעבשו ,תימלוש אוה ,רעשל

 הקדה התיללצ תא קר םיריכמ ונאש תימלושה התוא יהוז .(א ,ז) 'ךב הזחנו יבוש יבוש

 החוטב ,ילוש לש התוחא ,הלאינד יכ םידמולו '2(23 ימע) 'ןשי רמצ דידרב תפטעתמה'

 ךות לא הסרקו הטטומתה םש ,תולמשה ןכוד דיל ,תינזנטה ריעה זכרמב ,קושב ,םשש

 םיקושב ריעב הבבוסאו אנ המוקא' :םיקוספל יאר תנומתב ,ונניאש הנב לע הלבאב המצע

 [...] םירמשה ינאצמ" ,(ב ,ג) "ויתאצז? אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא השקבא תובחרבו

 לודחל הלאינדמ שקבמ ןמלאה והימרי ,ןכא .(ז ,ה) 'יליןמ יךיךך תא ואשנ ינועצפ ינוכה

 הרושאל תושחרתהה תא ןיבמ הלאינד לש םלוהה הבל לבא ,'הנניאש הקיטסימ' שפחלמ

 הוולמה (ה ,א ואר) הוואנו הרוחש תינדוס ,גנאוק ןי'גיס איה תרחאה תוחאה 13.(139 ימע)

 ,רנרב לש הרפסב םירמאמה תשולש תא ,לשמל ,ואר ףצווה תגוסל □ירישה ריש תליגמ ןיב רשקה לע 11
 .(Brenner 1993, 214-259) 'Genre Interpretation: The Case of the Wasfs' וניינעש קלחב

 .(תרבחמה) תרחא ןיוצמ ןכ םא אלא ,ילש תושגדהה ךשמהבו ןאכ 12

 הלימה .אובל הברק תונערופ לע תדמלמה הנומת רצוי 'דידר' הלימב יטאופה שומישה םצע יכ רשפא 13

 םיסכעה תראפת תא 'ה ריסן אוהה םויב' :והיעשי רפסבו םירישה רישב ,דבלב םיימעפ ארקמב תרכזומ

 .295 ,1984 ביבש לצא ךכ לע וארו ;(גכ-חי ,ג 'שי) 'םידיךךהו תופינצהו [•••] םיסיבשהו
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 ןיבל תינדוסה תוחאה רואית ןיב רושיקה .תיאופר תוחאכ הקירפאב רקחמה תחלשמ תא
 ,הלאינד לש הנוימדב שחרתמ אוהש יפ לע ףאו ,טלוב םירישה ריש תליגמב םירואיתה

 םיזמרא לש ףסואכ הארנ אוה ,(207-206 ימע) תיטורא הכישמל זמרמ רתוי הב שיש ךרדב

 :הליגמל

 תינדוסה רבדמה ןמ וישכע הלוע ,הרוחשה תשביב הלילב הבכשמ לע ,הנבלה השאה לש הנוימדב

 תטטושמ ,הבהא תלוח תולילב ריעב תבבוס איהו ,רמתכ התמוק ,הוואנו הרוחש ,גנאוק ןייגיס

 תומוחה ירמושו ,ותוא אוצמל הלוכי הניאו השפנ הבהאש תא תשפחמ ,תובוחרבו םיקוושב

 ...םיחוחה ןיב הנשושכ איהו ,ףיעצה תא הנממ םיכשומו ,התוא םיעצופו םיכמו התוא םיאצומ

 .(291 ימע)

 הרישי תוסחייתה לש ךרדב בוש ,המלחש םולחה לע תינדוסה תוחאל תרפסמ םג הלאינד

 תאצומו הבהא תשפחמ םילשוריב ונלצא ךתוא יתיאר [...] םולח ךיילע יתמלח' :הליגמל

 .(357 ימע) 'התוא

 הנטק תוחא םג אלא היער קר הנניאש ,המצע הלאינד ןה תורחאה םישנה תויומד יתש

 49 ימע) הלילעה ךלהמב תובר םימעפ הסיג והימרי יפב הנוכמ איהש יפכ ,(ט-ח ,ח)

 תיבב ,םרכ לוטב תררוגתמה החפשמה ינב לש םתלכ ,הרה תיניטסלפ תיטנדוטסו ,(דועו

 תרבוד איה ןכש ,(אי ,ד ואר) הנושל תחת בלחו שבדו ,והימרי לש ונב ,לייא גרהנ ובש

 הלאה תויומדה יתש ןיבל םירישה ריש תליגמ ןיב רשקה .(322 ימע) 'הקותמ תירבע'

 תתרשמה תועמשמב סומע אוה ךכ לשב אקווד ךא ,רתוי הברה םייומס םירושימב שחרתמ

 .ךוויתה תמתו טאודה תמת :וישכע ןודא ןהבש תומתה יתש תא

 טאוד .ה

 ,ןמורה םשל תחתמ ,םיירגוסב העיפומ תיתרדידי w ןמורה לש ימינפה החיתפה דומעב

 ןיב טאוד :תונוש םיכרדב וניבהל רשפאש 'טאוד' להנתמ ןמורב ,ןכאו .'טאוד' הלימה

 חור ןיב ,רפאל תובהל ןיב ,םינבלל םירוחש ןיב ,םישנל םירבג ןיב ,םיתמל םייח

 תעסונה ,הלאינד ןיב טאודב רבודמ הלילעה בוציע לש טושפה ןבומב 14.תושבי תומצעל

 ,ילוש .חור וא תומצע וא :טאודה ןמ לוק ,יל המדנ ךכ ,ול לטונ ןמורה ירוביגמ דחא לכ ירהש 14
 ,תיצראה ,הנטקה תוחאה ,הלאינד לומ ,(ו ,דנ 'שי) 'חור תבוצעו הבוזע השאכ' התמש ,הלודגה תוחאה
 ,לייא לש וחור ;לארשיב הדבעמ תקידבל תושביה תומצעה תא המע איבהל תרחבנה ,רשבה תבבוח
 תוחאה ;םיינפוס םילוח לש 'תושבי תומצע'ב לפטל תבדנתמה ,רפונ ותדוד תב לומ ,תמה לייחה

 לפטל שקבמה שישקה יטירבה לומ ,םינבאו םיצע ךותב תולגלגתמה תוחורב הנימאמה ,תינדוסה
 סנב הרובד לומ ,תודעור תושביה ויתומצעש ,ןקזה ירעי ;ינקירפאה םוירוטנסב תונקדזמה ויתומצעב

 לתבו םילשוריב תוילעמ יריפב חורה האב ןהמש תוחורה עברא תא שפחמה ,ירעי ץומא ;תירטאיכיספה
 רצונה טאודה .הער וחורש םעז איבנ ינש דצמו 'דעורו ןקז ףוק' אוה דחא דצמש ,והימרי לומ ,ביבא

 ןוידה רדגמ גרוחה דרפנ ןויעל יואר ,םיתמה תייחתל הווקתה ןיבל תוינפוסה ןיב ,םיתמל םייחה ןיב
 .הלאינד לש םיקרפה ןיבו ירעי לש םיקרפה ןיב גולאיד םייקתמ' ןמורב יכ הרובס איגש הרש .ןאכ
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 ריש תליגמ ירוביג םע בתכתמ הז טאוד .ץראב ראשנה ,ץומא הלעב ןיבל ,הקירפאל

 תילאוטסקטרטניאה האירקה םלוא 15,הלאינד 'היער'ה ולומו לוכשה 'דוד'ה ץומא ,םירישה
 הלאינד ןיב רמולכ ,והימריל הלאינד ןיב אקווד ןמורב חתפתמ יתלילעה טאודהש תדמלמ

 הז) הידלי לש 'םדוד' ,ורותב ,אוהש ,והימרי ןיבל ,והימר־• לש 'הנטק תוחא'כ הדיקפתב

 םינייפאמה םיביטומ ינשב תוננובתה ךותמ תאז דומלל ןתינ .(החפשמ ירשק לש םביט ירה

 ינב ןיב הטילשה יקבאמו הנישהו תורעה ירוזחמ :םירישה רישבש המרדה תוחתפתה תא

 .גוזה

 וררועת םאו וריעת םא .1ה

 יתורפס יעצמאכ ,םינוש ןמז ינועשב הירוביג תא בצממ םירישה ריש תליגמ ררושמ

 - םיירהצה תעשב הבוהא םע שגפיהל תשקבמ היערה .יטמרדה חתמה תא םיצעהל דעונש

 ונניא הלה םלוא - (ז ,א) 'םירהצב ץיברת הכיא הערת הכיא ישפנ הבהאש יל ה־זיגה'

 'יןיתייךג־תא יע־וו ןאצה יבקעב ךל יאצ' :הל ארוק אוהו ולש הדובעה םוי עצמאב יונפ

 'הליל יסיסך יתוצוק לט אלמנ ישארש' :הלילה אוה הבהאה ייח לש םנמז ,ןכש .(ח ,א)

 'םיללצה וסנו םויה חופיש דע' ,רקובה דע ןיתמהל השקתמה ,היערה ,ןכמ רחאל .(ב ,ה)

 אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא יתשקב תולילב יבכשמ לע' :ץוחב טטושל תאצוי ,(זי ,ב)

 .(ב-א ,ג)'ישפנ הבהאש תא השקבא תובחרבו םיקרועב ריעב הבבוסאו אנ המוקא .ויתאצמ

 ול חותפל השקתמ איהו התוא העירכמ תופייעה אבה הלילב עיגמ דודה רשאכ ,ךכיפל

 קפוד ךרד לוק רע יבלו הנשי ינא' :הליגמה לש הלודגה הצמחהה תנצס וז .תלדה תא
 תא יתטשפ .הליל יסיסר יתוצוק לט אלמנ ישארש יתמת יתנוי יתיער יתיחא יל יחתפ

 .(ג־ב ,ה) 'םפנטא הככיא ילגר תא יתצחר הנשבלא הככיא יתנתכ

 הנישו תורע ירוזחמ םירצוי הלאו ,םינוש ןמז ינועש םישמשמ ,ותוללכב ,ןמורב םג

 ירעי :טנב הרובד תירטאיכיספל ןקזה ירעי ןיב לשמל ,גוז ינב ןיב תמעל ידכ םילדבנ

 לככ שחכתמ אוה ןכ לעו ,ןמזה יעגפמ קויד רתילו ,ןמזה ןמ הדימה לע רתי ששוח

 /ליגה תלבגמב' םהיניב םירשקה ויה הליחתכלמש יפ לע ףא ,טנב לש התבהאל ותלוכי

 ןקזה ירעי בשוי תילעמה ןוקית ביבס םהיניב תמייקתמה תדעורהו תשגרנה השיגפב

 תוינימ ןיב ,לשחנל חתופמה ןיב ,ישנל ירבגה ןיבש םיגולאיד םידהדהמ םיקרפה ןיבש הזה גולאידבו

 .תקיודמ הנניא וז העיבק ,יתטישל יכ הארא םירבדה ךשמהב .(2007 איגש) 'דועו התקחדהל
 גוס רצוי אוה ךכבו איבנה והיעשי לש ומשל רשקתמ 'ץימא' םשה .דרפנ ןויעל יואר ץומא לש ומש

 דיקפת תא ומצע לע לטונ אוה רשאכ לשמל ,ןמורה רוביג ,והימרי ןיבל וניב דוגינ־תומיע לש ףסונ

 .(2007 בד־ןב) והיעשי לש םרכה לשמ ןיבל וירבד ןיב ילאוטסקטרטניא רשק רצונ רשאכ וא ,'רשבמ'ה

 דמלמ) טעמ ינטשפ םירקבמה ןמ המכ יניעב הארנ םיאיבנה ןיבל ןמורה ירוביג ןיב רישיה רושיקה

 ןהו והימרי לש ותומד תיינבב ןה ,םוכחת טעמ אל וב שי רתוי תצק הקימעמ תולכתסהב לבא ,(2007

 .הלילעה תנבהל התמורתו םיסיגה ןיב םיסחיה תכרעמ בוציעב
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 .הסרוכה לע הוולשב תמדרנ טנב הרובד דועב ,תילעמה קוריפ לע חקפמו הטימה לע

 לומ לא ץומאל הלאינד ןיב רשקה תא ןייפאל רקיעב ודעונ םילדבנה םירוזחמה םלוא

 ירוזאב ,תודרפנ תושביב םיאצמנ ץומאו הלאינד .והימריל הלאינד ןיב חתפתמה רשקה

 תמלשומה םינמזה תמאתה לע םידמלמה םיזמר ןמורב םיערזנ תאז לכב ךא ,םינוש ןמז

 םיכופה הנישו תורע ירוזחמ םימייקמ ,דחי םיאצמנה ,והימריו הלאינד וליאו ,םהיניב

 .הזל הז

 םע תבתכתמה ,ההז ןמז תצבשמ לע ץומאו הלאינד םיאצמנ הקירפאל עסמה ברע

 תנשב רבכש ןוויכו' :םירישה ריש תליגמ לש (ז ,א) 'םירהצב ץיברת הכיא' םילימה

 אוה ,הלש תוינימה תא תרבגתמ םיירהצה תחונמש ץומאל ררבתה הנושארה היאושינ

 ץומאש ,םיירהצה תעש לש הבהלה הב הרתונ ןיידע [...] ןמאנ ףתוש הל תויהל לחה
 ץומא לש ותבזכא תא ןיבהל שי ךכ .(87 ימע) '[...] ונממ קומחל הל חינהל אל לדתשמ
 לארשי ןיב ןמזה ישרפה בושיחל העש דוע ףיסוהל חכשש הלגמ אוהשכ ,ןופלטה תחישב

 תא ןכו ,(127 ימע) 'םדוק העש תרמג רבכ ךלש העיסנב יתניימדש רבד לכ זא' :הינזנטל

 ינא ,הנש םיעברא ינפל ,ותוא יתרכהש זאמ' היפל ץומא וסיג לע והימרי לש ותרעה

 לפטמה ,יניפיליפה וקסיצנרפ לש וירבד תאו ,(126 ימע) 'תוכחל ול תתל ןכוסמש עדוי

 תטימב םויה עצמאב הנישב עקש ,הלילה לכ תוחורב םחלנש ,ץומאש רחאל ,ןקזה ירעיב

 היה םנמואה .(362 ימע) 'ךתשא תא דבאת אלש ,עברא דע קר' ןושיל ךל יתתנ :ותודלי

 ןמזה תוצבשמ םואיתב ךרוצה םא ,ןכתיי ?ןושיל ךישממ היה םא ותשא תא דבאמ ץומא
 הביציה ,החוטשה תויגוזבש רשפא ,וז טבמ תדוקנמ .יחרכה הכ אוה הלאינד ןיבל וניב

 רשאכ .ץראל הלאינד לש התרזח םע הנפמ ללוחתמ הלאינדו ץומא לש םינשה תכוראו

 ילוא ,שדחמ םרוביח תא תוהשהל ןוצר' וב ררועתמ הפועתה הדשב הלאינדב ןיחבמ ץומא

 הבוש רחאל ןושארה הלילב םג .(367 ימע) 'הליבשב אוה ןימז דימת אלש שוחתש ידכ

 ,היזיוולטה לומ בשוי אוהו הנשי איה :תורחא ןמז תוצבשמב םיינשה םיאצמנ הלאינד לש

 .םויה ךשמב ןשי ירהש ,(374 ימע) 'דש ומכ רע'

 הנישו תורע ירוזחמ לש ביטומ לע םסובמ והימריל הלאינד ןיב רשקה ,תאז תמועל

 זמרה .(Fuchs 1985, 78-81) םירישה ריש תליגמ ירוביג לש הלאל המודב ,םיכופה

 ,הינזנטל העיגה םע והימריו הלאינד לש הנושארה םתשיגפ םרט דוע ערזנ ךכל ןושארה

 ־תרוזפ וילא אובת איה םא [...]' ןכש ,ררועתהל הילעש הניבמ תינונשיה הלאינד רשאכ

 ריבגיו התייווה תא [?םיחופתב] דפרי ,הלעב ומכ ,התוא םידרי אוה ,םישוח־תהק ,חור

 לש ובצמל רשאב הנושארה הנחבאה רחאל .(41 ימע) 'התוחאל השעש ומכ ,התולת תא

 לעו התוחא לע תונורכיז וב ררועל ךרד אצמת אל איה םא' יכ הלאינד הניבמ והימרי

 םאו וריעת םא' קוספה לא זמראה ןאכו ,(111 ימע) 'הליבשב תאז השעי אל אוה ,המצע

 המכ הלאינד תא ריהזמ והימרי .רתוי ריהב ,(ז ,ב) 'ץפחתש דע הבהאה תא וררועת

 גצומ הז ןיינעב םהיניב דוגינה תומוקמ המכב ךא ,ןמזב ררועתהל הילעש םימעפ המכו
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 אוהש דע [...] והימרי לש ושאר תוסופר עעונתמ ימדקה בשומב' רשאכ לשמל ,שרופמב

 רשאכ וא ,(107 ימע)'התונרעב ותסיג תרעוב ירוחאה בשומב לבא .המדרתל תיפוס טמשנ

 לש הרוקיב תילכת .(111 ימע)ןשי הסיג דועב תודידב השחו הלילב תמדרנ הנניא הלאינד

 ,הלאינד רשאכ תשממתמ - המצע לעו התוחא לע תונורכיז והימריב 'ררועל' - הלאינד

 ןשיה והימרי עגר ותואב .הלילה עצמאב והימרי לא העיגמ ,םדריהל תלגוסמ הניאש

 .םימעפ שש ר"וע שרושה רזוח םהיניב תלהנתמה החישבו ,(349 'מע> 'תחאב ררועתמ'

 אוה תימחידי w ןמורבו ,עשוהי תריצי ללכב םינפ יובירב עיפומ הנישה ביטומ

 ירוביגש תונושה תוטימה רואיתב ומכ ,ליעל ורכזוהש הלא לע םיפסונ םידברב םג טלוב

 ץומא ,האפרמב םילוחה תטימב והימרי ,והימרי לש ותטימב הלאינד) ןהב םינשי ןמורה

 בשומב) םירחא הניש תומוקמו (ויבא תיבב ותודלי תטימבו ותלכו ונב תיבב הפסה לע

 תירוד .(תירטאיכיספה תיבב הסרוכ לע ,הברעה בלב לספס לע ,תינוכמה ךותב ,סוטמה

 תדרח תגציימכ עשוהי תריציב הנישה תסיפת תא תנייפאמה תוינשה תא תראתמ פוה

 ,םייטוראה םיפחדל םייטאנאטה תוחוכה ןיב קבאמ ;תושדחתהל תישונא הווקת לומ תוומ

 הנישל הבש ,עשוהי לש תמדקומה ותריצימ לידבהל .תוומה תוחוכ ןיבל םייחה תוחוכ ןיב

 תיתודידי יפא ןמורב היתוביסנו הנישה ירואיתב תוננובתה ,תוומה לא רישי רשק היה

 תספתנ הנישה :גבלגזנ ןמורב רבכ לחהש ךילהתה ךשמה לע ,פוה ירבדל ,העיבצמ

 ידכ הב ןיא תוומה לע העידיה םגש םייח ,םיינעבותו םיססות םייח לש ילרגטניא קלחכ

 קר ,יניעב ,םינוכנ הלא םירבד .(2007 פוה) םהמ קלח הווהמ תוומה ךכיפלו ,םתימצהל

 אלא תננערמו הביטימ הנישב ללכ רבודמ ןיא ןמורב םיבר םיעפומבש םושמ ,םקלחב

 ומולח לשמל) םיינאיגנוי םייביטקלוק תונורכיז םכותב םירצואה תומולח תסומע הנישב

 לש היתומולח וא ,םילשוריב תסנכה ןיינבבש תילעמב ףוס הל ןיאש הדירי לע ץומא לש

 הבהא תשפחמה הרוחשה תינדוסה לעו םיביבחו םירז םילעבב הלעב תפלחה לע הלאינד

 אלו ,ירוד־ןיבה רבעמלו תרוסמל ,םייחל רשפ קינעהל הרומא וז ןיעמ הניש 16.(םילשוריב

 .תוומה תא חרכהב למסל

 הנוש תונשרפ קינעהל שיש המוד ,ןמורב הנישה יעפומל םינוכנ הלא םירבד םא םג

 ןווגמ ךותמ תחא הפש לע עיבצמ הז חתמ .הנישל תורע ןיבש חתמה םצעל תצקמב

 ,גולאידה ךוויתה תמת ןיינבב ףסונ ךבדנ הווהמו ןהב שודג ןמורהש םינומיסה תופש

 האירק ,ךכ לע ףסונב .חיש־וד להנל ןתינ וכרדש ףתושמ רדת תאיצמ רחא שופיחבו

 תורעה ןיב תילסקודרפ הימוטוכיד לש המויק לע דמלל היושע הז רשקהב הליגמב הבושק

 תוסחוימ הבהאלש ךכב רקיעב תאטבתמ הבהאה לש היצקיפינוסרפה ירהש ,הנישה ןיבו

 ;(ז ,ב)'ץפחהש דע הבהאה תא ורךועת םאו וריעת םא' :תופייע לשו תוררוע לש תונוכת

 ,'םויה תמדרת' רופיסב רפסמה לש ומולחב םירישה רישל זמראה תא המ־תדימב םיריכזמ הלא תומולח 16
 .(1963 עשוהי)ן?וז\ תרונ ץבוקב ללכנש
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 דוכלמה םג ןומט ךכבש אלא .הנישה ןמ 'םייחל התמקה' ותועמשמ הבהאה שומימ ,רמולכ

 איה ךכיפלו ,תוומכ הזע איה תררועתמ הבהאהש עגרב ירהש ,םיסחיה תכרעמ שומימבש

 תא הוולמה ,וז תיטנרהניא תויגרט .הנישה - ןמסמה לא התשרב לפנש ימ תא הבישמ

 ןיב רשק ונכותש אישל התייפיצש ,ןמורה תארוק תא םג התעמ הוולת ,הליגמה תארוק
 .דבלב רצק ןמזל שממתת םירוביגה

 יאובת ןונבלמ יתא ,הלכ ןונבלמ יתא .2ה

 תולוקה ינש לש ינויוושה טאודה אוה םירישה ריש תליגמ לש ףסונ ידוחיי ןייפאמ
 לש הטילשה תונויסינ ןיב לקשמה יוויש לשב ,(Pope 1978, 210) וב םיעמשנה םייזכרמה

 םייקל שקבמ דודה 17.היערה לש תויביטקאה רוזיחה תומזי ןיבל (Falk 1982, 100) דודה

 ,ןונבל יצעמ המלש ול השעש 'ןויריפא'ב ,וב הטילש ול שיש םוקמב הבהאה שגפמ תא

 שקבמ דודה .תועבגה לע וא םירהה לע ,ןאצה ירכב אלו ,(ט ,ג) ןמגראמו בהזמ ,ףסכמ

 ,דודה לש ותורמ תא לבקל הנכומ הנניא ,תאז תמועל ,היערה .לוענמ םג יוצר ,תלד

 'יאובת ןונבלמ יתא ,הלכ ןונבלמ יתא') הרובע יחרכהכ ול המדנש ,ולש יווילל ןיתמהל

 ,המצעב וירחא תשפחמ ףאו חותפ םוקמב שגפמה תא םייקל אופא תשקבמ איה ;([ח ,ד]

 תובר םימעפ אשונ הטילשה קבאמ .םהיניב לקשמה יוויש תא תרמשמ איה ךכבו ,התמזימ

 הבהא ןיב דירפמה קדה וקה הליגמב קדבנו בשו קדבנ ךכו ,ינחוכו יטסירטילימ יפוא

 הבהאה ייומידב ,רישיה ונניינעמ הז ןיאש ףא ,ךכל רבעמ .המילא הטילש ןיבל תננוגמ

 הנבהל תפסונ אצומ תדוקנ קינעמה ,תיטסירטילימ הרבח לש בחרה המלוע ףקתשמ

 םישש המלשלש ותטמ הנה' קוספב לשמל ,דחי םירשקנ הטילשבש יטרפהו יללכה דציכ

 דחפמ וכרי־לע וברח שיא המחלמ ידמלמ ברח יזחא םלכ .לארשי ירבגמ הל ביבס םירבג

 - (ח־ז ,ג) 'תולילב
 18.תימואל היצנטופמיא ינפמ ששח ,השעמל ,אטבמה קוספ

 ביחרהל ךרוצ ןיא יכ דע טלוב הכ הלאינדל ץומא ןיבש טאודב ןויוושה רדעיהש המוד

 ימע) תקתשמ הטילשל יוסיכ השעמל איה ץומא לש תינגאדה ותבהא .רובידה תא וילע

 וחוכב רבדה היה םא ;(40 ימע) הלאינד לש התייווה תא ץומא דפרמ התועצמאבש (33 ,19

 'there is no male dominance, no female subordination, and הליגמב יכ תבתוכ לביירט סיליפ 17

(45 ,1973 Tribie) 'no stereotyping of either sex. הליבוה טאודב הבר תוינויווש האורה האירקה 

 השיא ידיב וליפא ילואו תירטנצוניג תואר תדוקנמ הבתכנ הליגמהש הנקסמל םיטעמ אל םירקוח

 ואר) תירשפאה הדיחיה השיגה הנניא ינויוושה טאודה תסיפת יכ תודוהל שי .(317-283 ,1968 ןייטיוג)

 .ןאכ עצומה ינשרפה ךלהמל המיאתמ איה ךא ,(21-7 ,1995 רמייהנפוא לשמל
 וא 'הערפ יבכךב יתסס' לשמל ,םיפואב םייטסירטילימ םה היערהו דודה לש הבהאה ייומידמ םיבר 18

 ,'הבהא ילגז ולגדו' :המחלמל למסכ השעמל שמשמ אוה תילאפה היצטונוקה תורמלש יומיד ,ילגד'

 תליחמ' וליפאו 'תומחה ירמש' ,'וילין יולת ןגמה ףלאי ןכו ,'ךראוצ דימ לדגמכ' ,'ת1לגךנכ הלעא'

 .תונחמה ינש ילייח - 'םינחמה
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 בהוא' עמשנ וניא אוה הלאינד םע ןופלטה תחישב .(127 ימע) היתומולחב םג טלוש היה

 הרדעיהבו ,(133 ימע) 'הטילש שפחמ ,חור רצק ,הנורסחמ דרטומ קר אלא ,עגעגתמ וא

 תלבקמ ,הדצמ ,הלאינד .(80 ימע) ןרומ ,ונב לא הטילשב ולש ךרוצה תא הנפמ אוה

 לבס ינפמ ןנוגל ידכ הב שיש הרובס איהש םושמ הייחב ץומא לש ותטילש תא הענכהב

 הילא הוולתמה תונמאנבש ישפנה טקשה תא תרשפאמ איהו ,(158 ימע) שואייו רתוימ

 הל רמואו הלאינדב טולשל הסנמ והימרי רשאכ ,תאז תמועל .(215 ,197 ימע ןכו ,םש)

 ,הב הרוצאה דרמה חור תצרפתמ ,(186 'מע> 'ךדבל ןאכ יבבותסת אל ןפוא םושב תא'

 ףא ,חכוותהל הכישממ איה'ו ,ןטלתשה ץומא יפלכ םינשה לכ התנפוה אלש חור התוא

 .(םש) '"[...] ילע תוירחא ךל ןיאו ,ץומא אל רתא" .המ םשל תעדוי הניאש

 ןיב ,לארשי ןיבל הקירפא ןיב ןאכ להנתמ ונניא יתלילעה טאודה ,םירבדה ןמ הלועכ
 ריש תליגמו ,והימרי ןיבל הלאינד ןיב ,המצע הקירפא ךותב אלא ,ץומא ןיבל הלאינד

 ,ןמורה םויסב הלעב ץומאל הלאינד לש היינפה ,ןכל .קמוע תינבתכ וב תשמשמ םירישה

 ,ינוריא ךפונ הטוע ,(375 ימע)'טאוד ,יתא דחי [...] רישת םא םולכ ךל הרקי אל [...]'

 ענומ ,ינוסינוא ,יביטקיפ אוה ןמורה לש וכרוא לכל ץומאל הלאינד ןיב טאודה ירהש

 ענכנ דחא לוק ובש ינויווש־אל טאוד ,הדמולמ םישנא תבוח חוכמ אמש ,לגרהה חוכמ

 לוקל ןיזאהל הנווכ וא תונוכנ ,תורשפא וב ןיאש ,ינשה לוקה לש תקתשמה ותטילשל
 .גולאיד ללכב ןיא גולאיד בורמ .רחאה

 םימשב ירה לע םילייאה רפועל וא יבצל ךל המדו ידוד חרב .3ה

 יפל ,תיבויח הבושתה הרואכל ?והימרי ןיבל הלאינד ןיב טאוד םייקתמ ןכא םאה ךא

 .תולוקה ןיב תוינויוושל קבאמו םיכופה הנישו תורע ירווחמ :ליעל ובצוהש םירטמרפה
 תריציב תוישנה תורוביגה תא תראתמ בד־ןב הצינ .רתוי םיבכרומ םירבדהש אלא

 ,2006 בד־ןב1 'םילעב תורבוקה תויתוכמס תוטפוש לש הכורא תרוסמ'ל תוכיישכ עשוהי

 תא טילשהל תבהוא ,(347 ימע) 'הרמוחב הביגמו תטפוש' ,איה ןכ המשכ ,הלאינד .(166

 םידפרמה םירבגה לש הטילשה ילבכמ ררחתשהל השקתמ ,דגנמו ,התביבס לע הנוצר

 ירהש ,והימרי לש הלאמ םג אלא הלעב ץומא לש וילבכמ קר אל ,הביבסש םלועה תא

 .(363 ימע) 'תולעב רטש' ול םג הקינעה םהיניב זמורמה ינימה שגפמב יכ השיגרמ איה

 ,ןטלתש רבג הדצלשכ קר החוטב שוחל הל רשפאמ הלאינד לש התוישיאב והשמש המוד
 ויסחי תכרעמ תורמלש ,ידוהיה םעה לש ויפואל עגונה ףסונ ירוגלא דממ ךכב שי ילואו

 .תרחא םימש תוכלמל תונפלמ ענמנ אוה תאז לכב ,ןטלתשהו אנקה ויהולא םע השקה

 הב ףלוח ,והימרי ןיבל הניב שחרתהש המ לע רוחאל הסיבמ הלאינד רשאכ ,תאז םע

 שאב ליערהל אל ידכ ,בושל ונממ עונמל ;היומסה התנווכ התיה תאז ילוא' :רזומ רוהרה

 ףא .(רוקמב השגדהה ;363 ימע) 'הידכנ תאו הידלי תא .התחפשמ תא ולש תיתודידיה

 .תוומל הליבקמכ ,ןאכ שי םלוע תיילגה לש שנוע ,שממ לש הרובק ןאכ ןיאש יפ לע
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 םירוביגה םיללוצ םייתחפשמ םירשק םע םישטשטימ םייטורא םירשק רשאכש ןכתיי ,ןכא

 אוה ,וטקפ הד וא (שוריג) הרוי הד ,תוומ ובש םלוע ,אטח לש תואב ןמוסמה םלועל

 רבדמב והימרי לש ותולג ,הלילעב הז בלשמ יכ רורב ,םוקמ לכמ .דחי םג הלואגו שנוע

 ,הנטקה תוחאה לש הנוצר חוכמ ,סנואמ םא יכ ןוצרמ תוקתנתה דוע הנניא ינקירפאה
 יבצל ךל־המ־זו ילוד חרבי :הבוהא תא ,השעמל ,תשרגמ םירישה ריש תליגמ םויסב םגש

 ןושלב ילוא) הנמזה ךכב תוארל ןבומכ רשפא .(די ,ח)'םימשב ירה לע םיליאה רפעל וא
 ינפל ולשמנ תועבגהו םירהה ירהש ,הידש לע חונל דודל תארוקה ,היערה לש חוהנ יגמ

 הליבומה ,הבהאה תא שממל תלוכיה רסוחב הרכהכ תאז שרפל םג ןתינ לבא ,םיידשל ןכ

 .וכרדל הנפי םידדצה ןמ דחא לכש בטומ יכ הנבותל

 היפל הביחרמ תועמשמ ןאכ לבקמה ,בד־ןב לש החוסינכ) 'תירותשעה המגידרפה'

 זומת לאה תומ לש סותימב רושקה יגרוטיל וירנצס תראתמ המצע םירישה ריש תליגמ

 תוחאה ידיבו הלאינד ידיב ףתושמב תשממתמ (וליצהל ידכ לואשל רתשיא תדיריו

 לא ךרדב הווחה ןמ תינוכמה תא האיצומ (357 ימע) 'טלחומו ריהמ קותינב'ש ,תינדוסה

 לש התעד תא הסיפמ ףאו הריחבמ אלש תוקתנתה והימרי לע תרזוג ,הפועתה הדש

 תיפולחה ותועמשמ הנהו 19.(358 ימע) 'ןאכ ראשיהל ול בוט'ש ךכ לע הירבדב הלאינד

 המבה ןמ םידדצה דחא תא שרגל שי ,תמייאמ תיגולאידה תואיצמה רשאכ :טאודה לש

 םישרמה טאודה ,ילוא ,איהש - םירישה ריש תליגמו ןמורב ינבמה טאודה .רבדמה לא

 ארקמב רתויב
 אל ,טאוד ןיא הבש תואיצמל םיינוריא האווסה יעצמא ,הז ןבומב ,םה -

 ,הבשקהה רדת תא אוצמל תלוכיה רסוח לשב אלא דחא לוקב םירבדמ גוזה ינבש םושמ

 .רתוול וליפא ילואו היתפמא תולגל ,תוהדזהלו ןיבהל ןתינ הכרדש תפתושמה הפשה תא

 .תקולחמה יעלסל רבעמ לא רחאה תא שרגמ םידדצה ןמ דחא ,ךכמ האצותכ

 ,ב) 'ךל יכלו יתפן יתיער. ךל ימוק' ,םירישה ריש תליגמבש ידדהה שוריגה .דועו תאז

 ושוריגו ,(די ,ח) 'םימשב ירה לע םיליאה רפעל וא יבצל ךל־המךו ילוד חרב' לומ (י

 וז ,ןמורה לש תיזכרמה הנצסה ךות לא םהינש םיזקנתמ ,הלאינד ידיב והימרי לש יומסה

 גרהנ ובש םרכ לוטב תיבה גג לע והימריל תרמוא הרהה תיניטסלפה תיטנדוטסה הבש

 :ונב לייא

 ,ונלש העונת לכב םיטלוש םתאו ,םימ םתחקל ,תומדא םתחקל [...] םכמ םישאוימ רבכ ונחנא

 תא הלאינדל האיבמה איה ,(54 ימע) םינבאבו םיצעב תונכושה תושודק תוחורב הנימאמה ,תוחאה 19

 ידכ הלאינד ףטעתת ובש ליעמ ותוא ,(92 ימע) ילוש התוחא לש החיר תא רצואה חורה ליעמ

 ימע) לודגה חאה לש ותטימל התסינכ םרט הסרתהב טושפת ןכמ רחאלו התוחא לש החור לא רבחתהל

 ןיבש רשקה לע םירבדמ םהש רחאל םישחרתמ הלאינדל והימרי ןיב םינושארה הברקה יעגר .(351
 הבשומ םוקמ ,האפרמב םייקתמ םהיניב שגפמה לש ואישו ,(124-123 ימע) והימריל תינדוסה תוחאה

 זרזה השעמל איה תינדוסה תוחאהש אופא ןכתיי .הלש־התטימב ,רמול רשפא ,טעמכ - תוחאה לש

 תוילאוטסקטרטניאבש יומסהו יולגה םירשקנ ךכב .הלאינדל והימרי ןיב םיסחיה תכרעמ תוחתפתהל

 .רגסנ תויחאה שולש לגעמו המצע
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 ללפתהלו םכתא אונשל קר ?ונל ראשנ המ זא [...] םכילא ףרטצהל םג תורשפא ונת תוחפל זא

 קוניתה וליפא .הפמ וקלתסתו לקמה תא םעפ דוע וחק [".] המידק [•••] הפמ וזוזתש עגרל
 .(322 ימע) הזל הכחמ ילש ןטבב

 תויצאוטיס ןיב תוילמס תויגולנא תיינב אוה עשוהי לש ותריצי ינייפאממ דחא

 ;Morahg 1982, 179 ;41 ,1992 רזע ;422 ,1979 ץרג) תוימואל תויגוס ןיבל תויתחפשמ

78 ,2006 Domb). הבהא ,םיאושינ יסחי דוחייבו ,החפשמ יסחי יכ בתוכ ומצע עשוהי 

 םה ןכ לעו ,תומכוחמו תוקד ,תוכובס תוירסומ תואוושמבו תומלידב םירישע ,תידדה תולתו

 (םימעפל ,תועדומ־אל) תויצביטומ תריקחל דקומכו יטילופו יתרבח יומידכ שמשל םימיאתמ

 שקיב ינאזנ רוב ןמורב םא .(170-164 ,2008 עשוהי) תימואלהו תיתרבחה הירוטסיהה לש

 לא. עסונ ןמורב םאו 20,יביטקלוקה עדומ־אלל יוטיבכ יתחפשמה עדומ־אלב שמתשהל עשוהי

 תוילמס םישנ יוביר ןיינעב תקולחמה לש תיביטמרונה תויטנוולרה רסוחל קינעה ףלאה זבגת

 גולאידה שמשמ תיתודידי יטא ןמורב ירה ,םייוושכע םיירסומ םיאשונל העגנש תירופטמ

 ,המדנ ךכ ,םילשבה .יניטסלפ-ילארשיה גולאידב ןוידל ןעשמ תדוקנכ יתחפשמ־םינפה

 אל תיתודידי יפא. ןמורבש השוחתה ןמ ררחתשהל השק םלוא ,ןאכו ןאכ םילשכ םתוא םה

 לשמה תא םהל קינעהו ויארוק לש תטשפומה תימושייה הסיפתה תלוכי לע רבחמה ךמס

 תיטנדוטסה ןיבל הלאינד ןיב הלבקהה ,הז ןבומב .תוטובב וליפא ,ןירשימב ולשמנ תאו

 שומישהש ןועטל תשקבמ ינא ןאכש אלא .םומעשה ןמ הב שיש דע הפוקש הכ תיניטסלפה

 דודיחל רתוח אוהש םושמ תירופטמה היגטרטסאל ףסונ דבור קינעמ םירישה ריש תליגמב

 לאיצנטופ וב שיש ,גוזה ינב ןיב ימנידהו ןועטה שגפמה .הבהאה ןיבל הטילשה ןיבש חתמה

 בוש םישגפנו םידרפנ םיינשה היפלש ,םירישה ריש לש הרופטמה אוה ,רתויב םילא

 דוקירה .רחאה לע ותוהז תא תופכל דחאה לש תלוכיה רסוח לשב לוכהו ,בוש םידרפנו
 תומדקתה ,הייחדו הכישמ לש דוקיר אוה ,הבוהאהו בוהאה לש ,היערהו דודה לש ידדהה

 תא תספותה ,תוימואלה .הרופטמה לש הדוקיר אוה ,המשגה וב ןיאש ,הז דוקיר .הגיסנו

 אל הייפיצב קוחרמ תקזחומ איה הליחת - הבוהאה תויהל תכפוה ,הבוהאה לש המוקמ

 .גוזה ןב שוריג תועצמאב המצע תא םישגהל תשקבמ איה ךכ רחאו תשמוממ

 ןיבל םירישה ריש תליגמ לש תירוגלא־תימואלה התועמשמ ןיבש בחרמה ךות לא

 ןיבל הלאינד םע והימרי להנמש חישה ןיב הלבקהה תבאשנ תיטוראיתישיאה התועמשמ
 ־איהש - תיטוראה הדגאה תכפוה ךכ .תיניטסלפה תיטנדוטסה םע להנמ אוהש חישה

 .עתעתמ לא ידיב תקנעומה תוהז לש הדגאל ,תימואל ההימכל - הרופטמ רבכ המצע

 חיכנהל התרטמש תינרדומטסופ הרימא תפקשמ םירישה ריש תליגמב הריחבה ,הז רשקהב

 לשב תרצונ וז הרימא .'םואל' ,'החפשמ' ,'הבהא' םיגשומה לש םלופרעו םתוילזונ תא

 הכרעהל לדומ תקפסמ הליגמהש םושמ ךכמ תוחפ אל ךא ,הליגמב תינבומה תועמשמ־ודה

 .1995 בד־ןב לצא םיעיפומה םינושה םירמאמב ךכ לע ואר 20
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 תקסוע םירישה ריש תליגמ ,וללכב ארקמה תמועל ,ירהש .הלא םיגשומ לש תשדוחמ
 תינפוג איהש הבהא :הל םיידוחיי םיחנומב תראותמו תשממתמה הבהא ,רחא גוסמ הבהאב

 תומילאהשו חרכהב תידדה הנניאש הבהא ,םידלי תדלוה וא םיאושינ הנניא התרטמ ךא

 .הנממ דרפנ יתלב קלח איה

 הלכ יתוחא יניתבביל .ו

 אמש וא - החוכ הניינעש וז איה תיתודידי יטא ןמורב תוחתפתמה תומתה ןמ תחא

 םייתפש בינ ביבס תענתומ הלוכ הלילעה .גולאידב ךוויתה תלועפ לש - החוכ תולבגמ

 םיקהל ול םרגו עמושה לש ישגרה םלועל קוידב עלק יאלש רסמה רסומ לש ללמוא
 רסמה רסומ לש תירקמ וא תנווכמ הדיעמ .(2007 בד־ןב) 'תיתודידי שא' לש 'השדח תד'

 דמלל ידכ הב שיש ,תחא החפשמ לש תיטרפה הירוטסיהב הנפמל סיסב תויהל תכפוה

 - םייארקמה םיכוותמה לש הז תא ריכזמ ןמורה לש יביטאיצוסאה בחרמה .ללכה לע

 תוישגר תויצלופינמ םא הייהתה תא ררועמו - םשג ,תורה םישנ ,םיתמה תייחת ,םילדגמ

 .ונימי לש םלועב חילצהל תויושע יארקמה םלועב ולשכש

 תמת דודיח ךרוצל תיתודידי w ןמורב שמשמה רתויב טלובה יתורפסה יעצמאה

 ימע) תינרדומ תירבעל סמיי'ג ךלמה לש ך"נתה ןמ יארקמה טסקטה םוגרת אוה ךוויתה

 תרשל הדעונ תילגנאל הרומכ הלאינד לש התומד תיינבש המוד .(291-290 ,277-276 ,261

 - וז הרטמ
 ינושל־ץבה ךוויתה

 איה הדימ וזיאב המצע תא לואשל תארוקל םורגלו -

 ול סחייל ןתינש המצעה תדימ המו ,תירבעב בותכה ,ירוקמה יארקמה טסקטה ידיב היובש

 בוציעב ןנובתהל ןיינעמ ךכ לשב אקווד .תיארקמ אל ,תרחא תירבעב רמאנ אוה רשאכ

 :ןמורב הנושארה ךווית/םוגרתה תנצס לש יתורפסה

 תנשו םגרתמה לש ומש רפסב םירסח םנמוא .הרז הפשב ך"נתב אורקל הל ןמדזה אל םלועמ

 [...] םמיייג ךלמה לש ןשוימה םוגרתה הזש הל הארנ הבגשנה תילגנאה יפל לבא ,םוגרתה

 ידכ ורדחל רמת תא ןימזהש ,הלחתמה ןונמא לע תארוקו 'ב לאומש'ב יארקאב תחתופ איה

 ןאכ םגרותמ ,a couple of cakes - תוגוע יתש ול ןיכתש
 תאזה הזורפה תא תאצומ איהו -

 .(261 ימע) תבבלמו הריהב

 יארקמה טסקטה דהדהמ 'תבבלמ' הלימבו ,'תבבלמ' תאזה הזורפה תא תאצומ הלאינד

 'תמבל יתש יניעל בבלתו יתיחא רמת אנ אובת' ויבאמ ןונמא שקבמ ובש ירוקמה

 םיבש ןאכש אלא .ילגנאה םוגרתב תארוק איהש יפכ ,'תוגוע יתש' אלו - (ו ,גי ב"מש)

 ןיינבב ארקמב עיפומ ב"בל שרושה ירהש ,הלא םע הלא שחלתהל םייארקמה םיטסקטה

 ןיב יקסטורגה קחרמה רצונ ךכו ,םירישה ריש תליגמבו רמתו ןונמא רופיסב קר לעיפ

 תאירק ןיבל ,(ח ,םש) 'תובבלה תא לשבתו ויניעל בבלתו' קצבה תא החקלש ,רמת

 קנע דחאב ךיניעמ (תחאב) דחאב ינתבבל הלכ יתיחא ינתבבל' ,תירופטמה ותוחאל בוהאה
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 ,ךפהה םגש רשפאו ,רמתו ןונמא רופיסב םירישה ריש יקוספ דוהדה .(ט ,ד) 'ךינרןצמ

 התסיפת ןיב ,תומילאו הלחמ ןיבל הבהא ןיב ,הביבלה תשיל ןיבל בלה תכישמ ןיב תמעמ

 .החפשמה ךותב תוירע יוליגל יואר אשומכ התסיפת ןיבל הבהא אשומכ 'תוחא'ה לש

 הלודג האנשל הלודג הבהאמ ןונמא רבוע תחא בכשמ תחבאב ,ובש ,רמתו ןונמא רופיס

 'הבה?« רשא הבהאמ האנש רשא האנשה הלודג יכ' - התיעבמ ךופיה תבוגתב ,רתוי דוע

 ןיב קחשמה .םירישה רישבש הבהאה גשומ לע רערעמ טבמ קינעמ - (וט ,גי ב''מש)
 תירופטמה תועמשמה ןיב ,סנוא הפוסש תינלוח הבהא ןיבל הלחמל הליבומה הכז הבהא

 תוירישה תורופטמה לע הטוע ,תיגולויבה התועמשמב תוחאה ןיבל הבוהאכ 'תוחא'ה לש

 גשומה תא קרפמו (1998 ןויה) רועכו ירגלוו ,ילאיר שובל םירישה ריש לש תונדועמה

 ןונמאב קסועה טסקטה םוגרת תלועפ ,הלאמ רתוי ךא .םיינרדומטסופ םיסיסרל 'הבהאי
 ןונמא לש ותבהא יכ הריהנמ - םירישה ריש תליגמ םע ,ורותב ,רשקתמה - רמתו

 הדיחיה הרוצב םייקתהל הבהאה השעמל רשפא אל שוביכה השעמש ינפמ האנשב הפלחתה

 גוצייו ךווית יסחי רדעיה לע תססובמה תיגוציי אל הלועפכ :םייקתהל לוכי אוה הבש

 ימוק ןונמא הל רמאייו' :ענמנ יתלב שוריגה ,ךכשמ .תואיצמה ןיבו ,ןושלה ,ןוימדה ןיב
 הליגמבש שוריגה ןיבש רשקל הקינעמ םידדצה־תבר תוארמה תנומת .(וט ,גי ב''מש)'יכל

 .ףסונ יטאופ קמוע ןמורב והימרי לש וישוריג ינש ןיבל

 הנשבלא הככיא יתנתוכ תא יתטשפ .ז

 הלבקה - תיניטסלפה תיטנדוטסהו והימרי יסחי ןיבל הלאינדו והימרי יסחי ןיב הלבקהל
 ,םיפסונ םידבר - םירישה ריש תליגמב ימואלה ןיבל יטוראה ןיבש בחרמב תערתשמה

 הליגמה לש אישה תנומת יכ רמול רשפא .הצמחהה דבור אוה ,יניעב ,םהב בושחהש

 קפוד דודה Shea}.21 1980, 378) היערה לש וזו דודה לש וז ,גולאיד תופנכ יתשמ היונב

 - היערה לש התלד לע
 אלמנ ישארש יתמת יתנוי יתיער יתיחא יל יחתפ קפוד ךוד לוק'

 תבזכאמ התבוגתו ןושיל הבכש רבכ היערה םלוא - (ב ,ה) 'הליל יםיסך יתוצוק לט

 .(ג ,ה) 'םפנטא הככיא ילגר תא יתצחר הנשבלא הככיא יתננוכ תא יתטשפ' :העיתפמו

 דציכ תוארהל הסנא הז ףיעסב ?תצמחומ הבהא לש יגרט רופיסב ןאכ רבודמש רשפא םאה

 .ןמורבש הלופכה הצמחהה תנומתב הליגמבש הצמחהה תנומת תפקתשמ

 קפוד ידוד לוק .1ז

 וזל המוד ךרדב תחתפתמ והימריל הלאינד ןיבש םיסחיה תכרעמ ,הלעמל יתרעהש יפכ

 שי .הנפמ תדוקנב ןאכ רבודמ יכ םיניחבמ תחתפתמ המרד םירישה ריש תליגמב ההזמה השיגב םידדצמה 21
 תוקחרתהה תליחת תא ןאכ םיאורה שי ,םייטסאיכ םידדצ ינש ןיב עצמאה תדוקנב רבודמ יכ םירובסה

 .שדחמ בוש ליחתהל שי הנממש ,הליגמה לש אצומה תדוקנל הרזח וז הנומתב םיאורה שיו ,גוזה ינב ןיב
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 .הייחדו הכישמ לש תונצס תועצמאב רמולכ ,םירישה ריש תליגמב יתלילעה ךלהמה לש

 ,תונולחה ןמ חיגשמ ,לתוכה רחא דמוע דודה דועב שגפמה לא עיגהל הסנמ היערה

 'יתיחא יל יחתפ' - שגפמב ןיינועמ דודה ןכמ רחאל .הלגתמ וניאו םיכרחל דעבמ ץיצמ

 תטרחתמ איה ףוסבל .וצחרנ רבכש הילגר תא ףנטל הצור הנניא היערה םלוא - (ב ,ה)

 תמצעהל בושח יעצמא ,הז רשקהב .אוושל ךא ,בוהאה רחא םישופיחב םיקוושב תצצורתמו

 תכפוה הבש ,ליעל תראותמה הנומתב ואישש ,תלדב הקיפדה ביטומ אוה יטמרדה חתמה

 .הצמחה לש לולח לילצל הווקת לש השיקנמ הקיפדה

 רחאל ,והימרי ןשי ובש רדחה תא הלאינד תשפחמ הקירפאב התוהשל ןושארה הלילב

 הלע הלש םדה־ץחלש השא' יכ יוארש םושמ תאזו ,הליבשב ירוקמה ורדח תא הניפש

 'הבל לע קיעי והשמ םא הלילב קפדתהל תיאשר איה תלד וזיא לע עדת הנורחאה הנשב

 הבהאה' :שיגדמ והימרי רשאכ הז רשקהב תרכזומ ,התמה תוחאה ,ילוש םג .(117 ימע)

 'קופדל ילב הלש רדחל תסנכנ םא וליפא [...] יאנת םוש ילב דימת התיה ךיילא ילוש לש

 :רוזיחה עסמ ךישממ ,סעכה יעגר רחאלו 22,ליפה לצא רוקיבה רחאל .(192-191 ימע)

 הנימזמ איהו הנשי אל הלאינדש אדיווש רחאל קרו ,הבר תונידעב קפד ורדח תלד לעו'

 םירישה רישב תקסועה היולגה החישהו ,(215 ימע) '[...] םנכנ ,סנכיהל תויבבלב ותוא

 בושו .(307-306 'מע> תסנכנו החותפה האפרמה תלד לע תקפוד הלאינדש רחאל תמייקתמ

 קמח ידודו' קוספל זמרא - 'הינפמ קמחתהל ךישממ אוה'ש הלאינדל רורבו ,גוסנ והימרי

 ותבהא םשב ותוא עיבשת איה' םתדירפ תארקלש ששוח אוהש םושמ - (ו ,ה) 'רב^

 רזוחה קוספל ליבקמה ,הז טפשמ .(338 ימע) 'התחפשמ םע רשק לע רומשל התוחאל

 דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא [...] םלשורי תונב םכתא יתעבשה' םירישה רישב

 שמשמ תיטמרדה ותנומתבש ,םיינשה ןיב שגפמה לש ואיש תא םירטמ ,(ז ,ב) 'ץפולתש

 (349 ימע) תלד דועו (348 ימע) תלד תחתופ הלאינד רשאכ ,יזכרמ דיקפתב תלדה ביטומ

 23.והימרי אצמנ ובש רדחה לא

 רשאכ ,לפנש לייחה לע הלמחה לשב ותטימב והימרי תא ררועל האב הלאינדש רשפא

 ןיבש המאתהה רסוח ,קויד רתיל ,וא ,תוומה ןיבל הבהאה ןיבש רשקהש הניבמ איה

 ןיידע הרובחהו' תרזוח הלאינד תא ראתמה טפשמה :םירישה ריש תליגמל זמרא עלבומ וז הנצסב םג 22
 טפשמל ליבקמ ,(186 ימע) 'התארקל אציש ,והימרי לש ודיב תזחאנ איהש דע - הפרמ אל ,היתובקעב

 .ןד ,ג) 'ונפ־וא אלו ויתזחא ישפנ הבהאש תא יתאצמש דעי

 שגפמה רואיתב םג אוצמל רשפא ומצע ילאוטסקטרטניאה רשקה ךותב הרתסהו יוליג לש המוד הקינכט 23

 .לארשיל תושבי תומצע המע תחקל הנממ שקבמה ,תחלשמה שאר ןיבל הלאינד ןיב ןיטולחל ינוטלפאה

 הלאינד ןיב רתוי רחואמ םייקתהל דיתעש יתימאה שגפמה לש המרטה ןיעמכ ,הליגמל זמרמ רואיתה

 אובל ןוכנל אצמ תחלשמה לש קהבומה לאוטקלטניאהש הדבועה הל האימחמש ןוויכו' :והימרי ןיבו

 ,הלילה־תנותכ תא תטשופו ,ול חותפל לכותש דע טעמ ןיתמהל ונממ תשקבמ איה ,הרדחל תישיא
 [...] תלדה לא תשגינ איהש ינפלו [...] תינקירפאה הלמשה תא תשבולו ,הינפ תא ףוטשל הפחי הצרו

 תועשעתשה הז רואיתב תוארל רשפא ,דגנמ .(292 ימע) 'הפחי הדועו לוענמה תופכב תזחוא איה זאו
 .ירקיעה רסמל רבד הפיסומ הנניאש תפסונ תירופיס
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 .רוכינב רוחבל וא ,ויללכו ויקוח יפ לע םלועב תויחל :הריחב בייחמ ,םייחה ןיבל הבהאה

 והימרי לש תוקתנתהה תנומתל תיכפוה הנומת רצייל שקבמ תלדה תחיתפ רואית ,ןכ לע

 ול האיבהש םיירבע םינותיעב השודג תיקש שאה לא ךילשמ אוה הבש ,הלילעה תליחתב

 שא תינושל תפשוחש הנטק תלד חתופ ,דודה לא תוריהמב שגינו [...]' :לארשימ הלאינד

 m.(59 ימע)'תיתלדה תא רוגסל רהממו הלוכ תיקשה תא שאל ףחוד סוסיה ילבו ,הלחלחכ

 ריש תליגמב הצמחהה תנצס דקומכ וב הכורכה תוילמסה לע ,תלדב הקיפדה ביטומ

 תוחא דימת יראשית תא ,הרירב יל ןיא ־ןתיא' .תפסונ תועמשמ ןאכ אשונ ,םירישה

 הדעונ 'הנטק תוחא' יוטיבב הריחבהש ןכתיי .הלאינדל והימרי רמוא ,(62 ימע) 'הנטק

 ,(59 ,2007 ןהכ) תוירע יוליגכ םהיניב עגמה לש ויפוא תא שטשטל
25 

 הב שי םלוא

 השענ המ הל ןיא םיךשן הנטק ונל תוחא' רמאנ םש ,הליגמב ןורחאה קרפל זמרא םג

 הילגז רוצנ איה תלד םאו ףסכ תריט הילג7 הנבנ איה המוח םא .הב רבדיש םויב ונתיחאל

 ךלהמב תדחוימ תוסחייתהל םיכוז הנטקה תוחאה לש הידש ,ןכא .(ט-ח ,ח) 'זרא חול

 רפרפא בלח התוש ,(68 ימע)'המודק הקיני תעונתב' המצע תא המידרמ הלאינד :הלילעה

 הייזחה תא הריתמ ,(118 ימע) '?יממ בלח ?הממ בלח ?המ לש בלח לבא' המודק םא לש

 ימע) 'םתוננערו םבוטיח לע ורמש' םישיש ליגב םג רשא ,(86 ימע) הידש תא תררחשמו

 'התודלי לש בלחה ליבש תא םיררחסמ' הל םירכומ אלה םיינקירפאה םיבכוכהו ,(207

 םיידשה ךרד םייקתמ הלאינדל והימרי ןיב ינימה עגמה םג רבד לש ופוסב .(100 ימע)

 בישתש דוסל תרכזמ ,ןטק רהס ,ןמיס וריתוי הידשל ךומס תופרפרמה ויתפשו ,דבלב

 הלילה תוצחב בשוי הלעב תא הלאינד האור הלילעה תא תרגוסה הנצסב .לארשיל המע

 שואייב הלאינד בושחת ,'תולגל לגוסמ דוע דשה' .'דש ומכ רע' ,היזיוולטה יללצ ןיב

 .דשל אמש וא דשל הנווכה םא ההות תארוקהו ,(374 ימע)

 םירישה ריש תליגמ םע דחי עשוהי םדקתמ הנטקה תוחאה לש הידשל עגונה דגיהה ןמ

 החיטמ איה ,והימרי לש ותונטלתש דגנ תדרמתמ הלאינד רשאכ .תלדהו המוחה ביטומ לא

 ינב תרבחב יל םיענו יל בוט דימת ,דבל תויהל תבהוא אל ללכב ינא ,ילושל דוגינב' :וב

 תקחורמ ,המוח תחאה :תויחאה יתש לש ןהיתויומד ןמורב תובצועמ ךכ .(186 ימע) 'םדא

 ,החותפו תפפור ,תלד היינשה ;התוישנ תא הקיחדמו הלבאב העוקש ,התביבסמ תקתונמו

 הכבמה ,הלאינד .דוס לש רוריפ וליפא רומשל תלגוסמ הנניאו םדא ינב תרבח תבהוא

 הטרחב והימרי תא תפתשמ ,התוחא לש הדובאה תוישנה תא והימרי לש ותטימב המורע

 עורקל התוא חירכהל ,ילוש לצא םג תלדה תא אוצמל הלדתשה אלש לע השח איהש

 לש הידש לע תופרפרמה והימרי לש ויתפשב .םהילאו םייחה לש הסינכ יחתפ הלבא ךותב

 .גכ-בכ ,ול והימריב תראותמה תיארקמ היצאוטיסל רישי זמרא איה המצע וז הנומת 24
 לש ותסיפתו ,ליעל הנודנש ,(261 ימע) רמתו ןונמא רופיסב 'תבבלמ'ה האירקה םה ךכל םיקוזיח 25

 ידכ (59 ימע) 'ןיטולחל הרוהט הטימ'ל הקוקז הנטקה תוחאה םג ,הלודגה תוחאה ומכ היפל והימרי

 .הוולש הניש ןושיל
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 םכותב רועפה הצמחהה עצפ תא תוחאל לודגה חאה םגו הנטקה תוחאה םג וסני הלאינד

 שיש ,החנהב תאז לכ .המוחה ירמוש ויה אלש ךכ לע ,הלודגה תוחאה תא וריקפהש לע

 .תוומ לע תוצפל הלוכי הבהאהש ,הילשאה ןמ הב

 ךנושל תחת בלחו שבד .2ז

 חיש־ודב תאצמנ והימריל הלאינד ןיב םיסחיב הצמחהה תמת שומימ לש יארה תנומת

 תארוק ואישבש ,םרכ לוטב תיבה גג לע תיניטסלפה תיטנדוטסל והימרי ןיב להנתמה
 לש הבושק האירק .קלתסהלו םידודנה לקמב בוש זוחאל ומע ינבלו והימריל תיטנדוטסה

 םיזמרא הלגמ ,הלאינדל ןמז רחאל וילע רפסמ והימריש יפכ ,חיש־ודה רואית ךשמה

 .םירישה ריש תליגמל ןיעה ןמ םייומס

 '?המש המי

 .'דיגהל הבריס איה'

 .'ךתוא הענכש תמאב איה וליאכ התוא טטצמ התא'
 ילייא היה ול ירה .בלה תא טבצ ןויריהה םגו .הלש ישנה ןוחטיבב .המישרה לבא הענכש אל'

 .'הקותמ תירבע םע קונית תדלוי התיהש ,תאזכ הלכ ןימ תויהל הלוכי ,דתיה יל םג ,יח

 '?הקותמ ןבומ הזיאב ?הקותמ תירבע םעפ דועי

 ,םכתא תאנוש ינא ,דיגהל םוקמבו ?באכאאלךיא ,תרמוא איה ,יל באוכ דיגהל םוקמבש [...]'
 .(322 ימע) '?םישנאה םכתא ואנשי אל ךיא ,תרמוא איה

 הרדגה) םש תרסח איה .תימואל תואיצמ לש ףוקש גוצייכ ןאכ תבצועמ תיטנדוטסה תומד

 םירצוי ,'הקותמ'ל הלש תירבעה תא םיכפוהה ,הנושל תחתש בלחהו שבדה לבא ,(תימואל

 ,ףסונב .הפשבו ןושלב הרושקה ךוויתה תמת תא םיעמשממו רוביד ןיבל שבד ןיב הברק

 לא םג חרכהב בחרתמ (אי ,ד) 'ךנושל תחת בלחו שבד' יארקמה יוטיבל יומסה זמראה

 ףוגה ןיב רורב רשק רצויו (םיפסונ תומוקמו ,ח ,ג ימש) 'שבךו בלח תבז ץרא' קוספה

 אלא םעה קר הנניא רבכ היערה .(Van Dijk-Hemmes 1993, 194) יפונה בחרמה ןיבל

 תיניטסלפה תיטנדוטסה לש בלחהו שבדה לומ הלאינד לש הידש תועבגו ,ץראה םג

 לש הנוירה יכ ריעהל רשפא דוע .הלבקהה םצעבש תיביטרנה תויסחיה תא תומיצעמ

 תלבוקמה תיתדקע־טסופ תויכשמה תרושב םיאשונ 26הנטבבש 'דליה תוקיתמ'ו תיטנדוטסה

 רבכ תיתודידי w ןמורבש אלא 27,(399 ,1995 ולש ;201 ,2006 בד־ןב) עשוהי תריציב

 דליב רבודמ םש םאו ,(156 ,1997 עשוהי) ףלאה םרת לא עסמ ןמורב דליה רואיתב םג ךכ לע ואר 26

 לא רבעומה ,ןאכ ההזה ילולימה רואיתהש ירה ,(ילארשיה רבצה לש ,ילוא ,תילמס הנומת) ידוהי

 .תכפהמ תועמשמ םירבדל קינעמ ,יניטסלפה רבועה

 אלש המ תא ,רתי־שוריפ וליפא ילוא ,עשוהי שרפמ תיתרדידי to ןמורבש השוחתה ןמ ררחתשהל השק 27

 ןיב קומעה רשקה .(1995 ,עשוהי) 'השומימ ידי לע הדיקעה לוטיב' תא רמולכ ,ינאמ דמ ןמורב ןבוה

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:45:32 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 105 'יתיארו לכוא הככיא'

 םידקענ םניאש םיבוהא[ה] םינב[ה]' תיירלגבו ,תמה ילארשיה לייחה לע תלכאמה הדרי
 'םהיפתכ לע תלטומ אובל דיתעל המלש הלואגו םולש תמישמש ינפמ עשוהי תוריציב

 .הווקת אל םגו וב ןיא תובידנ תפיטש ,בדנ ,הלאינד לש הדכנ רתונ (211 ,2006 בד־ןב)
 הצמההל תילסקודרפ דגנ־תבוגתכ ,יניטסלפה רבועה יפתכ לא תקתעומ הלואגה תמישמ

 ילבמ תרכ הילע ואיבי תורתי תובידנו תושיגר :אצומ הנממ ןיאש תילארשיה תימואלה

 לכ ןיא תובידנ־יטנאבו תוימהבב ,דגנמו ,יניטסלפה דצה ןמ תוהדזה וא םימחר ררועל

 .תדקפתמו האירב הרבחכ התויכשמהל הווקת לש ץורע

 הבהא שקבל ןברד יביטית המ .3ז

 דחמ םירישה ריש תליגמ תאירקב תועמד דע והימרי שגרתמ עודמ ררבל רתונ תעכ

 םהב םיארוק םאש ןעוטו םיאיבנה ירבדב ותמח תא הלכמ אוה עודמ אסיג ךדיאמו ,אסיג

 יניינעב אל אוה םעזהו ,םיהולאל םעה לש תונמאנב רושק הזה קדצהש ררבתמ' קמועל

 השאל יאנק ,ףרוטמ לעב ןימ םצעב אוהש ,םיהולאב הדיגב לע אלא ,וטנ הנמלאו םותי

 המ םלוא .(274 ימע) 'ויתודוקפב התוא תונעל ךישממו רבדמב הילע שבלתה אוהש תחא

 תורמל ,ומצע איבנה והימרי !עבטמה התוא לש םידדצה ינשב רבודמ ירה ?ןילי יכ ול

 לישממ ,םירישה ריש תליגמ לש היצזירוגלא עצבמ ,ויתואובנ תא הוולמה הנושה ןוטה

 תועצמאב הבבושה תבל תימלושה תא ךפוהו הבהאו רוזיח יסחיל םעהו םיהולא יסחי תא

 שקבל ךכרד יבטית המי) הבהא - ןבומכו ,תונז ,הדיגב ,האנק ,תונמאנ לש תורופטמ
 .([גל ,ב 'רי] 'הבהא

 .הלילעב ינשה טוחכ הרוזשה ךוויתה תמתב ,יתטישל ,הצוענ וז ההימת לע הבושתה

 הדיגבה השעממ עבונ ונניא םעה ןיבל םיהולא ןיב םיסחיה תכרעמב לשכהש ןעוט והימרי

 תויהל וליכשה אל םייטרפ־םיישיא םיכרצ לשבש ,םיאיבנה דצמ יוקל ךוויתמ אלא ומצע

 ןיאו ,םהינעמנ ידי לע ונבויש ךכ םיהולא לש וירסמ תרבעהל יואר יביטקייבוא רוניצ
 ך"נתב האירקה ןמ ויתויווח תא ראתמ והימרי רשאכ 28.יתד םזינוטרופוא תלוז רבד םהב
 :האלה ךישממו תישארב רפס לש םייתחפשמה םירופיסה ינפ לע ףרפרמ אוה

 השמ ןיב םיכוסכסהו םיקבאמה םיליחתמ רבכ םש .שמוחה ירפס ראשב יתארק תצק ךכ־רחא

 והימרי לש ותומדבש המוד השעמלו ,ך"נתה רפסב האירקל םירוביגה לש םסחיב םג אטבתמ םינמורה

 תא דקעש רחאל ינאמ םהרבא לש ותומדב ללוחתהש הזל המוד ךילהת ללוחתמ תיתודידי to ןמורב
 .תורחא תויורשפא ורחבנ וליא הרוק היה המ קודבלו םיירוטסיה םיתמצ לא בושל םישקבמ םהינש :ונב
 ,ידמ תינענכ ילוא ,ידמ הלודג תיתודידי יס*ב ארקמה לא הווהה ןמ הרישיה הציפקהש המדנש אלא

 .ארקמה םע תובתכתהה לש םייעקרק־תתה םיטביהב אקווד דקמתהל יתרחב ןכל .ידמ הפוקש יאדוובו
 .תופסונ תונשרפו רקחמ תודובע סנרפיש בחרמב רבודמש קפס ןיא ,םוקמ לכמ

 ,2008 ןרוא) 'קוחשו תוחנ יטסיזנמיג לולעת' איהש רובסו וז הנעט לע עשוהי תא ףקות ןרוא ףסוי 28

 .ללוכה יתורפסה ךלהמב תילכת שי עשוהי גיצמש הנעטלש ריהבי ןלהלש טסקטה .(85-84
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 וליחתהו ,םהילע תוחנל דמוע המ ושיגרה הארנכ םינכסמה [...] םיירצממ אציש ףוספסאה ןיבל

 שי [...] .דחא ןטק םעל הלפטנש ,תינעבותו הפיקת תד ,תאזה תימסוקה תדה דגנכ םמוקתהל
 ךכ הז םא .ותוא וחצר לארשי־ינבש אלא ,יעבט תוומ תמ אל השמש תנעוטש תזעונ הירואית

 .(273 ימע) [...] הנש םיעברא־סישולשב הזה חצרה תא ומידקה אל םהש לבח [...]

 תא וליפאו איבנה והיעשי תא ומעו איבנה והימרי תא והימרי דימעמ םימשאנה ןכוד לע

 :ארקמה יקלח לכ תא השעמל םיגציימ הלא השולש .ונבר השמ ,םייארקמה םיאיבנה לודג
 תארקנה הכיא תליגמ תא םג בתכ תרוסמה יפלש ,והימריו ,םיאיבנב והיעשי ,הרותב השמ

 לש ןוכיתה חירבה תא ריהנהל היושע םהיניב רשקה תנבה .םיבותכב ,באב העשתב

 .ילגעמה ךלהמה תא םילשהלו (272 ימע)'הזה םעה לש םינגל הרדחוהש הקומעה הללקה'

 התוא תועצמאב םעה לש ולרוג לעו ובצמ לע םתהימת תא ועיבה םיאיבנה תשולש

 תליגמ תחיתפ לע (ילאוטסקטרטניא ומצע אוהש) שרדמה רמוא ךכ .'הכיא' :ןושל עבטמ

 :הכיא

 :רמא היעשי .'ידבל אשא הכיא' רמא השמ .הימריו היעשי ,השמ :'הכיא' ןושלב ואבנתנ השולש
 ,א השרפ [רבוב תרודהמ] הבר הכיא) ...ידדב הבשיז הכיא' :רמא הימרי .'הנוזל התיה הכיא'
 .(הבשי הכיא הייד

 שי יכו ירקמ ונניא וז ןושל עבטמב שומישה יכ הניבה שרדמה בתוכ לש הדחה וניע

 הלאשהש יפ לע ףא .(761 ,2000 ץיבוביל) םיאיבנה תשולש לש תולאשה שולש ןיב רשק

 הנומש הרמאנש תירוטר תואטבתהב הצוענ איה ,ןברוחה תלאש איה רתויב תבאוכה

 שרוש .(בי ,א 'בד) 'םכביךו םכאשמו םכחרט ידבל אשא הכיא' ,ןכל םדוק הנש תואמ

 ,השמ לש ותגהנה תא בשייל ךרד אוצמל תלוכיה רסוחמ אופא קנוי ירסומה ןברוחה

 ודיקפתב לשכ השמ .םיטושפ םדו רשב ינב אוביר םישיש לש םכרד םע ,םיאיבנה לודג

 - תיגולואית תכרעמ לכב היוצרה הנחבהה ןכלו ,םעה ןיבו םיהולא ןיב ךוותל
 בוט ןיב

 םעה לא םיהולאה ןמ הכלהכ הרבעוה אל - רוסאל רתומ ןיב ,רקשל תמא ןיב ,ערל

 תרווחתמ ךכ .(יטילופ חצר חצרנ אלא יעבט תוומ תמ אל השמש ךכל הליבוה ףא ילואו)

 ןומט איבנה והימרי לש ונולשיכ שרוש :ןמורב והימרי לש תיארקמה היפוסוירוטסיהה

 אבנל אל ידכ קר וב רזחו בשו וב רזחש ,(277 ימענ 'האנהב ןברוח תאובנ' אבנתהש ךכב

 ,תאזמ הרתי .דוע 'אבנל ימל ול היהי אל'ש איה תישיאה התועמשמש תינפוס האובנ

 תראופמה ןושלה ןיב ירשפא יתלבה רעפה לשב ויעמוש בלב עוגפל חילצה אל והימרי

 רשקהב הלימה תיעמשמ־וד המכו - םוידמה .םישקה םירסמה ןיבל תטנפהמה הקירוטרהו

 .רסמה לשכנ ,םוידמה לשכשמו ,ךווית תלועפ לכב רסמה אוה - האובנ לש

 יתיארו לפוא הככיא .4ז

 קד שחלל ןיזאהל ילש ,גולאידה ןוימדל תרשפאמ ינא ינשרפה ךלהמה לש הז בלשב

 יוטיבה לש םינושה םיעפומב םידהדהמו םימעופה םייתיתשתה םיטסקטה ןיב קדה ןמ
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 תא יתטשפ' הלאשב תלפוקמ הליגמה לש הצמחהה תנצס ,רוכזכ .'הכיא' באוכהו ירזכאה

 אורבל תונוכנ רדעיהב .(ג ,ה) 'םפנטא הככיא ילגר תא יתצחר הנשבלא הככיא יתננוכ

 יקוח לע ,קחשמה יללכ לע תוחפל םיכסהל תונוכנ רדעיהב ,םידדצה ןיב תכוותמ הפש
 רתומ הצק ירקמ וליאב ,בישי ימו חתפת ימ ,היצנוטניא וזיאב ,ןכיה ,יתמ - חישה

 וז הלאשבש רבתסמ .םיסחיה תכרעמ תא ררועל תונמדזהה הצמחוה - םילכה תא רובשל

 לכוא הככיא' :'הכיא' ימעטב תנגנתמה תפסונ תיארקמ תומד לש התאירק םג תדהדהמ

 .(ו ,ח רתסא) 'יתדלומ ןדבאב יתיאד! לכוא הככיאו ימע תא אצמי רשא הערב ,תיארו

 עומשמה לא םחייתהל אלש השקתמ ינא ,עדרפצ תציפק לש גוסב רבודמש יפ לע ףא

 ימואל־ירוגלא ץח ןיבל יגרט הבהא רופיס ןיבש בחרמב .'תדלומ'ו 'םואל' םיחנומל יסחיה

 הבוזע השאכ' התמ ילוש הלודגה תוחאה ךכמ האצותכו ,יתחפשמ־םינפה גולאידה ץמחומ

 תא תווחל הבוריס לשב ,הנטקה תוחאה ,הלאינד ידיב שרוגמ והימרי ;'חור תבוצעו

 ,תרושקת רסוחב ךורכה ינסרהה ךילהתה רווחתמ תארוקלו :םייאמהו השקה גולאידה
 תיניטסלפה תיטנדוטסה לש היתולימב .תדלומה ןדבאמ דצ לכ לש קומעה ששחב ושרושש

 שואייה לפוקמ ,(322 ימע)'?םישנאה םכתא ואנשי אל ךיא [...] ?באכא אל ךיא' ,והימריל

 .דחי םג גולאידה ידצ ינשב ררושה

 יט« רפסה ,השמו והיעשי ,והימרי לש 'הכיא' םוקמב יכ רמולו גילפהל רשפא ,ךכשמ

 דודמ תצרופה האובנ אבנתמ אוה ,באכא אל ךיא .עשוהי לש 'ךיא'ה תליגמ אוה תיתרדידי

 הז םוקמ ,תירוטמרופר הרימאל םוקמ רתונ םא םגש השוחתו םייח ןויסינ לש עבעבמ

 תא רבדל םוידמכ שמשל תורפסה ומכ ןיא ,ןכא .לילכ ץמחוה ףא ילואו דואמ רצ רבכ

 וכרד םיאיבנה ילודגש תועמשמה שקומל רע עשוהיש יפ לע ףא ,תאז םע דחיו .םיהולא

 ןיבש ברה ןוימדה ,טלקיהל םג ולכוי םירבדהש ידכ ןוכנ ךוויתב ךרוצה אוהש ,וילע
 לש ותרמוח ילואו .החלצהל הבורע הנניא הנבהש דמלמ תויארקמה תואובנה ןיבל ותאובנ

 .ירשפא ונניא הכוכירש דע הלודג הכ רסמה

 םוכיס .ח

 תא ןוסינואב תומזפמ ,םירישה ריש תליגממ היערב תרשקנ ןהמ תחא לכש ,םישנ עברא

 ,הל הדבא תוינימהש הוואנו הרוחש תינדוס תוחא :תיתרדידי w ןמורב הצמחהה ריש

 החוכב שיש הנטק תוחאו ,שבדו בלח תבז תיניטסלפ תיטנדוטס ,המוחכ הרוגסה תימלוש

 .םיבורק קיחרהלו םיקוחר ברקל ,תותלד רוגסלו חותפל

 יתש עמשממ םירישה ריש תליגמל רושיקה דציכ תוארהל יתיסינ הז רמאמב

 תובתכתהה תנבה .ויתולבגמו ךוויתה לש וזו (טאודה) גולאידה לש וז ,ןמורב תומת

 תלילע תסיפתו םירישה ריש תליגמ לש טשפה תמר םע ןמורה לש תילאוטסקטרטניאה

 ינש ןיב הבשקה ללכל לישבמ ונניא הבש גולאידהש תחתפתמו תיתודחא המרדכ ןמורה

 ןמ תצק וריהנה ,םייפהפיה הבהאה ייומיד ךותב הב תורוזש תוינחוכהו הטילשהש ,םידדצ
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 רקיעבו ,ךוויתה תמת .ןמורב טאודה (רדעיה) לש רדוסמה בוציעל תחתמ שעוגה סואכה

 תיטנדוטסה תאשונש 'הכיאה םואג'ב תדדחתמ ,ףתושמ חישל רדתב ןושלבו הפשב קוסיעה

 רושימ ןיבל ירוגלאה רושימה ןיבש בחרמב התבצה לשב ,והימרי ינזואב תיניטסלפה

 קוסעל שקבמ ,והימרי ,ןמורה רוביג רשאכ אקווד .הליגמבש תיטוראה הבהאה לש טשפה

 םג אלא יביטקלוק ןורכיז קר אלו ישיא ןורכיז קר אל ,ןורכיזב קסוע ך"נתה ,החכשב

 םיטסקטה ןיב םייעקרק־תתה םירשקה ,ןכל .ףוס אל םגו הלחתה ול ןיאש ילגעמ ןורכיז

 תומילאה ויתואובנ ,רמתו ןונמא רופיס) ןמורב םיעיפומה םירחאה םייתיתשתה םייארקמה

 םמצע לשמ ףקות םילבקמ (ותיערמ ןאצ ןיבו ונבר השמ ןיב תרושקתה רסוח ,והימרי לש

 .השימשו תכוותמ תיגולאיד הפש תאיצמ יאבש הצמחההו לשכה תא םימיצעמו

 שא ןמורבו ,תויתרבח־תוירסומ־תויטילופ תודמע לע יולגב ריהצמה בתוכ אוה עשוהי

 תא חתפלו חוטשל והימריל חינמ אוה רשאכ דוחייב ,ןתווסהל חרוט ונניא אוה תיתודידי

 לכל תיתודידי שאב הרוי אוה תירסומ־תיתרבחה תרוקיבה תא .םיינכרא םימואנב ויתועד

 םא .םירדרדימ ונלוכ הילאש םוהתה לש החתפ לע ,אבנתמ אוה ךכ ,תאז לכו ,םינוויכה

 לע תונוש תוירוטסיה תופוקתמ דומלל היה ןתינ ףלאה זמת לא עסונו יגאמ רוב םינמורב

 .תואיצמה איה הלילעהו הלילעה איה תואיצמה תיתודידי יטא ןמורב ,ונימי לש תואיצמה

 םושמ אקווד ,ןמורל רכינ יתורפס חפנ קינעמה אוה ,ויתולוק יובירב ,יארקמה טסקט־תתה

 .ידגנה ןוויכב (םג) ןאכ לעופ ,ךכיפל ,עומשמה ךילהת ;הלמסהה לש התויחטש

 איהש רמול ןתינ .ך"נתב רתויב ידוחייה רפסה ילוא איה םירישה ריש תליגמ ,הינכתב

 קיידפא ןו'גש ןבומב ,םיאיבנה ירפסל דוחייבו ,ך"נתה יקלח ראשל דגנ־לקשמ תשמשמ

 :וילא ןווכתמ

We trust the bible a bit more because it contains, in all its helpless, shameless force, the 

Song of Solomon, when we need a balance to prophetic polemic (Updike 1997, 10). 

 תיטקלאיד האירקו ,תחא הנועבו תעב יכ"נת־יטנא ביטרנו יכ"נת ביטרנ הליכמ הליגמה

 אוהש ,הבהאה אשונב ןוידה ,ךכ .תוקצומ תומדנה תומכסומ שדחמ ןוחבל תעייסמ היקרפב

 תליגממ םינכת לש ילאוטסקטרטניאה אוביה ארקמל תררועתמה הנושארה היצאיצוסאה

 ,תונשוכר ,תימצע הבהא ןוגכ םיגשומ לע רועישל ךפוה ,ןמורה ךות לא םירישה ריש

 יהמ שדחמ רידגהל תארוקה תא םיבייחמה םיגשומ - הטילש ,תומילא ,האנק ,המקנ

 ןיבל 'הבהאי גשומה ןיבש ירוגלאה קחרמה .התושממתהל ףואשל קדצומ םאו הבהא

 תויסחיהו ,התוהמב תינרדומטסופ ,תטלחומ אל תועמשמ לבקמו םצמטצמ 'םואל' גשומה

 ימע) 'ימרי ומכ אל וא ימרי ומכ' :ולש םויסה ירבדב תפקתשמ ןמורה לש תירוטסיהה

 .'טאוד'ה לש ותוהמ איה־איה וז תוינש תמנפה .(375

 ןיבו םיטסקטל םיטסקט ןיב םירשקל קר תלבגומ הנניא תילאוטסקטרטניא הריקח
 .תוברת לשו חוכ לש תויגוס םג ,חרכהב ,תברעמ איה .היינשל תחא תיתורפס תשרומ

 לש הירוטסיהמ תוקלצ ,יתורפס קר אלו ,יתימא רבע שי ,תוארוקל ומכ ,םיטסקטל
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 ,הנוש יעקרק־תת רופיס הב הלגמו הליגמב תארוקו הבש ינא הנהו .םירשקו םיטקילפנוק

 יאנת יפ לע םדאל םיהולא ןיב היש־ודה איה ולוכ ארקמה תועמשמ םא .לכסתמו יגרט

 םיינשה ןיבש רשקה תא תררועמ םירישה ריש תליגמ ,ירוגלאה ןבומבש ירה ,תירבה

 רשאכ ,תונעלמ קמחתמ ינשה ךא ארוק דחאהשכ הרוק המ :שדחמ ותוא קודבל ידכ קר

 ,תמשגומ יתלבה הבהאה ?שגרמ דוחיא הירחא תררוג הנניא 'תימלושה יבוש יבוש' השקבה

 ,תחא הנועבו תעב ורמשלו םהיניבש רעפה תא םצמצל םיבהואה םישקבמ התועצמאבש

 ןבומב .חותמ ,קתונמ ,םלש יתלב ,רותפ יתלב אוהש הנעמו האירק לש לגעמ תרצוי
 .טסקטה ןיבל תארוקה ןיבש חתמה םג אוה הז חתמ ,ןאכ וילע דומעל וניסינש

 היפרגוילביב

 תיריא ,ינורחא

 /עשוהיו הדזרחש לע םירוהרה :הלילו הליל ףלא תוישעמ וא ףלאה םות לא עסמ' :1998

 .47-45 ,1:גע םיעאמ

 ךירא ,ךבראוא

 .םילשורי ,קילאיב דסומ ,אורק 'ב :םוגרת ,םיזמיוב :ח"ישת

 יאחוי ,רמייהנפוא

 סיליטורי ירקחמ ,'תיטורא הריש לש לובג הרקמכ םירישה ריש :הקושת לש הקירוטר' :1995

 .21-7 ,וט תירבע ת־גרפזהב

 ךלמילא םירפא ,ךכרוא

 ,ל ץיברת ,'ירצונ־ידוהיה חוכיוהו םירישה רישל םניגירוא שוריפו ל"זח תושרד' :א"כשת

170-148. 

 ףסוי ,ןרוא

 .ןויצל ןושאר ,דחי ,תילארשיה תררפיסב תגרוגשמ :2008

 ןמרדיב ישו המלש ןמרדיב

 הנרא :ךותב ,'תובהא לע תובשחמ :הבהא רשא הבהאהמ האנש רשא האנישה הלודג יכ' :2005

 לת ,ביבא לת תטיסרבינוא - תומר ,רב™. לע זגרפפשוג ,(תוכרוע) הונ הנחו ילתפנ ןב

 .432-415 ,ביבא

 הצינ ,בד־ןב

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,עיה־הי ב"« לש י1*זנ רזנ לע םירקתמ וןב\ן? •ידגמ ןתיבב :1995
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 ךתליהת איהו :2006
 .ביבא לת ,ןקוש ,וזע םומעו עשוהי ב"א ,ןובגע י"ש תוריציב םיגויע -

 תותשק ,'עשוהי ב"א חסונ ןושלב יוסיכו יוליג' :2007
 http://keshatot.org. ,ןווקמ תע בתכ -

1 =il/Index.asp?ArticleID=l 125ÄCategoryID= 185<fcPage 

 ללה ,לזרב

 םירפוסה תדוגא ,תיטסילאירטמ תירבע תרופיס ,'עשוהי .ב.א ירופיסב תיתשת לש החוכ' :1974

 .177-149 ,ןג תמר ,הדסמו םירבעה

 בד המלש ,ןייטיוג

 לת ,הנבי ,אר?מב םיתיע ,'םירישה ריש רפס לש ילמסה ושוריפו יתורפסה ויפוא' :1968

 .317-283 ,ביבא

 תירונ ,ץרג

 ־\מים ,'עשוהי .ב.א לש תרופיסב םיילאוטקא םיטקפסא :הירוטסיה ,הרבח ,תורפס' :1979

 .432-422 ,9 האיר\?

 .348-343 ,22 האירן? ןמימ ,'"ולופופ יטנאוואי'ל "ינאמ רמ" ןיב' :1991

 תירוד ,פוה

 .18.2.2004 ,'םירפס' ,ץראה ,'םיכורא םיטוח לש ןרשק' :2004

 ורמאנש םירבד ,'עשוהי ב"א תריציב תותימו תוטימ ,הניש ילוגלג ,סיזופרומ ינמוס' :2007

 .2007 סראמ ,הפיח תטיסרבינוא ,'עשוהי ב"אל םינפ םיעבש' יאטיסרבינוא־ןיב סנכב

 ריאי ,ץיבוקז

 דבוע םע ,יארקמל יעדמ שוריפ :לארשיל ארקמ' תרדס ,שוריפו אובמ םע םירייסה ריש :1992

 .םילשוריו ביבא לת ,סנגאמו

 םייח ,ןויח

 רפסה יתבב ך"נתל םירומל תע בתכ :\?רפה לע ,'?תוביבל אקווד ןונמא שקיב עודמ' :1998

 .14-12 ,15 םייללכה

 'ב םהרבא ,עשוהי

 .79-63 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ןקוה תדמ ,'םויה תמדרת' :1963

 ץבו\? :ידגנה ןוויכב ,(תכרוע) בד־ןב הצינ :ךותב ,'השומימ ידי לע הדיקעה תא לטבל' :1995

 .398-394 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,עשוהי ב"א לש ינאמ רזנ לע סירסהמ

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,'השדחה הירפסה' ,ףלאה םות לא עסמ :1997

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,'השדחה הירפסה' ,תיתודידי שא :2007
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 .ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,ןידה ןמ זבייוזענה זניוק־מפה :1993
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 הזורפבו הרישב םינויע

 רחאה רבעה ןמ הייחתה

 קילאיב לש הקיטאופה םע ריעצה ג"צא לש ותודדומתה

 רגרוביונ ןיראק

 יבצ ירוא רצי ,1923 תנש ףוס דעו 1912 תנשמ ,הלוגב תיתורפסה ותוליעפ ךלהמב

 לא הנפה אוה וחוכ רקיע תא םלוא ,תירבעבו שידייב ,תוידוהי תופש יתשב גרבנירג

 ןונגס ידכל שבגתהו ךלהש ידוחיי לוק ומצעל חתיפ הבו אקווד תידייה הפשב הריציה

 גרעבנירג) 'אטסיפעמ' המאופב ןושארה קהבומה ויוטיב תא אצמ הז ןונגס '.יטסינרדומ

1979 [1921/2], 378-317; 2007 Neuburger), ינפל החתפו 1921 תנשב גרבמלב המסרופש 

 דחא ,השרווב םיידרגנווא םיררושמ תצובקל ףרטצהל תורשפאה תא ריעצה ררושמה

 תונמנה תוריצי ג"צא רביח השרווב .תע התואב תידייה תורפסה לש םיבושחה היזכרממ

 תעה בתכ תא רואל איצוה ףאו תידייה הפשב תיטסינויסרפסקאה תורפסה בטימ םע

 לע םשאוהש םושמ ןילופ תא בוזעל ץלאנש רחאל ,1922 תנש ףוס תארקל .ם^רט^בלא.

 ןילרבב ררוגתהל ג"צא רבע ,תירצונה תדה ילמס תא ללחמה יתורפס גוצייב רוזנצה ידי

 ג"צא לחה ןילרבב ותוהש ךלהמב .(35 ,2002 ןורימ) תיתורפסה ותוליעפ תא םש ךישמהו

 הצרא ותיילע םעו ,(33-32 ,2005 ןוזנומ־ףלוו) תירבעה הפשב הריש תביתכל תונכהב

 2.ולש תידעלבה הריציה תפשל תירבעה התייה 1923 יהלשב

 תמלוהה הקיטאופ רחא שופיחה ןמיסב תדמועה ,שידייב תצמואמ הריצי לש הלא םינשב

 ,וז הנעט .ג"צא לש תמדקומה ותריש תוחתפתה תופיצרל רשאב הנעט םג הלוע וז םירבד תגצהמ
 תונש תישארב היפל תלבוקמה הסיפתה ןמ תגרוח ,ןיכומיס הל איצמהל שקבא ונינפלש רמאמבש
 'ילטנמיטנס'ה ןונגסל ףילחתכ ,ג"צא לש ותרישב 'יטסינויסרפסקא'ה ןונגסה תעפוה םע ,םירשעה

 ;67 ,1980 דלפניו ,לשמל ,ואר) 'ךרדה תציפק' ןיעמ הב הלח ,ןכל םדוק הרואכל התוא ןייפאש

 דואמ בכרומ ךרעמ ורמאמב גיצמ ןרטשרבונ .(94 ,1999 ;28 ,2002 ןורימ ;140 ,122 ,1986 ןרטשרבונ

 'יטסינויסרפסקא'ה בלשה ןיבל ,'תילטנמיטנסיה הריציה ,ג"צא לש תמדקומה ותריצי ןיב תוקיז לש

 תאז םע דחיו ,(133 ,םש) ןהיניב רבחמה עובק דוסיכ הללכהל הייטנה לע רתיה ןיב עיבצמו ,ותרישב

 .(140 ,םש) 'ותביתכב שדח ףד' ג"צא חתפ הבש הריצי 'אטסיפעמ'ב האורו תלבוקמה הסיפתב קבד אוה

 תוריצי םניינעש ,םיפסונ םירמאמב וגצוי ג"צא לש תמדקומה ותרישל רשאב יתנעטל םיפסונ ןיכומיס

 .ןהל תורחואמ וא ןאכ תונודנה הלאל תומדוק
 תובקעב ,1958-1955 םינשב םג השע ךכו ,שידייב םיריש ץמוק בתכו ג''צא רזח 1939-1933 םינשב

 .54-24 ,2002 ןורימ ואר ג"צא לש תיתורפסה היפרגויבה לע .האושה
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 לש ופוסב ג"צא תא הליבוהש ןיפיקע־ךרד ןיעמ תוארל רשפא ,ומלוע תסיפת תאו ותוא

 שידייה לא הנפ ג"צא יכ ןעוטה ,ןורימ ןד לש וירבדמ הלוע ךכ .תירבעב הריציה לא רבד

 לש שידיי תורפסל ירהש ;תירבעב ללוחל השקתמ היהש ךרדה תצירפ תא הב ללוחל ידכ

 םלוא הזורפב תיסאלק תרוסמ התייה םירשעה האמה תישארו הרשע עשתה האמה יהלש

 תורוסמ וא תרוסמ רוציל ןחוכב היהש ,יקסבוחינרשטו קילאיבכ תויומד' ירמגל הב ורסח

 התיה שידיי תריש ךות לא תינשדחה הצירפה ךכ םושמו ,,תויתימא "תויסאלק" תויריש

 .(101 ,1999 ןורימ) 'החותפ תלדב הצירפכ טעמכ

 ותביתכב םתוצחל ותלוכיב היהש רעשל השקש תולובג ג"צא הצח הלא םינשב ,ןכאו

 ביצה קילאיבש תרגסמה ץופינב הכורכ התייה וז ןיעמ תולובג תייצחש םושמ תירבעב

 הניחבמ ורידגהו הלא תולובגל רבעמ ומוקמ תא אצמש רחאל קר ,ןכ לע .ותרישב

 ותריחבש ךכמ קיסהל ןיא םלוא .תירבעה הרישה לש המוחתב אובל ודיב הלע תיטאופ

 רבד לש ורקיעב הצוענ התייה 1923-1916 םינשב ולש תירקיעה הריציה תפשכ שידייב

 ,ןורימ ןעוטש יפכ ,קילאיב םע תומיע ינפמ ריעצה ררושמה לש ובלב ןניקש ששחב

 הגצה 3.(101 ,םש) םירשעה תונש עצמאב ותישאר קילאיבל ג"צא ןיב רשקה יכ עבוקה

 דוד לשו ןרטשרבונ םהרבא לש םהיתודמע םע דחא הנקב הלועש ,םירבדה לש וז

 ,1986 ןרטשרבונ) תינוגיפא הריש ג"צא לש תמדקומה ותרישב םה ףא םיאורה ,דלפניו

 הקיטאופה םע תויתטישב דדומתה ג"צאש ןובשחב האיבמ הניא ,(66 ,1980 דלפניו ;125

 ותוליעפל תונושארה םינשב רמולכ ,1913-1912 םינשב רביחש םיריש המכב קילאיב לש

 םייזכרמ תע יבתכב וספדנ ףא םהמ םידחאו ,תירבעב ובתכנש ,הלא םיריש .ררושמכ

 ,לוכיבכ ,םיבתכשמ ,(6-4 ,1980 ןונרא) הריפצהו םלועה ,זאיסה רתיה ןיב ,הפוקתה לש

 'עווג ץיקה' ,(1902) 'המחה ימודמד םע' ןוגכ ,קילאיב ירישב םימסרופמה ןמ המכ

 תכל יקיחרמ םייוניש םהב םיסינכמ םה ךכ ךותבו ,(1905) 'ךפנכ תחת יניסינכה'ו (1905)

 (ידוהיה) םדאה תסיפת לע הז ללכבו ,תיאקילאיבה הקיטאופה לע רגית םיארוק השעמלו

 ־יתרבחה ודמעמ תלאשב קתניי־לב רשקב הרושק התייה וז הסיפת .תמלגמ וז הקיטאופש

 האמה תישארב תידוהיה תוברתה תייחת לש היפוא תלאשב םג ןכלו ,ררושמה לש יטילופ

 הפוקת התואב הברעמו הפוריא חרזמ ידוהימ םיבר לש םהינייעמ שארב הדמעש ,םירשעה
(2-3 , 2009 Moss; 47-9 ,2007 רבח ;75-8 ,2002 בשרה). 

 האמב תויפוריאה תורבחב םואלה־תונידמ שוביגל וולנש םייתוברתה םיכילהתל המודב

 ןורימ וארו ,םולב דלורה לש העפשהה תיירואית לע ןורימ ךמתסמ קילאיבל ג"צא ןיב רשקה תנבהב
 אוה ,םינושארה ויריש תא םסרפל לחה ג"צא רשאכ ,הרשע שמח ליגב יכ בתוכ ןורימ .126-125 ,1999

 ןעוטש ימכ ותמועל בצייתהל אל יאדוובו םיררושמה ריכב לש ובל־תמושת תא וילא קתרל לוכי אל'
 םתוחש ,שבוגמ יתלב ,"שלח" ררושמ הז בלשב ג"צא היה תירבעה ותרישב ןכש ,רגית ארוקו השוריל

 הרוצב וירישב עובט היה (קילאיב ידימלת תועצמאב העיגהש וז ןיבו הרישיה וז ןיב) קילאיב תעפשה

 .(94 ,םש) יתודגנתה םג וא דובכ ריכבה ררושמה בלב ררועל הלכי אלש
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 ךותב תלטובמ אל הדימב הללוחתה תידוהיה תיתוברתה הייחתה םג ,הל ומדקש םינשה
 ןתינש הריזבו ינאה לש יטנתוא יוטיבכ הספתנ וז הריש 4.התועצמאבו תירילה הרישה

 דיחיה - הווהתמה תימואלה תידוהיה תוברתה לש הניפה ינבאמ תחא תא הב בצעל

 Moss 2009 , 4-5, ;21-20 ,2007 רבח ;121 ,2001 ןילרב) ותוא בבוסה םלועה לא ותקיזו

 יתוברת בחרמ ידכל תירבעה תורפסהו תידייה תורפסה ורבחתה הז ןיינעב 5.(21, 198

 תומולג ויה וללה תויורפסה יתשמ תחא לכב ,תאז םע דחי םלוא ,(Moss 2009 , 4) דחא

 תודרפנ 'תוכלממ' יתשכ תורייטצמ ןה תחא אלו ,תונוש תויטילופו תויטאופ תויורשפא

 לש ותביתכב שידייה תפדעה תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע 6.וזמ וז תוקתונמ ףא ילואו

 אופא השק .ומע תומיעמ ענמיהל ןויסינכ אלו ,קילאיבל ותודגנתהל יוטיבכ ריעצה ג"צא

 קר [הלחה] הרישב ןשדחכו ררושמכ ג"צא לש תיתימאה תיתורפסה ותמחלמ' יכ חינהל

 .(101 ,1999 ןורימ) 'תירבעה לא שידייה ןמ ותריצי לש דבוכה זכרמ תא קיתעהש רחאל

 תוצחל זעה ונוצרל יוטיב התייה שידייב ותריחב םצעב טקנש ןיפיקעה־ךרד ,הברדא

 תידוהיה תוברתה לש ראתמה יווק תא תוותהל ואובב ,קילאיבש תולובג םתוא - תולובג

 הייחת תניחבב התייה ריעצה ג"צא לש ותריצי ,ןכ לע .םהילע רומשל שקיב ,תשדחתמה

 יטילופ יפוא תאשונה תידוהי תוברת דימעהל הליחתכלמ השקיב איה .רחאה רבעה ןמ

 ונודייש םירישה תא .ונממ לדביהל םוקמב הביבסמש םלועב תורעתהל תרתוחו קהבומ

 דיתעש רידאה חתמה תא םירשבמה םירישכ ,דבעידב ,תוארל אופא ןתינ םירבדה ךשמהב

 רחאל םירושע ינשכ םהיניב םיסחיה קותינל ליבוהלו םיררושמה ינש ןיב תולגתהל

 ,ןמצייו םייח לש ותסובתב ותוברועמ עקר לע ג"צאל ףרוע הנפי קילאיב רשאכ ,ןכמ

 .69 ,9 ,2001 ןילרב ואר הז רשקהב טרפב הרישהו ללכב תונמאה לש הדמעמ לע

 תא הביצהש ,תיטנמורה תוגהב עבקנ תימואלה תוברתל תירילה הרישה ןיבו םואלל דיחיה ןיב הז רשק

 הריצי .'ןיאמ שי' המצע תא תרצוי איהש ךכב התואמצע תא תאטבמה תיאמצעו תדרפנ תושיכ דיחיה

 .אוה־ויתולימב ,ולש ינאה תא ,ומצע תא הנובה ררושמה ידיב רתויב ענכשמה ןפואב תישענ וז ןיעמ

 ,(ילסרבינוא דיחיכ ררושמה) אוה רשאב םדאה לש בלה ישחר תא תואטבמ הלא םילימ ,דחא דצמ
 הירוטסיה עקר לע ,תמיוסמ הפשב ומצע תא עיבמה דיחיה לש ותוהז תא רידגהל תואב ןה ,רחא דצמ

 ,ולש םואלה תא קויד רתילו ,ומע תא גציימ ררושמה וז הניחבמ .תמיוסמ תוברת רואלו תמיוסמ
 .ותוא םיביכרמה םידיחיה לש ישפוחה םויקלו םעה לש תיטילופה תואמצעל ברג? אוה הזכש רותבו

 ,םש) רדרה לש ותוגה לע ןילרב היעשי לש וירבד ואר הקיטנמורו תוימואל ,הריש ןיב רשקה לע

 .20 ,2007 רבח ןכו ,(86-80

 תידייהו תירבעה תויורפסה' ,יטסישידייה ץיבונר'צ סוניכ ןמל ונייה ,1908 תנשמ לחהש רובס ןורימ

 הלוחת־רב היה אל תחאה לש המוחתב השענש המו [...] וזל וז תוניוע ףאו וזמ וז תודרפנ תוכלממ

 היפלש ותדמעב ךומתל האב ,המדנ ךכ ,ןורימ לש וז הרבס .(95 ,1999 ןורימ) 'תרחאה םוחתב םושייו

 סומ .(101 ,םש) הצרא ררושמה תיילע םע קר ג"צא תרישב עצבתהל לחה קילאיבב יתימאה דרמה

 הריציה תונשב תירבעל שידייה ןיב םירבעמה יכ הארנו ,תצקמב הנוש ךרדב םירבדה תא גיצמ

 םירפוסה וקספ 1918-1917 םינשבש יפ לע ףא ,סומ יפל .ותסיפתב ךומתל םייושע ג"צא לש תונושארה

 רצבתה םהמ דחא לכו ,תירבעהו שידייה ,תוידוהיה תופשה יתשב בותכל עירכמה םבורב םידוהיה

 ןה םתוא וחנה תידוהיה תיתוברתה הייחתל רשאב תויגולואידיא דוסי תוחנה ןתוא ,תופשה ןמ תחאב
 .(Moss 2009 , 29, 100) תירבעה תורפסב ןה שידיי תורפסב
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 חתמה רכינ הלא םירישב '.תינויצה תורדתסהה תגהנה לע קבאמב וב דדיצ קילאיבש

 הוושמה ןוידה דקומב אופא דומעי הז סחי .םלועל ינא ןיב סחיה בוציעב הנושארבו שארב

 ינש - דבלב םיריש העברא תגצהב ןאכ קפתסא תורתוימ תורזחמ ענמיהל ידכ .ןלהלש

 .קילאיב תאמ םיריש ינשל םתקיזב ג"צא תאמ םיריש

 רקיעב השבגתה תיאקילאיבה הקיטאופה יכ ןורימ ןעוט יגיגה ינ^ה ־\זנ הדירפה ורפסב
 המינה לע רבגתהל רגתאה קילאיב ינפל דמע וכרד תישארב .ררושמה תומדב הרומתכ

 ררושמה לש ותודדומתהב ,ןורימ ירבדלו ,ןויצ תביח תריש תא הנייפאש תילטנמיטנסה

 םינשב ,ןושארה בלשב .םיבלש ינשב ןיחבהל ןתינ ותרישב ינאה תובצעתהבו הז רגתא םע

 תוינש לע תססובמה ,ןויצ תביח תרישב רבודה תומד דגנכ קילאיב ביצה ,1894-1892

 ,יגוציי־יביטקלוק ןפו ישיא ןפמ בכרומה שלושמ הנבמ ,יביטקלוק ינאו יטרפ ינא לש

 רחאל ,םלואו .(31-30 ,1986 ןורימ) םהיניב ךוותמה ררושמה לש הז ,שדח ןפ םדצלו

 תא קילאיב הצימ הז ידממ־תלת ינא לש תרגסמה ךותב הריצי לש ידמל הרצק הפוקת

 וליבוה וישושיג .שדח יטאופ ינא רחא ששגל לחהו וב תומולגה תויטאופה תויורשפאה

 .(347 ,םש)יטויפ־יטתסא ןפמו יתייווח־ישיא ןפמ בכרומה ידממ־וד ינא לש וסוסיבל ותוא

 יביטקלוקה ןפה לע רותיו ךותמ ,ןורימ תעדל ,אופא רצונ הז ידממ־וד ינא
 םילימב ,וא -

 תאזה תימיטניאה תואיצמה תא םחתל ידכ .תימיטניא תואיצמ רחא שופיח ךותמ ,תורחא

 :ןורימ ריהבמש יפכ ,יטויפה ינאה תא רצבל קילאיב לע היה

 לש תישיאה ותריש תוחתפתהב 'הבתכ יל ןטק בתכמ'ו 'תובערה םייניעה' םירישה לש םתובישח

 לש הז 'תורגבתהו תורבגתה' בלשב השיגדהל דקוש ררושמהש הדוקנב קוידב המולג קילאיב

 ןמ וילא האבה העיבת לכ סורהלו קיחרהל ררושמה לש חרכהה ףאו תוכזה :ולש יטויפה 'ינא'ה

 .[...] 'יבבלבש םלועב' תוזכרתהב ול עירפהל היושעה העיבת ,ול הצוחמש םלועה

 ןהידעלבש ,תוזויבמיסה ןמ תוררחתשהה יצמאמב ול עייסלו ישיאה־יטויפה 'ינא'ה תא רצבל ידכ

 ,המכסומ לכמ רענתהל קילאיב היה בייח ,שממ לש םויק ומצעל ריתהל התע דע לוכי אל

 .(255-254 ,םש) ול הצוחמש םרוגב הז 'ינא' לש תוהמה תא תיטמוטוא תרשוקה

 ־ואינה תילטנמיטנסה הרישה וינפל הביצהש רגתאה לומ וכרד תישארב דמע ג"צא םג

 הימוחתב ףא אלא תירבעה תורפסה לש היתוזוחמב קר אל הזיחא הל התנקש ,תיטנמור

 לש ודמעמ תלאש םע דדומתה אוה םגו ,(123 ,1986 ןרטשרבונ) שידייה תורפס לש

 הבר תופירחב ףקתוה הלהשירחאל ןמצייו םייחב קילאיב דדיצ רשע העבשה ינויצה סרגנוקה תובקעב
 ותוא ריקפמ קילאיבש ג"צא שיגרה רתוי רחואמ םייתנשכ .ג''צא םהבו ,יקסניטוביז באז ישנא ידיב
 ,ג"צאש תעב ,בורוזולרא חצר תשרפב וילע ןגהלו ברעתהל ןוכנל האר אלש םושמ הלוכ המואה תאו

 ןמצייו תרבעה יכ ריהבמ ןורימ .(93-91 ,1999 ןורימ) חצרל תוירחאב םשאוה ,'םינוירבה תירב' רבחכ

 קשיח אוה .ברוצ ישיא ןובלע םג אלא תונויצל יטילופ ןוסא קר אלי קילאיב יניעב התייה ודיקפתמ
 גיהנמכו ררושמכ אוה־ובצמ םע [...] ינויצה גיהנמה תלפמ תא התהיזש היגולנאה ךות לא ומצע תא

 הכ דע ויהש ,[הקיטילופהו תוברתה] םיטנמלא ינש ןיב למשחמ עגמ הרצי היגולנאה .[...] תוברת
 .(111-110 ,םש)'ג"צא םע תודידיה רשק תוברל ,םיבר םירשק חרכהב ףרש הז עגמו .ותעדותב םידרפנ
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 .תיתוברת־תיטילופ תועמשמ התייה וז הלאשל ,רומאכו ;'םלוע'ל וסחיב ירילה 'ינא'ה

 ותרישב ףאש ג''צא ,ךפהל .םלועה לש הקחרה ידיל ותוא הליבוה אל וז תודדומתה םלוא

 ,רישב רבודה ידי לע גצוימה ,הז ינאש ידכ ,רשפאה לככ ינאה לא םלועה תא ברקל

 לש ותודגנתהל ןיערגה תא הב תוארל שיש ,וז הפיאש 8.תחא תושיל ומע גזמתהל לכוי

 ליבומ' ,תירבעה הפשב ג"צא םסרפש ןושארה רישב רבכ יוטיב ידיל האב ,קילאיבל ג"צא

 :1912 ינויב תיממ יתורפסה תעה בתכב ספדנש ,' ...לועשמה

 ...לועשמה ליבומ

 ,רושימב ילגר תא לועשמה ליבומ

 - תערוז םיבכוכ אלפ־ד? לעממ

 הפסכנ יניעו ,ססות היכ יזח

 .תעקוש שמש לש שךקה־תרךה לא

 ילילכח םתכ־ויז ףלוז םש קחרה

 דקוי ם; יתאפב זונגה רהוזמ
- 

 ,יאשחב טבלתמ ספרתמ המ־רביז

 .טקושה בחרמב םדאה תקנאב

 ,םיעיקרה ימוחת - םילמגה םיקמעתמ

 ,הרודמב םיזחאנ םיקחרמ יספא

 - הפר םיסקמ היפ ...םדנ ליכ ביבס

 (9 ,1992 ג"צא) .הרישה לכיה ךות סנכנ הץםלוע

 הארמב ןנובתמה רבודה לש ויתושוחתלו העיקשה רואיתל ולוככ ובור שדקומה ,רישה

 תואיצמה ןמ הנושב .תיטתסא תואיצמ רבע לא תצקמב ץלואמ הנפמב רגסנ ,ביהרמה

 האלמכ תגצומ תיטתסאה תואיצמה ,ןדבא לש תואיצמכ רישב תראותמה ,תישממה

 ומעט .קפואב המלענ התע הזש שמשה תא ומעו 'הי־םלוע' הכותב הליכמה וזככ ,השודגו

 ,'עווג ץיקה' קילאיב לש וריש תריגסב הנפמל ותוא םיוושמ רשאכ ררבתמ הז הנפמ לש

 .םלועה לש ותונקורתה הל הוולתמש העיקש לש הארמ דימעמה

 עווג ץיקה

 םתכו בהז ךותמ עוג ץיקה

 ןמגךאה ךותמו

 םיברע יבע־לשו םינגה תכלש־לש

 .ןמדב תוססובתמה

 לש הפדעה ג"צא לש תמדקומה ותריציב האורה ,ןרטשרבונ לש וירבדל דוגינב תדמוע וז הנעט 8
 .(126 ,1986 ןרסשרבונ) םייחה לע תורפסה
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 םידיחי םיליט קר .סדרפה ןקורןןמו

 תודיחי ת־וליטך

 הנורחאה ףועמ ירחא ההונה םניע ואשי

 .תודיסחה תוריזעב

 ריךגס םויו טעמ דוע .בלה םת־המו

 :הממךב קפדתי ןולחה־לע

 ?םכתרדא םתאלט ?םכילענ םתקדב'

 (236 ,1990 קילאיב) '.המךא יחופת וניכה ואצ

 בטיה ריכמ םנמא אוהש ךכ לע הדיעמה םלוע תקבוח הנומתב וריש תא חתופ קילאיב

 תנומת םלוא ,םלוע ארובכ ררושמה תא דימעמה ,יטנמורה יטאופה סותימה לש וחוכ תא

 תא ליכמ הז םלועש ךכל ררושמה לש ותועדומ לע םג העיבצמ הביהרמה העיקשה

 ,םדאה ןמ עבטה לש תיתגרדה הגיסנכ הז ןדבא גצומ רישה ךשמהב ,ןכאו .וכותב ונדבא

 ףתושמ הז םינוא רסוח .ודעב רוצעל לכוי ,ורובידב ותוא ארבש הז ,רבודה־ינאהש ילבמ

 םלוא ,'...לועשמה ליבומ' רישב ג"צא לש רבודלו 'עווג ץיקה' רישב קילאיב לש רבודל

 ןדבאה תא לבקמ קילאיב לש ורבוד .יונישה תילכתב וזמ וז תונוש וילע םהיתובוגת

 וידממ תא ול הריכזמו ולש האירבה חוכ תא הליבגמ תימשגה תואיצמה :תרמגומ הדבועכ

 ותריש םע םקש יטתסאה םלועהש הדבועה םע םילשמ אוה ןכלו ,םיעיגפה םיישונאה

 תואיצמכ בצומ אוה רשאכ םג ,תימשגה תואיצמה םוקמב אובל לוכי וניאו אב וניא

 ,הילא ליבקמב בצומ אוהש םושמ אקווד :קויד רתילו .הילא ליבקמב תמייקתמה תיפולח

 םחליהל ותעדב שוחנ ,תאז תמועל ,ג"צא לש ורבוד 9.תורישי הב תעגל לוכי וניא אוה

 תימשגה תואיצמה לומ לא וחוכ תא ריבגהל ידכו ,עבטה לומ לא ולש םינואה רסוחב

 ביצהל םוקמב ,ןכ לע .תיטתסאה תואיצמה ןיבל הניב הנחבהה לע רערעל שקבמ אוה

 רבודה ןמ הנושב .םתוא דחאמ אוה ,הזמ הז םידרפנ םימוחת ינשכ עבטה תאו הרישה תא

 תויהל ילבמ וב השענה תא ראתמו עבטה םלוע לומ לא בצייתמה ,קילאיב לש ורישב

 .עבטה םלוע ךותב הליחתכלמ ומצע תא ביצמ ג"צא לש רבודה ,לוכיבכ ,ונממ קלח

 תמועל .ומע תוהדזה ךותמ וב םישחרתמה םייונישה תא הווחו םלועב ךלהתמ רבודה

 ורישב רבודה ,יביטקייבוא לכתסמ לש םשור רצויו קחורמ רתונה ,קילאיב לצא רבודה

 רשאכ שגרתמ אוה :עבטב שחרתמה תא םיפקשמ הלאו ,ובל ישחר תא עיבמ ג"צא לש

 .טקוש םלועה רשאכ םדנ ףאו עגרנ אוהו האישב העיקשה תמרד

 השקמ םייושע םהש םשורה תא רוציל הרומאה ,עבטה םע רבודה לש ותוהדזה ,םלואו

 ,קילאיב לצא עבטל םדא ןיב הלבקהה ירהש ,ךכ רבדה ןיאש השעמל תפשוח ,תחא

 ךשמהב ךכ לע וארו ,(אצק ,1949 קילאיב) 'ןושלב יוסיכו יוליג' ותסמב הז ןויער חסנל דיתע קילאיב 9
 .םירבדה
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 תקתעומ אלא ג"צא לש ורישמ תמלענ הניא ,הזמ הז םידרפנ םתויה תא השיחממה
 - גציימ אוהש םלועל ץוחמ לוכיבכ בצינה רבודה - ירישה רובידה לש ינושארה דבורהמ

 :ירישה רובידה תועצמאב תעצבתמ וז הקתעה .גצוימה םלועה לש ינשמה דבורה לא

 תבצומ איה ןכלו ,עבטב תושחרתהל יאר תנומת ןיעמ אוה רבודה לש ימינפה ומלוע

 ג"צא יכ תאש רתיב ררבתמ '...לועשמה ליבומ' רישה לש ומויס םע .וילא ליבקמב

 ןמ הנושב .תימשג תואיצמל תיטתסא תואיצמ ןיב הנחבהה לע רערעל ונויסינב השקתמ
 ,םהיניב ץצוחה ןולחל דעבמ םלועב ןנובתמו ותיבב רגתסמה ,קילאיב לש ורישב רבודה

 ךשוחב םלעיהל םייאמ וביבסמש םלועה רשאכ םג .עבטב ראשנ ג"צא לש ורישב רבודה

 רבודה השועש םשכ ,ול הצוחמ טלפמ שפחל רבודה ןאממ תילילה הקיתשב עלביהלו

 םוקמב .יפרוחה רוקה ינפמ ןנוגתהל ידכ יתיבה בחרמה לא גוסנה ,קילאיב לש ורישב
 ,ותוא ליכמ םלועהש ,הכ דע הארנש יפכ ,הז ןיא יכ ריהצמו תורצויה תא ךפוה אוה תאז

 ךותב ,וכותב םלועה תא ליכמה לוביקה ילכ אוה רבודה :ךפהל אלא ,וכותב ,ךלהה תא
 .םינפל ץוח ןיב ,הרישל םלועה ןיבש תודרפנה לע הרואכל ג''צא רבגתמ ךכב .ותריש

 גייתסמ קילאיבש סותימ - ארובה־ררושמה לש יטנמורה יטאופה סותימהמ .דועו תאז

 ,יעצמא יתלב ןפואב ררושמה לש ומלוע תא אטבמ רישהש עמתשמ - 10רומאכ ,ונממ

 לש יאליטרעה יפואה ,רומאכ ,םלואו .םה דח ,םלועהו רבודה ,רישהו ררושמהש ןאכמו

 עבטהו הרישה תודחא תא רשאל אבש רוטה - '...לועשמה ליבומ' רישב ןורחאה רוטה

 וחוכב ןיאש ךכ לע דיעמ - רבודה־ררושמה לש האירבה השעמ לע העבצהה תועצמאב

 רמולכ ,יעצמא עגמ אוה םלועל רבודה ןיב עגמה .הז רושיא קפסל ירישה רובידה לש

 ןיבל יוצמה ןיב רעפה תא אופא טילבמ ןורחאה רוטה .ןושלה תועצמאב ךוותמה עגמ

 ריסהל ונויסינב רתוח רבודה ושומימ לאש לאידיאה ןיבל תואיצמה ןיב דוגינה תא ,יוצרה

 .'תיעבט' תואיצמל תיטתסא תואיצמ ןיבש הציחמה תא

 םא ,קילאיב תריצי םע בתכתמ סופדב רוא הארש ג"צא לש ןושארה וריש רבכ ,ןכ םא

 םע ולש רישה השעמ תא תמעל שקבמ ג"צא הז רישב .תעלבומ ןיידע הילא הקיזה יכ

 תודדומתה ךותמ ררושמכ וילע לטומה דיקפתה תא חסנמ אוה דבב דבו ,קילאיב לש הז

 ןיב ,םלועל ינא ןיב הציחמה תא ריסהל ךרד אוצמל ןויסינב ,קילאיב לש הקיטאופה םע
 הז ןיינע ".הקיטילופל תוברת ןיב - ידוהיה הייחתה השעמ לש רשקהבו ,תואיצמל הריש

 יתורפסה תעה בתכב ,1913 טסוגואב ,הנשכ רובעכ רוא הארש רישב תאש רתיב הלוע

 - ךפהל אמש וא ,תויחישמל ותכישמ דוסי תא תוארל רשפא הז סותימ לע ג"צא לש ותושקעתהב 10

 לכמ .יתורפס חותיפל םיכוזו ןאכ םילגתמ לדג הבש תידוהיה תוברתב םייחישמה תודוסיהש ןכתיי

 ןירשימב אלא זמרה ךרד לע אלש חישמה לש ותומד גוצייל ג"צא שידקהש הנושארה הריציה ,םוקמ
 .(290-289 ,[1921/2] 1979 גרעבנירג) 1918 רבוטקואב רוא התארש ,'הווה םענופ עדנעגעל ידי התייה

 ג''צא לש םירוענה רופיס עקר לע תרהבתמ '...לועשמה ליבומ' רישה לש תיטילופה תועמשמה 11

 םיימואל םינכתב תנעטומ תעקושה שמשה לש הרופטמה ובש ,'םובלא־רעדנאוו םעד סיוא :תונורכז'

 לש ונויסינ ,תאז רואל .ידוהיה םעה לש תימצעה תוהזה ןדבא תא תנמסמ שמשה לש התומלעיהו
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 לש ורישל דואמ הקזח הקיז םייקמ /העיקשה םע' תרתוכה תא אשונה ,הז ריש .חליסדג

 :'המחה ימודמד םע' קילאיב

 המחה ימודמד םע

 ישג־אנ ןולחה־לא המחה ימודמד םע

 ,יקפרתה ילנת
 - ישאר־לע ישאר ימיש ,יראוצ בטיה יתפל

 .יקב־זת ימע היכו

 ארונה רהיזה־לא ,םיקבךו םיקשחמו

 ;וניניע אשנ םמוד
 הרואה ימ: ינפ־לע ישפודל ונחלשו

 .ונבל ירוהרה־לכ

 ,םינויכ קקוש ף3ןיב םורמל ואשנתהו

 ;ודבאי ,וגילפי. קחרמבו

 ,םינומדא רהיז־ייא ,ןמגךא יס?ך ינפ־לעו

 .ודרי םמוד ףגזיב

 םיהבגה תומלועה ,םיקיוחךה םייאה םה

 ;םוניאר תומולחב וז

 ,םימשה־לכ תחת םירגל ונושיש

 .םינהיגל - ונייחו

 םהילא ונאמצ וז בהזה־ייא המה

 ;תדלומ ץרא לא?

 םהילע ונל וזמך לילה יבכוכ־לכש
 .תדעור ןרק רואב

 תימגח ער־ילב ונראשנ םהילעו

 ;ה*;צב םיחרפ ינשכ
 תימלוע הדבא םישקבמה םי־זבא ינשכ

 .הירכנ ץרא ינפ־לע

 (133 ,1990 קילאיב)

 העיקשה םע

 לענ הדיקשה םע ...םייולק םיעלס ,םידה

 - הנרנ םש םורממ םיבהא־ריש תירחאו

 הסקישה וז שמשו - דחי ונחנ דוע םויה
 ...הנורחאב הארת ןה דחל ונתוא םויה

 ,שמש עקשת רשאכ ,ב־>*ה םע רחמ

 - ,םירהב רצ לועשמ ,םיפוקז םירוצ זחת

 ,שמש עקשת רשאכ ,בר^ םע ,הוו ,רחמ

 ...םירז ,םיגונ םיתבב רוגנ ,יתב ,םימותי

 ,שמש עקשת רשאכ ,ברעה םע רחמ

 :הב־ועמ םד טיבי. ונתאמ דחא לכ

 ;שמשה־ויז רזומ ...תצה םלועה־הצק
 ...!הבכ אל דע לומתא היה בורק הככ

 ונתאמ דחא לכ ברי;ה םע רחמ

 - ,ה^יקשה־םך־ימךז? םינוא־ילב טבלתי

 ףטעתי בלה ,יעד ,ב־$ה םע רחמ
 ...האירבה םע גומהלו ,ואלפ־תחיק רגמל

 ,םידרו םימי תחחמ ץנצנת ףעפע לכ לומל

 ;םנה םימודמד ומכש ,םידרו הבהא־תומי

 :ןיבת אלו טטרתו שרח רצת המשנהו
 '...?םנחב וז התיה םולכ - םיבהאה־תמגמו'

 (12 ,1992 ג"צא)

 תוימצעה ןויער לש ושומימ ןעמל לועפל ןויסינכ שרפתמ ומלועב שמשה תא ליכהל רישב רבודה
(selfness) 2011 לצא ךכ לע וארו .תידוהיה Neuburger. 
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 ;תעקושה שמשב ומע תופצל התוא ןימזמו הבוהא השיא לא הנופ רבודה םירישה ינשב
 איה קילאיב לצאש ,המע תוגזמתה ןיעמ הוולתמ העיקשב תוננובתהל ,םירישה ינשב

 ־ייא' רבע לא םיגילפמו םיממורתמ 'ונבל ירוהרה') םיינהור־םייאידיא םיחנומב תראותמ

 תנעמנהו רבודה) אקווד םיימשג־םייזיפ םיחנומב תראותמ איה ג"צא לצא וליאו ('רהז

 העיקשה םע תוגזמתהה ,םירישה ינשבו ;(ה5?יקשה־םד־ימרז'ב םיטבלתמש ימכ םיגצומ

 ךכ ךותבו םלועל רבודה ןיבש רשקב ימיטניאה רוביחה ןדבא :ןדבא לש ריחמב תינקנ
 ימויקה רוכינה ,םלואו .םירבודה םיריהצמ הנממ הדירפה לעש ,הבוהאה יפלכ סחיב םג

 קילאיב דועב :וזל וז תוכופה םיכרדב םירישה ינשב םיגצומ וילא תיוולנה תורזה תשוחתו
 אוהש ךכב ארוקה לש ותייווחבו ותגוזו רבודה לש םתייווהב תורזהו רוכינה תא חיכנמ

 םתורצוויה תא החודו הווהב םתוחכונ תא שיחכמ ומכ ג"צא ,םתורצוויה ךילהת תא םייבמ

 וניאש ימכ ורבוד תא גיצמ ףאו ,'ברעה םע רהמי הרופנאה הטילבמש יפכ ,דיתעה לא

 12.רערעתהל הדיתע םלועה לא ותקיזש עדוי קר אלא לעופב רוכינה תייווח תא הווח

 .םלועה םע ימיטניא עגמ םייקמש ימכ רייטצמ אוה ךכ ךותמ

 רדגב ולוכ רישה ךרואל רתונ הז ימיטניא עגמ ,ךשמהב רהבוי דועש יפכ ,םלואו

 רואל דוחייב ,'העיקשה םע' ,רישה תרתוכב קהבומ יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,הפיאש

 רבדל אורקל' וחוכב שיש םשורה תא רצוי ג"צא ,ןכש .קילאיב לש וריש תרתוכל התקיז

 תא שיגדהש ,קילאיב תמועל ,הזמ הז ולצא םילדבנ םניא ןמוסמו ןמסמש המודו 'ומשב

 רוציל אב רישה ,קילאיב לש ודידל .רישה השעמ תא ותנבהל םאתהב םהיניב רעפה

 ,'יתישארב'ה ,ילויהה הבצמב היווהה רבע לא ונייהד ,םילימל רבעמ לא ץיצהל תויונמדזה

 ימ קר יכ ןעוט אוה הבש ,'ןושלב יוסיכו יוליג' הסמב ונושלב ,'והות'ה - 'יתימא'ה ןאכמו

 לגוסמ היהי ,תונמסמ ןהש םירבדל תוהז ןניא םילימהש עדויש ימ קר ,הז רעפב ריכמש

 'המחה ימודמד םע' םילימה ףוריצ ,ןכ יכ הנה 13.(גצק-אצק ,1949 קילאיב) הריש רוציל

 ,השוריפש ,העיקשה לש תימשגה תואיצמל דוגינ ביצמ אוה ךכבו תומיענבו תוכרב ןגנתמ

 ןיב וז הדגנה .רועיש םהל ןיאש באכו ישוק םרוגה ןדבא ,רישה ךלהמב דומלל רשפאש יפכ

 עבטל םדאה ןיב םיסחיה תכרעמ םע דחא הנקב הלוע תימשגה תואיצמה ןיבל םדאה ןושל

 םדאה לומ לא ףונכ עבטה בצינ ,'עווג ץיקה' רישב השענל המודב ,וב ףאש ,הז רישב

 .תרחואמה ןהו תמדקומה ןה ,ג"צא תרישב רבודה לש רתויב םייסיסבה וינייפאממ דחא איה וז 'תונעדי'
 ,1986 ןרטשרבונ) הטשפהלו הללכהל הייטנב ג"צא לש תמדקומה ותרישב ןיחבמ ןרטשרבונ םהרבא

 .(157 ,2000 םהש)חריו הלגרג הוביא רפסב רבודה לע ונוידב ךכ לע ריעמ םהש ןבוארו ,(129-128

 הנבמה ןורקיעה יפ לע רתיה ןיב ,הזורפה ןושלל הרישה ןושל ןיב דוגינ קילאיב דימעמ וז הסמב

 חרק ינפ לע רהנה תא רבועש ימיל לושמ הזורפ ןושל טקונה םדא ,ותטישל .ןהמ תחא לכב טלושה

 ןידילג ינפ־לע הרשפה תעשב רהנה תא רבועיש ימל לושמ ררושמה וליאו ,'תחא השקמ יושע ,קצומ
 ןאמור לש ונושלב .(גצק ,1949 קילאיב) '[...] םוהתה תבהבהמ םיצרפה ןיב ,[...] םיפצו םידנדנתמ

 ,יקפוא ריצ לע תנגראתמו הרקיעב תימינוטמ איה ,קילאיב יפ לע ,הזורפהש רמול ןתינ ןוסבוקאי
 .ב1987 ןוסבוקאי וארו ,םייכנא ןוגרא תונורקעל תינענו תירופטמ איה הרישה ןושל וליאו
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 ןויסינה ,הברדא .םהיניב רעפנש רעפה לע רשגל תלוכי לכ אלל ןולחל דעבמ וב טיבמה
 לש תורזהו רוכינה תשוחת תא רימחמ עבטה תוזוחמ רבע לא ןוימדה יפנכ לע גילפהל

 .'הירכנ ץרא ינפ־לע / תימלוע הדבא' שקבמה דבואל לושמ אוהש ךכ ידכ דע םלועב םדאה

 /המחה ימודמד םע' רישה לש יגרטה דוסיה ןומט םלועה ןיבל םדאה ןיבש הז רעפב

 .התמצע לכב ותייווח תא ומע שוחלו רבודה םע תוהדזהל ארוקה תא רומאכ ררועמה

 בגשנה ןיב חתמה תרימש תועצמאב רתיה ןיב ,תונוש םיכרדב רישב תרבעומ וז המצע

 ילבמ םהב ןנובתמה םדאה ןיבל 'םיהבגה תומלועה ,םיקוחרה םייאה' ןיב ,ירמוחה ןיבל

 קילאיב הברמ ירישה רובידה לש םינוש םירושימב חתמה תא שיחמהל ידכ .םגישהל
 הנבממ דומלל ןתינש יפכ 14,םידוגינ םכותב םיליכמה 'םייתלובקת' םינבמב שמתשהל

 רוטמ בכרומ םירוט דמצ לכ :ןושאר טבמב רבכ ודוחייב ארוקל הלגתמה ,רישב רוטה

 הרבהה תפסוה לשב ,תאזמ הרתי .םיילגר יתש לש ינש רוטו םיילגר עברא לש ןושאר

 הזכש רותבו ,ךרביפמאכ בור יפ לע עמשנ רישב טספנאה ,םירוטה יפוסב תשגדומ יתלבה

 תרתוכל המודב ,הזירחה .הז רישב ראותמה הדיריל היילעמ רבעמה תא שיחממ אוה

 תואטבמה םילימ וידחי תכרוכ איה רשאב םירבדה ןכות ןיבל הרוצה ןיב תרשקמ ,רישה

 ובש ,לשמל ,ינשה תיבב רבדה ךכ .ימשגה םלועה ןיבל ילאידיאה םלועה ןיב רעפה תא

 ובש ,יעיברה תיבב ;ישילשה רוטב 'הדוא' הלימה םע תזרחתמ ןושארה רוטב 'ארונ' הלימה

 ,ישימחה תיבבו ;'םוניאר/ זורחה תועצמאב ,'םינהיג' ,הכופיהל תדמצנ 'תרמרלןך' הלימה

 .'תדעור'ו 'תדלומ' םילימה תא תרשוק הזירחה ובש
 תודוסי ןיב ןילמוג יסחי לש הפנע תכרעמ םיננוכמה ,הלא םייתלובקת םינבמ

 הז םשורו ,(16 ,1976 גרבדלוג) תוסיחד לש םשור רישב םירצוי ,םינוש םיילאוטסקט

 .ותבוהא םגו רבודה םג ,רומאכ ,הל םיפתושש תואלמ תייווחל ארוקה לצא םגרותמ

 דוגינב .הילא הוולתמה תונקירלו רישב ןדבאה תייווחל ,ןבומכ ,תדגונמ וז תואלמ תייווח

 תיתייווחה תואלמה םשור תועצמאב ירהש ,רישה לש יטתסאה עונכשה חוכ ןומט הז

 ,הרישה לש יטתסאה םלועה רמולכ ,ילאידיאה םלועה ןיב רעפה תא גציימו רישה רזוח

 ימודמד םע' רישה ,וז הניחבמ םג .ןדבאה תשוחת תטלוש הבש ,תימשגה תואיצמה ןיבל

 השעמ ןיב ,ירמוחל בגשנה ןיב הדרפהל רשאב קילאיב לש ותסיפת תא אטבמ 'המחה

 תרתוככ ,'הקיטילופו תוברת' ןיב ,רבד לש ופוסבו ,ימשגה םלועב הלועפה ןיבל רישה

 היישעה תמועל ,תידוהיה תוברתה תואמצעל ןעט הב רשאו 1919־ב קילאיב בתכש הסמה

 םסרפש םירבדל הבוגתכ הבתכנש ,וז הסמב .(הסר-גסר ,1949 קילאיב) תינויצה תיטילופה

 עירכמ דיקפת תוברתל םנמאש ריהבהל קילאיב שקיב ,העמ ןותיעה יפד לעמ ןיקשיסוא

 ואר) עירכמ יטילופ השעמ הב תוארל שי וז הניחבמ יכו ,השוביגבו הנידמה דוסייב

 תיתלובקת הרוטקורטסב ןייפאתמה עבמכ הרישה תא ןוסבוקאי רידגמ 'הקיטאופו תונשלב' ורמאמב 14
(parallelism) ןוסבוקאי) ןמצע םילימה לא תינפומ ,עמושה וא ,ארוקה לש ובל תמושתש ךכל תמרוגה 

 .(155 ימע דוחייב ,א198ד
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 תרמוש איה רשאכ קרו ךא הז דיקפת אלמל התלוכיבש אלא ,(חסר ,1949 קילאיב לשמל

 לש ימשגה םלועב תיטילופה היישעה לומ ,חורה ייח תואמצע לע ונייה ,התואמצע לע

 - םיינידמה םינקסעה
 יפכ .(Moss 2009, 96ff. םג הז ןיינעב ואר) ונושלב ,'םיטינרבק'ה

 ימודמד םע' רישב רתיה ןיב ,קילאיב לש הקיטאופב תפקתשמ וז הסיפת ,ליעל יתיארהש

 שקיב ,תאז תמועל ,ג"צא .םלועל םדא ןיב תונוש םיכרדב םיקמ אוהש ץיחב ,'המחה

 דואמ םדקומ בלשב שפיח אוה ךכל םאתהבו ,יטילופ השעמכ רישה השעמ תא דימעהל

 .הז ץיח ריסהל םיכרד ותביתכ לש

 רותפל אבש ימכ הליחתכלמ ותרישב רבודה תא רידגהש - ג"צא ,ליעל רהבוהש יפכ

 םע' רישה תרתוכב רבכ וז הדרפה תחת רתח - 15הרישה תועצמאב תויטילופ תויעב

 הרימאב רושיאל וז תינרתח המגמ הכוז ,רישה לש ןושארה תיבב ,ךכ רחא דימ .'העיקשה

 יכ התועמשמ שמשה לש וז 'הייאר' ןכש ,םיבהואה גוז תא 'הארת' תעקושה שמשהש

 ,'...לועשמה ליבומ' רישב ומכ ,דועו תאז .ןילמוג יסחי םהיניב םימייקמ עבטהו םדאה

 ןוימדב קר אל וב ךלהתמש ימכ אלא עבטה לומ דמועש ימכ אל ראותמ םדאה ןאכ םג

 לש ןושארה תיבב קר םנמא תגצומה ,בחרמב תידיתעה תוטטושה .שממ לעופב םא יכ

 רישב וילא ונעדוותהש גוסה ןמ םלוע ירדס יוניש הבוחב תנמוט ,'העיקשה םע' רישה

 הרואפתל םדאה לש תוננובתהה אשוממ ףונה השענ הכלהמב ןכש ,'...לועשמה ליבומ'

 ךרד לע ןיבהל רשפא ילואש יפכ ,עבטה םע גזמתמ םדאהש רבדה שוריפ ןיא .ויתולילעל

 תוגזמתה ירהש ,ומע דחאתהלו רהה לא תולעל ותבוהא תא ןימזמ רבודה רשאכ הלבקהה

 רבודהש ,'העיקשה־םך־ימךזב םינוא־ילב' תוטבלתה רמולכ ,ןדבא התועמשמ וז ןיעמ

 םושמ עבטה םע עגמ תאז לכב תרשפאמ בחרמב תוטטושה ךא .יעיברה תיבב הילע רשבמ

 .קילאיב לש ורישב םיבהואה גוז תא תנייפאמה ,ולומ תיטטסה הדימעה תא תקרפמ איהש

 וב תוארל טלחהב רשפאש ,רישה בצקמב יטאופ גוצייל הכוז המירזב תויטטסה תרמה

 אלש ,ג"צא לש ורישב לקשמה .(1978 בשרה) 'תובחרה סומתיר' לש םינושארה וינצינ תא

 ,יראניב םא יכ ינושילש וניא ,'המחה ימודמד םע' רישב וב שמתשה קילאיבש הז ומכ

 ינשו םיטספנא העבראמ םיבכרומה ,קילאיב לש ורישב םירוטה תמועל ,תאזמ הרתיו

 םיכורט השישמ םלוכ םייונב ג"צא לש ורישב םירוטה ,ןיגוריסל (םיכרביפמא) םיטספנא

 רישה ןמ ארוקה תומשרתה תא הנשמ לקשמה קר אל ךא .םעצמאב הרוזצב םיקלוחמה

 רישל םינקמ הלא לכ .תובכרומ תוינושל תורוגיפמ תוענמיההו ירופנאה הנבמה םג אלא

 ןיב לוכיבכ־ינושארה עגמה ןמ תולעפתההו האילפה דוסי לוטיב תועצמאב יאזורפ יפוא

 רבודה ,ךכל םאתהב .רישה השעמ תתשומ ,קילאיב יפ לע ,וילעש ,םלוע ןיבל ןושל

 חש אוה .הפייעל ול רכומה העיקשה הארמ חכונל םעפתהל ןאממ 'העיקשה םע' רישב

 'םובלא־רעדנאוו םעד סיוא :תונורכז' ג"צא לש םירוענה רופיס לש םויסה תואקספ תודיעמ ךכ לע 15
 .Neuburger 2011 םג וארו ,(288 ,[1921/2] 1979 גרעבנירג)
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 הניא הרישה ויפלש ,קילאיב ול קינעמש תבגשנה הליהה תא ול תונקהל ילבמ הז הארמב

 .לועפל םיווצמ ונא הבש וז ,הל רבעמש המב םא יכ חטשה ינפ לעש תואיצמב תקסוע

 ג"צא לש ונוצר תא ןבומכ תתרשמה ,'העיקשה םע' רישב תואיצמה לש וז החטשה

 ןושלב ףוכתה שומישב םג תרכינ ,תימשגה תואיצמה ןיבל תיטתסאה תואיצמה ןיב רשגל

 השיגדמה ,('[...] םירז ,םיגונ םיתבן רוגנ [...] םימותי [...] םייולק םיעלס ,םירה')יוביר
 ןכלו ,טשפומה םדצמ םירבדה תא רומאכ האורה ,רבודה תייווח לש ינוטונומה ןוגראה תא

 תנמ איה תונקירה קילאיב לצא ,תורחא םילימב .םלועה תונקירב ךכ םושמ שחו ,הוושה

 ותוא ,הל הצוחמש םלועה לע אלו העדותה לע תטלתשמ איהו דבלב םדאה לש וקלח
 היווהה לע תטלתשמ תונקירה ג''צא לצא וליאו ,ונממ קתונמ ומצע תא שח םדאהש םלוע
 .הנממ ילרגטניא קלח הווהמה םדאה לע םג ךכ ךותבו ,הלוכ
 גצוימה םלועל דוגינב דמוע וניא יטתסאה גוצייה ,ג''צא לצאש ןבומ הז עקר לע

 וניאו קילאיב לש וזל הכופה הסיפתב לגודה ג"צא .ןירשימב ותוא ףקשמ אלא ותועצמאב

 יפכ היווחה תא ףקשל ותלוכיבש רובס ,תימשג תואיצמ ןיבל הריש ןיב דירפהל שקבמ
 תא גצייל ךכבו 'םמשב םירבדל אורקל' ,ןכל םדוק םירבדה תא יתחסינש יפכ ,וא ,איהש
 ךוותמה ןייפואש גוצייה יכרד לע לוכיבכ רבגתמה ןפואב רמולכ ,'יטנתוא' ןפואב היווחה
 לש םימדקומה ויריש לש תיטתסאה השלוחה ,ךכיפל .קילאיב לש ותריציב ךכ לכ שגדומ
 העיבצהו הרזח הילעש ,'העיקשה םע'ו '...לועשמה ליבומ' םירישה לש הז ללכבו ,ג"צא
 תיטאופה ותפקשה ןיב לדבהב חרכהב הצוענ הניא 16,םינורחאה םירושעב רקחמה תורפס

 בותכל דיתע אוה ותריצי לש רתוי םירחואמ םיבלשב ירהש ,קילאיב לש וזל ג"צא לש
 תימשג תואיצמל תיטתסא תואיצמ ןיב רבחל ונוצר לע רתוול ילבמ המשל היואר הריש

 הקיטאופה לש חלצומ אל יוקיחמ עבונ וניא םג רבדהש יאדו 17.הקיטילופל הריש ןיבו
 לש וכרדב תכלל לוכי וניא וא הצור וניא ג"צאש םושמ אקווד ,הברדא 18.קילאיב לש

 דדומתה הסונמ יתלבו ריעצ ררושמכ .תיטתסא הניחבמ תקפסמ הניא ותריש ,קילאיב
 הרישב תטלשה הקיטאופל תודגנתה תועצמאב ךרד ומצעל סלפל רגתאה םע ג''צא

 ,דואמ לודג היה רגתאה .תושדח תויטאופ יוטיב יכרד רחא שופיחו ונמז לש תירבעה
 הז ישוק .ומע דדומתהל ישוקה לע םידמלמ 'העיקשה םע'ו '...לועשמה ליבומ' םירישהו

 חסנמ ודועב ,לשמל ,ךכ .תורתוס תויטאופ תומגמ יתש לש ןתושגנתהב יוטיב ידיל אב
 קבד םלועה ןיבל הרישה ןיב תיעצמא יתלב הקיז לש םשור רצויה ןפואב וירבד תא

 ;15 ,2002 ןורימ ;12 ,1984 םואבנדניל ,לשמל ,ואר ג"צא לש תמדקומה ותריש רבדב וז הנעט לע 16

 .125 ,1986 ןרטשרבונ

 ןראפ יבצ ירוא' המאופה תאו 'אטסיפעמ' ךוראה רישה תא הז רשקהב ןייצל שי שידייב ויתוריצי ןיבמ 17

 ,ןבומכו ,זתיר זא־חג זמי* ,רוא הארש ןושארה תומאופה ץבוק תא - תירבעב ויתוריצי ןיבמו ,'םלצ
 .וירחא ואבש הרישה יצבוק תא

 .3 הרעה ,ליעל ואר ריעצה ג"צא לש ותריש לש תוינוגיפאה תנעט לע 18
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 םיתבל הקולח ומכ ,תואיצמל הריש ןיב רעפה לע אקווד תועיבצמה בוציע יכרדב ג"צא

 19.(היווחה תונקיר תא התולדב השיגדמה) םירוטה יפוסב הזירח וא םיעבורמ

 אורקל' רשפא היפלש ,ג"צא לש הקיטאופב המולגה החטבהל דוגינב .דועו תאז

 רוביחה תא דחא עגרל וליפא הלא ויריש ינשב חיכנהל חילצה אל ג''צא /םמשב םירבדל

 רמוא אוה וילעש םלועה ןיבל רמוא הז רבודש הרישה ןיב ,עבטה ןיבל רבודה ןיב

 וניא רבודהש ךכב קהבומ יוטיב ידיל אב עבטה ןיבל רבודה ןיב רוביחה רדעיה .התוא

 ,הזה םלועה לש הווהב תוהשל ותורשפאב ןיא .רישב גצוימה םלועב חכונ תויהל לגוסמ

 דיל ומע דומעל ותבוהאמ שקבמה ,קילאיב לש ורישב רבודה ומכ אלש .'וישכעו ןאכ'ב

 תא תווחל קספש ,'העיקשה םע'ב רבודה ,הווהב ותייווח תא עיבמ אוהש העשב ןולחה

 תעשב שחרתהל דיתעה לע זירכמ אוהש ךכב חתופ ,ותוא 'עדוי' אוה תאז םוקמבו םלועה

 תא וא ,תרחמלש םויב שחרתהל דיתעה תא ראתמו ךישממו םויה ותוא לש העיקשה

 אופא דיעמ ג"צא לש ורישב ןמזה הנבמ 20.לומתאכ רחמ לש הביטקפסרפהמ רכזייש המ

 םלוע) ותועצמאב גצוימה םלועה ןמ קתונמ (הווהב םייקתמה) ירישה רובידהש ךכ לע

 םלועה ןיבש קותינה לע עיבצמ רישב ןמזה הנבמ ,רבד לש ורוציק .(רבעה םלועו דיתעה

 יוטיב ידיל האבה הקיטאופה לש םירחא םיטביה דועב ,ימשגה םלועה ןיבל יטתסאה

 .יעצמא יתלב רשק םהיניב םימייקמ םלועהו הרישהש םשורה תא רומאכ םירצוי רישב

 תדמלמ ףא איהו 'העיקשה םע' רישה לש תיטתסאה תוכיאב דואמ תעגופ וז הריתס

 ,העידיה ךרד לע םלועה םע רישיה עגמה ,חוורה הבש תדוכלמל הז רישב עלקנ ג"צאש

 בושח רישב רבודמ הלא תוערגמ תורמל ךא .ומצע הזה עגמה ןדבאכ ,דספהכ הלגתמ

 תא תעדל ירסומ ךרוצכ ג"צא לש תרחואמה ותרישב ההזמ ןורימש ןוויכה לע הרומה

 תא בייחי תינויערו תיטאופ הניחבמש ךרוצכ רמולכ ,תיזיפ ,תידיימ העידי םירבדה

 'ינרדומ םזילאיצנטזיסקא לש ומוחתל' סנכיהלו 'יטנמורה םזילאיצנסאה' ןמ תאצל ג"צא

 םיווקב קר הז ךרוצ ןמתסה ג"צא תריצי לש ןושארה בלשב םנמא .(167 ,1999 ןורימ)

 רישיה עגמה תא רוציל ןויסינב םייטאופ םישושיג תויוור םינש ךלהמב ךא ,םייללכ

 תוחוכה דחאכ רהבתמו ךלוה אוה ,'העיקשה םע' רישה רתוח וילאש עגמה ,םלועה םע

 םיריש תביתכ םג אופא וללכ ולא םישושיג .ג''צא לש ותריצי תא םיעינמה םייזכרמה

 הז בלשב ושענ וז הפוקתב םיצמאמה רקיע םלוא 21,ד"ערת ,תחא הנש ךשמב תירבעב

 גרבדלוג לשמל ואר תורחאו ולא םיכרדב תואיצמה ןיבל הרישה ןיב תרצוי הרישה ןושלש תוציחמה לע 19
 תמויס לע תססובמה הזירחב רבודמ םיתעל /העיקשה םע' רישב הזירחל רשאב .21-20 ,15 ,1976

 ובש םדקומ רישל תפסונ המגוד .ללכ הזירח הניא השעמלש ,הלימ לע אדירג הרזח לע וא תיקודקד

 םסרפתהש ;ינגנ' רישה אוה ירישה רובידה לש םרוזה יפואל רוטהו תיבה הנבמ תא ג"צא םיאתה

 .(34 ,1992 גרבנירג) חליעה תעה בתכב ד"ערת תנשב הנושארל

 .21 ,13 ,1973 לייווצרוק ואר ג''צא תרישב ןמזה הנבמ לע 20

 שידייה לע תירבעה תפדעהל םימעטה לעו ד"ערת תנשב ג"צא םסרפש םירישה לש הקיטאופה לע 21

 .92-83 ,2007 רגרוביונ ואר ותריצי לש הז בלשב
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 רתוי החונ עקרק השמיש ןכא תעה התואב התוחתפתה בצמ יפ לעש ,שידייב ותביתכב

 םייחל תורפס ןיב ,תימשג תואיצמל תיטתסא תואיצמ ןיבש תולובגה שוטשטל תירבעהמ

 .הקיטילופל תוברת ןיבו

 התייה ,םינש ןתוא לש הפוריא חרזמב תירבעה ןמ הנושב ,שידייהש ןייצל שי הז רשקהב

 םג אלא םייחה תואיצמ תא הפקיש קר אל איה וזכש רותבו ,תימוימויה רובידה תפש

 תואיצמ תא תפקשמה הפשכו :תורפסה ןיבל םייחה ןיבש הציחמה תא המ־תדימב החיכשה

 ןמזה םע ,ירוטסיהה הווהה םע רורבו ץימא רשק אליממ המייק שידייה ,םוימויה ייח

 הנושארבו שארב תמייקמה הפשכ ,שדוקה ןושלכ הספתנ ,תאז תמועל ,תירבעה .םוקמהו

 ,ג"צא וליאו ,'סוניכה לעפמ' תועצמאב וז הקיז רמשל שקיב קילאיב .רבעה לא הקיזה תא

 הדיעמש יפכ ,(112 ,1999 ןורימ) הנממ ררחתשהל בשח ,ותריצי לש םינושארה םיבלשב

 לע .םיידוהי תורוקמל םחייתהל הברה אל אוה תמדקומה ותריציבש הדבועה רתיה ןיב

 תא וליאו ,הקיטילופה תפשכ ןאכמו ,ןומהה תפשכ שידייה הא וארש ויהש ןבומ הז עקר

 קילאיב) האלהו הנממ הקיטילופהש תוברתה תפשכ ןאכמו ,דיחיה תפשכ ואר תירבעה

 לשב ,שידייה התשענ הלכשהה תפוקתמ לחהש הדבועה םג המרת וז הייארל .חסר ,1949

 חרזמ ידוהי לש םהייחב הריבכ תיטילופ תובישח לעב םרוגל ,תינמרגה הפשל התברק

 תורפס תועצמאב ינרדומה יברעמה םלועה םע םתורכיה תא וקימעה םהמ םיבר .הפוריא

 תינמרגב רוקמב הבתכנש (הפי תורפס ,רקיעב ילואו ,םג ךא ,תירלופופ תיעדמ תורפס)

 םושמו .(Barner 1986) תינמרגל תינקירמא־תילגנאמו תויפוריא ברעמ תופשמ המגרות וא

 חוחינ שידייב קבד ,םילודג םיצמאמ עיקשהל ילבמ תינמרג ןיבהל ולכי שידיי ירבודש

 .תינרדומה ברעמה תוברת לש המלוע ,'לודג'ה םלועה רבע לא תוחיתפ לש

 תורמל ,שידייב תצרמנ הביתכ לש הפוקת רחאל ומצעל ריהבה ג"צאש יפכ ,םלואו

 חוכ תלוטנ הפש ,יפוריאה רשקהב ,התייה איה ,המע האשנ שידייהש יטילופה ןעטמה

 היסכנלו הל שידקהל ךרוצ ואר אל בורה תוברת ישנאש טועימ לש הפש ,יטילופ

 היה אל ררושמכ ותוחתפתה לש םיוסמ בלשב ,ןכ לע 22.תדחוימ בל תמושת םייתוברתה

 םירשעה האמה תישארבש הפשב רמולכ ,הריצי תפש רותב תירבעב רוחבלמ סונמ ג''צאל

 תידוהיה הייסולכואה ברקב ינויצה ןויערה לש ותושרתשה םע התימדת תא התנישו הכלה

 םג - תירבעה התייה תעכ .לארשי־ץראב בושייה לש ותוססבתה םעו םלועבו הפוריאב

 ידוהיה םעה לש ותלוכי תא ןכלו תידוהיה תואמצעה תא תאטבמה הפש - ג"צא יניעב

 היה תירבעה לא שידייה ןמ רבעמה .תירוטסיהה תואיצמב ־טילופ חוכ לעב ףוגכ לועפל

 תא רפהל ג"צא לש ונויסינב ףסונ דעצכ וניבהל שיש קהבומ יטילופ השעמ רדגב אופא

 הקיטילופה ימוחת לא תורפסה ימוחתמ דימ רבוע אוה וז היעב גיצמ ג"צא רשאכש ןייצל ןיינעמ 22
 המילאה תוימשיטנאה תוררועתה ןהו םייוגה דצמ שידיי תורפסב ןיינעה רסוח ןה :וידחי םתוא ךרוכו

 גרעבנירג וארו ,םתמדא לעמ ידוהיה םעה תא םילעהל הפוריא ימע לש םנוצר לע ,ודידל ,םידיעמ
1979 (1921/2), 476. 
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 ןמוטה ,הז דעצ ,ךכיפל 23.ותוגהב ןהו ותרישב ןה קילאיב להנתה ויפלש םוצמצה וצ
 קילאיב ןיבל ג"צא ןיב םיישיאה םיסחיה קותינל איבהל דיתעש חתמה רקיע תא ובוחב

 הקיטאופה םע להינ ג''צאש תומיעה לש ךשמה תניחבב אוה ,םישולשה תונש תישארב
 ןיפיקעבו ,'העיקשה םע'ו '...לועשמה ליבומ' םירישב ,ותריש תישארב רבכ קילאיב לש
 .שידייב ותריצי תונש לכב םג

 היפרגוילביב

 ןנחוי ,ןונרא

 ב"יןרת םיביסב וילע בתבניט הונג יתורפסה ילעפמ ליט היפרגוילביב :גרבנירג יבצ ירגא, :1980

 .ביבא לת ,סזומ .ע ,ח"ליטת

 ןמחנ םייח ,קילאיב

 .ביבא לת ,ריבד ,?ילאיב ג"ח יבתכ לב :1949

 תורו רימש הויז ,רנטרט לאומש ,טיבש יזוע ,ןורימ ןד :הכירע ,ר"צרת^נ"גרת םיריש :1990

 .ביבא לת ,תירבעה תורפסה רקחל ץכ ןוכמו ריבד ,דלפנש

 היעשי ,ןילרב

 .ביבא לת ,דבוע םע ,רבליז הילתע :םוגרת ,הוקיונגמ־חה ייטררימ :2001

 האל ,גרבדלוג

 תירפס ,השדחה ונתורפסב םימעטו תוניחב :ןילוחל ץמואה ,'הרישה תודוסיב םיקרפ השימח' :1976

 .40-11 ,ביבא לת ,םילעופ

 יבצ ירוא ,גרבנירג

 .םילשורי ,קילאיב דסומ ,ןורימ ןד :הכירע ,םירייס :ד ךרכ ,ויבתכ לב :1992

 יבצ ירוא ,גרעבנירג

 אנה :הכירע ,ח"ייטת-ב"פרת :דנאב רעטייווצ ,ןתעוו עטלמאועג ,'אטסיפעמ' :(1921/2) 1979

 .378-317 ,םילשורי ,סנגאמ ,קורמש

 איצמהל תולגב הריציה תונש ךלהמב ג"צא לש ונולשיכ ידי לע םג ענוה הז רבעמש תוארהל ןתינ 23
 הנושארבו שארב ותריציב שרפתה הז ןולשיכו ,תואיצמב תיעצמא יתלב העיגנ רשפאתש הקיטאופ

 רמאמ תרגסמב ול קינעהל רשפאשמ רתוי הבחר העירי ךירצמ וז היגוסב ןוידה ,םרב .תיטילופ היעבכ
 םינשב שידייל תירבעמו תירבעל שידיימ ג"צא לש םירחא םירבעמ ומכ - הז רבעמ ,םוקמ לכמ .הז

 .ליעל יתעבצה הילעש תירבעה תורפסל שידייה תורפס ןיב הלודגה הברקה לע דמלמ - הלא
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 ןימינב ,בשרה

 ,גרבנירג יבצ ירו^ ליט תיטטיגויטרפט^ה ותרישב השימגו הבלה :תובחרה טוטתיר :1978

 ץוביקהו ביבא לת תטיסרבינוא ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה ןוכמה

 .ביבא לת ,דחואמה

 .75-8 ,23 םייפלא ,'התנבהל םיווק :תינרדומה תידוהיה הכפהמה' :2002

 רמת ,ןוזנומ־ףלוו

 ,םירשעה תונשב גרבנירג יבצ יד« לש ה^יטטיצילבופהו חוקיט^ופה :אלפה תדוקנ הגגל :2005

 .הדוהי רואו הפיח ,ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה

 דוד ,דלפניו

 ,40-39:ח דלוט ,'םזינויסרפסכאה עקר לע םירשעה תונשב גרבנירג יבצ ירוא תריש' :1980

72-65. 

 ןנח ,רבח

 .ביבא לת ,גנילסר ,תירבעה תרופיסה ־\וג*9ב תויתרוקיב תואירל :זעולהו רופיסה :2007

 ןאמור ,ןוסבוקאי

 רחבט :הוקיטאופ ,תונשלב ,הוקיטויונזנ ,רצלמ ילומ :םוגרת ,'הקיטאופו תונשלב' :א1987

 ביבא לת תטיסרבינוא ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה ןוכמה ,םירטממ

 .166-138 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקהו

 ,ירוט ןועדג :םוגרת ,'תויזאפא תוערפה לש םיסופיט ינשו ןושלה לש םידדצ ינשי :ב1987

 הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה ןוכמה ,םירטממ רחבמ :הן>יטו$גפ ,תונשלב ,הקיטוימס

 .184-167 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקהו ביבא לת תטיסרבינוא ,רטרופ ש''ע

 םולש ,םואבנדניל

 .ביבא לת ,רדה ,ראתמ יוויק -.גרבנירג יבצ ירוא תריש :1984

 ןד ,ןורימ

 ?ילאיב ןמחנ טייח לש תטדן?וטה ותריש תוחתפתהב ךלהט :ינלה ינאה ןמ הדירפה :1986

A901-U91 ביבא לת ,החותפה הטיסרבינואה לש םירפסה תאצוה. 

 םדאה ,'יטאופ לדומכו ירוטסיה שגפמכ ג''צא-קילאיב יסחי :שניאב שניא ,ארוטב ארוט' :1999

 ,ביבא לת ,ןתיב־הרומז ,הרישב םינויע :השלוחה תמצוע ,חובה־תשלוה ...אלא וניא

196-87. 

 .םילשורי ,קילאיב דסומ ,ג"צאל תוטדן>א :2002
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 םהרבא ,ןרטשרבונ

 ילוגלג :"אטסיפעמ" המאופה .גרבנירג יבצ־ירוא תריציב םזינויסרפסקאה לא רבעמה' :1986

 .140-122 ,(36-35) 4-3 ,השדח הרדס ,תורפסה ,'םירבודו תודמע

 ןיראק ,רגרוביונ

 ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ,'התוברתלו הינמרג תורפסל ג"צא תריש לש התקיז' :2007

 .92-83 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 ךורב ,לייווצרוק

 ,םיריטעה ™ונב ונתורפס ךרדל םיןמפ -.דרוסבא ןיבל ןווה ןיב ,'סותימהו ישיאה דועיה' :1973

 .ביבא לתו םילשורי ,ןקוש

 ןבואר ,םהש

 סיו ללה :ךותב ,'גרבנירג יבצ ירוא תרישב בוציעה יכרד לא וירשקו רבודה ןקויד' :2000

 םירפסה תאצוה ,גרבנירג יבצ ירוא תריסב םינויעו זבירוקהזב •.תומדהו תנוכתמה ,(ךרוע)

 .170-143 ,ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש
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 'תולוחב ןמרתלא םע' שגפיהל

 ןמלרפ־רואנ לגיס

 תאז ?ךחגמ ,ץרוק אוה םאה

 .קחרמה ןמ תוארל ןתנ אל

 יכ !ילא אל .אל ?ודי תא בוש ףינמ

 ובלב אשונ אוה

 .תרפוע רודכ

 'תולוחב ןמרתלא םע' ,ךז ןתנ

 תרחואמ השיגפ :ןמרתלאו ךז

 - הכ דע ךז ןתנ בתכש רתויב ךוראה רישה אוה (2002 ךז) 'תולוחב ןמרתלא םע' רישה

 ועיפשהש םיררושמ ינש ןיב ,תרחואמ ,תשדוחמ השיגפ ראתמ אוהו - םיתב דחאו םישימח

 שיגפהל ךז לש ותטלחה .ךז ןתנו ןמרתלא ןתנ :תירבעה הרישה לע תערכמ העפשה

 ונקויד םע רגובמ ררושמכ ונקויד תא - ריש לש תינוידב תרגסמב היוזה השיגפ - שדחמ
 ןמרתלא תרישב ךזל שיש קומעהו ידוסיה ןיינעה לע העיבצמ תמה ררושמה ןמרתלא לש
 ,םלואו .(1959 ךז) 'ןמרתלא תריש לע םירוהרה' הסמה תא בתכש רחאל הנש םיעבראכ םג

 ולש הקיטאופה לש תשדוחמ הניחבב 'קר' ןיינועמ ונניא ךזש ךכל תזמור 'שגפמ' הלימה

 תרשפאמ רישה תרגסמב םיררושמה תויומד יתש תשגפה ;תינמרתלאה הקיטאופה תמועל

 אל ןמרתלא :םייחה ןיב ןמרתלא היהשכ ךרענ אלש תומיע ,ןהיניב יולגו רישי תומיע

 ןיב רישיה תומיעה .ודגנ ךז לש תופירחה ויתונעט לע ,יולגב אל תוחפל ,םלועמ ביגה
 .תמה ררושמה לע 'הפכנ'ש תומיע אופא אוה 'תולוחב ןמרתלא םע' רישב םיררושמה ינש

 ןמרתלא לש ותומד תא בואב תולעהל ךרוצ ךז שח עודמ :תובר תולאש הלעמ וז 'הייפכ'

 יושע הז תומיע םאהו ?'ולוקב'ו ןמרתלא לש 'ויפמ' עומשל שקיב המ ?המע תמעתהלו

 ןוידה ?יחה ררושמה ידי לע ויפב םימשומ תמה ררושמה ירבדשכ ןגוה תומיע תויהל
 .תורחאו הלא תולאש לע הנעמ תתל הסני רמאמב

 תבייחמ ,רישה לש םיינוידבה ויתולובגב תמייקתמה ,םי־ רושמה ינש ןיב השיגפה

 הנוסרפה ,ןכל ;םהלש תויריש־םינפה תונוסרפה ןיבו ןמרתלאו ךז םיררושמה ןיב הנחבה

 תיריש־םינפה הנוסרפהו ,"ךז" ,תולופכ תואכרמב ןלהל ןוידב בתכית ךז לש תיריש־םינפה

 ."ןמרתלא" - ןמרתלא לש
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 'תולוחב ןמרתלא םע' :רישה תרתוכ

 "ךז" הנופ רישה תחיתפב דימ .תולוחב תכרענ "ןמרתלא" ןיבל "ךז" ןיב השיגפה

 הזיא / טבה !?ץק ןיאל השיגפ ,ןאכ שגפהל' :השיגפה םוקמ לע ההימתב "ןמרתלא"ל

 הנופו 'ןינעתמ וניא' "ןמרתלא" 1.(1 תיב) 'לובמה ינפל ומכ ריצמ לכה / ,י"כנת הארמ

 אוה ךכ רחא דימ ךא ,(2 תיב)'התוא לאוש אוה ,ךמש המי :"ךז" םע העיגהש השיאה לא

 קינקיפ [...]' :םזקרסב לאושו "ךז" לא הנופ אוהשכ השיגפה םוקמל תאז לכב םחייתמ
 "ןמרתלא" גיצמש הלאשה .ףונה לע "ךז" לש וירבדמ ןיטולחל םלעתמ לבא ,'?תולוחב

 רע היה אוה יכו תנווכמ התייה תומלעתההש ךכ לע העיבצמ רישה ךשמהב השיאל

 'ה5?ד ךל שי / םא ,ףונה לע ךתעד המ ,תאו [...]' :השיגפה תליחתב "ךז" לש וירבדל

 תולוחב "ןמרתלא" םע שגפיהל "ךז" לש ותריחב .(25 תיב) '?הממש םתס וא דוה־ארונ

 המצע השיגפה ירהש ,הרואכל ,תעדומ הנניא םא םג ,תירקמ אל הריחבכ אופא תיארנ

 אוה הנה' :רישה ףוס תארקל רבתסמש יפכ ,תירישה תואיצמב עוטנה םולחב תשחרתמ

 .(50 תיב) 'םולחב? םולש /.םולש / :ודיב ףינמ / [...] / קוחר רבכ

 1979 ןמרתלא) 'םילמגה ןוזח' המישרה תא וןראז\ ןותיעב ןמרתלא םסרפ 1932 תנשב

 לומי יקסנולש םהרבא לש המאופהמ חוקלה ףרגיפאב תחתפנ המישרה .(16-15 ,[1932]

 ראתמ ,יקסנולשכ ,ןמרתלא 2.'םיבהנשב תולוח וצבר / םיבך־םיבך־םיבך תתוד' :'ןומישיה

 התוחכונב לוחה לע הדיבכמ ריעה ,למגכ אלש ךא ,לוחה לע ץבורה למגכ ביבא־לת תא

 ,םיקצומה ויריגרג םדועמ ורעיש םאה .לוחה יבג לע היונב ביבא־לת .לוח' :העובקה
 לטנ םירקפומה לוחה יריגרג םדועמ ורעיש םאה ,םימהו חורה ישוטלו שמשה יפוזש

 לוחה תא יתרכז' :ומדוקמ ירזכא רבדמכ ףא ריעה תראותמ ךשמהב .(15 ,םש) '?הזכש

 דלייתמו ךלוה ןומישיה עקר לע [...] לודגל ביבא־לת החרכומ יכ [...] והיתמחיר אלו
 ,שדח רבדמ - ןאכו .ןומישיה עקר לע הבונת - היתודשבו ץראה ירפכב .שדח רבדמ
 .(16 ,םש) 'םדוקה ןמ ירזכאו זעו ראופמ היהי רשא

 ריעה תבצינ ,(1938)יזיחב זניבבוב ורפסב ללכנש ,'ברש ליל' ןמרתלא לש ורישב םג

 ןיא רבדמה ןיבל ריעה ןיבש הרכהה תדדחתמ ןאכ .הל םדקש רבדמה תולוח לע תינבנה

 בחר תא [...]' ,רוכזל תעבשנ ןכא איהו ,רוכזל תשרדנ תחתפתמה ריעה :ךפהל אלא ,הביא

 / ,חורב הל החולשה התךלומ ד! תא / ,רזה בהלהו באה שחל תא / ,חוקפה הזה הלילה

 .התנבנ וילעש ןומישיה תא רמולכ - (96 ,1972 ןמרתלא) 'רבשנ ונניאש היכב חיכ תא

 ומצע רישב .(2002 ךז) םיתבה ירפסמל םינפמ 'תולוחב ןמרתלא םע' רישה ןמ תואבומל םוקמה יארמ

 .רוקמב ןה תואבומב תושגדהה לכ .ןוידה תוחונל ןאכ השענ רופסמהו ,םירפסוממ םניא םיתבה
 הביא יכ ,יקסנולשכ ,ןמרתלא רובס וז תמדקומ המישרב יכ ןהכ ירוא ןעוט 'תינויצה היחה' ורמאמב

 הב האור אוה הז בלשב רבכ ,תאז םע דחי ךא ,תירבעה ריעה ןיבו ןומישיה ןיב תררוש תיתוהמ

 ןומישיה לש ינרדומה ולוגלג איה השעמלו ,רבדמ איה תינבנה תירבעה ריעה םגש ןוויכ אווש־תביא

 .(198 ,2003 ןהכ)
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 ההז ותרתוכש ,ךז לש םדקומה ורישל 'ברש ליל' ןמרתלא לש וריש ןיב הוושמ ןויעב

 ןומישיב ןהו ריעב ןה תוארל הטונ ןמרתלא יכ םחש היח תנעוט ,(12 ,[1960] 2001 ךז)
 הקיטאופ דימעהל שקבמ ךז וליאו ,יטרקנוקה ישונאה ןויסינה ןמ תוגרוחה תויתימ תויושי

 .(170-169 ,2004 םחש) ישונאה ןויסינה לש וימוחת לא ריעה תוארמ תא הריזחמה תיפולח

 הקצומ היווה שי םייאמקה תולוחל ,ןמרתלא לש ורישב ,םנמאו
- 

 ריעה ומכ הקצומ

 ותויערא ןה לוחה לש תושגדומה ויתונוכת ,ךז לש ורישב וליאו - םיבצינ םה הלומש

 ריעה ,ןמרתלאל דוגינב ,ךז לצא .תחא הנועבו תעב ישחומ יתלבהו ישחומה ומקרמו

 וב תוללוחתמו ריעב םייחה ןמ קלח אוה ישממה לוחה ;הז לומ הז םידמוע םניא לוחהו

 תויועמשמה לע ,לוחה .'דדונ לוחל בוש ךפהנ בוחרה קבאי :תוירוזחמ תויצמרופסנרט

 רישב ךז שרופש תיעראה תישונאה הפמל הרופטמכ שמשמ ,אשונ אוהש תויביטטונוקה

 לוחה .ילוח לש הפמ .לומתאמ השא [...] // ריכב ןיצק / .הרח השא .ןולמב ריתי :הז

 לבקמו םהיניב הדרפהה תא לטבמ ףא ךזו םיישממה םהידממל אופא ןאכ םירזוח ריעהו
 3.ישונאה ןויסינה ןמ דרפנ יתלב קלחכ םתוא

 "ךז" שקבמ 'לובמה ינפל ומכ [...] / י"כנת האךמ'כ תולוחה רואיתב יכ המוד
 םבצמב תולוחה לש הז רואית ;םהיניב תקולחמה קוליס תועצמאב "ןמרתלא" תא תוצרל

 תינמרתלאה הקיטאופב ןה ,וחפסש תויועמשמהמ םתוא 'הקנמ' ,ותוולש ינפל ,ינושארה

 תקולחמה תא הדצה טיסהל "ךז"ל חינמ ונניא "ןמרתלא" לבא .תיכזה הקיטאופב ןהו
 / םא ,ףונה לע ךתעד המ ,תאו :ןינע רסחב [...]' לאושו הרענה לא הנופ אוהו םהיניב

 לש ותלאש .(25 תיב) '?הפק יתב ךל םיךסח / ?הממש םתס וא דוה־ארונ ,ה5ח ךל שי

 :תובישח־בר ןיינעכ אל ךא ,שרגל שקיב "ךז"ש המ תא ןוידה זכרמל הריזחמ "ןמרתלא"

 הבש תוניצרה תא "ןמרתלא" דימעמ ןגפומה ןיינעה רסוחבו תיטסקרסה המינב ,ךפהל

 ריזחמש אוה "ןמרתלא" אקווד ,ןאכ ,תאזמ הרתי .גלגלמ רואב וז תקולחמל "ךז" סחייתמ

 םיכלוהו םיאב ,םישנאו / םישעמ קר אוה ףונ :ומצעל ומכו' :ישונאה תולובג לא ףונה תא

 ;ותועטב ,הרואכל ,הדומ "ןמרתלא"ש םושמ הבר תובישח הז ןיינעל .(26 תיב) '[...]

 "ךז" יפלכ תינפומה תויפיפ ברח איה "ןמרתלא" לש ויפב ךז םשש וז האדוה םלוא
 לא יטאופה ןוידה ןמ ןאכ גרוח ישונאה לש ויתולובגב קוסיעהש םושמ רגובמה ררושמה

 שגפמ' :רמוא אוה םיתב המכ רובעכ ירהש ,"ךז" לע םייאמה ,בורקה תוומה לש ותושממ

 לרוג'ל תנווכמה ,וז הרימא 4.(30 תיב) '?הא ,תולוחב / םמש תא ומשר רשא םינקז לש

 "ךז" לש וששח תא תאטבמ ,רבע ונמזש ,יחה ררושמה לשו תמה ררושמה לש 'ףתושמה

 סחיימ ךזש ענמנה ןמ הז ןיא ,הז רשקהב .ררושמכ ומש הקיחממ ןהו ברקה ופוסמ ןה

 לחה תיתורפסה הפמה ןמ תינמרתלאה הקיטאופה לש התקיחדב לטובמ אל קלח ומצעל

 .(84 ,[1960] 2001 ךז) 'לוח ילב' רישב םג לשמל רבדה ךכ 3

 :תויומד יפוליח' ותרתוכש ףיעסב ,ןלהל ךכ לע ואר) "ןמרתלא"ל ןהו "ךז''ל ןה סחייל ןתינ וז הרימא 4

 .('?ןתנ וא ןתנ
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 .ןבומכ ,ררושמכ ןמרתלא לש ומש תקיחמב רבודמ ןיא םא םג ,ךליאו םישימחה תונשמ
 ררושמה ןמ תשקבמה תננחתמ הדמעכ שרפתהל היושע שגפמל תמה "ןמרתלא" תנמזה

 ןיעמ םיווהמה ,תולוחה תא שדחמ קצמי ,תיטאופה ותסיפתב ומכ ,'םייחל ותרזחב'ש תמה
 ןויסינל שיש וזמ רתוי הבחר תירוטסיה תועמשמ םהל קינעיו ,םדאה ייחל הימינוטמ
 יטאופ ןוחצינ ילוא איה ,םיישונאכ תולוחה תא האורה ,"ןמרתלא" לש ותסיפת .ישונאה

 לש ויתולובגב ךז לש תחכופמ האדוה םג איה ןמזב וב לבא ,רישה תרגסמב "ךז" לש

 .ברקה תוומה חכונל ישונאה ןויסינה

 ץיןל תע>ז> :ףרגיפאה

 רוא הארש ןמרתלא לש ןורחאה ץבוקה ךותמ ףרגיפאב חתפנ 'תולוחב ןמרתלא םע' רישה

 תעפוה תארקל דד ןותעב רסב בקעיל קינעהש ןויארב .(1965 ןמרתלא) ץייק תע גח ,וייחב

 תושעל רתוי הצור אל תמאב ינא ,ןמרתלאל רשאי :ךז רמא הביבסב יגאמ ןתיב ץבוקה

 .ןימאי אל שיא ,ןימאת אל ?דוס ךל רפסאו [...] הזמ יתקחרתה .ןמרתלא םע תונובשח
 ארק אל ךזש ןימאהל השק ,ןכא .(18 ,1996 רסב) 'יתארק אל דוע ןי? תגיגח תא ינא
 ךז) תיחרדזנ תיגרפצ ץבוקב עיפומה ,לשמל ,יאל וצעיש םידידיל' רישה ;ן־י? תגיגח תא

 'וסוכ לא רבחמה רבדי רישה םע םייולג םיילאוטסקטרטניא םיסחי להנמ ,(131 ,1979

 לש ןורחאה ורפסב האור םולב־ןוטרק תור .(94-93 ,1965 ןמרתלא)וקוק תגיגח ךותמ

 ותריצי לש םיננוכמה תונורקעה תא ןמרתלא הניש ,דבש 'םיכפהמ־תבר' הריצי ןמרתלא

 ץיוק תגיגח לש הלוקל בישקהל ךרוצה' :ודגנ ךז לש ויתופקתהל המישרמ הבושת גיצהו

 הירבדב שיש ןכתייו ,(18-17 ,1994 םולב־ןוטרק) התנעטל ,'קבאמה טהל תא ןנצמ היה

 תא חותפל ךז לש ותריחב ,ךכ וא ךכ .הז רפס ארקש ךז שיחכה עודמ ריבסהל ידכ

 הז בלשבש ךכ לע הדיעמ ־קיק תגיגח רפסה ךותמ ףרגיפאב 'תולוחב ןמרתלא םע' רישה

 .ותוא ארק רבכ אוה

 דוע' רישה ךותמ חוקל ,'?שי המ / .ףוג לכ ילב ילוא / .רחאמ רתוי עיגא' ,ףרגיפאה

 ול םדוקה רישבו הז רישב .(97-95 ,1965 ןמרתלא) יזיוק תגיגח ץבוקב 'רבחמה ירבדמ

 לש ירופיסה ףצרה תא ןמרתלא עטוק - 'וסוכ לא רבחמה רבד' - ץי? תגיגח רפסב

 ןמ םוגלל םא טבלתמה ,רופיסה רבחמל רובידה תוכז תא ןתונו לובמטס ריעה תורוק
 המרדה עקר לע ;תידורפ המינב םיבותכ םירישה ינש .תאז השוע רבד לש ופוסבו תיסוכה

 וירבחו יקסרדלוו םע יופצה תומיעל דיסח רב השימ הפצמ הז בלשב - ריעב תשחרתמה

 ,(93 ,םש) 'חונמ יחורל ןיא ?אל וא םיגלל' רבחמה לש ותוטבלתה - הדעסמה־לובמטסב

 :הייתשה לש היתועפשה רואיתל רשאב םג ךכ ;המצעלשכ תכחוגמ

 'ןי^ה ,רכזא [...]

 ,תטקש אל ,תספט םיקרועב ךיא

 תטשפ הפנעה □תמקרבו
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 ךתוארב תחמש דיאמ םשו
 .ךתךוה ןפגה יגירשב םתוא

 .היה הייה .ופלח םימ-דו ףא

 ''ךממ םויכ שי יל האנה המ

 ,היהש אלל ,דימ ,ןושאר סוכ םע

 - !ךמהי םערש - םמוה התא

 העשר ,ןכ .םדקמ ךבהוא תא
 ךשאר דועבו ,ןודזו תאלמ

 ,הךקתה תא יחמ לעמ ץיפקמ

 .הרגת תוכךוע יבך!ל םע ךילגר

 ס־וה ןימ םיקיזחמ ךיא ספות יניא

 (94 ,םש) .סרחו תיכוכז יל?ב הזכ

 הנקזה לע רבדמ רבחמה־רבודה רשאכ תבחרתמ ףא הידורפה 'רבחמה ירבדמ דוע' רישב

 םולב־ןוטרק ,ןכאו ;ומצע ןמרתלא לש ותרישב יחה־תמה ביטומ דגנ אצויו תוומה לעו

 םולב־ןוטרק) 'יחה־תמה לש תיתימה תינבתל הטוב הרזה' ,רתיה ןיב ,הז רישב האור

 אל םישנלו לדחא אל טיבהל' רבודה רמוא 'הלודגה ךרדב' רישב דועב ,ךכו .(71 ,1994

 :רבחמה־רבודה רמוא הז רישב ירה ,(111 ,1972 ןמרתלא) 'תכלל ףיסואו תומאו / לדחא

 רחמ םא ,הךגלמ לכ לע

 ,שגפנ אל בךג?ב

 רחאמ ,יתענמנש יעךת

 .שקעתה ,הארנכ ,ףוגהש

 .רחאמ רתוי עיגא

 ?שי המ .ףוג לכ ילב ילוא

 םךא־ינן ,ןבומכ ,ויהי

 .םיכלהתמ אל ףוג ילב :ורמאיש

 ,םחשכ ,ץיקב .תויטש

 .יחרכה איל ילוא ללכב הז

 םשו היפ אצמנ רבכ ותסבו

 (96 ,1965 ןמרתלא) .ןיכהל רשפא .דגב הזיא

 וארש הלא יפלכ םג אלא ומצע יחה־תמה ביטומ יפלכ קר תינפומ הנניא תידורפה המינה

 ריזחהל ןאכ שקבמ ןמרתלא -,ךז םהבו ,יחה־תמה לש הרוגיפה תא ידמ הלודג תוניצרב

 המוד תוסחייתה .עושעשהו קחשמה םוחתל ללכב הרישה תאו טרפב יחה־תמה תרוגיפ תא

 ללכנש ,'רזה רישה' ךותב רבכ שרופמ יטאופ־סרא דגיהכ העיפוה הרישה לא ןמרתלא לש
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 זורחה ריק לע יל יחלס ול / .תרגאכ הארוק תא תוירכנ םילמ קרי :pra םיבכרב רפסב

 'לוצלצו קחשמ תנתכ הל יתשבלהש / תרמאו הטוש? היכ הבהא ןובלע לע / .לולצה

 הטוש? היכ הבהא ןובלע' ןוגכ ,םירחא םישק 'םינכת' םג ,רמולכ .(47 ,1972 ןמרתלא)

 תורמל יכ תנעוט םחש .תילקיזומו תעשעשמ תיריש תינבת 'םישבול'ו םיבצועמ ,'תרמאו

 יפכ ,ירז אל' ריש תויהל ,היצנטופב ,לוכי 'רזה רישה' ,םיישגר־םיישונאה םינכתה תקחרה

 םחש)'ךיחת ךילא וב תוא לכ' וא ,'ובל תא / ררועל לק המ ,הה' :תורושב לשמל רכינש

 המ תא םיגדהל איה ףא היושע 'לוצלצו קחשמ תנתכ הל יתשבלהש' הרושה .(159 ,2004

 .ירז אל' ריש תויהל רישב הנומטה תורשפאה םוליג - וילע העיבצמ םחשש

 ףוקעלו ןמרתלא לש ותועשעתשהל ףרטצהל ךזל אופא תרשפאמ הז ףרגיפאב הריחבה

 רקיעב הב קוסעל הברהש ,תמה ןיבל יחה ןיב תירשפא יתלבה השיגפה תא ךויחב
 תסנכה םלוא .(33 ,[1960] 2001 ךז) 'הטרח' רישב לשמל ,סיגויט זנירייט ץבוקה ירישב

 ררושמה םע השיגפל הלתמאכ התוארל ןתינו ,הב יד ןיא םולח לש הנבמל השיגפה

 ־אלה תוזוחמל תמה םע השיגפה תא קיתעהל ךזל רשפאמ ,תאז תמועל ,ףרגיפאה .תמה

 ןמרתלא לש 'שרגמ'ב השיגפה םוקמ תעיבק ,ךכ .וירישב רצי ןמרתלאש םייתואיצמ
 רישה תסיפת ךותמ הז שגפמל ענכשמ רבסה קפסל חרוכה ןמ ךז תא אסיג דחמ 'הליצמ'

 חכווינש יפכ ,תאז םע דחי .ןמרתלאל הווחמ הב תוארל ןתינ אסיג ךדיאמו ,ומצע־ולש

 אל ךז לש תיטאופה הסיפתהש ךכל זמור ןמרתלאמ האבומה טוטיצב שובישה ,ןלהל

 .הזה רישה ןמ רדעית

 יניצר השעמכ שרפתהל םייושע ולש היפרגופיטה יונישו ןמרתלא לש ורישל הרידחה

 :תחא הנועבו תעב עשעשמו

 ךז לש ורישב ףרגיפאה ןמרתלא

 .רחאמ רתוי 5?יגא .רחאמ רתוי עיגא

 .ףוג לכ ילב ילוא ?שי המ .ףוג לכ ילב ילוא

 ?שי המ

 לש ותומ רחאל קר ותושעל לוכי ךזש ינשלופ השעמ םושמ שי תורושה רדס 'ןוקית'ב

 - רבעב ןמרתלא יפלכ הנפה רבכש וזל המוד האירקב ןאכ קפתסמ וניא ךז .ןמרתלא

 ומצעל לטונ אוה אלא - ולש רישה יתב תא תנייפאמה תימתירה תויטמכסה תא רובשל

 '?שי המ' םילימה תרבעהש הארנ .רישה תא 'ןקתמ'ו ומצע ררושמל קר הנותנה תוכזה תא

 םילימה ןיב היופצה הזירחה לש תימתירה תויטמוטואה תא שבשל הדעונ השדח הרושל

 לכ ילב ילוא / .רחאמ רתוי עיגא / .שקעתה ,האךנכ ,ףוגהש' תורושב 'שי'ו 'שקעתה'

 ימתירה שובישל רע היה אל ךזש הבשחמה הריבס אל ,תאז םע דחי .'?שי המ .ףוג

 קוסיפה ינמיסו וללה תורושה לש הנושה ןתליקש ירהש ,ומצע ןמרתלא ידיב השענ רבכש
 תויטמכסה תא - ךז לש 'ונוקית' ינפל דוע - םירפמ םינוש תומוקמב תוריצע םיבייחמה
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 עיבצמ ןמרתלא לש תורושב םינכמ ךזש יפרגופיטה 'ןוקית'ה ,ןכ יפ לע ףאו 5.תימתירה

 יחה־תמה תרוגיפ םע שגפיהל ותוקקותשה םצעב הכורכה 'העינכ'ה תא ןתמל ונויסינ לע

 .ומצע "ןמרתלא" תומדב הז רישב העיפומה תינמרתלאה

 '!!ץק ןיאל השיגפ ,ןאפ שגפהל'

 /!?ץק ןיאל השיגפ ,ןאכ שגפהל' ,רישה תחיתפב "ןמרתלא"ל הנפמ "ךז"ש הלאשה
 םידיעמש יפכ - םזקרס העיבמ םג איה ךא ,תולוחה ,השיגפה םוקמ לע ההימת תאטבמ

 תמה ןיבל ("ךז") יחה ןיב השיגפה תורשפא םצע יפלכ - האירקהו הלאשה ינמיס

 ינורומיסקואה יוטיבה ,ןכש ,ומצע יפלכ םג ןאכ הנפומ "ךז" לש םזקרסה .("ןמרתלא")
 ;וילא וסחי תא אטבמ - (9-8 ,1972 ןמרתלא) 'ץק ןיאל השיגפ' - ןמרתלאמ "ךז" לאושש

 ךישממ תמה ררושמהש ןוויכ ,תכשמתמ אלא תיפוס הנניא ,"ךז" רובע ,םהיניב השיגפה

 רישה לא םג הנפמ ןמרתלא לש וריש תרתוכל הינפהה םלוא .ותומ רחאל םג וקיסעהל

 :ןמרתלא לש ורישב רבודה ראתמש השיגפה תוהמ לא רמולכ ,ומצע 'ץק ןיאל השיגפ'
 ךילא יתקושזו / !םיתלד ביצא אוש ,ךל רוצא המוח אוש / .ךנגנא חצנל ,ילג; תךעס יכ'

 ,השיא - 'ג^א' התוא לש התעפשה .(8 ,םש) '!םידי דבוא ,רודרחס יפוג ילאו / ךנג ילא!

 לש וסחי תא תנייפאמכ םג הז רשקהב שרפתהל היושע ןמרתלא לש רבודה לע - ץרא

 "ךז" לש ותאדוה תא םג הכותב העילבמ תיטסקרסה היינפה ,ןכלו ,"ןמרתלא" לא "ךז"
 שגפמל ענכנ אוה יכו "ןמרתלא" תא קיחרהל חילצמ ונניא אוה ויתונויסינ תורמל יכ

 לש סותאפהו שגרה אלמ רישל הינפהב בלושמה םזקרסב שומישה 6.לודג ןוצר ךותמ הזה

 לש וסחי תא הז דצל הז םיליעפמה הייחדהו בוריקה תודוסי לע אופא עיבצמ ןמרתלא

 .ןמרתלא לש ותריש יפלכ "ךז"

 הסונמ הרימאל ישיא ןויסינמ

 ־ןוטרק תנעוט ,לצזגג ץלזג הרפסב ללכנש ,'ימוקה ךופיהה :"םייחה ודירפה'" הרמאמב
 רחואמה ןמרתלא יכו יחה־תמה םגדב היצמרופסנרט תללוחתמ ץי? תענז\ב יכ םולב

 לכ ילב ילוא' ,המע תזרחתמה הרושב וליאו ,םיטספנא השולש שי 'שקעתה ,הארנכ ,ףוגהש' הרושב

 וללוחתהש םייטאופ־םיינונגסה םייונישב בחרומ ןויד .םיבמאי ינשו דחא טספנא שי ,'?שי. המ .ףוג
 .196-178 ,1994 םולב־ןוטרק ואר יןיק תעגה ץבוקב ןמרתלא לש ותרישב

 ךז לש וסחיב תוינשב הבחרהב תוארל ןתינ ןמרתלא םע שגפמה יפלכ ךז לש וסחיב תוינשה תא
 תרייסב רוביגו זזק'ימגמרר •.הרו זחיק to ורפסב ןמלימ ףסוי בתוכש יפכ ,תיטנמורה הסיפתה יפלכ

 וכותמ תצבצבמ הקומע חור תברקש ,יטנלוויבמא סחי [אופא] אוה הקיטנמורל ךז לש וסחיי :ךז ־\תג
 ררושמה לש תימינפ המחלמ תאטבמ [...] תינשנו תרזוחה ,הזעה ותודגנתה .הייחדהו תונדשחה דצל
 'ותייווה לש יסיסב קלח םתויה לשב אקווד ,םינפבמ וילע םימייאמו ומצע וב םישרשומה תודוסי דגנכ

 .(21 ,1995 ןמלימ)
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 'קצומ יטסילאיר סיסב לא ותוא ריזחמו [...] וכותמ ותוא חגנל ידכ יחה־תמה םגדל קקזנ'

 תסיפתב יונישל תויזכרמ תוביס יתש לע םיעיבצמ הלא םירבד .(66 ,1994 םולב־ןוטרק)

 ררושמה לש תישגר־תישיאה ותעדותל תישענ תוומה תעדות :ןמרתלא לצא תוומה

 .תיטסילאיצנטסיזקא םלוע תפקשהב תפלחתמ ולש תיזיפאטמה םלועה תפקשהו ,רגובמה
 ךזש הזרפרפב ,'תולוחב ןמרתלא םע' רישב םג תרכינ ןמרתלא לש הנתשמה תוומה תסיפת

 תחזניט ץבוקב ללכנה ,'דלוחה' וריש ךותמ תועודיה ויתולימ לע "ןמרתלא" לש ויפב םש

 / .תולודגה יתפצ ןוגי תא ,חירקמה ישאר תבצע תא / :קוחר ןורפזמ ומכו [."]' :םיינע

 תסיפת תא ליחמ "ךז'' לבא ;(12 תיב) 'יתפצב טיבמ ?הנתשנ המ ,חידקמ התא םג הנה!

 ךכ לע דיעמ רבדהו ,ןמרתלא לש םדקומ ריש לע אקווד ןמרתלא לש תרחואמה תוומה
 ללוחתהש יטאופהו יתעדותה ,יתוחתפתהה ךילהתה ןיב רשקה תא קתנל שקבמ אוהש

 וללה םילימב ,תאזמ הרתי ;ולש תוומה תסיפת תונתשה ןיבו ררושמכו םדאכ ןמרתלאב

 ולש תרחואמה תוומה תסיפת שומימ תא וילע הפוכ אוה "ןמרתלא" לש ויפב םש ךזש

 וליבוה רשאו ותרישב וללוחתהש םייונישה ןמ תקתונמ איהשכ ,תמדקומה ותרישב רבכ

 .הלא תויטאופ תונקסמל ותוא

 ,לוכיבכ ,תנמסמ איהשמ רתוי ,ןמרתלא לש ותרישב וז הטוב תוברעתה ,תאז םע דחי

 יפלכ - ןיעדויב אלש וא ןיעדויב - ותשיגב יוניש הטילבמ איה ,ךז לש יטאופ ןוחצינ

 תוזרכהה תא בהוא ינניא' :ןמרתלא תרישב 'תוסונמ־ודבספה תוזרכהה' רבעב הניכש המ

 תב ,הנה / .םלועב אשונה םימיה חפנ / ,דבעהו לילאה / ,לזרבה הנה") תוסונמ־ודבספה

 ־ודבספ תוזרכה אלא ןניא לוכה ףרחש ,("םלועל הכוב הנניאש וזה / ,ןבאה ונתוחא ,ילש

 ןמרתלא לש הנתשמה תוומה תסיפת תא דבעידב וליחהב .(111 ,1959 ךז) '[...] תוסונמ

 תדגונמהו םוכיסכ העיפומה הסונמה העידיה דעב "ךז" עירכמ תמדקומה ותריש לע

 קינעי "ןמרתלא"ש "ךז" לש ותייפיצ ומכ - רישב וז הערכה .הווהתמה ישונאה ןויסינל
 הדיעמ - ישונאה ןויסינה לש וזמ רתוי הקצומ תועמשמ ,םייחל םיימינוטמה ,'תולוח'ל

 ורובע דביא רגובמ ררושמכ ותביתכ לש הז בלשב ישונאה ןויסינהש ךז לש ותשוחת לע

 ,(31 תיב) 'הרמגנ הגצהה ,דרי / ךסמה [...]'ש ךכמ תעבונה ,וז הערכה .ותועמשמ תא

 'םלועה לש חורה יעור תויהל / ונדלונ אל' לשמל ,רישב םירחא תומוקמב םג תטלוב

 .(48 תיב) 'אוש למע אוה למג? לכ' וא ,(17 תיב)

 'הב בוחר לש דהש הלימה'

 דהש הלימה לש הרדעיה' לע ןמרתלא תא ךז ףקת 'ןמרתלא תריש לע םירוהרה' רמאמב

 אקווד תטלוב ,תאז תמועל ,'תולוחב ןמרתלא םע' רישב ד.(111 ,1959 ךז) 'הב בוחר לש

 םע ,1968-ב אשנש םירבדב ,היארהו ,ותרישמ רובידה תמינ לש הרדעיהל רע היה ןמרתלאש המוד 7

 אלא ,ךרע ילדבה לע ןאכ רבדמ ינניאו) הז היה אוה' :רמא אוה ,ןמסוז ארזעל םירייפ רפסה םוסרפ
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 תא - ילג? - הז תאן' ןוגכ םיטפשמ הב אוצמל ןתינש ,"ןמרתלא" לש תירובידה ונושל

 ,הלחא אל קך' ,(18 תיב) '?םכלצא םש םישוע המ םיתניבו' ,(9 תיב) '?ןמזמ הריכמ

 ןיב תרצונ וז תוירוביד .םהב אצויכו ,(27 תיב) '?םימיכסמ ונחנא תוחפל הזב / .הבבס

 ,לשמל ,ךכ 8.ומצע־ולש םיטסקטב "ןמרתלא" עצבמש תויצאירוו תוזרפרפ תועצמאב רתיה

 ןוגי תא ,חירקמה ישאר תבצע תא' םילימה תא 'דלוחה' ורישמ טטצמ "ןמרתלא"ש רחאל

 הנהו' :תוירובידל ןתוא תכפוהו ןהילע תנעשנה הזרפרפב ךישממ אוה ,'תולודגה ינרפצ

 "ןמרתלא" לש הזרפרפה תא ךישממ ,ודצמ ,"ךז"ו ;'[...] ?הנתשנ המ ,חירקמ התא םג

 .(12 תיב) 'ינרפצב טיבמ [...]' "ןמרתלא" יכ ןייצמו

 ,הפן :ילא םיאתפו' :ןמרתלא לש ותרישמ תרדענה גנלס תפשב רישב רבדמ "ןמרתלא"
 ,שוטר ,הזה // ינענכה ,ומש תא יתחכש ,ונ / ,הז רמוא ךיא .תופיה תא דימת רצוב / ?הא

 שוטר ןתנויל געול םנמא "ןמרתלא"ןאכ .(11-10 םיתב)'?הכיתח םידבוא דוע םתא / ?הכיתח

 - 'הכיתח' הלימה תרימא םצעב םלוא 9,'תוכיתחו םיכיתח' גנלסה תולימב השעש שומישלו

 - םיימעפ תרזוחה
 תכיתח' רמוא ףא אוה רישה ךשמהב ,תאזמ הרתי .ףקות הנשמ הל ןתינ

 ןמרתלא לש ונונגס לש םיטלובה םינייפאמה ןמ דחאב שומישב ,ךכו 10,'ץיק
 ןושל יפוריצ -

 "םירצק
 לש ותפשמ חוקל ('תכיתח') ןושארה וקלח :שדח ףוריצ "ןמרתלא" ןאכ רצוי -

 תגיגח' ןוגכ ,ומצע ןמרתלא לש םימוד םיפוריצ לע היצאירו אוה ולוכ ףוריצה לבא ,שוטר

 'ץיק תבירמ'ו 'ץיק
 היתועפשה תא רקיבו שוטר דגנכ ןמרתלא אצי ובש רישה תרתוכ -

 ילוורש תמקרל / ראיתו תומד ויהי המ אבנל םוקי ימ' :תירבעה לע ותפש לש תוירשפאה

 לוצלצל ?קודקדה יקחל / ?רעיצ תונן לש ןקוחשל ?לכורה תרמזל / ?תירפכה הואנה

 טקונ ,תאז תמועל ,'תולוחב ןמרתלא םע' רישב .(207-206 ,(1957) 1978 ןמרתלא)'?תירבעה

 / םיאתפ ררבתי תמאב םא המ' "ןמרתלא" לש ותלאש ,ךכ .תירוביד ןושל ומצע "ןמרתלא"

 ץבוקב ספדנש ריש ךותמ טפשמ לע הזרפרפ איה (41 תיב) '!?הדיקשל ונאךק החירז יכ
 .(71 ,1968 ןמרתלא)'?הדיקשל ונארק החירז יכ / םיאתפ רךבי םא המו' :mvmn דגרזנונזג

 'ררבי' הלימה תרמהו 'תמאב' הלימה תפסוה לבא ,ירוקמה טפשמל דואמ המוד הזרפרפה

 .תירובידל תיטויפמ התוא תוכפוה 'ררבתי' רתוי תימוימויה הלימב

 היה אוה .רובידה לא [...] ירישה סותאפה ןמ תילארשיצראה הרישה תא ריבעהש ,(תוהמ ילדבה לע

 .(98 ,1971 ןמרתלא) 'רבדמ לבא ,רש .רבדל ליחתהש וניניב ןושארה

 .73-32 ,1997 םהש לצא הבחרהב ואר ולא םיעצמא לע 8

 / םיכיתחו תוכיתחו / - רוזחל דימת רשפא!' :'ךיתח' רישל דרפנ רעש שוטר שידקה עלצ ורפסב 9

 .(121 ,1959 שוטר) 'תוכיתחו םיכיתחב / םיכורבו / תוכורב םה םלועל

 ,'?ןתנ וא ןתנ :תויומד יפוליח' ףיעסב ,ןלהל .ךזל םג סחייל רשפא הז תיבב 'ץיק תכיתח' ףוריצה תא 10

 תעדל ןתינ אלש דע וז םע וז ןמרתלאו ךז לש םהיתויומד תופלחתמ םדבש רישב תומוקמ םתואב ןודנ

 .המ רמוא ימ

 תונש תיצחמו םיעבראה תונש יררושמ לע ויתועפשהבו ןמרתלא לש הז ינונגס ןייפאמב בחרומ ןויד 11

 .49-32 ,1997 םחש לצא ואר םישימחה
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 ןמלרפ־רואנ לגיס 142

 לע ,"ןמרתלא" לש ומשב ,תונעשנה תויצאירוובו תוזרפרפב קפתסמ ונניא ךז לבא

 ןורחאה תא תשמשמ "ןמרתלא" לש ויפב םש אוהש תירובידה ןושלה .םיינמרתלא םיטסקט
 םנמא "ןמרתלא" .רומאכ ,וייחב השע אלש המ - ךז לש ותרישל היולג תוסחייתהל םג

 אל ינא - הציקע - הביבסב / הרקמב ינא םג ,יל םתאךקש הפי [...]' - "ךז" תא ץקוע

 הביבסב יגאמ ןוריב ךז לש םירישה ץבוק תרכזה םצעב ךא ,(32 תיב) '?קינקיפל עירפמ

 :"ךז" לש ותריציל "ןמרתלא" סחייתמ רישה ךשמהב םג .ותריציב הרכה םושמ שי

 ךיניע? ןוד ואצמ אל ,המ זא

 ?םיפן רתוי ךלש ?ילש םיבכוכה

 .ןאכ דבל ונחנא ירה ,ששוות לא ,רבד

 תלדג ןאכ אל ,םשא אל התא םצעב

 תא ,התיהש העשה תלדג תא שיגרמ אל

 (35-34 םיתב) .ץרה רבךמה תא ,תקעוצה המדאה יעצפ

 אל 'ולש םיבכוכה'ש ךכל תובישח סחיימ אוהש "ךז" ינפב "ןמרתלא" הדומ ולא םירבדב

 םדוקפתל ולש־ותריציב םיבכוכה לש םדוקפת ןיב ןיחבמ םג אוהו ,ךז יניעב ןח ואצמ

 ,םדאה לש ובצמ חוסינל םישמשמ םה ,םיבכוכ םירכזנשכ ,ךז לצא .ךז לש ותריציב

 ונוכ / םיבכוכב םיזוחו [...]' :'םימי ףוחל' םדקומה רישב לשמל ,םהמ קתונמ ונניאש

 ,'יטיאה רזה םסקה' רישב וא ,(i960], 17] 2001 ךז)'הלאש ןמסב םימשה לא םהיתופקשמ

 / תא תאשל [...]' :םיבכוכה לא ,ותריש תא רמולכ ,ומואנ תא ררושמה־רבודה הנפמ ובש

 םיבכוכה הביבסב יגאמ ןרעב ץבוקב םג .(7 ,[1966] 1986 ךז) 'םיבכוכה לא רק2?ה םואנה

 ךז)'םינקדזמ םיבכוכ אלמ יבל' :תרבודה תרמוא 'הנמלא' רישב .םדאה ןמ םיקתונמ םניא

 ,םש) 'הפ לע ילצא ומךז ךיבכוכ' :רבודה רמוא 'רליש־רקסל הזלאל' רישבו ,(37 ,1996

 ךורב ;יטסילובמיס ,יגולנא םלועמ קלח םה םיבכוכה ,תאז תמועל ,ןמרתלא לצא .(62

 םידמוע םה .םדאל םירז [ןמרתלא לש] םיבכוכה' יכ ורמואב תאז חסנל ביטיה לייווצרוק

 ובצמ יפלכ חצנה תושידא לש תידימתה הנגפהה םה .םדאה לרוגל הקיז םוש אלל ,ץוחב

 ויבכוככ אלשו ,םדאה ןמ םיקתונמ ןמרתלא לש ויבכוכ .(106 ,1976 לייווצרוק)'םדאה לש

 םע' רישב "ןמרתלא" יפב רבסומ הז רבד .ישונאה ןויסינה תא םיאטבמ םניא םה ,ךז לש

 ןושלה .תירוטסיהה העשה איה ,'הנויהש הגזשה תלדג'ל תונעיהל ךרוצכ 'תולוחב ןמרתלא

 ,םיבכוכה לש םעבט לע יטאופה חוכיווה תא אופא תרשפאמ "ןמרתלא" לש תירובידה

 איה ,יטאופה חוכיווה לש ומויק םצע תא תרשפאמ איהשמ רתויש המדנ ,תאזמ הרתיו

 .ותרישל הרישי תוסחייתהו החיש "ןמרתלא" לע תופכל "ךז"ל תעייסמ

 םירייע לש הקיטאופה תא םחש תנחוב '"רזה רישה" לומ "ןוכנה רישה'" הרמאמב

 םיבלשה תשש ךותמ ןושארה בלשב םדקומה ךז תא תמקממו ץוהב םיבבוב רואל םיגדש

 ,םלואו .([1973] 2008 םולב ;2004 םחש) העפשהה תדרח ורפסב םולב דלורה הנמש
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 תועצמאב רתוי תירובידל "ןמרתלא" לש ותפש תכיפה ,'תולוחב ןמרתלא םע' רישב

 תרישל "ןמרתלא" לש תשרופמה תוסחייתההו ,ןאכ וניארהש יפכ ,תויצאירוו תוזרפרפ

 יפ לע ןורחאה בלשב ךז תא םקמל ןתינ ,תוחפל ,וז הניחבמש ךכ לע תועיבצמ ,ךז

 הז בלשב .(26 ,1997 םחש) 'םיתמה תבישי :םחש לש המוגרתבו - Apophrades ,םולב

 אוה ךא ,רזח וליאכ םדקומה ררושמהש' ךכב רחואמה ררושמה לש אלמה ונוחצינ אטבתמ

 ןתינ יכ הרובס ינניא ,תאז םע דחי .(םש ,םש) 'רחואמה ררושמה לש ולוקב התע רבדמ

 םע םינשה ךרואל ותותמעתהש המודש םושמ דוחייב ,הז בלשב קר רחואמה ךז תא םקמל

 ,תאזמ הרתי .'תולוחב ןמרתלא םע' רישב הערכהל העיגמ הנניא תינמרתלאה הקיטאופה

 חכווינש יפכ ,םיתעלו ,הווה ןמזב ןאכ בותכ "ןמרתלא" ןיבל "ךז" ןיב יוזהה גולאידה

 םקמל ןויסינה ,ךכיפל ;םירמאנה םירבדה םיכיושמ ימל רוריבב תעדל ןתינ אל ,ןלהל
 ירשפא וניא םולב לש הירואיתב םיטרופמה םיבלשה ןמ דחאב הז ריש יפ לע ךז תא

 ןורחאה בלשב תוארל העצהה תא רותסל ידכ ךכב ןיא יכ ןייצל יואר תאז םע דחי .ללכ

 .הז רישב עירכמ בלש םולב לש הירואיתב

 !ןתנ וא ןתנ :תויומד יפוליח

 יקסביוטסוד לש ןמורה תא ןיטחב ליאכימ ןייפאמ ייקםביגטזנ־ח ליט ז^יטארפזר תגיעמ ורפסב
 גוציי - ילבנרקה סקטה לש תיזכרמה ותנוכת לע עיבצמו תילבנרק םלוע תשוחת רודחכ

 ןיטחב) הרבחב יכררייהה רדסה לטבתמ ובש ימוק םלוע ונייהד ,'ךופה םלוע' לש

 רשאכ לשמל ,'תולוחב ןמרתלא םע' רישב תרצונ וז ןיעמ תילבנרק תופלחתה .(1978

 בוחר לש דהש הלימה לש הרדעיה' לע רבעב התוא ףקת ךזש - "ןמרתלא" לש ותפש

 תולובגה שוטשט אוה רתוי דוע טלוב ילבנרק ןייפאמ .תירוביד הפשב תפלחתמ - 'הב

 ןתינ אל יכ דע ,"ךז" לש וירבד ןיבו "ןמרתלא" לש וירבד ןיב רישב םידחא תומוקמב

 םא יכ / ונייהש ימ ונניא רבכ ירה' ,14 תיב ,לשמל ,ךכ .רבודה אוה םהמ ימ תעדל

 הבושתכ םג בשחיהל יושע ,'ונתאמ ושער םישועש המ / ,הזמ עורג ,וא היהנש המ

 [...]' :םדוקה תיבה ןמ "ןמרתלא" לש וירבדל רישי ךשמהכ םגו "ןמרתלא''ל "ךז" לש

 תיב) 'חיךקמה הזה םלועב ןדע דוע / םהל ןיאש ימ לש םנינע אוהש וננינעל / ריזחנ

 הלכ המשאה ,יד אל / יתיש3? ילש תא ינא' :רמואו "ןמרתלא" ךישממ אבה תיבב .(13

 "ךז" םא :"ךז''ל דגנ־תבושתכ םג עמשיהל יושע הז תיב םלוא ,(15 תיב) '7התאן / ,יב
 רמשל "ןמרתלא" שקבמ 15 תיבב ירה ,םהינשל ףתושמה לרוגה לע 14 תיבב רבידש אוה

 תורימאל "ךז" לש ותייטנ רתוי ףא תטלוב ןאכ .םהישעמ תועצמאב םהיניב הנחבהה תא

 תשמממ "ךז''ל 14 תיב לש וכויש תורשפא ;ליעל יתעבצה הילעש תולילכמה 'תוסונמה'

 ןונגסב ,והומכ רבדמו "ןמרתלא" םע ןאכ ףלחתמ "ךז" ירהש ,ילבנרקה טקפאה תא

 ךיישל רשפא םיתבה ינש תא ;31-30 םיתבל רשאב םג ךכ .רבעב תוצרחנ ףקתש רובידה
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 לע טיבמה 'הסונמה ררושמה' לש ותדמע תטלוב םהב םגו ,"ךז''ל ןהו "ןמרתלא"ל ןה

 :יביטקפסורטר טבמב וייח

 םמז? תא ומשר רשא םינקז לש שגפמ

 םירזוח דוע םינקזה קר ?הא ,תולוחב

 .תבבותסמה תלדב

 ךסמה .תושעל המ םהל ןיא ,הזל ץוחמ

 ,הרמגנ הגצהה ,דרי

 12(31-30 םיתב) .וזמגו לקצוד םע התיבה ףלח להקה

 ,'םעז איבנ אל ,שתמ / .וררונשה םתררונש רשאכו' ,תורוש יתש קיזחמה ,24 תיב תא םג

 שרופמב םירמאנ ותוא םימידקמה םיתבה תשולש ."ןמרתלא"ל ןהו "ךז"ל ןה ךיישל רשפא

 ,"ןמרתלא"ל םירבדה תא תכיישמה ,'ףיסומו' הלימב חתפנה ,23 תיבב ."ןמרתלא" יפמ

 "ןמרתלא" חיכומ
 םימדוקה םיתבב ומכ -

 תנייפואמה ,תיחכונה תימואלה תוגהנתהה תא -

 הפשא יחפ ךותמ / ותוא םיאלמ;? .יונפה םכנמזב / םכילכ םש םתיטתשה :םיכרע ןדבאב

 תא שרפמה ,"ךז" יפמ רמאנ וליאכ 24 תיב תא אורקל רשפא USA'.13 הקירמא תרצותמ

 "ןמרתלא" לש ותחכות ךשמהכ ותוא אורקל םג רשפא לבא ,ותדמע תאו "ןמרתלא" ירבד

 ימכ אלו ,בצמה חכונל שאוימו שתומ שחש ימ לש ותדמע תגצהבו םימדוקה םיתבה ןמ

 המאופה תמיתחמ טוטיצ ןה 'וררונשת םתךךונש רשאכו' םילימה ,עודיכ .םעז איבנכ שחש

 'וריונשה םתררונש רשאכו ,וטישפת די םתטשפ רשאכו' :'הגרהה ריעב' קילאיב לש

 םסרופמה יביבא־לתה הפקה תיב תא םיקהש ,(1979-1908) תיסכ שיא (לאקזחי) לקצח אוה 'לקצה'

 תונמאה רקבמ ,(1982-1910) וזמג םייח ר"ד אוה 'וזמג' .ךזו ןמרתלא חראתהל וגהנ ובש 'תיסכ'

 תויוצמ ,ןמרתלא לש ויתומישרו ויתוסמ תא סנכמה ,לגיןזנז\ רפסב .הפוקתה לש בושחה ןורטאיתהו

 תוחתפתה) - "טילחה הדוגאה דעו"'ו 'יןרו1ז\ תכרעמל בתכמ - "הלודגה הרעסה" ילושב' ,תומישר יתש

 לע ןמרתלא לש ויתובוגת ןניינעש ,(81-74 ,1971 ןמרתלא) '(תילרטאיתה תרוקיבה לע ןוידב השדח

 וטרסב .(םיוסמ הזחמ לש םש ןייצמ ונניא ןמרתלא) ויתוזחמ לע וזמג ר"ד בתכש תינלטקה תרוקיבה

 םוחת הסינ .ןורטאיתל רבע זא ,[ןמרתלא תא] ותוא ופקת הרישב' :ךז רמוא זטגזתתלא ןהכ ילא לש

 רמאמה [!] היה אל רתויב השקהו הנורחאה הכמה .הארונ רתוי דוע הכמ לבקמ אוה םש הנהו .שדח

 לש ץירעמ היה וזמג .וזמג היה הזו .ןורטאיתב תוכמה היה ,['ןמרתלא תריש לע םירוהרה'] ילש

 'ןמרתלאב תוומ תעיגפ התייה וז .ול בורק יכה שיאהמ םואתפו ,[ןמרתלאל] ול רורב היה הז ,ןמרתלא

 תכרעמל עגונב הינונרתל* טרסב ךז לש ויתורהבהש ירה ,"ךז"ל 31 תיב תא םיסחיימ םא .(2002 ןהכ)

 תירזכא הציקעל 'וזמגו לקצח םע התיבה ךלה להןקה' הרושה תא תוכפוה וזמגל ןמרתלא ןיב םיסחיה

 .ןמרתלא יפלכ הנפמ אוהש דחוימב
 לש ותאירקב בושו בוש רזוחה ,'ץראה תרצות' יוטיבל דוגינכ ןאכ שמשמ 'הקירמא תרצות' יוטיבה

 ,בלחל / !ץראה תרצותל / האנקו / הבחו דובכו הבהא ררועל' :'ץראה תרצות'מ קר שוכרל ןמרתלא

 / ריחבל ךל / ,גח דובכל רכסמ קותמ תיצך םא / !ץראה תרצותמ / הניבגל / הבךל ,תוגועל ,ץצחל

 .(212-210 ,2002 ןמרתלא) '!ץראה תרצותמ
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 חוור קיפהל ןויסינה לע ידוהיה םעה תא חיכומה ,קילאיב ומכ .(174 ,1990 קילאיב)

 ןעשיהל ,ויניעב ,דספנה גהונה דגנכ ץצוח אצוי הז תיבב רבודה םג ,םימדה תוכיפשמ

 ןתינש דבלב וז אלש ןוויכ ןאכ םצעתמ ילבנרקה טקפאה .תינקירמאה תוברתה לע

 םילימב רבודה לש שומישבש אלא וזב וז "ךז" לשו "ןמרתלא" לש םהיתויומד תא ףילחהל

 ירה ,רבודה אוה "ןמרתלא" םא .קילאיב לש ותומד םע ףלחתמ ףא רבודה תויאקילאיבה

 אוה ,ולש־ויתולימכ תועמשנ ןהש ךכ ,תואכדמ אלל קילאיב לש ויתולימ תא וטטצב

 וזל תיפולח הקיטאופ חסנל שקיבש ,יקסנולש םהרבא ,ורומ לש הקיטאופה לע רערעמ

 ול סליפש ךרדה תוכזב רקיעב הרשפאתהש ,ומצע־ולש הקיטאופה לע םגו ,קילאיב לש

 תיריש תוננער ךז האר ותרישבש ימ םע ןאכ ףלחתמ "ןמרתלא" ,תאזמ הרתי 14.יקסנולש

 המכ !קילאיב וליפא ,ןכ .קילאיב רבדב המוי :ןמרתלא לש ותרישב הארש וזמ רתוי הלודג

 "תויטויפ" תוצלחמ לכ לוטנה ,ולש עלוקה םחרה־רסוחב ורואית םימעפל אוה "ימוימוי"

 שמשל םויכ םג לגוסמ תננגוסמ־יתלבה ונושלב ףירחה יאקילאיבה ןומזיפה [...] תוככרמ

 .(110 ,1959 ךז) 'הריעצ ןושלל המגוד

 תשטשטמ תחא הגועבו תעב "ןמרתלא"לו "ךז"ל רישב םימיוסמ םידגיה סחייל תורשפאה

 .תינמרתלאה הקיטאופה לע רגית ארקשכ טטרשל ךז שקיבש םירורבה תולובגה תא

 טעמכ - רתוי תימוקהו תוחפ תינמחולה ותוסחייתה לע עיבצמ תולובגה שוטשט

 ותריש לש הז בלשב יכ המוד .תינמרתלאה הקיטאופלו "ןמרתלא"ל "ךז" לש - תינחלס

 ףקתש הדמע התוא ,ינמרתלאה 'הסונמ־ודבספה ררושמה' תדמעל בורק רגובמה ךז שח

 .'ןמרתלא תריש לע םירוהרה' ורמאמב

 '!הא ,תולוחב םמש תא ומשר ישא םינקז לש שגפמ'

 'תולוחב ןמרתלא םע' רישה תא בתכ ךז ;60 ןב היהשכ ,1970 תנשב רטפנ ןמרתלא

 ינש ןיב םייקתמ שגפמה ,רישה לש תינוידבה תרגסמב םלוא .71 ןב היהשכ ,2001 תנשב

 'עיגה אל יליגל ולפא' :"ןמרתלא"מ רגובמ ףא אוה תעכש ןייצמ "ךז" .םירגובמ םיררושמ

 ,רשפאמ ןאכ שגפמה ,ונממ רגובמה ררושמב ריעצה ךז לש וקבאמל דוגינב .(47 תיב)

 ןויסינה־ידומל םידגיהה ךויש תאו ,ליעל וניארש יפכ ,תויומדה יפוליח תא ,רתיה ןיב
 ומשב ,םיבר ןושלב "ןמרתלא" רמואש הז ןוגכ לילכמ דגיה רשפאתמ םג ךכ .םהינשל

 םלועב ןינע דוע / םהל ןיאש ימ לש םענע אוהש וננינעל / ריזחנ [•••]י :"ךז" םשבו

 .(13 תיב) 'חירקמה הזה

 םלועה תוארמ רבעל וטבמ תא ןמרתלא ריזחמ •ץ\זיב זגיבב־מ ורפסב יכ ןעוט ןירג־ינרוגה םהרבא םנמא 14

 יכ רובס םג אוה ךא ,(138 ,1985 ןירג־ינרוגה) יקסנולש תרישב וחנזנ ךא קילאיב תריש תא וסנרפש

 תריש תא אל ,ונתריש לש התוחתפתה ךשמה תא רעשל רשפא יא' קילאיבב יקסנולש לש דרמה אלל

 .(6-5 ,םש) 'םה םרותב ,םידרומה וירבחו ךז ןתנ תריש תא אלו ןמרתלא
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 םיעיגמ טאל־טאל' יכ ןעטו ןמרתלא תא ךז ףקת 'ןמרתלא תריש לע םירוהרה' ורמאמב

 םוגפ (םילימהיףשא תמאב אוה ןמרתלאו) םילימה לש הז גמ־בר לצא יכ ,הנקסמל ונא

 םישנאה םלוע לא החותפה תושיגרה לש הילכ םימוגפ - ררושמכ רתויב ידוסי המ־רבד

 ,1959 ךז) 'ךכל יוטיב תתלו םלועב ףתתשמ םדא תויהל תלוכיה ולצא המוגפ .םירבדהו

 יטאופ ןוירטירק איה 'םלועב ףתתשמ םדא תויהל תלוכיה' יכ הלוע וללה םירבדה ןמ .(120

 םלועב ןמע דוע / םהל ןיאש ימ לש םנינע' - "ןמרתלא" לש וירבד :ךז יניעב יחרכה

 ,תאזמ הרתי .ררושל תורשפאה תלילשו הביתכה תלילש אופא םעמשמ - 'חירקמה הזה

 ולש־ותחלצהב יביטקאורטר קפס םיליטמ "ןמרתלא" לש ומשב ךז רמואש וללה םירבדה

 'םלועב ותופתתשה' םג ,םלועב ןיינע דביא אוה הסונמו רגובמ ררושמכ םא :ררושמכ

 בואב תולעהל "ךז" תא ליבוהש אוה ,רתיה ןיב ,הז ןיינעש ןכתיי .קפסב תלטומ רבעב

 אלא .םהינשל ףתושמ - םלועב ןיינעה ןדבא - הז 'לרוג'ש ךכב םחנתהלו "ןמרתלא" תא

 וליאו תמ ררושמכ םלועב ןיינע רסוח עיבמ "ןמרתלא" ;אתרופ המחנ איה וז המחנש

 לע ,רציש ,ןמרתלאב ינוריא ץח ןאכ חלוש ךז .יח ררושמכ םלועב ןיינע דביא "ךז"

 ,הזה םלועב ןיינע רסוח הליחתכלמ אטיב ךכבו םייטסילובמיס־םייגולנא תומלוע ,ךז יפ

 .וישכעבו ןאכב

 ליבומ וב תיביסנטניאה תוברועמה ןמ אקווד הלועה הנקסמכ הזה םלועב ןיינעה ןדבא

 יעור' םילימה .(17 תיב) 'םלועה לש חורה יעור תויהל / ונךלונ אל' רמול "ךז" תא

 לוכב האורה תיתלהיקה הסיפתל תונווכמ - םילטב םירבדב םיקסועש ימ ונייהד - 'חור

 ,"ןמרתלא"ל ןהו "ךז"ל ןה רישב תפתושמ וז הסיפת .0כ ,ב תלהק) 'חור תוערו לבה'

 / םמש תא ומשר רשא םינקן לש שג?מ' :םרמוא ימ רורב אלש םירבדה ןמ הלועש יפכ

 תוער לע םיריש' רוזחמל רקיעב ןאכ ןווכמ "ךז" לבא ,(30 תיב) '[...] ?הא ,תולוחב

 לעו תל לע הרפסב .(217-161 ,[1957] 1978 ןמרתלא)הגגיז\ ריע ץבוקב ללכנש ,'חורה

 םיריש רוזחמל דרפנ ןויד רימש הויז השידקמ ןמרתל*. תרי־ציב הקיוכילגפר זגןמט*־© הת«

 ןויגיה'ב ןייפואמ אוהש יפ לע ףא יכ תנעוטו ,1941 תנשב הנושארל רוא הארש ,הז

 וכרואל םירבועה םיביקע הבשחמ יטוח המכו המכ' וב תולגל ןתינ ,'יטואכ רדס'בו 'לתפנ

 הדובעל םדא לכ עבתנ המחלמ תעבש תורמל :ותודחא תא ול םינקמו ינשה טוחכ

 לכב ,לבסל ול יואר ירה ,הרישל רמולכ ,חור תוערו לבה ירבדל אלו תיביטקודורפ

 ,'םייח'ל 'תונמא' ןיב תולובגה םילטבתמ ,רימש תעדל ,הז רוזחמב .'הרישב חצנויש ,תאז

 חסונה ןמ ןאכ תגרוח ץראה יפלכ הבהאה תרהצהו ,םייח - תונמאב האור ןמאה ןכש

 תובזוכ תוזרכה דגנו שממ לש היישע תוכזב תנעוטו תדלומה תבהא יריש לש רכומה

 הרישה ןיב רשקה רבדב ןמרתלא לש וז תבכרומ הסיפת עקר לע .(147-144 ,1999 רימש)

 הלועפ תויהל הרישה לש החוכב ,רבד לש ופוסב ,ןומא העיבמה הסיפת - 'םייחה' ןיבו

 / ותלונ אל' ,ליעל הטטוצש "ךז" לש ותרימא - רימש הארמש יפכ ,םלועב תישממ

 ,הרקיעמ וז הסיפת תלטבמה הינוריאב בשחיהל היושע ,'םלועה לש חורה יעור תויהל
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 ,תאזמ הרתי .'םייחה' לע הרישה לש התעפשה תורשפא תא תלטבמה הינוריאב רמולכ

 תוערו לבה' איה הריש יכ הרכהה תאש רתיב הלוע טקונ "ךז"ש ('ונדלונ') םיברה ןושלמ

 ילב דחי ןאכ תוכרכנ ,'תינמרתלא'הו 'תיכז'ה ,תונושה רישה תוסיפת יתשש םושמ 'חור

 .ןהיניב הנחבהה תרמשנש
 .רישב הנותנה תיטאופ הרימא איה "ךז" לש וז הרימאש חוכשל ןיא ,תאז םע דחי

 ־ודה טרס'ב "ןמרתלא" לש ותופתתשה לע רישה ףוס תארקל רמוא אוהש םירבדה םג

 טרסב ת1נשל לגסמ אוה / המ - ימצעל רמוא ינא - אוש למע אוה למ;; לכ' - 'ינושל

 "ךז" ,ןכ אל םאש ,'תונשל' הלימה לש החוכב ןומא ירדענ םניא - (48 תיב) 'ינושל־ודה
 קר אל ,םנמאו .'ינושל־וד' ותויה תדבוע תא שיגדמו ףיסומו טרסה תא ריכזמ היה אל

 ,םג אלא ,'תונשל' תורשפאה לע העיבצמ הזכ טרסב ףתתשהל "ןמרתלא" לש ותונוכנ

 ריבס יתלב הז אהי אל הלא םירבד עקר לע 15.רישב וז ותונוכנ גוציי םצע ,רקיעבו

 קינעהל ול עייסיש חוכ ונממ בואשל ידכ רתיה ןיב "ןמרתלא'' תא בואב הלעמ ךזש חינהל

 .ררושמכו םדאכ ומויקל ,לוכה תורמל ,תועמשמ

 'םירכוז הירוטסיה ,םישוע אל הירוטסיה'

 ,ןמרתלא רמא םירייט ןמסוז ארזע לש ורפס תעפוה לגרל 1968 תנשב אשנש םירבדב

 :ראשה ןיב

 תא ספות ינא ,בגא .תינוציח הביש קר וז ןיא ,ירעיה לא בש ץעה'ש רמוא ןמסוזש העש [...]

 - רבעב אל ,הווהב הז
 רעיה םא עדוי ינניאו .ןמזה לכ בש אוה ,רעיה לא בשו ךלוה ,בש ץעה

 רעיה םהבש ,םימי שיו .רעיה לא בש אוה ןכל ,ץעה ךותב אצמנ רעיה ,ללכב ץעל ץוחמ אצמנ

 המ .ץעב יולת רעיה לרוג לבא ,תצק תיתבקאמ הנומת םנמא וז .הזב יולת ולוכו ,ץעה לא ץר

 לא םיכלוה םג ונא ,ללכה אוהש ,רעיה לא םיכלוה ונאש העשו ,ונכותב אוה רעיה ?ץעה השעי

 .(99-98 ,1971 ןמרתלא) [...] םינפב - ונחנאו ,ץוחב אוהש ןוכנ אל הז .ונמצע

 שקיב ןמרתלאש יטאופ ןוירטירק הלוע ילמסל ילאירה ןיבש סחיב ילאוטקלטניאה ןוידהמ

 םלועה ןמ קתונמ ונניא יטסילובמיס־יגולנאה םלועה ,ונייהד ,ולש־ותרישל םג סחייל

 ,םג שמשל םייושע וללה םירבדה .הז ךותב הז םינותנ םהינשו ,וב ךורכ אלא ילאירה

 לע םירוהרה' ורמאמב ךז לש תויזכרמה תונעטה ןמ תחאל הבושתכ ,ןבומכ ןיפיקעב

 :'ןמרתלא תריש

 םדאה ןיב דירפמ ינמרתלאה סומתירהש הדרפהה תא ריבסהל תלגוסמ שגרה לש תידוסי תולד קר

 ,תיגולואידיא םלוע תסיפתב קיזחהל ךישממש ימכ "ןמרתלא" תא ךז גיצמ רישב םירחא תומוקמב םג 15
 תא שיא לע רבדל / אלש ,ך"נתה תא םג םכלצא םש םיחצור יתעמש' :ריעמ "ןמרתלא" רשאכ לשמל
 תכפוה 'םכיניעב' הלימל 'םיבזכ לכה' םילימה ןיב החיספה .(21 תיב) 'םכיניעב / םיבזכ ליכה .והער

 .לבה לוכה אלש רמולכ ,םיבזכ לוכה אלש רובסש ימל "ןמרתלא" תא
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 ףילחתל תינורכ תוקקדזהב ודיצמ ךורכה ,היצאוטיס שיחמהל תלוכיה־רסוה תאו םלועה ןיבל
 [...] תיאזורפה הלילעבש

 ,לוכל ןבומה למסה רחא דימתמה ינמרתלאה שופיחה דוסיב תחנומה איה וז תינטשפ תויאליטרע
 - ןכותבכ הרוצב - ןמרתלא תא אצמת םלועל .ותופיקש לשב אקווד למס תויהמ ,ןבומכ ,לדחה

 .(120 ,1959 ךז) 'םיוושה םילדג'ה לא ךרדב ,ימתסה ,ינטשפה טשפומה לא ךרדב

 הפיקע הבושתכ םה ףא םינבומ תויהל םייושע דמעמ ותואב ןמרתלא רמאש םיפסונ םירבד

 :םלועל םדא ןיב רצוי ןמרתלאש הדרפהה רבדב ותנעטל רקיעבו ,ךז לש ויתונעטל

 .תויתוא קר איה ,םילימ אל וליפא איה - תאז םירמוא הנושארה םעפב אל ,בגא - הרישה

 ,ינאיורט סוס איה הלימ לכ זא םג ירה ,וז הירואית ךותמ ריש בתוכ םדאשכ - רורב תאז םע

 רישהש ךכ ,הלש הווההו הרבע לכ תא ,תאזה הלימב םירושקה םינכתה לכ תא וילא סינכמה

 התיה ונתריש ירה ,תאזה הירואיתה קדצות תאז לכבש ידכ לבא [...] ורבחמ ףא לע ,סלכאתמ

 ירסח ,םייביטימירפ םירוביד לש םזיליטנאפניא ןימ הזיא .ללכב הניב־תרסחל ןמזמ אל תשפחתמ

 םחבשל רמאיי הזו - הניב הברה ךכ־לכש ינפמ ,ןימאה אל שיא תאזל םנמא .טעמכ תועמשמ

 הברה ךכ לכ ;הניב־רסוח לש םשורה תא רוציל ידכ ,הזב תעקשומ התיה - םיררושמה לש

 תוינאטנופסה םשור תא רוציל ידכ תונכה הברה ךכ לכו ,תוילויהה םשור תא רוציל ידכ ,הנווכ

 .(98-97 ,1971 ןמרתלא) הז עגרב המצע תא קר תרמואה

 לע העיבצמ היופצ יתלבהו תינטנופסה הביתכה קרש החנהה דגנכ ןאכ אצוי ןמרתלא

 רתיה־ץמאמ לע אקווד ותעדל העיבצמ וז הביתכ ,הברדא •,םלועה ןיבל ררושמה ןיב רשק

 לש ופוסב ,ותוא לטבמש המ - תוינטנופסה םשור תא רוציל ידכ ררושמה עיקשמש

 םיחתופה םה ,הלימב םילכומ רבכ םהשכ רישה לא םירדוחה ,ונמזו םלועה ינכות .רבד

 לש האלמה ותטילשל םינותנ םניא םהש םושמ ,ןמרתלא יניעב ,תוינטנופסל רישה תא

 16.רבחמה

 הירוטסיה /,םישוע אל הירוטסיה' ,'תולוחב ןמרתלא םע' רישב "ןמרתלא" לש ותעיבק

 הסיפת לע ,רתיה ןיב ,םיעיבצמה ןמרתלא לש הלא וירבדל תרשקתמ ,(22 תיב) 'םירכוז

 םייק אוהו ישונאה ןויסינל רבעמ יוצמ ירוטסיהה ,"ןמרתלא" רובע :ירוטסיהה לש הנוש

 םהיתוסיפתמ .רידת הנתשמה ישונאה ןויסינה אוה ירוטסיהה ,"ךז" רובע וליאו 17,ןורכיזכ

 ,רדעהב / ?םכלצא םש םישוע המ םיתגיבו' :"ןמרתלא" לש ותלאש םג תרזגנ תונושה

 תוברה תונכהה לעו 'הניב־רסוה לש םשור' הב רצונש הריש לע ןמרתלא לש וירבדב ,תאזמ הרתי 16
 המל זמר תוארל אלש רשפא־יא ,הרואכל ,תוינטנופס לע דיעמה ,הז ילויה םשור תריציב תועקשומה

 לשמל)םיגדש םיריש ץבוקב רקיעב םיעיפומה ,ךז לש 'סנסנונה יריש' וא 'קחשמה יריש' תונכל גוהנש
 חתופה רישהו ,'לאכימ ץעה סוס לא אב תוומה' ,'ך"נתב לואש עמשש הקיסומה לש קייודמ רואית'
 .('ילש הקיתמיתמל הרומה לש ותשא התמ' םילימב

 ,םיינע תחמש תיתימה המאופב תינמזילעהו תטשפומה היווהה לע העיבצמ ,לשמל ,םולב־ןוטרק 17
 םונורטמ תעונתכ תועובק תוטנידרואוק ינפ לע ענ ןמזה' :תועיבקל הפיאשבו תויטטסב תנייפואמה

 .(72-71 ,1994 םולב־ןוטרק) 'תורודסו תובחר תודיחי הנומה
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 ןורכיזה .(18 תיב)'ףוס הלחתהל ןיא ,םישוע םישוע םישוע /:ומצע? בישמ דימו / .תרכמה

 ןתינ הז עקר לע .שדחתמה הווהה קר רתונו ותובישחמ דביא ימואל־ידוהיה ירוטסיהה

 תא םג םכל?א םש םיחצור יתעמש' :רישה ךשמהב "ןמרתלא" לש וירבד תא םג ןיבהל

 םול? םכל ראשי אל ירה .םכיניעב / םיבז? לכה .והער תא שיא לע רבדל / אלש ,ך"נתה

 הריציה ןמ םיידוהיה תורוקמה תריקע דגנכ "ןמרתלא" אצוי ולא םירבדב .(21 תיב) '[...]

 יתלבל םיישיא־ןיבה םיסחיה תא חרכהב תכפוהה ,ויניעב ,תירסומ יתלב הריקע ,תיתורפסה

 לע םירוהרה' רמאמב ךז ודגנ עימשהש םירבדל הבושת תוארל ןתינ ךכב םג .םיירסומ

 תוחיתמה' תא לטבמ ןמרתלא תרישב ץוחבמ בתכומה סומתירה יכ ןעטשכ 'ןמרתלא תריש

 תשקבמ' ןמרתלא לש ומלוע תפקשה יכו (115 ,1959 ךז)'בל םשה םדאה ייחבש תירסומה

 םוניהיגל רבעמש םינקז־תנובת ןמיסב תדמועיו 'לוכה טעמכ וא לוכה חולסלו לוכה ןיבהל

 תמושת אלש אופא רובס "ןמרתלא" .(117 ,םש) 'ישממה ישונאה ןויסינה לש ןדע־ןגלו

 אקווד אלא ,תוירסומ תאטבמה איה רבעה ןורכיז לש ולוטיב ךות םרוזלו הנתשמל בלה
 ןבומכ עימשמ וללה םירבדה תא .תידוהיה תיתוברתה תרוסמה תא רמשלו רוכזל תלוכיה

 ,םלואו .םהיניב יטאופה חוכיווה ךשמהל ףקות ןתונ אוה ךכבו ,"ןמרתלא" לש ומשב ךז

 ,ומצע־ולש וינועיטל שישמ רתוי קזח ףקות "ןמרתלא" לש ויפב ךז םשש םינועיטלש המוד

 ררושמל וב יד ןיא ישונאה ןויסינהש ותשוחתב איה ףא ה־ושק ךכל הביסה יכ רשפאו

 לומ לא רבעה תורוסמ לע חוכיו רדגב ראשנ ונניא הז חוכיו ,ןלהל הארנש יפכ .רגובמה

 .תידוהיהו תימואלה תוכיישה תשוחת לע חוכיוול בחרתמ אוה אלא הווהה ימי

 ףוג םג שיו'
 'הלילח ,תדלומ אל -

 םימכסמ ,'הלילח ,תךלומ אל - ףונ םג שיו' ,43 תיבב "ךז"ל "ןמרתלא" הנפמש םירבדה

 - תולוחה ,רוכזכ .'םוקמה' לש וביט לע ולוכ רישה ךרואל םהיניב שטינש חוכיווה תא

 ןמרתלא ןיב ידוסי יגולואידיא לדבה םינייצמ - םולח ,יוזה השיגפ םוקמכ ורחבנ םא םג

 תא הספת ריעה רשאו ריעל תמדוקה תיתימה היווהה םה תולוחה ,ןמרתלא רובע .ךז ןיבל

 םייק ,קד ,יערא ,דדוג :תויטרקנוקה ויתויועמשמב ןעטנ לוחה ,ךז רובע וליאו ,המוקמ
 ןיעמ ךז לש ותרישב לוחה יומידב תוארל ןתינ םא ,תאזמ הרתי .האלה ןכו םייק אלו

 'לוח ומכ' רישה ןמ לשמל הלועש יפכ ,תוחטבה שומימ־יאלו תויעראל למס והירה ,למס

 אטבתמה ,ךז ןיבל ןמרתלא ןיב לדבהה .(50 ,1995 ןמלימ וארו -,i960], 84] 2001 ךז)

 רבדב "ןמרתלא" לש ותנעטל רישב רשקתמ ,תולוחה וא ,לוחה תוהמ לש הנושה הסיפתב

 ,"ןמרתלא" רובע 18;ףונ אוה 'םוקמ'ה ,"ךז" רובע :תימואלה תוכיישה תשוחתב ינושה

 .תדלומ אוה 'םוקמ'ה

 ןיב דוגינה תא הנבמ ךז לש ותריש יכ הרובסה ,רימצ לטומה לש התנעט הזה רשקהב תניינעמ 18
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 רשוק "ןמרתלא" .םיררושמה ינשמ דחא לכ לש ןמזה תסיפתב םג רושק הז ינוש
 ,םיכלוהו םיאב ,םישנאו / םישעמ קר אוה ףונ' :'היישע'ה תלועפ םע 'ףונ' הלימה תא

 ה"שע שרושה .(26 תיב) '[...] ןקתי אל תועמ .םיק־חצ / דימת אל ,םיקידצ דימת אל

 לש וזמ ,רומאכ ,הנושה ,ולש הירוטסיהה תסיפת לע וירבדב םג "ןמרתלא" תא שמשמ

 אלא היישע הנניא הירוטסיה .(22 תיב) 'םירכוז הירוטסיה / ,םישוע אל הירוטסיה' :"ךז"

 ללכב יתוברתה ןורכיזה ןמ קתונמ ,"ןמרתלא" יפ לע ,"ךז" ,תורחא םילימב .ןורכיז

 קר רתונ 'םוקמ'ה םג ןכלו ,הווהה תולועפב תשחמתמ הירוטסיהה ורובע ;טרפב ידוהיהו

 .תדלומ אלו ףונ

 אל התא םצעב' :ורובע תדלומ אוה 'םוקמ'ה עודמ "ךז"ל ריבסהל הסנמ "ןמרתלא"

 ,תקעוצה המדאה יעצפ / תא ,הנויהש ה2;שה תלךג תא שיגרמ אל / תלדג ןאכ אל ,םשא

 הארנה לככ ןווכתמ ונניא "ןמרתלא" ,יתלדג ןאכ אל' םילימב .(35 תיב)'ץרה רבדמה תא

 1936 תנשב הינמרגמ ץראל הלע םנמא ךז ;ץראב ותודלי תונשב יח אל "ךז"ש ךכל

 .הרשע שמח ןב רבכ אוהשכ 1925 תנשב היסורמ ץראל הלע ןמרתלא לבא ,שש ןב ותויהב

 תורשפא .ותורענו ותודלי תונש תא ןאכ הווח אלש הז אוה ןמרתלא אקווד ,םיינשה ןיבמ

 םדאכ תירוטסיהה 'העשה תלודג' תא הווח אל "ךז"ש ךכל ןווכמ "ןמרתלא"ש איה הריבס

 לש ויפב "ךז" םשש וללה םינועיטב תוארל אלש רשפא־יא .רענכו דליכ אלא רגוב

 תרדענה ,ררושמה ךז לש תמדקומה ותריש דגנכ ןווכמ "ךז"ש תימצע הינוריא "ןמרתלא"

 .םייפיצפס ןמזו םוקמ

 ךותבו ,הילע רבדמ ןמרתלאש ןמזה תשוחת תא ינענכ דוד חמנמ 'ץקה וק לע' ורמאמב

 םע ןמרתלא לש תיטאופה תודדומתהה יפואל קינעהל שיש תובישחה לע דמוע אוה ךכ

 :וז הפוקת

 ־ברע ימי תא רישל ררושמה לע וילע התפכו השחל תינואג השוחתו ,רצה דמע ונתיב חתפב

 רתוי תיטאוקדא הרוצ תעדה לע תולעהל השק .זביינע תחוניטבש יחה־תמה יתפשל דעבמ האושה

 לוכי אוה קר ,תומלוע ינש ןיב דמועה ,יחה־תמה [...] 'ץקה וק לע םייחה' תיווח תא טילבהל

 .(64 ,1976 ינענכ) ורשפו הזה קבאמה תא םות דע תוצמל היה

 ;זניינע תזזמיפ רפסה בתכנ הבש הפוקתל תיחרכהכ יחה־תמה תרוגיפ תא האור ינענכ

 םילימה ."ךז" ינפב ןועטל "ןמרתלא" הסנמ יחה־תמה לש ותובישח רבדב המוד הנעט

 תורונ ירייט ךותמ םיריש ינשל תוזמור 'ץרה רבךמה תא ,תקעוצה המךאה יעצפ / תא'

 תימואתפה הפקתהה תראותמ ובש ,רוזחמה תא חתופה ,'ןומא־אינ ךרדב' רישל :םירצונ

 ,ןומא־אינ // [...] לליב ושלזינ םיך57ש / ךיריצ לזרבמ ,ןומא־אינ' - ןומא־אינ ריעה לע
 וצורב ךפהנ / רעש לא ץר רשא יחהו / .דע ילב הנושאר. הקן/צ /רהס דע התלג; זא

 ךכו ימואלה בחרמה תא קיחדהל ידכ תוילסרבינואהו הטשפהה ןיבל תויפיצפסהו תוילאודיווידניאה
 .(220 ,2003 רימצ) הז בחרמל תינבומ תוכייש לש ןיע תיארמ רשפאל
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 ,םש) 'גרומב אוה שירחמ ץרה תקעצ תא' :'דרב' רישלו - (227 ,1972 ןמרתלא) 'תמל

 יכ רבתסמ ךשמהבו ,תמל ותצורמב ךפהש יחבו תברחנה ריעב חתפנ ולוכ רוזחמה .(245

 םירישה ינש תמועל ,םלואו .תוכמה רשע תא - ותומב - באה םע הווחה ןב אוה תמה

 תא ךיישל ןתינ ,'ןומא־אינ ךרדב' ,ןושארה רישב) תמה ןבה אוה קעוצה ץרה םהבש ,וללה

 - רבדמהו ,תקעוצה איה ץראה 'תולוחב ןמרתלא םע' רישב ירה ,(המצע ריעל םג הקעצה

 וללה םירבדבש ןכתיי .תוכמה תא הווחה יחה־תמה ,'ץרה' אוה - הלוכ ץראל ימינוטמה

 תרוגיפב ךרוצה תא רתיה ןיב - תויטאופה ויתוטלחה תא קידצהל "ןמרתלא" הסנמ

 :רישה ךשמהב "ןמרתלא''ל "ךז" בישמ וז הנעט לע .העשה •יכרוצל תוסיוגמה - יחה־תמה

 ,ךיבא לש - םירצמ תוכמ / .רגרג ידכ ונממ רתונ אלו / - ןיא ול הלכתש חיכה תדיח'
 "ךז" לש ותבושת .(39 תיב) '!?םיחצרמה לש / רחש תליא ,דסח לש 1א רלטיה / לש

 'ןיא ול הלכתש חיכה תדיח' םילימה ירהש ,"ןמרתלא" לש ותנעט תא עקעקל תשקבמ

 איה 'חיכה תדיח' .טידצונ תררוב יריש תא םתוחה ,'תל^א' ןמרתלא לש ורישב תועיפומ

 :לוכמ םהל רקיה תא םידבאמ םהש יפ לע ףא םיכייחמה ,המלעהו באה לש םהיכויח

 ,םינ־ופצ דע ןשמ ,באה קחש ןכל

 .הךיגנו תךהונ ,ותא המלעהו

 ,םירהצב דשכ םימע תודלות ורבע

 הדיגבו לסכ ־א - אטחו ןידו אטח ןיב

 םירצמ תוכמ ראשו םיזוח ינוךען

 .הדיחל וריתוה הזה ךויחה תא

 (254 ,1972 ןמרתלא) ,ןיא ול הלכתש חיכה תדיח איהו

 הלוע וירבדמ :עורה תוסירהמ וחמצי דסח וא ךויחש תורשפאה תא לבקל השקתמ "ךז"

 םג ןבומ הז עקר לע .םיצאנה לש עורה תא תפפואה הדיחה אקווד איה 'חיכה תדיחי יכ

 לוכי אוהו ,יעמשמ־בר אוה ,למס לככ ,למסה .למסכ םירצמ תוכמ תא לבקל ולש ישוקה

 תוחימצמה תוכמה תא וא רלטיה הכהש תוכמה תא ,באה לע ואבש תוכמה תא למסל

 :'תליא' רישה לש ןורחאה תיבה ןמ הלועש יפכ ,דסח

 !תהבגה ףועל המ־דע ,ןומא ליל תליא

 !םרו רהוז המ ףא ,לזוג־בכוכ תאו

 דער ילב םילפמל ןורחא דסח תא

 .םקיר םירתונל ןושאר. קוחש דסחו

 ,תעלותו שמר םע ,םיקחוש ךילא

 (255 ,םש) .םדה תופלחמב המלעהו באה

 תיחדנ תינלמסה הקיטאופב שומישה תא השרדש איה 'העשה' יכ "ןמרתלא" לש ותנעט

 םיקיחרמה םילמס םיינמרתלאה םילמסב האור "ךז" ,תאזמ הרתי ."ךז" ידיב אופא ןאכ
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 ךל המ ,י־זופק רמ ,התאו' :תורישי תאז רמוא אוה 37 תיבב .םוקמה תשוחתמ ותוא

 תרמצ לע דמ5ז / רוחשה ברועה ,ךתודל? יריפס? שבךה תא הרא / בידה ירה ?למגלו

 למסל ןאכל ונאב אל .ןילת יכ ךל המ .םיזורחב / ול ףינחה לאושהו גלשמ ןרא

 ,הנורחאה דמזנזנה ןמרתלא לש ורפס רוביג לש ומשכ ,'ילופק רמ' יוניכה '9.'למגתהלו

 אוהש תגעלנה תומדלו רפסה רוביג לש אליממ ךחוגמה ומשל 'רמ' הלימה תפסוהו

 לש המינ םג וז היינפב עומשל ןתינ יכ םא ,רתוי ףא "ןמרתלא" תא הכיחגמ ,גציימ

 .המ־תברקו הדהא

 בתכש תורצק תוסמ יתשל תרשקתמ וז הייהתו ,למגלו ןמרתלאל המ ההות "ךז"

 הנושארל הספדנש ,'למגל'ו ,(16-15 ,1979 ןמרתלא) 'םילמגה ןוזח' :1932 תנשב ןמרתלא

 :ותודלי תויווחלו ול רזכ למגה תא ןמרתלא גיצמ 'למגל' הסמב .(68-66 ,םש) םירגמב

 .ונלש םינושארה תודגאה ירפסב רוביגה תייה התא אל ,םידליה־ירופיסב ונמיע תקחיש התא אל
 תרמצ לע דמע רוחשה ברועה ,םיזוגא םהב חציפ יאנסה ,ונרופיסב שבדה תא הרא םוחה בודה

 תא טימשי ןעמל ,םירז םיזורחב ןושל ול ףינחה ,דחה ורטנס וילא אשנ לעושהו גלשומ ןרוא
 תונושלב ,רחא ףונב ,קוחר תייה .הלא לכב קלח תחקל אל התא קר [...] ורוקממ הניבגה

 .(66 ,1979 ןמרתלא) םירחא םירופיסב ,תורחא

 לש ונויסינ .ודגנ םתוא הנפמו ןמרתלא לש םינכה וירבדב אופא ןאכ שמתשמ "ךז"

 ,"ךז" לע לבוקמ וניא ,יח אוה ובש בחרמה תא 20,למסכ ,למגה תועצמאב ןיבהל ןמרתלא

 ןיבל תואיצמה תא חיכנהל ןמרתלא לש ויתונויסינ ןיב רעפנש קחרמה לע עיבצמ אוהו

 ותרוקיב תא הנפמ ,תאז תמועל ,"ןמרתלא" 21.ותרישב תואיצמה לש תיאליטרעה התוחכונ

 תויולג קר. האור' :רישל התכיפה ינפל דוע "ךז" לש וייח תא תנייפאמה תויעראה יפלכ

 :למג לש הכילה תעדה לע הלעה וכוליה ןפואש ,ןמרתלא יפלכ ינוריא ץח תחלוש ,'למגתהל' הלימה 19

 ארוק והשימ ולאכ / םיימולח םיגזגיזב עספ תוכרדמבו / ,דעצ ידמ עקושו האוג ,שימג ךולה ול היזה'
 :ןורימ ןד רפסמ היגונרזולא טרסב .(11 ,1985 דנלרוא) 'ךרדה לש הידצ ינשמ / םיבוצק םיקרפל ול

 .(2002 ןהכ1 'הכילהה תא תיאר שיאה תא תיהיזש ינפל - [ןמרתלא לש] למגה תכילה'

 לוח רפועמ תייה התא [...]' :למגה לש היצקיפינוסרפב ,לשמל ,רכינ למסכ למגה יומידב שומישה 20

 ־לעב יכ ,דאמ שיובמו רז ךמצע תשגרה ,ךל רבחל וניסינ רשא ,םילודגהו םידליה ירישבו ,דיס־קבאו

 ,1979 ןמרתלא) '[...] וניניב קחרמה דאמ בר יכ דימת ונעדי התא םגו ונא םגו ,המבה לא תילע ךחרוכ

 תויועמשמ (למגה לע) וילע תוסמעומ למסכ למגה יומידב שומישבש ךכל רע היה ומצע ןמרתלא .(66

 'ולש םינאמורה ירוביג תא ךתשבד לע ביכרהל הסנמה ירבעה רפוסל םג אנ חלסי :וחוכל רבעמ ןהש

 םירפוסל ןווכתמ אוהש חינהל רתוי ריבס ;םיוסמ רפוס לע ןאכ זמר ןמרתלא םא רורב הז ןיא .(םש)

 ןיינעב יניע תא ריאהש ןהכ 'ש ירואל הדות) 'ילארשיצראה רנא'זה' הניכ דקש ןושרגש המל םיכיישה
 .(הז

 / רישה ןיאב תומ; תמאב טלמהן / ?טלמו ןוטב תמלש רבדב המוי - ךשמהב "ךז" לש וירבד םג 21

 ןמרתלא לש וירבד יפלכ םינפומ - (38 תיב) 'םינלבקה תריש תא תדרוש התא ?בל ומכ וב קובח
 ןהב םגו ,וז הסממ טוטיצ ןה יבל ומכ וב קובח / רישה ןיא? תומן [...] טלמהן' םילימה -,'למגה' הסמב

 (הז הרקמב ,טלמ) ילאירה לש ומויק תא תולתל ןויסינה תאו למסה תועמשמ תא עקעקל שקבמ ךז

 .'תורחא' םע שגפמ אקווד למגה םע ןמרתלא לש ושגפמב האור ,תאז תמועל ,ןהכ 'ש ירוא .יטאופב
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 םירכנ ידליבו / .הציק? דוע - .לביטספ דועל רהמל ךירצ / ,סרפסקא טנירוא ,ראיד

 .(36 תיב) '?קיפסל / ,וקיפש?

 :ודגנ ןעט "ןמרתלא"ש יפכ ,תויעראב תנייפואמ ולש־וייח תואיצמ ,"ךז" יניעב םג

 אצמנ ילוא .תעקפמה ,תחטבמה המךאה תא / תובהלתהב םיסרוד .והשמ־זחאמ ןאכ'

 תורשפאה .(20 תיב) 'םירוי םיתניב .המלש הלאג ילוא ,המלש ךלמה תורכמ תא / ןאכ

 ירנה לש תואקתפרהה רפסל הזימרהמ הלועש יפכ ,'המלש ךלמה תורכמ' תא אוצמל

 המינב ןאכ תולעומ ,'המלש הלואג' אוצמל תורשפאהו ,וז תרתוכ אשונה דרגה רדיר

 'תחטבמה המךאה תא / תובהלתהב םיסךוד'ש ימש דבלב וז אל ,ןכש ,הפירח תינוריא

 שארמ אוהש המ ןעמל 'םירוי'ו 'םיסרוד' םהש אלא ,הלא ןיעמ תויורשפאל םינווכמ םניא

 יערא םוקמב רבודמ "ךז" יניעב יכ רכינ וללה םירבדה ןמ ,םלואו .'והשמ־זחאמ' - יערא

 "ןמרתלא" רמואש יפכ ,םיידוהיה םייתוברתה תודוסיה תריקע לשב אל
 / םיבזכ לכה' -

 םוקמב זחאיהל ןויסינה לשב אקווד אלא - (21 תיב) 'םולב םכל ראשי אל ירה .םכיניעב

 .(4 תיב) 'תיז יעבצב קחרמב םיעור / םיאיבךע' :ויבשות שוריג ךות תדלומל ותושעלו

 זגיבבוב רפסהמ םיברעה לש םתרדהל "ךז" ןאכ זמור "תיז יעבצב" םילימה תועצמאב

 ברקה יכ ןעוט ינגור יגח .(102-101 ,1972 ןמרתלא) וב ללכנ "תיזה ץע" רישהש ,ץגחב

 אוה ינמקנה ץיקה ןיבל המדאה לש הבל לע קבאנה תיזה ץע ןיב הז רישב ראותמה

 לש םיברעה היבשות דגנכ קפס ילארשי־ץראה םילקאה דגנכ קפס ,ץולחה לש וקבאמ

 ותרישמ 'םיאיברע' הלימה תא לאושה ,תאז תמועל ,"ךז" .(124-123 ,2006 ינגור) ץראה

 "ןמרתלא"ל ריכזהלו ןמרתלא לש ינויצה ביטרנה לע רערעל שקבמ ,ןורושי תובא לש

 ןאכ םיאצמנ םהו רבעב ןאכ ויה םה ,ותרישמ םיברעה תא םילעהל הסינש יפ לע ףאש

 22.תעכ םג

 םשל "ןמרתלא" תא םייחל ריזחמ אלא 'םיאיברע' הלימב שומישב קפתסמ ונניא "ךז"

 תיב) 'יבךע / טרסב ףתתשהל ןאכל אבש ,אוהו' :יברע-ירבע ,ינושל־וד טרסב תופתתשה

 לע וינפ תא הארה אל םלועמ ירה / ,ינושל־ודה טרסב תונשל לגסמ אוה / המ [...]' ,(19

 .(48 תיב) 'ךסמ
23 

 תא תונשל "ןמרתלא" לע תופכל "ךז" לש ונויסינ רכינ וללה םירבדב

 ןמרתלא לש וסחיב לחש יונישל רע "ךז" יכ קפס ןיא ,תאז םעו ,םיברעה יפלכ ותשיג

 אוהש הביסה וזש רשפא -,םהב העיגפל ותודגנתהל תוחפלו ,םינשה ךלהמב םיברעה יפלכ

 וסחי תא ספות ךז ובש ןפואלו "ךז"ל תנווכמה ,"ןמרתלא" לש ויפב תינוריא המינ םש

 לע שחרתמ אוהו ,יתימא אוה ךא ילאיר ונניא למגל ןמרתלא ןיב שגפמה יכ רובס ןהכ ,ךזל דוגינב
 .(205-204 ,2003 ןהכ) תוומלו םייחל תוערכה הב ושרדנש הביבס עקר

 תמלעהל תושרופמ רבודה סחייתמ ,הלימה החקלנ ונממש ,ןורושי תובא לש 'חתפשל חפסנ' רישב 22

 .(38 ,1970 ןורושי) 'םיראתמ אל םיאיבךעו ץרא / .םיראתמ םיאיבנו ץרא' :הרישה ןמ םיברעה

 .ןקויד טרס ול שידקיש ןורושי (לפצ) קחצי יאמבה ןמ ןמרתלא לש ותשקבל ןאכ זמור ךזש ןכתיי 23
 .(וז הרעה לע ןורש ףסויל הדומ ינא) תונוש תוביסמ ,קפוה אל טרסה רבד לש ופוסב
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 'םיבר.? םיאמב זיגרהל / רוסא .ריזחל ךירצ רבכ ינא ושכע לבאי :םיברעל ןמרתלא לש

 24.(44 תיב)

 / םיתמ לש תובשחמ אלמ ,ףורע שאר' :"ןמרתלא" לע "ךז" רמוא רישה ףוס תארקל

 לש יטאופה ןברקב האור "ךז" .(49 תיב) 'תממךמ לארשי ץראב / ףסכ שגמ יבג לע

 תובשחמ אלמי ושאר היה וייחבש ,תמה "ןמרתלא"ב םג ךכו ,אווש ןברק יחה־תמה תרוגיפ

 םיקידצמ ובש ,'ףסכה שגמ' ןמרתלא לש ורישב ומכ אלש .(יחה־תמה תרוגיפ)'םיתמ לש

 ־תגילמ הנתנ ךל וילגזש / ףסכה שגמ ונחנא [...]' םתזרכהב םתומ תא הרענהו רענה

 לש יטאופה ונברקב הקדצה האור ונניא "ךז" ,(155 ,(1962) 1977 ןמרתלא) 'םידוהיה

 םירבדה תאש רעשל ןתינ תעב הב לבא ;'תממךמ'ה לארשי־ץרא חכונל רקיעב ,ןמרתלא

 קיודמ טעמכ טוטיצ ןה 'םיתמ לש תובשחמ אלמי םילימה :ומצע לע "ךז" רמוא וללה
 םנמא .(163 ,1972 ןמרתלא) 'םיתמ לש תובשחמ םיאלגה' :'דלוחה' ןמרתלא לש ורישמ

 עיפומ ובש ,ולוכ םיינע תחוניט ץבוקה תא תנייפאמה התעבה תריווא תדהדהמ 49 תיבב

 לכלש ,ומצע "ךז"ל םג אלא "ןמרתלא"ל קר אל תסחוימ וז הריווא לבא 25/דלוחה' רישה

 ,הייחתל םיקמ ומצע אוה ךכבו ,תמה "ןמרתלא" לש ויתובשחמב אלמ ושאר רישה ךרוא

 הז תיבב "ךז" לש 'ותאדוה' .יחה־תמה תרוגיפ תא ,היזהב תמייקתמה םולח־תשיגפב

 תרדענ הנניא ,("ןמרתלא") תמה תא ("ךז") יחה ףדור ,םייבע תחמש ץבוקבכ אלש ,ןאכש

 :'דלוחה' רישב רבודה לש הפירחה הינוריאה לע תנעשנ ,הרותב ,וזו - תימצע הינוריא

 העיבצמ דבב דב לבא .(םש) 'םיתמ לש תובשחמ םיאלמה / ונייח םה םיאלפנ ,םיאלפנ'

 ךרפומ הז אהי אלו ,"ןמרתלא"ל "ךז" לש םישאונה תוברקתהה תונויסינ לע וז האדוה

 ויתובשחמ .זעי1ין תזגוניט ץבוקב היערל ברקתהל תמה לש םישאונה ויתונויסינל םליבקהל

 לש ויתובשחמ ןיבל ןניב תומיעהו ,"ךז" לש ושארב תויחל תוכישממה ,"ןמרתלא" לש

 תדימ רבדב םיררושמה ינש ןיב יטאופה־יטילופה חוכיוול שדוחמ ףקות םינתונ ,"ךז"

 .תידוהיהו תימואלה םתוביוחמו םתוכייש

 ,*וא'

 םע תולוחה לא אצי "ךז" .תירקמ השיגפ איה "ןמרתלא"ל "ךז" ןיב 'תולוחב' השיגפה

 ףא ךא ,'תולוחב קינקיפ' - "ןמרתלא" עבוקש יפכ - ךורעל וא דדובתהל הנווכב השיא

 רדגב וז השיא תרתונ ,ותבוהא ילוא ,השיאה ןיבו "ךז" ןיב תויהל הדעונ השיגפהש יפ לע

 ינגור לצא ואר ךליאו 1945 תנשמ לחה םהילא ותשיג יונישבו םיברעל ןמרתלא לש וסחיב בחרומ ןויד 24

2006, 145-105. 

 ןיחבמה ,'ןמרתלא ןתנ לש הבהאה תריש לע :היערהו תמה' ןורימ ןד לש ורמאמ תא הז רשקהב וארו 25
 ,1976 ןורימ) זנייניג תחונש ץבוקב ,םייתרוסמ־םייתוג ,םיידגא םיטקפא לש תערכמה םתוחכונב

101-83). 
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 השוע "ןמרתלא" קרו ,רישה ךרואל תחא םעפ ולו הילא הנופ וניא "ךז" .תיללכ 'תא'

 וא "ךז''מ םלעתהל ןויסינכ תוארנ הילא "ןמרתלא" לש ויתוינפ םג לבא ;םעפ ידמ תאז

 "ןמרתלא"ל גיצהל "ךז" שקבמ ןושארה תיבב רבכ .הב קיזחמ "ןמרתלא''ש הדמע ששאל
 המ / .ןינעתמ וניא אוה' :ןווכמב ,ונממ םלעתמ "ןמרתלא" לבא ,השיגפה םוקמ תא

 קינקיפ :ילאו' :והשמ־תאשנתמ המינב "ךז''ל רזוח אוה זא קר ;'התוא לאוש אוה ,ךמש
 ?תא ןכיהמו' :השיאה תא לאושו "ךז"מ םלעתמ בוש אוה ךכ רחא דימ .(2 תיב)'?תולוחב

 הנופ "ןמרתלא''ש "ךז" לש ותנבה תא תוטילבמ 'הילא בוש' םילימה .(5 תיב)'הילא בוש

 יכ רכינ ףא רישה ךשמהב .הב ןיינע ךותמ אקווד ואלו ,ונממ םלעתהל ידכ השיאה לא

 :"ךז" יפלכ הינוריא תעלבומ השיאה לא "ןמרתלא" לש ויתולאשב

 םא ,ףונה לע ךתעד המ ,תאו :ןינע רסחבו

 ?הממיע םתס וא דוה־ארונ ,העד ךל שי.

 ?הפק יתב ךל םידסח
[...] 

 (27 ,25 םיתב) ?יטפז?יס ,ךל אוה המ ,אוהו :ךישממו

 ונניאש קחרמ םהיניב תרעופ ותומלעתהו ,ןיטולחל השיאה ןמ םלעתמ ,תאז תמועל ,"ךז"

 ןמרתלא / תאז לכב ,הואג שח ינא' ,לשמל - 'איה' לעכ הילע בשוח אוה .רצקתמ
- 

 רישה ךרואל םיימעפ קר .רישב הבוגת תוכז הל ןתונ וניאש טעמכו - (6 תיב) 'איהו

 :הלש היפרגויבה לע תרבדמ איה םימעפה יתשבו ,הילא תונפומה תולאשה לע הנוע איה

 :היבא לע תרפסמ איה היינשה םעפבו (5 תיב) האצומ לע תרפסמ איה הנושארה םעפב

 היפרגויבה ןמ דבל .(8 תיב) 'םיךפס בתכ / ,ןינב לעופ ךכ־רחא / .רחוס הדר - [...]'

 ,תינויצ הןפר^ויב' - 'תינויצ' תיללכה תרתוכב ןמסמ ,קדצב ,"ןמרתלא''ש ,הלש תיללכה

 האילפמ "ךז" לש ותומלעתה .ןיטולחל תטשפומ וז השיא תרתונ - (9 תיב) 'ןיצמ אוה

 ,'ןמרתלא תריש לע םירוהרה' רמאמב ןמרתלא יפלכ ךז לש ויתונעט עקר לע דחוימב
 :ליעל ואבוה רבכ ןהמ המכש

 ,לוכל ןבומה למסה רחא דימתמה ינמרתלאה שופיחה דוסיב תחנ־מה איה וז תינטשפ תויאליטרע
 - ןכותבכ הרוצב - ןמרתלא תא אצמת םלועל .ותופיקש לשב אקווד למס תויהמ ,ןבומכ ,לדחה

 תא תווסהל הסנמ יטרפ־יתלבה .'םיוושה םילדג'ה לא ךרדב ,ימתסה ,ינטשפה טשפומה לא ךרדב
 דוע - רוד איה לכימ .לאכימ וניא לאכימו לכימ הניא לכימש אצוי ךכ .טרופמה תרזעב ותשלוח

 ררושמה ול רשפיא םרטב דוע - הפוקת־חתפ וא הפוקת אוה לאכימו ,לכימל התיה םרטב
 26.(120 ,1959 ךז) ('לטומחהו םצע־סשל תכפהנ השאה םגש הרוק ךכ .לאכימכ וייח תא תויחל

 ךרוא־ךתח' ורמאמב .לוכה תורמל העיתפמ הניא השיאה ןמ "ךז" לש ותומלעתה ילואו

 הלילוט־ןב וארו ,רבבוניט םירייס ךרכב םימעפ (!) 119 העיפומ 'תא' הלימה יכ הז רשקהב ןייצל יואר 26

 .1998 םמוקו
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 ןמלרפ־רואנ לגיס 156

 לש לודג דיסח אוה' סרגו® םירייט לש ךז יכ ריטלזיו ריאמ ןעוט 'ךז ןתנ לש ותרישב

 ,תורחא תויורשפאב אלו ,לשמל ,'יתרענ' יוניכב שמתשהל הברמ ךז ;'יללכה םצעה־םש

 - תובייחתה־יאל היצפואה :"תופיקש"ה ,תוקירה ,תוימתסה אקווד' ול תמסוקש ןוויכ

 בהואה ומכ ,םנמאו .(423-422 ,1980 ריטלזיו)'יפיצפסה הפוכש תובייחתהה ינפמ העיתרה

 ךרדה ןמ ובושב םג יכו הבוהאה ןמ דימת קחורמ אוה יכ םחש תרמוא וילעש ,ינמרתלאה

 םחש) 'הפיס לע דימת רתונ אוהו ,שממ לש תוברקתה הילא ברקתהל לגוסמ אוה ןיא'

 ךז םג עבוק ,(76 ,1997
 תמדקומה ותרישב יאדו -

- 
 ־השיאה ןיבל וניב רורב קחרמ

 שדחמ תמעתמ אוה ובש ,הז רחואמ רישב דוחייב ,תיללכ 'תאיב ךז לש ותריחב .הבוהאה

 הבורק הבוהאה־השיאה תא ולש־ותסיפתש האדוהה ןמ הב שי ,תינמרתלאה הקיטאופה םע

 אל ךז ,ןייצמ ריטלזיוש יפכ .ןמרתלא תרישב הבוהאה־השיאה תסיפתל ,םויה םג ,דואמ

 ןכומה ןמ תונורתפ'ב רחב
 תויח ילעב םלוכ - (יודב וא יתימא) יטרפ םש ,תא ,איה -

 םע' רישב ךא ,(423 ,1980 ריטלזיו) 'הנשנו רזוח "יתרענ" ותואמ רתוי ישגר ןכותו

 יללכ יוניכשמ רתוי ישגר ןכות קוציל החילצמ הנניא 'תא' הלימה םג ,'תולוחב ןמרתלא

 .תאז תושעל חילצמ 'יתרענ' ומכ

 'אוה'

 םיימעפ קר ןכותמ ,םימעפ הרשע שש 'תולוחב ןמרתלא םע' רישב העיפומ 'אוה' הלימה

 'אוש למע אוה למע לב'ו (26 תיב) 'םישעמ קר אוה ףונ' :הרדגה םשל רושיק תלימכ

 "ךז" לשו "ןמרתלא" לש תופיקע תויוסחייתהל תשמשמ איה םירקמה ראשב .(48 תיב)

 ןווכמו השיאה לא הנופ אוהשכ יאוה' הלימה תשמשמ "ןמרתלא" יפב .והער לא שיא

 תיב) 'חרבי אל / אוה' וא (27 תיב) '?יטפמיס ,ךל אוה המ ,אוהו [...]' :לשמל ,"ךז"ל

 םושמ שי ,ומש ןויצ אלל ,ישילש ףוגב "ךז" לא "ןמרתלא" לש הפיקעה ותיינפב .(33

 תא לאוש "ןמרתלא"שכ םג תרכינ תלזלזמה המינה .םוקמב חכונ ומצע "ךז" ירהש ,לוזלז

 רבודמש ארוקל ןאכ ריבסמ "ךז" .(9 תיב) '?ןמזמ הריכמ תא - ילע - הז תאו' :השיאה

 הז לוזלז ."ןמרתלא" וב גהונש לוזלזל רע אוהש ריהבמ אוה ךכבו ,('ילג?') ומצע־וב

 ,"ךז" .לזלזמל ומצע רובידה ןוט תא תכפוהה ,33 תיבב 'אוה' הלימה תשגדהב םג רכינ

 ידכ קר ,לוזלז תמינ ומצע רובידה ןוטל הוושמה ,'אוה' הלימב שמתשמ ,תאז תמועל

 'דיפקמ אוה' ,(2 תיב) 'ןינעתמ וניא אוה' :לשמל ,"ןמרתלא" לש ויתולועפ תא ראתל

 םושמ 'אוה' הלימב שומישה רבוגו ךלוה ,ךליאו 46 תיבמ ,רישה ףוס תארקל .(7 תיב)

 "ןמרתלא" לש ויתולועפ רואיתבש המודו ,תקספנ החישה ,קחרתמו ךלוה "ןמרתלא"ש

 ,(47 תיב) 'תודשב ךלוה! רזוח אוה הנה' :הדירפה עגר דע ותומדב זוחאל "ךז" שקבמ

 / ובלב אשונ אוה' ,(51 תיב) '?ךחגמ ,ץרוק אוה םאה' ,(50 תיב) 'קוחר רבכ אוה הנה'

 .(םש) 'תרפוע רודכ

 תויטרקנוקה־יאב םיטלוב קחרתמה "ןמרתלא" תא םיראתמה םיטפשמה ןיבמ םיינש
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 157 'תולוחב ןמרתלא םע' שגפיהל

 םיטפשמה ינש .'תרפוע רודכ / ובלב אשונ אוה'ו 'תודשב ךלוהו רזוח אוה הנה' :םהלש

 טפשמה לע היצאירו אוה ןושארה - 'תישילשה םאה' ןמרתלא לש ורישמ םיחוקל וללה

 ןיבמ) היינשה םאהשכ ,ןמרתלא לש ורישמ ונושלכ חוקל ינשה /תודשב ךלוה אוה'

 לש תנתכ היפ ינאו / ןקתשו לודג ינב - / :הינש תרמואו' :תמה הנב תא תראתמ (שולשה

 'תרפוע רודכ ובלב אשונ אוה / .ןאכ דע עיגי אוה .תודשב ךלוה אוה / .תרפות ול גח

 ןמרתלא לש תקחרתמו תכלוהה ותומד תא אופא ראתמ "ךז" .(123 ,1972 ןמרתלא)

 םיעיבצמ ולוכ רישהו הז רואית .תמה הנב רואיתל היינשה םאה תא תושמשמה םילימב

 םגד תא ומצע־וב םייקמו ("ןמרתלא") תמה ןמ דרטומ ןיידע ("ךז") יחהש ךכ לע רוריבב

 הרושב - "ןמרתלא" ןיבל "ךז" ןיב השיגפה תמיתח השעמלו - רישה תמיתח .יחה־תמה

 הדיעמ ףא ילואו תזמור 'תרפוע רודכ ובלב אשמ אוה' ןמרתלא לשמ תיטנמור־תיטמרדה

 תילאטוטה תילילשה תרוקיבה לשב ןמרתלא יפלכ שח ךזש םשאה תושגר לע רוריבב

 ןוויב ץבוקה לש רואל ותאצ תארקל יולגב ךז רמא הלא ןיעמ םירבד .ודגנ הנפהש
 :הביבסב יג^יס

 ררושמה ראשנ אוה ,תאז לכבש ינפמ הנויה ריע ןיבל הזה רפסה ןיב רשק והשזיא האור אל ינא

 תארקלש תויהל לוכי לבא .תרוקיב הברה ךכ לכ הבתכנ וילעש ,הנויה ריעב םג ,ימואלה
 ,ילש רמאמה תובקעב השק ועגפנ ולש ןיטינומה - רבע אוהש עוזעז תובקעב וא ךרדה ףוס
 לש דמעמ רערעל לוכי ,םישולש ליגל עיגה אלש םדא המכ דע גשומ יל היה אל ,יתעדי אל

 .(189 ,1996 רסבנ יתנווכב היה אל הז .קילאיב ירחא ימואלה ררושמל בשחנש ,ררושמ

 (35 תיב) 'םשא אל התא םצעב' םילימה תא "ןמרתלא" לש ויפב םישל ךז לש ותריחב

 .וז ןיעמ םשא תשוחת לש המויק לע ,לוכמ רתוי ילוא ,העיבצמ

 ,ומש תא ןייצל ילב דימת ,ולוכ רישה ךרואל ישילש ףוגב "ןמרתלא" לע רובידה

 ןיב עובקה קחרמהש ךכ לע עיבצמ ,ןיפיקעב ,ישישה תיבבו רישה תרתוכב רשאמ דבל

 קחרמה לבאי :רישה תליחתב תושרופמ "ךז" רמואש יפכ ,רמשנ "ןמרתלא" ןיבל "ךז"
 רתח "ןמרתלא" םע ותחישב םא .(4 תיב) 'םלענ וניא םלועל קחרמ / .שקע ,םלענ וניא

 תורשפאה תא םילכסמ רישה תא םימתוחה םירבדה ירה ,קחרמה םוצמצל תאז לכב "ךז"

 השענ רישה םויסב ,ןלהל חכווינש יפכ ,תאזמ הרתי ."ןמרתלא" לא ברקתהל "ךז" לש

 .וילא ברקתהל תורשפאה לע ללוגה תא "ךז" םתוס ךכבו ,לודג בא ןיעמל "ןמרתלא"

 ושיכ ןמרתלא :ףבא תקירז קחרמ'

 :"ןמרתלא"מ הדירפה תא "ךז" ראתמ רישה םויס תארקל

 קוחך רבכ אוה הנה

 ןבא תקירז קחרמ

 ,קרוז ןיא לבא
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 הקירי קחרמ
 .קךוי ןיא לבא

 תחא םעפ קר_ הנפמ

 ,הילא אקוד ,וינפ תא

 :1T3 ףינמ

 .םולש

 (50 תיב) .םולחבכ םולש

 קחרה' וידימלתמ קחרתמ אוהשכ םיתיזה רהב ושי תא סקול ראתמ ישילשה ןוילגנוואב

 :'ןבא עלקכ

 םהילא רמאיו םוקמה לא איביו .וידימלת םג וירחא וכל».! םיתיזה רה לא םויב םויכ ךליו אציו

 ללפתיו ויכרב לע ערכיו ןבא עלקכ קחרה םהמ דרפנ אוהו .ןייסנ ידיל ואיבת אלש וללפתה

 אךיו .ףנוצרכ םא יכ ינוצרכ יהי לא ףא תאזה סוכה תא ילנ?מ ריבעהל הצרת םא יבא .רימאל

 יפטנכ ותעז יהתו הקזחב ללפתהל ףסויו וילע ואב תומ ילבחו •יהקזחיו םימשה ןמ ףאלמ וילא

 .(שטילעד םוגרת ;דמ-טל ,בכ סקול) ץראל םידריי םד

 "ךז" לש היצאיצוסאה העוטנ ובש בחרומה רשקהה
- 

 תקירז קח־ומ' קחרתמ "ןמרתלא"

 ,הזמ רתויו ,(''ןמרתלא") הרומל ("ךז") דימלת ןיב רשקכ םהיניב רשקה תא ןמסמ - 'ןבא

 יתלבה םיסחיב דחוימב אטבתמ הז רשק .תירצונה תרוסמה יפ לע באל ןב ןיב רשקכ

 םג - "ךז''ש העידיבו ,הז רישב םירייטצמ םהש יפכ ,"ןמרתלא" ןיבל "ךז" ןיב םירותפ

 .ותוריעצב דרמ הבש 'באה־ררושמה' תומדמ דרטומ תויהל ךישממ - רגובמ ררושמכ

 ןוידה ךרואל וניארש יפכ ,ןכש ,תורחא םינפ תעכ לבקמ הז דרמ ,תאזמ הרתי

 םיקזח םייטאופ םינועיט "ןמרתלא" לש ויפב םש הסונמו רגובמ ררושמכ ךז ,ולוכ
 לעו ןמרתלא תריש לע םישדוחמ םירוהרה ןיעמ אטבמ אוה ךכבו ולש־וינועיטמ רתוי

 הריחבה ,"ןמרתלא"ל ברקתהל "ךז" לש ונויסינ תורמל ךא .ררושמכ ומצע־ולש ונקויד

 וידימלתמ ושי קחרתהש קחרמה תא תנייצמה - 'ןבא תקירז קחרמ' תירצונה היצאיצוסאב

 ;ולוכ רישה ךרואל םצמטצה אל םהיניב קחרמהש הנבהה תא הטילבמ - ללפתהל ידכ

 םוצמצל תרתוח ןבא תקירז לש תישממ תורשפאל 'ןבא עלקכ קחרה' הרופטמה תכיפה

 ,רישה תחיתפב רבכ תרכינ עגמל "ךז" לש ותריתח ,רוכזכ .עגמל רמולכ ,קחרמה

 ןיב קחרמה ךא ,השיגפה םוקמל ןתונ אוהש תונשרפב "ןמרתלא" תא תוצרל ונויסינב

 ונניאש ימו ,ולוכ רישה ךרואל ןטק ונניא ,רישה חתפב עבקנש ,"ןמרתלא" ןיבל "ךז"

 םג ,"ךז"ל אלו ,השיאל רומאכ הנופ אוה תובר םימעפ ."ןמרתלא" אוה תאז רשפאמ

 םג הגהו' :הבושתל הפצמ ונניא ךא "ךז" תא לאוש אוה םיתעל ;וילא םינווכמ םירבדהשכ

 ;(13-12 םיתב) '[...] הבושתל הכח? איל בוש // .ינרפצב טיבמ ?הנתשנ המ ,חירקמ התא

 / - תיפמילוא הולשב - רבד רבד' :םילימב ביגמ אוה ויפלכ הנפמ "ךז"ש תונעטה לעו

 קחרמה םוצמצ תא רשפאמ ונניא אוה הדירפב םג .(40 תיב) 'עירפמ איל רבכ התא יל
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 קחרמ' :תאז השוע ונניא אוה ךא ,וילע קוריל ףאו ןבא "ךז" לע קורזל לוכי אוה .םהיניב

 ןורחאה טבמה םג .(50 תיב)'קרוי ןיא לבא / הקירי קחרמ / ,קרוז ןיא לבא / ןבא תקיךז

 םעפ קר הנפמ' :השיאה לא אלא "ךז" לא הנפומ ונניא הדירפה ינפל "ןמרתלא" חלושש

 .(םש) 'הילא אקןך ,וינפ תא / תחא

 יתש תאלעה .הקיריו ןבא תקירז ןה רישה ףוסב הלעמ "ךז"ש עגמה תויורשפא

 םישאי "ןמרתלא''ש ךכל "ךז" לש ותריתח לע העיבצמ ,תורחא אלו ,וללה תויורשפאה

 םינועיטהש ךכ לע - רקיעב ילואו - ןהו ,ררושמכ ודמעמב עגפש ךכ לע ןה :ותוא

 .רגובמה ררושמה "ךז" יניעב םחוכ תא ודביא השקה העיגפל הביסה ויהש םייטאופה

 רמא "ןמרתלא''ש רחאל רבכ רכינ ומישאהל "ןמרתלא" תא איבהל "ךז" לש ונויסינ

 '[...] הנויהש ה2ןשה תלד? תא שיגרמ אל / תלדג ןאכ אל ,םשא אל התא םצעב' :"ךז"ל

 27:ןכל םדוק השע אלש המ ,"ךז" ודגנכ ץרפתה הבושתב .(35 תיב)

 ?למגלו ךל המ ,ךו3ק רמ ,התאו

[."] 

 ?טלמו ןוטב תמלש רבךב המו

 רישה ןיאב תומן תמאב טלמהו

 ?בל ומ? וב קובח

[."] 

 לש ,ךיבא לש - םירצמ תוכמ

 ־חש תל;א ,דסח לש וא רלטיה

 (39-37 םיתב) !?םיחצרמה לש

 יל' :עוגר רתונ "ןמרתלא" לבא ,המשא וילע ליטהל "ןמרתלא"מ שרוד ףאו שקבמ "ךז"

 תויורשפא תא שמממ ונניא "ןמרתלא" השיגפה םותב םאו .(40 תיב)'עיך?מ אל רבכ התא

 תא רטופ ףא אוה המצע השיגפב ירה ,(הקיריו ןבא תקירז) ןהל הפצמ "ךז"ש המשאהה

 םע ףוג םש לש הז ףוריצ .(35 תיב) 'םשא אל התא םצעב' :המשאה ןמ תושרופמ "ךז"

 תפרטצמ ףא םהמ דחאלש ,ךז לש ותרישב םימוד םיפוריצ השולשל ףסוותמ ם"שא שרושה

 רבודמ ןורחאבו ,ויבאל ןב ןיב רשקב רבודמ םינושארה םיפוריצה ינשב .'םצעב' הלימה

 'ותוא / םישאמ ינניא' :באה לע רבודה רמוא 'דחא עגר' רישב .ומאל ןב ןיב רשקב

 ,סעוכ אל רבכ ינא ,םולש ה:ה' :רבודה רמוא 'םימשגה' רישב ;(i960], 23] 2001 ךז)

 רפסבו ;(85 ,1996 ךז) 'ךלש אל .םלועה לש הנויה הזנשאהש יל וריבסה / םיאפורה

 :ומא לע ןבה רמואיוג^ תרונ יפרגויבוטואה

 הכסמה תא' :חבש ירבדב ותרוקיב תא לבית אוה "ןמרתלא" ירבדל הנע 'ךז"ש הדיחיהו תמדוקה םעפב 27
 חור ,ןבל? ריצמ ישוכ ףיסנ / :םיינועבצה םיזורחל הצרעה ילכ לבא / בה1א ינניא תאזה הנורחאה

 .(16 תיב) יחור לש תועבצא םוגמגב / םיאפר
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 ,הב וללעתה הנממ תורגובה היתויחא יתש .התדילב התמ המא .התוא םישאהל ןתינ אל םצעב
 באה .ךיסנ ילב ,התשמ ילב ,םימסק לענ ילב הלרדניס .חבטמה תיכולכל ,הלרדניסל התוא וכפה
 רבגל אשניהל אלא הל רתונ דוע המ .ותומב 43 וא 42 ןב ,ולש תויציזופמוקב ידמ קוסע היה

 אל תפתושמ ןושל וליפאש גוז ינב .םדרטסמאב תילמשחב וב השגפ .טלפמ הל עיצהש ןושארה

 התיה 17 תב .היתויחאמ - איה .תינטלתשה ומאמ - אוה .טלמיהל ןוצרה תלוז ,םהל התיה

 הנומתל ,שקובמ אל ,ןמדזהש ןבל קינעהל ,דתיה הלוכי הבהא וזיאו .'ךודיש' הזיא .היאושינב

 .(93 ,1997 ךז) תיתחפשמה

 תורשפא תאלעה םצע לבא ,המשאמ םאה תא וא באה תא רטופ ןבה וללה םירקמה לכב

 איה וז תויתייעב .וללה םיסחיה תוכרעמ תא תנייפאמה תויתייעבה לע העיבצמ המשאה

 תורשפאה רסוחמ םיסחיב ישוקה עבונ 'דחא עגר' רישב .תוביסנה לשב ,תענמנ יתלב

 רסוח ,ךפהל וא ,(ירצונה ,בחרה ןבומב בא וא יטרפ בא) באה םע עגמה תא שממל

 :הז ישוקל יוטיב אוה עגמה תא שממל תורשפאה

 ילושב תעגל יתיקי [...]

 הרד לוכי ימ .יתעגנ אל .ותרדא

 .יתעךיז אלש המ תעדל

[•••] 

 םישאמ ינניא .תעדל יתלכי אל

 םק ותוא שיגרמ ינא םימגפל .ותוא

 (23 ,[1960] 2001 ךז) ,ידיל ףלוח ,םיז ומב יר/חזוס ,ותנשב

 לש ותמיאב ויבא םע תרערועמה םיסחיה תכרעמל הביסה תא ןבה הלות 'םימשגה' רישב

 לשב העורגה התוהמיא תמשאמ םאה תא ןבה רטופ ימ*. תוונ רפסבו 28,םיצאנה ןמ באה

 ;םירותפ יתלב םמע םיסחיה תא ריתומ המשא לכמ וירוה תא רטופה ןבה .המוגעה התודלי

 םיארחאש ימכ וירוה לע תוצרחנב עיבצהל לוכי ונניא אוה ךא ,עוגפ שח םנמא אוה

 אלו ,'בא'ה אוה המשאמ רטופש ימ ,תאז תמועל ,'תולוחב ןמרתלא םע' רישב .וב העיגפל

 - 'בא'כ "ןמרתלא" יכ המוד ;'ןב'ה
 המשאהה תא "ךז"מ ענומ - הלימה לש בחרה ןבומב

 .ונופצמ םע ודבל דדומתהל ותוא חירכהל שקבמ אוהש ןוויכ הל לחיימ אוהש

 'השדחה תירבל ךז ןתנ לש ותריש ןיב ?םיהולא - ינאש םיבשוח םתא המ' הרמאמב

 לבא ,תונברוק םה באה םגו ןבה םג [...]' ,'דחא עגר' רישב יכ םולבךוטרק תנעוט

 ותוא לאגי באהש הפיאשה ןיב ידימת דוכלמב ןבה אצמנ םהיניב עגמה תוענמנ לשב

 לאגנ םידדצה ינשמ דחא ףא ןיא ךז לש ורישב .ומצע תא לואגל וילעש הרכהה ןיבל

 ןילרבב תפומל רדוסמה יתכלממה ןויכראב אצומ ינא ןכמ רחאל תובר םינשי :ךז רפסמ ימא תומ רפסב 28
 עידוהל סיראפב תיצאנה הילוסנוקב ובצייתה ונבו ותשא ,ךבלטייז טרברונ ,דחא יכ ןייצמה ךמסמה תא
 רחאל שדוח .ןילרבמ םתסונמ ירחא שדוח ,תאזו .םינוגה םיחרזאמ שרדנכו יוארכ ,םתבותכ יוניש לע

 .(95 ,1997 ךז) 'ושאר לע יולת תוומ ןיד רזג יכ החפשמה יבאל עדונש
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 ,רומאכ ,'תולוחב ןמרתלא םע' רישב .(269 ,2003 םולב־ןוטרק)'העיגנה חוכמ קזחתמ וא

 "ךז" לש ותשילפ אל ,םהיניב החישה אל ;"ןמרתלא" ןיבל "ךז" ןיב עובק קחרמ רמשנ
 אל ,"ןמרתלא" לש תירובידה ןושלה אל ,ולש היפרגופיטה יונישו ינמרתלאה רישל

 תסיפתל ותוא תוברקמה ,רגובמה "ךז" לש תוסונמה תוזרכהה אלו םהיתויומד תופלחתה

 הזה ןבומב .םיינשה ןיב קחרמה תא םצמצמ וניא הלא לככ רבד - תינמרתלאה רישה

 ,'דחא עגר' רישב היצאוטיסה לש הבחרהכ 'תולוחב ןמרתלא םע' רישה תא תוארל רשפא

 ךא ודיל רבוע "ךז" לש ומולחב עיפומה "ןמרתלא" :םולב־ןוטרק התוא תראתמש יפכ
 ,(23 ,[1960] 2001 ךז)'יתא ,תאזכ הדמב ,התאש יתעדי אל .ינב' םילימהו ,וב עגונ ונניא

 "ןמרתלא"ש אלא ."ךז" םע השיגפה תובקעב "ןמרתלא" יד■ לע םג רמאיהל ויה תויושע
 אוהש ןוויכ ,ןתוא רמול לוכי וניא םג אוהש הארנכו ,הלא ןיעמ תוסיופמ םילימ רמא אל

 הביסה אוה הז עצפ .(51 תיב) 'תךפוע רודכ / ובלב אשונ אוה' - עצפ וכותב אשונ

 רשפא .ונופצמ םע דדומתהל ול■ עייסמ ונניאו "ךז" תא םישאמ ונניא "ןמרתלא"ש ךכל

 ותייווהל ,הדלגהל ןתינ יתלבו יטננמיא עצפ ןמסמכ ,תרפועה רודכ תא תוושהל ילוא

 'ןבא ומכ השק ,רופצ ומ? קיר' :'דחא עגר' רישב באה לש השקהו הלולחה ,תירופטמה

 המשאמ ומצע תא רטופ ,תאז השע אל ךא באב תעגל לוכיש ,ןבה .(23 ,[1960] 2001 ךז)

 :באה תא םג המשאמ רטופ אוה ןמזב וב ךא ,באב תעגל ןתינ אל רבכש הלגמ אוהשכ

 ,תאז תמועל ,'תולוחב ןמרתלא םע' רישב .(םש)'ותוא / םישאמ ינניא .תעדל יתליכן אל'

 הפירחה תרוקיבה תא ןתמל ונויסינ םג ;שרופמב ,"ךז" אוה עצופהו רתוי יטרקנוק עצפה

 לא תיטאופהו תישיאה ותוברקתהב יוטיב ידיל אבה ןויסינ ,ןמרתלא תריש לע חתמש

 "ןמרתלא''ש ךכל הביסה םג וז ;ןורחאה לש ודצמ הנעמ לבקמ ונניא ,רישב "ןמרתלא"
 רודכ / ובלב אשונ אוה / יכ !ילא אל .אל ?1די תא בוש ףינמ' :םולשל די ול ףינמ ונניא

 לש ותליפתל רומאכ תוזמורה ,'ןבא תקירז קחרמ' םילימהש ענמנה ןמ הז ןיא .'תרפוע

 ןיטינומב העיגפל ותוירחאב ךז לש ותרכהל םג תונווכמ ,ותומ ינפל םיתיזה רהב ושי

 ,'תרפוע רודכ ובל? אשונ'ה ,ןמרתלא ןיב ץימא רשק שי הז ןבומב .ררושמכ ןמרתלא לש

 .'ץראל םיךךיי םך יפטנ?' התייה ותעזש ,ושי ןיבל

 אשונה אוה ;ידמ תרחואמ השיגפ יהוז יכ "ךז" לש ותרכהב אופא םייתסמ רישה

 אל םג .םלועל םצמטצי אל ,'באה ררושמה' ,"ןמרתלא" ןיבל וניב קחרמהו ,המשאב

 .םולחב

 היפרגוילביב

 בקעי ,דנלרוא

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,־vim דגיה ־\תג •.זבירייט וב :1985
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 ןתנ ,ןמרתלא

 .ביבא לת ,תורפסל תורבחמ ,םיינע תחונש :1957

 .ביבא לת ,תורפסל תורבחמ ,ןייק תעגח :1965

 .ביבא לת ,בירעמ תירפס ,הנורחאה הכסזנה :1968

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,לגעונב :1971

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,רבבונש םידיימ :1972

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,א יעיבשה רוטה :(1962) 1977

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,הגויה ריע :(1957) 1978

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,הנטקה ביבא לת :1979

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,םיגוונופ ,רפס יריש ,רונו יריש •.םייונעפ לצלצל ךירצ :2002

 ליאכימ ,ןיטחב

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,גנגסוב םירמ :םוגרת ,יקסביוטסור ליט הקיטאופה תויגגס :1978

 ןמחנ םייח ,קילאיב

 תורו רימש הויז ,רנטרט לאומש ,טיבש יזוע ,ןורימ ןד :הכירע ,ד"צרת-ט"גרת םיריש :1990

 .1990 ביבא לת ,תירבעה תורפסה רקחל ץכ ןוכמו ריבד ,דלפנש

 דלורה ,םולב

 .ביבא לת ,גנילסר ,רוש רפוע :םוגרת ,העפשהה תדרח :(1973) 2008

 ןרהא ,םמוקו בקעי ,הלילוט־ןב

 ראב ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,רבבונש םירישל היצנדרוקנוק :1998

 .עבש

 בקעי ,רסב

 .19-16 ,198 תוברתו תורפסל דד ־\ותע /[שדוחה תחיש] תרחא הריש לע יתלדג :ךז ןתנ' :1996

 םהרבא ,ןירגיינרוגה

 .ביבא לת ,םע רוא ,קילאיב תותובעב יקסנולש :1985

 ריאמ ,ריטלזיו

 .428-405 ,10 האירק ןוניס ,'ךז ןתנ לש ותרישב ךרוא ךתח' :1980

 ןתנ ,ךז

 .122-109 ,4-3 וישכע ,'ןמרתלא תריש לע םירוהרה' :1959

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,תיחרוזנ־ תינופצ :1979
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 '0י*ולדנ תוחיש ,סירח* זני*שונ לער תיל*רשיז\ תרופיסב חקיטגמורח לע •ריוו* יוויק :1983

 .םילשורי ,רתכ

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,שבדהו בלחה לכ :(1966) 1986

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,הביבסב יג*ש ןוויב :1996

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,יו» תומ :1997

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ןויקיחמ־יטג* :(1984) 2000

2001 (i960): ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,םינוש םירייע. 

 .13-7 ,14 םירדח ,'תולוחב ןמרתלא םע' :2002

 תובא ,ןורושי

 .ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,רפםז\ ®ט זגו :1970

 ירוא ,ןהכ

 .219-167 ,טי תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ ,'תינויצה היחה' :2003

 ילא ,ןהכ

 .םילשורי ,ילארשיה םיטרסה תוריש ,(טרס) הינמרתל* :2002

 דוד ,ינענכ

 ,ותריש ליג םירמ*מ רחבמ •.ןמרתל* ןתנ ,(תכרוע)ןטרגמואב הרוא :ךותב ,'ץקה וק לעי :1976

 .75-45 ,ביבא לת ,דבוע םע

 ףסוי ,ןמלימ

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ךו ־\תג תרישב רוכינו הקייטנמור :זגרו הרק יט* :1995

 ןד ,ןורימ

 ,(תכרוע) ןטרגמואב הרוא :ךותב ,'ןמרתלא ןתנ לש הבהאה תריש לע :היערהו תמה' :1976

 .101-83 ,ביבא לת ,דבוע םע ,ותריש לע םירמ*ונ רזובמ •.ןמרתל* ןתנ

 .135-71 ,2 *רנ* ,יתיב ילב ינבל םינובו םירצוימ' :1985/6

 לטומזו ,רימצ

 תורפסב םילשורי ירקחמ ,'ךז ןתנ לש ילארשיה ימואלה טקייבוסה :ומש תא דבאמ ףונה' :2003

 .244-219 ,טי תירבע

 ךורב ,לייווצרוק

1976: rf־'Condition Humaine' ןטרגמואב הרוא :ךותב ,'ןמרתלא ןתנל תילנוסרפה הרישב 

 .144-102 ,ביבא לת ,דבוע םע ,ותריש לע םירמאמ רחבמ ,ןמרתל* ןתנ ,(תכרוע)
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 תור ,םולב־ןוטרק

 ןושאר ךויח' :1977
 ץוביקה ,א ןמרתל* תורבחמ ,'תינמרתלאה הקיטאופב תורומת :ינשו -

 .229-203 ,ביבא לת ,דחואמה

 .ביבא לת ,ןתיב־הרומז ,לצהו ץלה :1994

 תיט? ,'השדחה תירבל ךז ןתנ לש ותריש ןיב ?םיהולא - ינאש םיבשוח םתא המי :2003

 .37-22 ,3 השדחה

 יגח ,ינגור

 .הפיח ,סדרפ ,\96ר-\929 יברע-ידוהיה ךוסבמהו תירבעה הרישה :ברחש רפכה לומ :2006

 ןתנוי ,שוטר

 .ביבא לת ,ריבד דיל םירבעה םירפוסה תדוגא ,םיריש :עלצ :1959

 לאגי ,ץרווש

 .417-413 ,18 ה*ירן> ןמיס ,'ןמרתלאל ןאמ סאמות ןיב' :1986

 היח ,םחש

 תאצוה ,ןמרתל* תרישל התקרב 'ת*רןלל' תרובחו ח"ונלפה רוד תריש -.ןגעג לש סידה :1997

 .ביבא לתו הפיח ,דחואמה ץוביקהו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה

 תאצוה ,השדחה תירבעה תורפינב םין?ב*מו םיעגימ ,תויל*\טםקטךיב :טיקוחר זביבורק :2004

 .עבש ראב ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא לש םירפסה

 הויז ,רימש

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ןמרתל* תריציב הקיטילופו הן?יט*רפ :רת* לעו תע לע :1999
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 םיילבק םיביטומו תימואל הקילובמיס

 ןונגע י"של 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב האל לש התומד

 הליש ןנחלא

 האל לש התומד תא ןונגע הנוב םהמש םיילבקהו םיילובמיסה םיביכרמב קסוע הז רמאמ

 הקיתעה ריעב האל םע רפסמה־ינאה לש לויט ראתמ רופיסה 1.'המוהה ןמ םינפל' רופיסב
 ,(83 ,א"סשת דקש) 'יטסילאירוס ,שטשוטמ ירוטסיה ןמז'ב שחרתמ לויטה .םילשוריב

 תפוקת ,רורחשה תמחלמ רחאלש הפוקתל יטירבה טדנמה תפוקתמ ,םינמז גוליד רצויה

 דחא בא האללש רמאנ רופיסה חתפב 2.םילשורי לש הקיתעה ריעב ינדריה ןוטלשה

 רפוסמ ץמאמה באה לע .ןושארה היבא רטפנש רחאל התוא ץמיאש רחא באו יגולויב

 תא שטנש דע ,'המוחה ןמ םינפל ריעב ול היה לודג תיבו המוחה ןמ םינפל רד' היהש

 תא רקעש לע םירעטצמש םדא ינב שי ןיידעו' ,השדחה ריעה תבוטל הקיתעה ריעה

 הנשמ־ירופיס םירוזש הז רופיס ךותב 3.(6 ,זגזגגחזג ןונ םינפל) 'םתוא חינהו םהמ ותריד

 ךותמ םירפוסמ וא םילשורי לע םה םירופיסה בור .האלל רפסמ רפסמה־ינאהש םיבר

 בצמה תא וינזואב הראיתש הנקז לע רפסמה־ינאה רפסמ ןושארה רופיסב .םילשוריל הקיז

 םע לויט לע רפסמ אוה וירחא דימו ,הנושארה םלועה תמחלמ תעב םילשוריב השקה

 ץפח ותייוול תבל ןתונ אוה רדח לכבו םירדח השיש חתופ אוה םש ,ופיב הרדנסכלא

 תרפסמה הנקזב םישגופ םיינשהו םילשוריב רמת םע לייטמ אוה ףסונ הנשמ־רופיסב .רחא

 תדמועה תינרמש־תיתרוסמ םלוע תסיפת תאטבמ הנקזה .היאושינ לעו התודלי לע םהל

 םילשורי ןיב דוגינ םידימעמ ולא הנשמ־ירופיס .רמת לש ינרדומה המלועל דוגינב

 םיאבומ רופיסה ךשמהב .טזטליה לגונת ןמורב םירעה יתש ןיב תוצצורתהל המודב ,ופיל

 ןורחאה ומויב 'שודק דחא דיסח' לש וישעמ לע לשמל ,,םילשורי לע םיפסונ םירופיס

 יתורפסה הדוביע יכרדו הלבק יעקשמ' אשונב רוטקוד תדובעב קרפמ קלח לש דוביע אוה הז רמאמ
 הליש) ןייטשלא באוי 'פורפ לש ותייחנהב ןליא־רב תטיסרבינואב הבתכנש ,'ןונגע י"ש לש ויתוריציב
 .ןליא־רב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוהב רפסכ רוא תוארל הדיתע הדובעה .(ה"סשת
 םילשורי ,ןקוש ,המוחה ןמ םיגפל ךרכה ןמ תוחוקל 'המוחה ןמ םינפל' ןונגע לש ורופיסמ תואבומה

 .(רבחמה) ימעטמ ןה רמאמב תושגדהה לכ .50-5 ימע ,ה"לשת ,ביבא לתו

 יתעד לע התלע' ;(42 ,םש) 'תקתושו האור טדנמה תלשממו [...] ץראב השענ המ עדוי התא יא'

 ונתוא אצמי םאו [...] ונב םחלנש רחא םע בשוי ןאכל בורקו המוחה ןמ םינפל םיבשוי ונאש םואתפ

 וב םיאצמנ ונאש הז תיב ילואו הנכס םוקמב םיאצמנ ונאש יתיאר [...] .יבשב ונתוא חקי םהמ שיא

 .(49 ,םש) הפוקתל הפוקתמ הציפקה לע ריעמ ומצע ןונגע .(46 ,םש) 'אוה ביואה לש וקלחב

 .ץמאמה היבאל הנווכה ,האל לש היבא רכזנש תמיא לכ ,רופיסה ךשמהב
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 תויומד לע ,הקיתעה ריעבש לא תיב םילבוקמה תבישי לעו (29 ,זגובותה ןונ זביבפל)וייחל

 תדליימה ,יאבג חספ 'ר ,לידנמ הדוהי 'ר םהבו ,םילשוריל ולעש שטאשטוב ישנא לש

 תונוכמ תאצמהב קסעו הינמרגמ הלעש ןקז ידוהי לעו ,תיבצקה הטויו שטאשטוב לש

 םירצונל השודק ישימשת םירכומה םידוהי לע אוה ןורחאה הנשמה־רופיס .(37-35 ,םש)

 םיילבקה םיביטומהו ירוגלאה רושימהש ןוויכמ ,םלואו .(41 ,םש) םילשוריב םירקבמה

 ,רפסמה־ינאה םע האל לש הירשק רואיתב ןכו ,ותיבו היבא ,האל רואיתב םידקמתמ

 .הנשמה־ירופיסב קוסעי אל ןלהלש ןוידה

 תיתורפס תומד חקול אוהש שי .תונוש םיכרדב וירופיסב םיילבק םיביטומ ץבשמ ןונגע

 יפכ ,ומצע־ולש רופיסה ךות לא ילבקה הרשקהמ התוא קיתעמו הלבק ירפסב תרכזנה

 לאוש אוהש שיו ,(305-289 ,ט''ישת םולש) 'קוניתה לאידג יבר השעמ'ב לשמל אצמנש

 תומלועב יזיפאטמה םרשקהמ םקיתעמו היצמרופסנרט םהב ללוחמ ,םיילבק םיגשומ

 יוטיב ידיל אב הלבקה לש המלועב הז שומיש ןפוא .יתורפסה רשקהה לא םינוילעה

 .'המוחה ןמ םינפל' רופיסב האל לש התומד רואיתב

 תועצמאב ,'םינומא תעובש' רופיסל עגונב רבכ עצוה הז ינשרפ ןוויכב תכלל ןויסינ

 Bodoff ;1982-1981 זפוא ;1967 דיגנ) הלבקה תוריפס ןיבו רופיסה ירוביג ןיב רושיק

 4.ומצע רופיסה ןכות תא התניש ףא איהו תיתוכאלמ התייה וז תונשרפ םלוא ,(1993

 הניב תריפס םע ,דורטרג תרבגה ,'םינומא תעובש' רופיסב הנשוש לש המא תא ההזמ זפוא הביבא
 ,םש) םיילבק םידבר לע םיזמור תורענה לש ןהייוניכו ןהיתומשש תעבוק ףאו ,(99 ,1982-1981 זפוא)

 לש ןכותה יוניש אלא סוסיבה רסוח הנניא תירקיעה היעבה םלוא ,ךכל תויאר איבהל ילב ,(206

 עבשב העובש איה 'ה םשב העובשש בתוכ דיגנ םייח .תילבקה הקילובמיסה תובקעב ומצע רופיסה

 העובשה תרפהש קיסמ אוה וז הסיפת ךותמו ,תורענה עבש םע ןונגע לש ורופיסב תוהוזמה תוריפסה

 השא וזיא םע אל ףאו הנשוש םע רשקתהל ץפח אוה ןיא' :תורענל בקעי ןיב קתנה תא הללוחש איה

 האיבמ העובשה תרפה ירהש ,םיכופה םירבדה ,ןונגע לש ורופיס יפל ,םלואו .(1967 דיגנ) 'ללכב

 בייחמ רשק רוציל בקעימ תענומ העובשל תונמאנה וליאו ,תורענה םע תורבח ירשק תריציל אקווד

 .ןהמע טלחומו
 ינומרה סחי אוצמל םיסנמ תילבקה הקילובמיסה ךותמ 'םינומא תעובש' תא שרפל םישקבמה םינשרפ

 תכרעמו הניכשל תוריפסה ןיבש םיסחיה תכרעמ :םיילבק םימגד ינש תובקעב תורענה ןיבל הנשוש ןיב

 ,הנשושלו ,('תווצק וי) תוריפסה ששל למס ןה תורענה ,זפוא יפל .היתורענל הניכשה ןיבש םיסחיה

 המוד םיסחי תכרעמ תולעהל ידכ הב שי ,תונבל הנשוש ןיב םיסחיה תכרעמ' :תוכלמ תריפס איהש

 החוד ומצע ןונגע ,'המוחה ןמ םינפל'בש אלא ,(206 ,1982-1981 זפוא) 'הניכשל תוריפסה ןיב תמייקה

 הרמא ?אקוד שש המל ?שש - ?שש אלו ןה שולש קר ,האל הרמאי :ןהיניב רושקל ןויסינה תא

 עבש םע תורענהו הנשוש תא ההזמ זפוא .(19-18 ,דזמרתה ןוב סימל) 'ןינמה ןמ הניא הנשוש ירה ,האל

 ךרועש האוושהה תובקעב ,תוריפסה עבש םע ויתורעגו בקעי תא ההזמ ףודוב ןיקפיל וליאו ,תוריפסה

 תעבש ןיב הלבקב יוהיזה תובקעבו (177 ,הגה דל) תכלה יבכוכ תעבש ןיבל ויתורעגו בקעי ןיב ןונגע

 םירומאש םישודקהו םיינומרהה םיסחיה ןיבש רעפה לע רשגל ידכ .תוריפסה עבשל תכלה יבכוכ

 הל ביבסמש תורענה ןיבל היוארה השיאה ןיב רופיסב ראותמה קבאמה ןיבל תוריפסה עבשב רורשל

 לגעמל ,ויתורעגו בקעי לש תכלה יבכוכ לגעמ ,ןילוחה לגעמ תא ךופהל הנשוש לעש ףודוב בתוכ

 'Shoshana must become part of Jacob's circle of seven - and transform :תושודק תוריפס לש

'it by her presence and union with Jacob from seven secular "planets" to seven holy sefirot 
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 םיכמתסמה םיקיודמו םיינטרפ םייוהיז לע יונב היהי הז רמאמב חותינה ,תאז תמועל

 .ולא םירושיקל ותועדומל היאר תושמשמה ,ומצע ןונגע לש תויגולותנאה לע ראשה ןיב

 ךרד .ב :הקיתעה ריעל ןונגע לש ותקיז .א :םיאשונ העברא לע תתשוי ןלהל ןוידה
 התומד רואיתב ילבקה דבורה .ד :רופיסה לש ילובמיסה דבורה .ג :ןונגע לש הביתכה

 .האל לש

 הקיתעה ריעהו ןונגע

 תא ןונגע עיבמ ,םעה תא ןהו ומצע ןונגע תא ןה תלמסמה ,האל לש התומד תועצמאב

 ןה ,םירושימ ינשב איה ןונגע לש תרוקיבה .הקיתעה ריעב הדיגבל עגונב ויתושוחת
 רבעמה - ימואלה רושימב ןהו ,תויפלתב ותיב תעיבק ,ירק ,וייח לש ישיאה רושימב

 .טדנמה תפוקתב השדחה ריעל

 ,1924 תנשב .טרפב הקיתעה ריעלו ללכב םילשוריל ןונגע לש וסחי היה דחוימ סחי

 ןיאש םוי לכש ןקוש ןמלז המלשל ןונגע בתכ ,הינמרגב הכוראה ותוהשמ הצרא ותרזח םע

 רדח אוצמל יתלכי ביבא לתבש פ"עאו' :זבזובמ םויכ ויניעב בושח םילשוריב אצמנ אוה

 השודקה םילשורי לע יעוגעג ובר יכ ,ביבא לתב הבישי יל יתעבק אל ,ישפנ תוא לככ

 ־\רנגין י"יט) 'יל דובא אוה וליאכ ביבא לתב םוי לכ יתבשח יכ דע תשדוקמהו
 ו"יפ -

 ,הקיתעה ריעב ידוהיה בושייה תולדלדיה לע בתוכ אוה 'הלהת' רופיסב .(170 ,ן\?ויט

 תודדחתמו 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב בתוכ אוהש המ ראומ םש בתוכ אוהש המ ךותמו

(427 ,1993 Bodofr). ןיב דוגינ וב שיש ,ומצע רופיסה ךלהמ תא תתוועמ ילבקה םגדה תלחה ,ןאכ םג 
 תוררוצה תורענה תא תקלסמו לגעמה םוקמב האב אלא לגעמל תסנכנ הניא הנשוש .תורענל הנשוש

 יתייער ןכ םיחוחה ןיב הנשושכ' :תורענל הסחי לע זמרמ רופיסה ףוסב וב הכוז הנשושש רזה .התוא

 הנשוש/בקעי לעו תורענה לע תוריפסה עבש תלחהב שיש תויתוכאלמה .וב ,ב ש"הש) 'תונבה ןיב
 ורופיסב וליאו ,ןתוכלמ/הניכש) הבקנו םירכז השיש לע תרבדמ תילבקה הקילובמיסהש ךכמ םג תרכינ

 .(ףודוב יפל) רכזל ביבסמש תובקנ שש וא (זפוא יפל) הבקנל ביבסמש תובקנ שש לע רבודמ ןונגע לש
 םחי אוה ןהיניב סחיה ,ןאכ םג .היתורענלו הניכשל תורענהו הנשוש תא המדמ ינשה ילבקה םגדה

 סחיה ןיב דוגינ רצונ בוש .(206 ,1982-1981 זפוא) 'היתורענב אופא תרזענ הניכשה' :המלשה לש

 הריתסמ ץלחיהל ידכ .רופיסב תורענה ןיבו הנשוש ןיבש תורחתה יסדי ןיבו ילבקה םגדבש ינומרהה

 תולוכי תורענה .ינומרה רחאהו לקלוקמ דחאה :םיבצמ ינש (ףודוב לש וצוריתל המודב) דיגנ גיצמ וז

 .'התייוול תונבב תרזענ' הניכשה ינומרהה בצמב םלוא ,'ערה תוחוכל ףרטצהל ארחא ארטסה תעפשהב'

 בקעי ביבס םיבבותסמ תכלה יבכוכ ןונגע לש ורופיסבש ךכמ םג תעבונ הז שוריפ לש תויתוכאלמה
 רבודמ ילבקה םגדב ,ןכ ומכ .הנשוש ביבס םיבבותסמ תכלה יבכוכ זפואו דיגנ לש ילבקה םגדב וליאו

 םע) רתויה לכל שי ןונגע לש ורופיסב וליאו - תיזכרמה הבקנל ביבסמש עבש - תובקנ הנומש לע

 .יזכרמ רכזל ביבסמ תובקנ עבש (הנשוש

 תורענ־תוריפס שש ,הנשוש־הניכשו תורענ־תוריפס שש ,תורענו הניכש - םילשמנה יוביר םצע

 .םינושה םייומידה ןיב וצצורתה םהו רורב יומיד רופיסה ישרפמל היה אלש ךכ לע דמלמ - בקעיו

 ואר ,רופיסל רתוי םימיאתמה הלבקה תורפסמ םירחא םייומיד לעו ,םיילבק םניאש םירחא םייומיד לע

 .9 הרעה ,10 ,ה"סשת הליש
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 םא .השדחה ריעל רבעמהו הקיתעה ריעה תשיטנ לע שחש ןופצמה ירוסייל תוביסה

 1948־ב ,שפנ 19,000 תומוחה ןיבש תידוהיה הליהקה התנמ םירשעה האמה תישארב

 ,ה''נשת רואנ) ןיוע יברע רוזאב תעלבומכ םייק היהו שפנ 2,500־כל בושייה קמטצה

 םע רפסמה־ינאה לש ולויטב .טועימ השענ הקיתעה ריעה יככותב ידוהיה בורה .(198

 :תרפסמ איה הקיתעה ריעב הלהת

 ןיללפתמ ויהו הב ויה תויסנכ יתב ינשו הב ויה לארשימ תוחפשמ םיעברא ,וז רצח התא האור
 התא האור ,הרמא .הוהק תיבל ונעגה .הב וספתו םייברע ואבו הוחינהו הלילבו םויב םידמולו

 וספתו םייברע ואבו הוחינהו םידמולו םיבשוי ויה הרות ידמולו וב התיה הלודג הבישי ,הז תיב
 ינב םיינעו ןאכ היה לישבת תיב ,הז ץבר התא האור ,הרמא .םירומח לש ץברל ונעגה .הב

 וקספ אלש םיתב .וב וספתו םייברע ואבו הוחינהו םיעבש םיאצויו םיבער םיסנכנ ויה םיבוט
 .(144 ,הגה רצ) םהב םירכרכמ םירומחו םייברע וישכעו הקדצו הליפתו הרות םהמ

 םימיצעמה ,םיינעזג ףא ילואו םיאשנתמ םילילצ םילוע הלהת לש ןורחאה טפשמה ךותמ

 .'םיימהב' םיברע ןיבל 'םישודק לארשי' ןיבש רעפה תא

 םינפל לש םילשוריל ןונגע קקותשה 1948־ב םינדריה ידיב הקיתעה ריעה שוביכ רחאל

 םייח־רבנ 'הקיתעה ריעה לע ףיקשהל' ידכ ןויצ רהל לייטל גהנ אוה תותבשב .המוחה ןמ

 רצה אוהו ותוא קיסעה הקיתעה ריעה לש הנורסחש רכינ הפ־לעבש ויתוחישמ םגו ,(1970

 וישכע ,התשודקב יוארכ ונשח אל [...] םימיה םתואב' :הכרעב ריכהל ועדי אלש לע

 ריעל עגעגתה ןונגע .(1966 יולש) 'הנורסחב ונא םישח וניתונוועב הנממ ונקחרתנש

 רפיס אוה ,ןקוש ז"ש לש ותדכנ ,ןמלדיא לחר םע ותחישב .הילא בושל םלחו הקיתעה

 הכזנ דוע ילוא עדוי ימו ,הקיתעה ריעה תא ריכמ ןונגע ומכ ןיא' :ישילש ףוגב ומצע לע

 .(1998 ןמלדיא) 'היפוי תא ךל האראו ךלנ זאו הילא עיגהל םעפ יא

 רופיסה לש הביתכה ךרד

 תיברמ םירפוסמ הבו האל םע רפסמה־ינאה לש לויטה ראותמ הבש החונינה ךרדל דוגינב

 .םייטמרד םיעוריא ינש םיללוחתמ רופיסה לש ופוס תארקל ,הל רפסמ אוהש םירופיסה

 ותדרח לשב ומע חורבל האל תא ענכשל רפסמה־ינאה לש ונויסינ אוה דחא עוריא

 .ונתמו הערה ונקבדת ןפ טלמהל ונא םיכירצ' :ינדריה ןויגלה ישנא ידיב וספתיי אמש

 ונשפנ לע טלמנו יאוב [...] םינונחתו השקב ךרד הב יתטבהו הילא יניע יתאשנ [...]

 הקיזה 5.(47 ,זגזנגחה ןמ םיגפל) 'הנכסה םוקממ ונאצי ונילע 'ה תלמחב [...] .הפסנ ןפ

 םייח םהרבא לש וירבדמ הלוע יפרגויב־ישיאה רושימה ןיבו ינוידב־ירופיסה רושימה ןיב

 דיבו ודיב םישנאה וקיזחיו המהמתי!' :םודס תכיפהב טול לש ורופיסמ םיקוספה ןושל יפ לע ,תאזו 5
 לכוא אל [...] .הפסנו ןפ טלמה הרהה [...] רמאייו [...] .ויל? 'ה תלמחב ויתינ? יתש דמו ותשא

 .(טי-זט ,טי ירבו 'יתמו היזרה ינקבדת ןפ הרהה טלמהל
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 דעי :םייח רוקמ תנוכשב לובגה רוזאב םילשוריב ןונגע םע ולויט לע רפסמה ,יננחלא

 יתשקיב דחפה תא גיפהל ידכו ,לובגל רבעמ ונא םיאצמנ רבכ אמש רוהרהה הלע הרהמ
 לובגה תא רבע ןונגעש עריא וליא ,םלועבו ץראב ררועתמ היה שער הזיא" :חדבתהל

 הקישנה אוה ינשה יטמרדה עוריאה .(48 ,ח"לשת יננחלא) '"םינדריה ידיב הבשנו הגגשב
 היפ לע יפ יתתנו היפ יפלכ ימצע יתיטה' :הנוצרל דוגינב האלל קשונ רפסמה־ינאהש

 ,האל הל הכלה' :ותוא תשטונ האל תאז תובקעב .(46 ,זזזביזגה ןונ ובינפל) 'הל יתקשנו

 ־ינאה ,וירופיס ראשב ןונגע לש וכרדל דוגינבו ,רופיסה ףוסב .(48 ,םש) 'ינממ הכלה

 תב' - המשנל ,רופיסה תרוביג ,האל תא לישממו ולשמ תונשרפ ףיסומ ,ברעתמ רפסמה

 ,םש) 'ףוגה הז המשנה לש התייוול ןב' :ףוגל ומצע תאו - (49 ,םש) 'המשנה וז יתייוול

 איה האלל הקישנה .המשנו ףוג לש תודחאכ הז לשמ יפל שרפתמ הקישנה עוריא .(50

 ינאו איה ינא איהש יתימיד' :ץפח אוהש המ לכ המשנב תושעל ףוגה לש ונוצרל יוטיב

 .(םש) 'הב תושעל ינא יאשר ץפח ינא רשא לכו אוה איה

 תא ןונגע ךפה החוכמש הביסה המ .ההימת ררועמ רופיסה ףוסב ןונגע לש הז ךלהמ

 רואל ?ופוסבש לשמנל ,םילשוריב רויס ,רופיסה דקומ תא הניש המל ?לשמל ורופיס

 רופיסב הקילובמיסה'ש םירקוח המכ ורבס ופוסבש לשמה ןיבל רופיסה ןכות ןיבש דוגינה

 ןיא' רופיסה ףוסב םירבדה יכו (17 הרעה ,73 ,א"סשת דקש) 'םינוש םישוריפל החותפ

 סחיה תלאש ,ןכאו .רופיסה ללכ לע םהמ שיקהל ןיאו 6(1977 ןד) 'םטושפכ םלבקל

 עינמה המ .א :תוהימת יתש הלעמ ומצע רופיסה ףוג ןיבל רופיסה ףוסבש לשמה ןיבש

 ןומט הלא תוהימת לע הנעמה ?רופיסה הנבמב לשמה לש ומוקמ המ .ב ?לשמה תביתכל

 ,םייטטסקא וא םיימולח העדות יבצמ ויה ןונגעל .ןונגע לש הביתכה ךרד תנבהב ילוא

 ןיאש יפ לע ףא .רופיסה לש םייטמרדה םיקלחה תביתכל ואיבה הלא םיבצמש ןכתייו

 םשל .לשמל רופיסה תכיפה תא ריבסהל החוכבש הריבס הרעשה יהוז ,ךכל החכוה ידיב

 .ןונגע לש ותריציב תיטטסקאה הביתכהו םולחה לש םמוקמב ןודל שי וז הרעשה סוסיב

 תומולחב םיעפושמ םיבר םירופיסש קר אל .ןונגע תריציב ול יזכרמ דיקפת ,םולחה

 דיקפת שי ומצע ןונגע לש ויתומולחל םג ,(122-11 ,ז"נשת בד־ןב ;1993 םיוביירש)

 תויודע :תויודע לש םיגוס ינשמ קיסהל ןתינ הז רבד .תיתורפסה הריציה תביתכ ךילהתב

 ותייטנ ללגב דשח לש בוטרוקב ןהילא סחייתהל שיש ,ומצע ןונגע לש תויפרגויב

 םהלש תומדקומ תואסרגמש םירופיסו ,(65-59 ,ה"סשת הליש) ומצע לע םירופיס 'איצמהל'

 תומולח תובקעב ובתכנש םירופיס לש םיטנמגרפ .תומולחמ עבונ םתארשה רוקמש רכינ

 ןונגעש תומולח לש ףסוא הליכמה ,1997 תנשב ןורי הנומא המסרפש הייקיתב םייוצמ

 .םולחה תובקע תא אוצמל ןתינ ןונגע ירופיסמ המכב ,ןכאו 7.'םולח' תרתוכה תחת םפריצ

 .(1975 לזרב) 'המשנה אלא האל ןיאו' :ןונגע לש ותונשרפ תא ץמאמ לזרב ללה ,תאז תמועל 6

 לככ ול ושמיש םהו ויתומולח תובקעב בתכה לע הלעה ןונגעש םירצק םיטנמגרפ הליכמ הייקיתה 7

 .9 הרעה ,254 ,1993 םיוביירש ואר הז אשונב דוע .בותכל ןנכתש םירופיסל םלג רמוחכ הארנה

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:46:01 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 הליש ןנחלא 170

 רקוחה תניג לש םתומ םע םייתסמ וניא ,לשמל ,(369-309 ,המ דע)'םניעו ודיעי רופיסה
 םע שגפיהל תוכישממ ולא תויומד .(הקוחר תיטוזקא ץראמ העיגהש) תירורהסה הלומגו

 תא וחינה תניגו הלומגש םוימ' :'םירבד יחתפ'ב רפסמ אוהש יפכ ,םולחב רפסמה־ינאה

 בכוש תולילב יבכשמ לע ,הליל לכב ילצא םמצע םיארמ ויהש ויה םיגהונ םייחה ץרא

 ,םירבד יחתפ)'ואב רבכו םתוארל הצור יניא םא םתוארל ינא הצור םא עדוי יניאו יתייה

 רשאכ 'םניעו ודיע' ירוביג תא רפסמה־ינאה ריכזמ 'םולח' תארקנה הייקיתב םג .(105

 תא רומשל םיכבנפיירגל יתחטבהש רחאמ ,יתטמ לע בכשא' :ומולחב ומצעל רמוא אוה

 רפס'ב םג ךכ .'חתפמה תא םהל ריזחאו םתעיסנמ ורזחיש דע םינשלפה ינפמ םתיב

 'םולח' דיה בתכב ארקנ (116-114 ,ה^רנו ךזמזנ) 'םינש יפ' רופיסה לש ט קרפ .'םישעמה

 לש ןושארה ספדומה חסונה םג ארקנ הז םשבו ,(1:647 קית ,401270 ןמיס ,ןונגע ןויכרא)

 ,'םישעמה רפס'ב ףסונ רופיס ףוסב .(ש"ת-ט"צרת)תגברילג תעה בתכב רוא הארש ,רופיסה

 תוארל ומע ואבש ותיב ינבל עגונב םולח בצמ רפסמה־ינאה ראתמ ,'רשוה רשא רישה'

 ומלעתנ' ותחפשמ ינב ,םידוקירה ןמזב ,הליפתה רחאל 8.בלסרב ידיסח לש םתליפת תא

 םדאש םולח ןימכ ,ריואב היה ףרפרמ קותמ ךויח תלוז .ימע ללכ ויה אל ילוא וא םואתפ

 רפוסמ םושליט לומת רפסב םג .(154 ,הארגר ךרו»)'ותוא םיאור םירחא ףאש רובסו האור

 םה וליאכ ,םולחב הארש םירבד ירופיס רפיסו ףיסוה' (ומצע ןונגע םע ההוזמה) תדמחש

 םלחש תומולחה ףסוא תייקית - הרורבה תודעה ךותמ .(318 ,מוישלמ לרזנת)'ויהש םישעמ

 םייטסילאירוס םירופיסב רפסמה־ינאה לש תומולח ירוכזא םגש חינהל ריבס - ןונגע

 .שממ לש תומולח םיפקשמ

 תולגל בריס ןכלו ,הלגתי אל ודוסש ידכ תומולחה תובקע תא שטשטל הסינ ןונגע

 רפס דוס ינממ איצוהל קילאיב לדתשהש המכ' :'םישעמה רפסי תא בתכ ךיא קילאיבל

 רחאל םינש ,םלואו .(245 ,יזבצין ל* יזנצעוב) 'ונממ וריתסהל ינא יתלדתשה םישעמה

 םולחב ולאכ םתוא יתבתכ' ,'םישעמה רפס' ירופיסש ינענכ דוד ינזואב הדוה אוה ןכמ

 חלשש בתכמב .(36 ,ב"לשת ינענכ) 'יל םג םישדח ויה ,(םולחב םירבד בתכ קילאיב םג)

 ודרנואיל :םולח .ערו טעמ יתנשי .הלילה לכ ןואש' :ןונגע בתכ 1917־ב ןקוש ז"ש לא

 הז םולח .(50 ,ןיק־ימ ו"יט - ןוגעע י"מ) 'חישמה ךלמ בכור םוסה לעו [...] סוס השוע

 רבוחש 9,(107 ,םש) 'חישמה ךלמ תא יתיאר ינא' רישה תביתכל הארנה לככ איבהש אוה

 .הפוקתה התואב

 ותוא לע םהל יתרפיס' :רפסמה־ינאה בתוכ ,ללפתמ אוה םמעש ,יבבל ירב להק' לע וירבדל דומצב
 תכלוהו תדקוי אהתש רבדה בורקו ,תדקוי ושא ןיידעו םלועה ןמ קלתסנש הנש האממ רתוי הזש ,קידצ

 יתעמש' :ודימלת ןתנ 'ר בתוכ ךכו ,ןמחנ 'ר אוה קידצה .(153 ,™רגו ךוז») 'לאוגה תאיבל דע
 ייזג ,ץרהנרטש) "יחישמ אוביש דע דקות ילש שאה" :ןושלה וזב רמאש ל"ז וניברמ עמשש דחא שיאמ

 .הז טפשמ לש יבלסרבה רשקהל יבל תמושת תא הנפהש קרמ יבצ ריידל הדות .0ש תוא ,ן"רהזמ
 .גרובמוה־דאבב ותיבב הצרפש הפרשב שאב ולעש ןונגע לש ויבתכ ראש םע הארנה לככ דבא הז ריש

 .107 ,ה"סשת הליש ואר הז ריש לש ותועמשמל
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 ,יתורפסה טסקטה תווהתה ןפואמ תוחוקלה תויודע שי םהילעש ,םולחה יבצממ הנושב

 לע .ומצע ןונגע לש תויפרגויב תויודע קר שי הביתכה תעב םייטטסקאה םיבצמה לע

 :ןויארב ןונגע רפיס ןילל המב n־m ןמורה תביתכ תעשב וב ןותנ היהש ישפנה בצמה

 תוארל ידכ רוחאל םעפל םעפמ לכתסמ יתייה "ןולל הטנ חרוא" תא יתבתכשכ ינרוכז'

 ועיגה דציכ יתעדי אל ימצעלשכ ינא .יתבתכש םירבדה תא יל רמואו ידצל דמועה ימ

 "םיארונ םימי"ב' :רמא םימרגנ זבימי רפסה תביתכ לעו ,(1966 ףירח) 'ילא םירופיסה

 הראה תעשב עמוש ינאש לוקה אוה ,"ידוד לוק"מ ץוח ימשב שודיח םוש יתאבה אל

 ןונגע לש ויתויואטבתה תא םג ריבסמ הז יטטסקא בצמ .(35 ,ב"לשת ינענכ) 'הריצי וא

 רזח הלא םירבד לע .תיאובנ הארשה ןיעמ ךותמ ,שדוקה חורב איהש ותביתכל עגונב

 תבתוכ שממ דיה הביתכה תעשב' - ינענכ דוד םע ויתוחישב ןה ,םימעפ המכו המכ

 םש םיקולאש המ קר בתוכ ינא' :תונויארב ןהו - <םש1 'יטעב םיהולא םשש תא ,המצעמ

 .(1966 ףירח) 'םיקלא ילע הרשהש חורמ איה ילע תירקיעה העפשהה' ;(1966 הריט)'יפב

 ויה אלש םירבד תביתכל םג ןונגע תא האיבה בתוכ ומצע־יאוהש המב הטילשה רדעיה

 הליחת' ורופיסמ קרפ לע בתוכ אוה 1936־ב ןדס בדל בתכמב .ותעדל ,םוסרפל םייואר

 יתלחתהש רופיסה קרפי :ומסרפל םא עדוי וניא אוהש ,(יבדשליט לומת םימיל) 'ףוסו

 ןיא .ימע המ עדוי יניא .ובש תוירסומה ינפמ ,"רבד"ל אוה הפי םא עדוי יניא קיתעהל

 תיטטסקא הביתכ .(254 ,זביזגבח ד־מוב)'ילע םיטלוש םירבדה ,ירבד לע וישכע טלוש ינא
 קלב בלכה רשפל לאשנשכ .ומצע תא שרפל ןונגע לש ותלוכי רסוח תא םג הריבסמ וז

 .(426 ,1974 רוורב) 'עדוי יניא ימצעב' :רמא זבגיטליט לווגתבש

 עדומ־אל דבורב םרוקמ 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב הדרחה ירואיתש אופא ןכתיי

 ןכתייו םולחמ םיעבונ םהש ןכתיי :ןהיניב עירכהל ןתינ אלש תויורשפא יתשל לצפתמה

 םרוקמ רופיסה םויסב לשמהו תוערואמה חותינ וליאו .יטטסקא בצמ ךותמ םיעבונ םהש

 תא ריבסמש הז תחא הנועבו תעב אוה עדומה דבורה .ןכמ רחאל אבש עדומ דבורב

 לש הרוצב םג תחא אל עיפומ עדומ־אלה דבורה .ותוא קיחדמש הזו עדומ־אלה דבורה

 םדאה לע האיבמה - הזילנאוכיספה ןושלב ,'דיא'ה - ינימה םוחתב תומכסומ תצירפ

 ,'המוחה ןמ םינפל' רופיסה תביתכ לע עיפשהש עדומ־אל דבור היה ןכא םא .תודרח

 האלל קשונ רפסמה־ינאה הבש ,ופוסב תראותמה היצאוטיסה תא ותועצמאב ריבסהל ןתינ

 לע הקישנ יל הבישה אל איהו .היתפש לע יתפשו היפ לע יפ םישאו' :הנוצרל דוגינב

 'ןכ תושעל זיעה רשא שיא ינפ המ תעדל השקיב וליאכ יב הטיבה היניעב קר ,יתקישנ

 אוהו ותמשנ איה האלש רפסמה־ינאה לש ושוריפ ,וז הרעשה יפל .(49 ,זגונרזגה ןוב םיגפל)

 הריבסמו תככרמה תילובמיס תונשרפ תועצמאב 'דיאיה לש הקחדה אוה ףוגה אוה ומצע

 תא יתכפה' - היה םולחב אלא תואיצמב הרק אל רבדה יכ הרימאב שיבמה השעמה תא

 .רחא והשמל לשמ קר אוה ומצע םולחה יכו - (םש) 'םולחל יתוא תואצומה לכ

 הלוע הניאש תינימ היצאוטיס תובקעב םולח לש בצמל תורע לש בצממ רופיס תרבעה
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 םע תדמח לש ושגפמב .'תוליל' רופיסב םג העיפומ תולבוקמה תומרונה םע דחא הנקב

 ךולהל תדמח שובת אולה רמאתו' :הדי לע םורע בבותסמו וליעמ תא ריסמ אוה המחור

 םולחנ אלה תומולחה תאו ,ינא םולח םלוח אלה רמואו המחור תא ןעאו [...] .םורע

 ,לגעענה תרפכ לע) '[...] יכונא םורע רשאב ימע שובת אל יכ עדאו [...] .ונתנשב
 ,ינימה םוחתב תומכסומה לש הצירפ תוארל ןתינ 'הנושארה הקישנה' רופיסב םג .(314

 :בתכנ הז חסונ ףוסבו ,'םולח' ארקנ רופיסה דיה בתכב .םולחה תובקע ושטשוט וב םגו

 שגפנש הרומכה רענש םויסב רפסמה־ינאה רפסמ ספדומה חסונב 10.'יתנשמ יתררועתנ'

 יחתפ) 'היפב יפ קבדו יבל עזעדזנ' :הל קשונ אוהו ,היידוהי הרענ םצעב אוה ומע

 .(161 ,םירבד

 תוריבסב חינהל ןתינ 'הנושארה הקישנה' רופיסבש תורורבה חסונה תויודע תובקעב

 בלשו תעדומ־אל הביתכ לש ןושאר בלש היה 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב םגש ההובג

 ידיל תואב םירופיסה ינשב ושענש םייתורפסה םידוביעב ,םלואו .תעדומ הביתכ לש ינש

 םולחה תובקע םישטשטימ 'הנושארה הקישנה' רופיסב .וזל וז תודגונמ תומגמ יוטיב

 ןמ םינפל'ב וליאו ,ספדומה חסונב רופיסל דיה בתכ חסונב םולחמ לגלגתמ רופיסהו
 'םולחל יתוא תואצומה לכ תא יתכפה' :םולחה לא רופיסהמ ,ךופה ךילהת שחרתמ 'המוחה

 ךפוה רופיסה רשפו - רופיסה רשפ תא (םש) 'ימולחב יל וארה' ,(49 ,זזמגזמ ־\ונ םיגפל)
 םולחה תועצמאב 'המוחה ןמ םינפל' רופיסבש רדגה תצרופ תוינימה תקחדה .לשמל

 תבכרומ תיתונמא הנומת' קר אל היה רופיסה לש וניערגש תורשפאה לע העיבצמ לשמהו

 .שממ לש םולח אלא (90 ,א"סשת דקש) 'םולח תיומד

 הבכשב .רופיסה תא תוביכרמה תונוש תובכש לע רבדל ןתינ וז הרעשה רואל

 לע תויטמרדב רפוסמ ,(יטטסקא בצמ וא םולח) עדומ־אל בצמב הרוקמש ,תמדקומה

 הביתכה ךלהמב םישרפתמ םיבצמ םתוא ,תרחואמה הבכשב .הדרח יבצמו תומכסומ תצירפ

 לע היצקפסורטרב העיפשמ וחור ,רופיסה לש ופוסב קר עיפומ לשמה יכ ףא .תעדומה

 .עדומ־אל ירופיס ןיערג ךותב תעדומ הבכש רצוי אוהו רופיסה יבלש לכ

 הבקנל רכז ןיב לדבה ןיאש םימי

 תישארב בתכנש ,'המוחה ןמ םינפל' רופיסה ףוסב עיפומה ,ינימה םוחתב תומכסומה רוערע

 לש ותרעהב ,רופיסה תישארב רבכ יוטיב ידיל אבש ינשמ אשונ אוה 11,םישישה תונש

 תוקיתמ ןיעמ (יפב) יתשגרה (יתנשמ) יתררועתה רשאכו יתנשמ יתררועתנש דע היפב קבדנ [...]' 10

 .(35 ,1974 סייו וארו ,1:646 קית ,4012ד0 ןמיס ,ןונגע ןויכרא) 'הברה םינש ןכ יתשגרה אלש [יפב]

 יל רמוא יבל יתרתונ ידבל ינאו םמלועל וכלה םילשורי ינמאנש וישכע' :רפסמה רמוא ומצע רופיסב 11

 ,המרחה ןונ םינפל) 'םילשורי רפעב רפעתמ התאש םינש םיתשו םישימחב תעמשו תיארש המ לכ רפס

 הארנה לככ הבש הנשה תלבקתמ ,הצרא ןונגע לש ותיילע תנש ,1908 תנשל 52 רפסמה תפסוהב .(37

 .(15 הרעה ,71 ,א"סשת דקש) 1960 - רופיסה בתכנ
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 ,זזמוזגה ןמ זבינפל)'ןהיתולמשב רצקל םישנה בור וליחתה' :םישנה שובל לע רפסמה־ינאה

 תורכזומה תורצקה תויאצחל םגו רופיסה ףוסב האלל רפסמה־ינאה קשנש הקישנל םג .(7

 רופיסה תליחתב .הינוריא לש טוח הב רזושו תילבק־תיחישמ תונשרפ ןונגע ןתונ ותליחתב

 םישנה לש ןשובל ןיבו ,הידיב טעמ תמרומה ,האל לש הכוראה התלמש ןיב דוגינ רצונ

 רבכו הבקנל רכז ןיב שרפה אהי אלש םימיל םיברקתמ ונאש ונייה םירובס' :תורחאה

 האל רופיסה ףוסב וליאו ,(םש) 'דיתעלש אמגוד ןהיתולמשב רצקל םישנה בור וליחתה

 ןיאו (50 ,םש)'הבקנל רכז ןיב שרפה ןיאש םימיה ועיגה אל ןיידעש' ןוויכמ ותוא תבזוע
 לטבתי אובל דיתעל היפלש ,וז הנבות לש הרוקמ .ץפח ובלש לכ הב תושעל לוכי אוה

 ,אבקונ ףוצרפ לש ידיתעה ןוקיתה לע םילבוקמה ירבדב רושק ,הבקנל רכז ןיבש לדבהה
 איבהש ,חריה לש ואטח לע ל''זח שרדמ לע היונב וז הסיפת .ןיפנא ריעזל הווש היהיש

 יפל .(וכ ,ל 'שי)'המחה רואכ הנבלה רוא היהו' :והיעשי תאובנ לעו 12,'הנבלה טועימ'ל

 הלעי ,ןותחתב ןוילע לש גוויזכ ראותמה ,אבקונו ןיפנא ריעז לש גוויזה ,י"ראה תלבק

 יכ אבל דיתעל' :קספה אלב םגוויזו '3הווש תחא המוקב םהש ,אמאו אבא גוויז תגרדמל

 אתודחאב קספי אל ידימת ןוילעכ ןותחתה גווז היהיו המחה רואכ הנבלה רוא היהת זא

 ןויוושל איבי הז ןוקית .(ב"ע ט ,י"ביטר ירוגאזג רעיט ,ו"חר)'(החמשב תודחאב =) אתוודחב

 [ץפנא ריעז ־] א"ז םע [...] היהתש אוה הלש לודיג תילכתו' :אבקונל ןיפנא ריעז ןיב
 הגרטקש המ אוהש [דח]'א רתכב םיכלמ 'ב ושמשיו ,ירמגל הוש [םינפב םינפ =] פ"בפ
 אבא ־] א"וא ןוימדכ ןתואיצמב ץוש [אבקונו ןיפנא ריעז =] ן"וז ויהיו [...] ,עדונכ חריה

 ,4.(א קרפ ,ול רעש ,טייח ץךן ,ו"חר)'ןוקיתה תילכתב תומלועה לכ זאו ,[...] [אמאו

 רכז יסחיב םג םירושק םה אלא יזיפאטמ ןיינע קר םניא אבקונו ןיפנא ריעז יסחי

 המכב תוטטיצ ןונגע איבמ וירבדמש ,ץיברוה היעשי 'ר ,ה"לשה .יצראה רושימב הבקנו

 האטחו הנבלה םגפ ןיבל םישנה ןיב רשקמ ,(185-184 ,69 ,52 ,ה"סשת הליש) וירופיסמ

 םישנ םלועמ וניאר אל' :בתוכ אוה תבש יאצומב הנבל שודיק תרימא לע .הוח לש

 'הוח אטח ונייהד הנושארה השאה המרג הנבלה םגפש ינפמ [...] הנבלה שודיק תומייקמ

 ,תיביספ השיאה ,םילוקלק אלמה ,הזה םלועבש העש .(99 ימע ,א"ח ,תירבה תותגל יגיפ)

 תיביטקא השעית הבקנה .הבקנל רכז ןיב ןויווש םייקתיו היתונוכת ונתשי אובל דיתעל

 רפסב בותככ ,"רבג בבוסת הביקנו השדח 'ה ארבי" דיתעלו' :תירבגה המצ3?ה תא לבקתו

 (זט ,א 'רב) "םילודגה תורואמה ינש תא םיהלא שעיו" ביתכ ,(השקמ ־0 ימר יזפ ןב ןועמש יבר' 12

 םיכלמ ינשל רשפא ע"שבר ה''בקה ינפל חרי הרמא .(םש)"ןטקה רואמה תאו לודגה רואמה תא" ביתכו

 .(ב"ע ס ןילוח) 'ךמצע תא יטעמו יכל הל רמא ?דחא רתכב ושמתשיש

 (םירוש דחאכו םימלועל םידרפנ אל ־) ןיירש אדחכו ןימלעל ןישרפתמ אל [...] [אמאו אבא ־] א"ואו' 13

 .<חכ ימע ,תוליצא תכסונ לע יסורפ ,רבח א"יר) 'םתמוקב םתלעמב םיווש

 ןיוש םהינש זאו חישמה תומיל הזו [...] 'וכו "המחה רואכ הנבלה רוא היהו"[רמאש הזו ־ן ש"זו' :ןכו 14

 ז"שר לצא דוע וארו .(ו קרפ ,םירופו הכונח שדוח שאר רעש ,םייח יזע ירפ ,ו"חר) יגורטק םדוקמכ

 .(א"ע ט ,הרות ימוחייל) ידחא רתכב םישמשמ ,םתמוקב םיוש ,המחה רראכ הנבלה רוא היהו' :ידאלמ
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 רואכ הנבלה רוא היהו" דוסב ,רכזה ףקותכ תויהל הביקנה הלעתת יכ ןבכ ,אל) הימרי

 .(116 ימע ,ב"ח ,םש) "'המחה

 ותיבו היבא ,האל לש םתוילמס

 ןפואב הריציה תא ןיבהל ןיא ,רופיסה חונעפ תא ונינפל הריציה רבחמ חטוש וליפא

 שרפל ןויסינהו (359-350 ,ח"כשת ןורימ) תיטסירוגלא תונשרפ יפלכ תרוקיבה .ידממ־דח

 תונשרפהש ךכמ ראשה ןיב םיעבונ (336-329 ,א"משת יקסנלימס) תיטסילמינימ תונשרפ

 הב ןיאו םיוסמ ירוגלא ןורקיע רופיסה לע טילשהל האב לודגה הקלחב תיטסירוגלאה

 תיטסירוגלאה תונשרפה .למסל תושמממו למסל למסמ ץופקל ידכ תשרדנה תושימגה ןמ

 רנכוט לשמל ואר) תירוגלא תינבתל תינוגברהו הרישעה הריציה תא סינכהל תשקבמ

 ינוקיתו תעפושה תיביטאיצוסאה הביתכה ,תעדומה הביתכהו םולחה םלוא ,(1968
 דצמ םיירוגלא םיטביה לש הפישח ךירצמה יתבכש־בר רופיס םירצוי הלא לכ - תוהגהה

 'הירוגלא' ןיב ןיחבהל שי הז רשקהב .רחא דצמ םייתלילע־םיילאיר םיטביה לשו דחא

 הירוגלא' וא (ח"כשת ןורימ) 'ירוגלא עקשמ' ןיבו ולוכ רופיסה ךרואל תומוק יתש הנובה

 הנחבה .הריציב דבלב יקלח דמעמ ירוגלאה דוסיל שי הבש ,(23 ,1982 לזרב) 'הכר

 םניאש םיביכר לע םיילבקהו םיילובמיסה םיטביהה לש תצלואמ הלחה עונמל האב וז

 וליאו ,'הזר' תועמשמ ,דבלב תיתלילע תועמשמ שי רופיסה יביכרמ המכל .םהב םירושק

 ינשב הרכהה ךותמ קר .תירוגלאו תיתלילע - הלופכ הבכש תרכינ םירחא םיביכרב

 הירוגלאב וא דבלב הילאירב שומישה .הריציה לש אלמ רשפ קיפהל ןתינ וללה םיטביהה

 תונשרפ תופכל ןויסינה וליאו ,םינבומ יתלבו םימותס הריציה לש םיקלח ריתומ דבלב

 ,ןד ףסוי לש ורמאמב .תיתוכאלמ תונשרפ רצוי רופיסה יעטק לכ לע תמיוסמ תירוגלא

 הקישנב האלל הקישנה תא םג שרפל ותוא איבמ רבדהו ,הניכשל האל תלשמנ ,המגודל

 םא ,םלואו .(1977 ןד) 'הנשיה הניכשה לש היתפש תא קשונ אוהש הקישנב' :הניכשל

 ,(ב"ע איק ,תובותכ ואר) הניכשב תוקבד לש יאליע ךרע אלא םדו רשב השיא וז ןיא

 תומימעה אקווד ?(49 ;המרזוה ןוג זניגפל) 'ןכ תושעל זיעה רשא' לע האל תסעוכ עודמ

 הבחר הייאר תיווז הביצמ ,תישממ תומדל הירוגלא ןיב הענה ,האל לש התומדל עגונב

 .התומד בוציעל עגונב

 ,הקיתעה ריעה ןדבא רשפ רבדב הלאשה תדמוע רופיסה דקומב ,ילובמיסה דבורה יפל
 ,האל ןיבל רפסמה־ינאה ןיב גולאיד םקרנ רופיסה ךלהמב .'המוחה ןמ םינפל' תנכושה

 תוילמסה .המוחה ןמ םינפלש ותיב תא בזע האל לש היבא עודמ ההימתה וזכרמבש

 יוהיז ,'לארשי תסנכ' םעו 'םילשורי' םע האל יוהיז תועצמאב הלגתמ רופיסב הנומטה

 רשפ םינתונ הלא םייוהיז .שדקמה תיב םע ותיב יוהיזו ,ה"בקה םע האל לש היבא

 .האל ןיבו רפסמה־ינאה ןיב םייקתמה גולאידל תועמשמו

 .(8 ,םש) 'םילשורי תב' הנוכמ האל .א :הלא םייוהיז רופיסב םיננוכמ םיביכר העשת
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 .(םש)'המוחה ןמ םינפל הירוענ ימי תא התשע' האל ,תולגה ןמ אבש ,רפסמה ינאל דוגינב

 האל ךכ ,התודליב .ב .(40 ,םש)'ןאכל ךושמ יתויח רקיע' :הלש םייחה חוכ לש ורוקמ םש

 ןושל תויתוא תורוצ היבא הל קקח תחא ןבא לעו תובובב הקחיש תחא ןבא לע' ,תרפסמ

 יתש .(8 ,םש) 'םינבאה לע ועבצאב הל אוה קקח תונושארה תויתואה תא [...] .שדוקה

 ימש ;י ,ט 'בד) 'םיהילא עבצאב םיבתכ םינבאה תיחול ינש' לע תוזמרמ עבצאהו םינבאה

 בתכמהו' :הירוענ ימיב לארשי תסנכל ונתינש תורבידה תרשע וקקחנ םהילעש ,(חי ,אל

 קר תרכזומ םיהולא עבצאב הביתכ 15.(זט ,בל ימש) 'תיחלה לע תורח אוה םיהילא בת?מ

 ,6.ועבצאב היבא הל קקח תונושארה תויתואה תא קר :האל לצא םג ךכו ,םינושארה תוחולב

 - וילא ותוכשמיהו האל לש היבאמ רפסמה־ינאה לש וקוחיר רואית .ג
 קובדש יפ לע ףא'

 ,זגוגגזגזג ןוג םיגפל)'םימתבו תמאב וירחא ינא ךושמ לבא ,וריכמ יניא ןיידע האל רחא ינא

6) - 
 ןיבל וניב דוגינכ רפסמהיינאה גיצמ הז קוחיר .ה"בקה םע באה יוהיז עקר לע ןבומ

 וליאכ םמצע םיאור םה ,םיהולאה לא ברקתהל םיחרוט םניאש יפ לע ףאש ,םדא ינב ראש

 םישועו וריכהל םיחרוט םניאש םדא לכ ראשמ ינא הנוש הז רבדבו' :וילא רשק םהל שי

 תרפסמ היבא תיב לע הירבדב .ד .(םש)'ולצא םייוצמ וליאכו ותוא םיריכמ וליאכ םמצע

 היבא תחמש לעו תיבל [...] םיאבה לכ לעו ויתרשמ לעו וילכ תאו תיבה דובכ תא' האל

 ויה שדקמה תיבל .(39 ,םש)'ץראה לכמ םיאב ויהש םיגחב רמול ךירצ ןיאו תיבה יאב לע

 היהי לודג' :שדקמה תיבל זמור 'תיבה דובכ' יוטיבה םגו ,ץראה לכמ םיגחב לגרל םילוע

 לומ האל לש התייכב .ה .(ט ,ב יגח)'תואבצ 'ה רמא ןושארה־ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ

 'והוסיעכה םהילבהב'ש ינפמ ותיבמ באה תיילגה .ו .(38 ,זגובגחזג ןזב םינפל) ברחה היבא תיב

 (76 ,א"סשת דקש) 'םינוש םיחוסינבו יביססבוא ןפואב תורזוחה' תולאשה .ז .(39 ,םש)

 הקתש ?ןאכל ךיבא רוזחי יתמיא' ;(38 ,זזמ־\חז\ ןונ םינפל)'רזוח וניא המל' :'הרטנמ' ןיעמכ

 ךיבא ןיא םולכ' ;(םש) '?ןאכל רוזחל הצור אבא ןיא יכו' ;(39 ,םש) 'יל התנע אלו האל

 תרזוחה הבושתה .ח .(40 ,םש) 'העש לכבו תע לכב ,הרמאו האל הבישה ?רוזחל שקבמ

 ידמ רתוי' :הקיתעה ריעהמ האל לש הקותינ בקע בש וניא אוה היפל באה לש תינשנו

 ינקחוד היהש רבדב האל םע רבדל יתעד הטילחה' ;(40 ,םש)'השדחה ריעב ךמצע תלגרה

 התויח רקיעש תרמוא איהו השדחה ריעה תבישיב הלגרתה איהש היבא אוה רמואש [...]

 ןעמל הלועפמ םישנאה לש םתוענמיהו םתושידא .ט ;(43 ,םש) 'המוחה ןמ םינפל ןאכ
 םה המ םישיגרמ םניאו םילח םניאש םבל שפט יכו ,האלל הל יתרמא' :באה לש ותרזח

 שי ,םירסח המ םישיגרמ םא תלאשש ןינעלו [...] ?םהמ ותריד תא ךיבא רקעש םוימ םירסח

 .(40 ,םש)'השעמ ידיל םיאב םניא םישיגרמה םוקמ לכמ [...] םישיגרמ ןיא שיו םישיגרמ

 ךירוענ דסח ךל יתרכז' :והימרי ירבדב עיפומ לארשי תסנכ לש תודליה תפוקת םע רבדמה רוד יוהיז 15
 .(ב ,ב ירי) 'ה!ןורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל ךיתולולכ תבהא

 ,םינושארה תוחולל ,באב ןרוקמש ,תונושארה תויתואה ןיבש היגולנאל .4 הרעה ,15 ,1979 לזרב ואר 16

 .גרבנזור באוי יבל תמושת תא הנפה ,לאב םרוקמש
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 בושל שקבמה ה"בקה תא למסמ באה יכ םיניבמש עגרב םיראומ הלאה םיביכרה לכ

 ,רבעב האטח לארשי תסנכ םלוא .לארשי תסנכ ,האל םע דחאתהלו ,שדקמה תיב ,ותיבל

 תא תאטבמ השדחה ריעב האל לש התושרתשה .הקיתעה ריעהמ תקתונמ איה הווהב םגו

 ,ומצע רפוסה לש םייטרפה המשאה תושגר תאו ימואלה דבורב לארשי תסנכ לש האטח

 ריעהמ קתנה היפלש המשאהה לע רערעל ידכ .תויפלת תבוטל הקיתעה ריעה תא בזעש

 לע ףאש הנעטה תא האל יפב ןונגע םש ותיבל באה לש ותרזח־יאל הביסה אוה הקיתעה

 .הקיתעה ריעל ,(םש)'ןאכל ךושמ יתויח רקיע' ,השדחה םילשוריב היח לארשי תסנכש יפ
 ךותמ עבונ השדחה םילשורי לש המויק ירהש ,הקיתעה ריעהמ הקתנתה אל לארשי תסנכ

 .תירוטסיהה םילשוריל הקיניה

 האל לש התומד בוציעב םיילבק םיביטומ

 ןונגע בצעמ םתועצמאבש םיילבקה םיביטומב דקמתנ ,ילובמיסה דבורב ןוידה רחאל ,תעכ
 התוילמס חורב' בתכנ 'המוחה ןמ םינפל' רופיסהש ןעט לזרב ללה .האל לש התומד תא

 ףושחל ןויסינ וירבדב ןיא וז תיללכ הרהצהמ דבל םלוא ,(1975 לזרב) 'האל לש תילבקה
 לש םילשוריו ןונגע' ותרתוכש רמאמב .התומד תא םיבצעמה םיילבק םילמס םתוא תא

 םע האל תא ןד ףסוי ההיז 'דוסה תרותב ויתורוקמו "המוחה ןמ םינפל" רופיסה :הלעמ

 וניא טעמכ אוה םלוא 17,תיטסימ הריווא םיראתמה םיילבק ןושל ירכז המכ איבהו הניכשה

 .(1977 ןד) האל לש התומד תא םיבצעמה םיילבקה םידברב קסוע

 איהש האל' :הנוילעה םאה־הניבה םע רקיעב האל התהוז י"ראה תלבק לש התעפוה דע

 :ןד לש ורמאמב םיאבומה ןושל ירכז ןלהל 17
 ךשמל םייקתמ םלועה היפלש ,'תושימשה תרות'ל זמר ,(8 ,זגונרחה ןוג םינפל) 'תוטימש עבש ינפל' .א

 רפס) 'הנש ףלא ט"מ דוס דמל לארשיל הדירוהל הרות לבקל עיקרב השמ הלעשכ' :םינש 49,000

 .(המ-זמ תורעה ,בנק ימע ;™יובגה לריק ,ןהכ ;193-176 ,ח"שת םולש הז ןיינעב וארו ,א"ע ח ,™ילפזו

 גשומ לש םיילבקה ויתורוקמ לע ;19 ,זדמריחזי ןמ םינפל) 'ותוא תספות הבשחמ לכ ןיאש רדאה' .ב

 .(229-228 ,ה"סשת הליש ואר הז

 הליש ואר הז גשומ לש םיילבקה ויתורוקמ לע ;25 ,ז\ונוז\ה ןמ םינפל) 'םישדח ןיחומ יל ונתינ' .ג

 .(235 ,ה"סשת

 ,זזונוזוה ןונ םיגפל) 'םולשב ונאצי ךכ םולשב ונסנכנש םשכו [...] ןהב םידרויש תולעמב ונילע' .ד
 'רלו הדיריב הבכרמל םילועש 'הבכרמה ידרוי'ל תוזימר שי הקיתעה ריעל הסינכה לש הז רואיתב .(5

 'ר לש ותיילע רופיס ןיב ןד רשקמ תאז תובקעב .(ב"ע די הגיגח) םולשב אציו סדרפל סנכנש אביקע
 ןונגעש תוחתפמה תששו םירדחה תשש ןיבל ,הניכשה ובש ,יעיבשה לכיהל תולכיהה תששמ לאעמשי

 קרפ ,תילבידו ייקרפ) יעיבשה לכיהה לש חתפה רמושב תעגל ןתינ אלש יפכ .ופיב הרדנסכלאל הארמ
 תא ריתסמו תוחתפמהו םירדחה תשש תא הארמ רפסמה ןונגע לש ורופיסב םג ךכ ,(א הקספ ,גכ

 טפשממ .(18 ,זוונרזגזג ןונ םיגפל) ידבלב תוחתפמ השש אלא םלוכ תוחתפמה לכ אל' :יעיבשה חתפמה

 .הניכשה ,האל תאצמנ ובש ,יעיבשה לכיהה םע םיהוזמ יעיבשה רדחהו יעיבשה חתפמהש ןד קיסמ הז

 המכ רזוחה ,'טמקתמ עיקרה רוע' יוטיבה תא םג ףיסוהל שי ןד לש ורמאמב םיאבומה ןושלה ירכזל

 .63 ,2004 יזרא ואר הז יוטיב לש םיילבקה ויתורוקמ לע .(50 ,47 ,44 ,9 ,8 ,םש) רופיסב םימעפ
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 ,תבו םינב השיש הדלי תיארקמה האל .(ב קרפ ,כ רעש ,סיגגזביר זנדרפ ,ק''מר) 'הניבה

 השש' :תיבקנה תוכלמ תריפסו דוסי דע דסחמ תוריפסה שש - תווצק ו םע םיהוזמה

 התהוז י''ראה תלבקב .(בע ימע ,ריקי ררא ,ק"מר) 'האליע אמיא האל הדליש תבו םינב

 ימרז לכב .םילשורי םע ןכו ,הניכש / אבקונ ףוצרפ / תוכלמה תוימינפ םע רקיעב האל

 האלד' :רתתסמה ,םלענהו תוימינפה םע האלו תילגנה תוינוציחה םע ההוזמ לחר ,הלבקה

 ,א"ח רהוז) '(חלוגמב איה לחרו ,הסוכמב איה האל =) אילגתאב לחרדו ,איסכתאב ווה

 .(א"ע בנק

 = לארשי תסנכ :הזב הז םירושק 'האל ףוצרפ'ו 'לארשי תסנכ' םיגשומה ,י''ראה תלבקב

 ללכ קר הניא 'לארשי תסנכ' ,תילבקה תורפסב .האל ףוצרפ = אבקונ/תוכלמ = הניכש

 תומשנ לכש ,לארשי ללכ איה הניכשה הנהו' :הניכשה םע ההוזמ םג איה אלא לארשי

 ילתפנ 'ר)'הניכשה לע זמור לארשי ללכ אוהש "ונחנא" תבית ןכל .עודיכ הב םה לארשי

 םעו תוימינפה םע תוהוזמ לחרו האל ,י"ראה תלבקב .(הס ימע ,'רפש ירמא' ,יולה ץרה

 אבקונ לש תוימינפה איה האל יכ ,לחרו האל הז דוסו' :אבקונ ףוצרפ לש תוינוציחה

 תא רשוק הז יוהיז .(זש ימע ,זב־תונב ריד* ,ל"חמר) 'אבקונה תוינוציח איה לחרו [...]

 האלש בתוכה ,ל"חמרה לצא יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,לארשי תסנכלו הניכשל האל

 ,לארשי תסנכ לש תודוסיה ינש םיאצוי ןהמו הניכשה תוינוציחו הניכשה תוימינפ ןה לחרו

 .הניכשה תוינוציחו תוימינפ םדוסו ,לחרו האל םישנ יתש חקל אוה יכ הזו' :ףסויו הדוהי

 ןוקתל ףסוי ןב חישמ לחרמו ,תוימינפה ןוקתל דוד ןב חישמ תאצל ךירצ היה האלמו
 .(בק ימע ,ל"ח־מר י־זבד ,ל"חמר) 'תוינוציחה

 רופיסב האל ירואית ןיבו תיזיפאטמה האל ירואית ןיב םירשקמ םיילבקה םיביטומה

 םיראותמה םיעוריאה ןיב רישי רושיק תועצמאב ןה ,םיכרד יתשב 'המוחה ןמ םינפל'

 .הניב תריפס ךרד ,ףיקע רושיק תועצמאב ןהו תיזיפאטמה האל רואית ןיבל רופיסב

 .האלל םג הקיז שי וז הריפסל םיכיושמה םירואיתל ,הניב תריפס םע ההוזמ האל תויהב

 םינפל' רופיסב יוטיב ידיל תואב ןהיתשו ,םילמס תוכרעמ יתש האלל ונתינ הלבקב

 היינשה ,י"ראה תלבק תעפוהל דע הלבקה לש הילמס לע תססובמ תחאה .'המוחה ןמ

 :י''ראה תלבק לש הילמס לע תססובמ

 הלבק י"ראה תלבק

 ,המשנ ,םירופיכה םוי ,בל ,הניב <- האל -> /אבקונ תוימינפ ,הוונע ,םילשורי

 אלד ןיער ירתי ,'איסכתאד אמלע' תסנכ' ,תוכלמה תמשנ /הניכש

 םניאש םיער ינש =) ןישרפתמ לש =) 'ןיקישנ גוויז' ,'לארשי

 .'(םידרפנ (הקישנ

 תורישי םירושק 'המשנ'ו 'איסכתאד אמלע' ,'םילשורי' ,'בל' ,'הוונע' ,'הניב' םיגשומה
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 םירושק 'ןיקישנ גוויז'ו 'ןישרפתמ אלד ןיער ירתי /םירופיכה םוי' םיגשומה וליאו ,האלל
 רופיסה תרוביג ,האל דציכ הארמ ילבקה דבורה תפישח .האל םע ההוזמה ,הניב תריפסל

 ףוצרפ לש םיביטומ .ג ;לארשי תסנכ .ב ;םילשורי .א :םע ההוזמ ,'המוחה ןמ םינפל'

 ,הנורחאה הבכשה תא תגציימ המשנה .המשנ .ה :הניב תריפס לש םיביטומ .ד !האל

 תגצומ איה ןכ לעו ,הכיבמ היצאוטיסמ טלמיהל ןוצרה ךותמ ןונגע לש ורופיסב הרצונש

 :הרוסא הקושת תגציימה ,תיצראה האלמ תעבונכ ןלהלש םישרתב

 םילשורי

 ז
 האל ףוצרפ ;לארשי תסנכ <- האל ->• הניב

I 
 תישחומ השיא

I 
 המשנ

 רופיסב ההוזמ האל .גשומל גשוממ ץופקל הלוכי תומדה .שימג דבור אוה ירוגלאה דבורה

 םיביטומב עייתסמ ןונגע ילבקה האל ףוצרפל התקיז תיינבב ךא ,לארשי תסנכ םע

 תוהמ םע ההוזמ איה ןיאש יפ לע ףא ,התומד תא בצעל ידכ הז יזיפאטמ גשומב םירושקה

 םיביטומה תועצמאב ןונגע לש ורופיסב אופא תבצועמ האל לש התומד .וז תיזיפאטמ

 אלד ןיער ירתי ,הניב ,הוונע ,לארשי תסנכו םילשורי :תנייפאתמ איה םהבש םיילבקה

 .המשנו בל ,איסכתאד אמלע ,'ןיקישנ גוויז'ו 'ןישרפתמ

 םילשורי - האל

 המגמ תאטבמה ,האל לש התוגהנתהמ קר אל דמלנ לארשי תסנכל האל ןיבש יוהיזה

 ךמצע תלגרה ידמ רתוי' ,רופיסב הילע רמוא היבאש יפכ ,המואה ללכב תטלש התייהש

 :לארשי ללכל למסכ שמשמה ,המשמ םג אלא ,(40 ,הונגחה ןונ זגינפל) 'השדחה ריעב

 היושע ילמסה דבורב םנמא .(אי ,ד תור)'לארשי תיב תא םהיתש ונב רשא האלכו לחרכ'

 קוידלו י"ראה תלבקל תועדוותהה רואל םלוא ,'לחר' םשב םג ארקיהל רופיסה תרוביג
 .'האל' םשב רחב עודמ רורב ,היפ לע ותביתכב ןונגע גהנש

 ,רגיתב ת־חון?)ןויצ םע ףסוי תא ןונגע ההזמ 'אסכו םודה'ו רעתב תררון> ויתוריציב

 םע האל תא ההזמ אוה 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב וליאו (186 ,זגונגחזג ןונ םינפל ;80

 העיפומ םילשורי לש למסכ האל תמועל ןויצ לש למסכ ףסוי/לחר ןיבש הקולחה .םילשורי

 ףד ,תויצזגדז יוניןט רפמ ,ו"חר) 'האל איה םילשורי ךא לחר אוה ןויצ יכ' :י"ראה תלבקב

 .66 ,ה"סשת הליש ואר הז ןיינעב דוע .(ב"ע טפ ,הרות יט־^ל ,ו"חר) 'ןויצ אירטמיגב ףסויי 18
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 ההוזמ ,(א"ע ה תינעת) 'הלעמ לש םילשורי' ,ל"זח לש תיזיפאטמה םילשורי .(א"ע ופ

 'הלעמ לש םילשורי [אר]'קנ [...] האל םוקמ' :האל לש הבשומ םוקמ םע י"ראה תלבקב
 'האל' םשה תריחבל ןונגע תא איבהש אוה םילשוריל האל ןיבש יוהיזה .(םש ,ו"חר)

 איה םילשורי' תגפיזנו רפוינ רפמב םג רזוח הז יוהיזו /םילשורי תב' ,רופיסה תרוביגל
 לש ותבשחמב היה האלל םילשורי ןיב ילבקה יוהיזהש דמלמ הז רוכזא .(דסש ימע) 'האל

 'םילשורי'ו 'ןויצ' םיגשומה דמצש ןייצל םג שי הז רשקהב .ובל תמושת תא ךשמו ןונגע

 .(284-279 ,ה"סשת הליש) תוצח ןוקית ירואיתב םג ןונגע לצא שמשמ ילבקה םרשקהב

 הוונע - האל

 י''ראה תלבקב םייק ,האלו לחר םע םיהוזמה ,'םילשורי'ו 'ןויצ' םיגשומה דמצ לע ףסונב

 םימעפ רכזומ 'הוונע' םע האלו 'הארי' םע לחר יוהיז .'הוונע'ו 'הארי' םיגשומה דמצ םג

 האל לא בקע איהו ,הארי תארקנ איה לחר יכ עדונש ומכ' :לטיו םייח 'ר יבתכב תובר

 תאירק רעש ,םייזג ך־־ע ירפ) "ה תארי הונע בקע ,[רמאנש ומכ ־־] ש"מכ ,הונע תארקנה

 הנוילעה האל'ו ,(ב"ע בנ ףד ,סימ־\ן?ילז\ רפזנ)'הונע ארקנה האל דוס' ןכו ,(די קרפ ,עמש

 יבתכב ןכו) י"ראה תלבקב הז יוהיז רואל .(א"ע זט ,סךמזנפז\ ריעיט) 'הונע [תא]'רקנ

 אוהשכו ,הוונעה תדימ םע 'המוחה ןמ םינפל' ורופיסב האל תא ןונגע ןייפאמ 19(תודיסח

 .(7 ,זזמותה ־\זנ זביגפל) 'הב שיש הניב םע הונע' :בתוכ אוה היפוא תא ראתל אב

 :וז תולשלתשה לע דומעל שי הוונעל האל ןיב יוהיזה רצונ דציכ ןיבהל ידכ

 קוספה ,וטושפ יפ לע .ןונגע י''ש <— י"ראה תלבק <- רהגו יברן?ת <- ל"זח <- ארקמ

 לצא .האריה האב הוונעה תובקעב :ךכ שרפתמ (ד ,בכ ילשמ) "ה תארי הונע בקעי

 :הוונעה לש בקגק תספתנ האריה רמולכ ,ךופה ןפואב שרדנ אוה ,תאז תמועל ,ל"זה

 השארל הרטע המכח התשעש המ ןירסקד רזעלא 'רב קחצי ר"א ,'ה תארי הונע בקע'

 ביתכו (י ,איק םילהת) '"ה תארי המכח תישאר" :רמאנש הלגרל םיילוס הונע התשע

 איה האריה ,המכחל סחיב 20.(בכ קרפ ,ילשמ ,ינועמש טוקלי) ""ה תארי הונע בקע"

 רהוזה תסיפת תובקעב .לגרה הצקבש בקעכ איה ,הוונעל סחיב :שארה לעמש רתכה

 חיר ,ב"ח) 'םולכ הימרגמ ןל תיל' - רבד המצעמ הל ןיאש הריפסכ תוכלמ תריפס תא

 םע (ומצע תא בישחמ וניא םדאה הבש) הוונעה תא רהגי: יגריקזץ לעב ההזמ - (ב"ע

 בלשה תארקל ןושאר בלש איה האריה .(תוכלמ תריפס םע ההוזמה) הנוילעה הניכשה

 ,האלע אתניכש יהיאד הונע ידיל היל יתייא 'ה תארי היב תיאד ןאמ' :הוונעה ,ןוילעה

 .תידיסחה תורפסהמ אלא לטיו םייח 'ר יבתכמ הוונעה םע האל יוהיז תא ריכה אל ןונגע ,הארנה לככ 19
 המ םוש לעי רופיסה תא ןונגע איבמ וילעש - בונידמ ךלמילא יבצ ,רל רביטיטי יגב רפסב ,המגודל

 תדמ איה הונע עודיד' :בתכנ - (119 ,םירופיס ליפ ךירכת)'רכששי ינב ורפס תא קידצ ותוא ארק

 .אלת ,ררפיסר דפרס רפמ םג וארו .(ו רמאמ ,ןויס שדוח ירמאמ) 'האל

 .(ב"ע ח) ג ,א תבש ,ימלשורי דומלתב השרדה רוקמ 20
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 ,הנוילעה הניכשה איהש הוונע ידיל אב 'ה תארי ול שיש ימ =) הבגל בקע 'ה תאריד

 לחר ףוצרפ תא י"ראה תלבק הספת הז יוהיז לשב .(ב"ע ה) '(היבגל בקע 'ה תאריש

 לש םיבקעה יכ ,יה תארי הונע בקעי - הנוילעה הניכשה ,האל לש היבקעב ליחתמכ

 התהיזו - (ב''ע גמ ,םילוספה רעיט ,ו"חר) 'לחר שאר ךות םישבולמו םיסנכנ םה ,האל

 .הוונעה םע האל תאו האריה םע לחר תא

 םירופיכה םוי - הניב - האל

 רעש ,םיבוזניר םדרפ ,ק''מר)'הניבה איהש האלי - הניב תריפס םע ההוזמ תיארקמה האל

 םינפל) 'הב שיש הניב' :האל תא הב ןייפאמ ןונגעש היינשה הנוכתה תאזו - (ב קרפ ,כ

 אל .הזל הז םירושקו הזב הז םיזוחא 'םילשורי'ו 'הניב' ,'האל' םיגשומה .(7 ,™בוחה ןונ

 'ר) 'הלעמלש םילשורי דוסב איה הניב' :הניב תריפס םג אלא םילשורי םע ההוזמ האל קר

 םירופכה םוי' :םירופיכה םוי םג רושק הניב תריפסל .חיק ימע ,רוא יבכוכ ,ןזח םהרבא

 הלוע' הז םויב .(ד קרפ ,הישעה םלוע רעש ,םייח ןע ירפ ,ו''חר) 'הניב דגנ אוהש

 ןיבל םירופיכה םוי ןיבש רשקה .(ד קרפ ,םירופכה םוי רעש ,םש) 'הניבה דע תוכלמה
 םוי' :םיפסונ תומוקמב םג ןונגע לצא םירכזנ ,הז ןמזב םלועה תולעתהו ,הניב תריפס

 םירופיכה םויב ;(טמר ,םיארוב םיזבי)"םיחתפנ הניב ירעש הלילה תליחתמ [...] םירופיכה

 שחש תולעתהב הומכ םירופיכה םויבש תולעתהה 21.חלר ,םש) 'םילעתמ תומלועה לכי

 הניחבל הלעתמו הלוע האל םע ינאשכ השוע ינאש לכש' :האל םע ושגפמב רפסמה־ינאה

 ידיל האב תולעתהה .תטשפומה הניבה םלועל - (43 ימע ,רמוחה ןמ םיגפל) 'הנוילע

 :תינחור תושיל ותכיפהב יוטיב

 ינא יתייה ךכ .שפנ ולוכ השענו ךלוהו לטבתמ ףוגהש םירופיכ םוצ םויב שי הנטק תחא העש

 ינשכ המע ימצע תא יתייה האורש ןכל םדוק יתרמאש המו .יל תנמדזמ האל התיהש העש לכב

 הלעמל .הזמ הלעמל איה תמאה וליאו ,ןכ יתרמא ןזואה תא רבשל ידכ ,םישרפתמ אלש םיעיר

 .(םש) ןזוא רוביש לכמ

 םיארוב םיוני רפסב תאבומ םירופיכה םויב ינחור השענו הלעתמ םדאה היפל הסיפתה

 לארשימ םדא לכש םירופכה םויב' :םירופיכה םויב שדקמה תיבב ררתשהש חוורל רבסהכ

 :שדקמב וניצמש והזו .םוקמ ספות וניא ינחור רבד לכו ההובג תינחור הלעמב [...]

 הלעתמ היה שדקמל סנכנש ימ לכש ,(ה ,ה תובא) "םיחוור םיווחתשמו םיפופצ םידמוע"

 '[םש ןייע םירוכיב תכסמ והילא תדגא] םוקמ ספות היה אלו ,הריתי הלעמב ותוינחורב

 תריפסל םילוע ובש םויכ הלבקה תורפסב םירופיכה םוי תסיפת רואל .(גיר ,םיארוב םיובי)

 םויב וב הלחש הרומתל האל םע ותואצמיה תא ןונגע המיד ,טשפומ ינחור םלועל ,הניב

 .םירופיכה

 .גק ימע ,ןויצ םחנמ ,בונמירמ לידנעמ םחנמ 'ר לש ורפס ךותמ 21
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 ךישרפתמ אלד ויער ירמ'

 ,םירופיכה םויב ישפנה בצמל המודמה ,האלל רפסמה־ינאה לש הקיזה רואית תרגסמב

 םירבח ינש - 'ןישרפתמ אלד ןיער ירתיכ םהומכ האלו רפסמה־ינאה :ףסונ יומיד רכזומ

 םיעיר ינשכ ונייה םיכלהמ' :רופיסה ךרואל ינשה טוחכ רבוע הז רואית .םידרפנ םניאש

 'ןישרפתמ אלש ןיעיר ינשכ האלו ינא לבא' ;(7 ימע ,השוחה ןונ זביגפל) 'םישרפתמ אלש

 יתייוול תבו' ;(49 ,םש) 'םישרפתמ אלש םיעיר ינשכ ונינש תא יתייה האור' ;(28 ,םש)

 .(םש) 'םישרפתמ אלש םיעיר ינשכ המע יתייהש

 אלל ידימת רוביח לש רשקכ רהוזב ראותמ (הניב) אמאל (המכח) אבא ןיבש רשקה

 לש אלמה חסונה םלוא .(א''ע בק ,ג"ח) 'ןימלעל ןשרפתמ אלד אמאו אבא' :קותינ

 א''וא יכ ורמא' :י''ראה תלבקב קר עיפומ ,ןונגע לש ורופיסב בושו בוש רזוחה ,טפשמה

 רפסמה־ינאה יסחי .(ב''ע חכ ,הרות יזכרמל ,ו"חר)'ןישרפתמ אלד ןיער ץרת [אמאו אבא =]

 םיער ינש' ילבקה יוטיבה .אמאו אבא - הניבל המכח ןיבש םיסחיל םימודמ האל םע

 ןונגע תורחאה תוריציב םלוא 22,ןונגע לש ויתוריציב םימעפ המכ רזוח 'םישרפתמ אלש
 ןאכ וליאו ,יזיפאטמה רושימל הקיז אלל ,תוקודה םיסחי תוכרעמ רואיתל יוטיבב שמתשמ

 ןיבש םיסחיה תכרעמ תא תראתמ איה הלגנה דבורב :לופכ דיקפת תילבקה ןושלל שי
 תרשוק הניב תריפסל האל לש התקיז ,רתסנה ילבקה דבורב ךא ,האלל רפסמה־ינאה

 .הניבל המכח ןיבש תידימתה הקיזל התוא

 ףיקישנ גוויז'

 :הקישנ לש רשקל המודמ ויפואו ידימת אוה (הניב) אמאל (המכח) אבא ןיבש רשקה
 שורד ,תוינוציחו תוימינפ רעש ,יבייה ץצ ,ו''חר) 'ץקישנ ארקנ תוימינפה גווזב א''וא'

 אוה הניבל המכח ןיבש רוביחה ,ינפוג גוויזכ ראותמ תוכלמו תראפת גוויז דועב .(ו

 אחורב אחורד אתוקבדתא אלא קושינ ןיא יכ עדונ רבכו' :הקישנ לש ימינפ ינחור רוביח

 .(ה שורד ,עמש תאירק תונווכ ישורד ,תונגגבה רימט ,ו"חר) '(חורב חור לש תוקבדתה =)

 םתואב' :הביתה לעב שיאל רפסמה ןיבש רשקה תא שיגדהל ידכ יוטיבה שמשמ 'םדה יוסיכ' רופיסב
 ראותמ 'םיתמה ןיבי רופיסב .(101 ,המוחה ןונ םיגפל) 'ןישרפתמ אלש ןיעיר ינשכ שממ ונישענ םימיה

 םניאש םיעיר ינשכ ושענו' םילימב ,'שידק יצח' ארקנה ,ביל שידקל ךוראה םייח ןיב קודהה רשקה

 תוומה ךאלמש ,טחושה ןיב רשקה ראותמ 'טחושהו תומה ךאלמ' רופיסב .(682 ,™ולזנו ריע)'םישרפתמ

 ךכו [...] .וירחא הכשמתנ [תבשה] איה ףאו' :ותגוז תבש ןיבל ,תבש יאצומ דע תויחל הכרא ול ןתנ
 תמאה תרימאל רשאב .(213 ,סיצימו יט*ה) 'םישרפתמ םניאש ןיעיר ינשכ הז רחא הז םיכושמ ויה

 םיווש םהינש ןיא ןישרפתמ אלד ןיעיר ירתכ בלהו הפה ןיא םא' :'םישעמה תילכת רפס'ב ןונגע בתוכ

 יכ' ?סוניסו רו*וב ורפסב ןייטשפע יולה ןמלק סומינולק 'ר לש וירבד תובקעב ילוא ,(171 ,םש) 'םולכ

 בותכה ןושלמ בתכבש הרות תאזה הניחב ארקנו ןישרפתמ אלד ןיעיר ןירת ןה בלהו חומבש הבשחמה

 ןדחייל ךירצו .וינינע לכב םדאה גהנתמ םדי לעו הפ לעבש הרות ארקנ רובדהו "ךבל חול לע םבתכ"
 .(םיבצינ תשרפ) 'בלב דחאו הפב דחא רבדל אלש

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:46:01 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 הליש ןנחלא 182

 איה הקישנה .תינחור תורבחתה איהש ,הקישנה םע התוא תרשוק הניבה לש התוינחור

 ,רבח א"יר) 'א"וא לש הניב תניחב דוסב םהש [...] ןיקישנה' :הניבו המכח לש הניבב

 רמוא 'המוחה ןמ םינפל' רופיסה םויס תארקל .(ח חתפ ,ן"מו ד"מ ביתנ ,זבירעיט יחתפ

 רחש יפל .(49 ,המוחת ןמ זגיבפל) 'היתפש לע יתפשו היפ לע יפ םישאו' :רפסמה־ינאה

 אל השעמל האל לש התודגנתה רואל ךא ,(162 ,2004 יזרא) 'ןיקישנד גוויז והזי יזרא

 ןפואב ילבקה עקשמב שמתשהל שי אלא 'ןיקישנ גוויז'ל תאזה הקישנה תא תומדל ןתינ
 רומאכ רושקה ,'םידרפנ םניאש םיער ינשי יוטיבב ןונגע לש ושומישמ .יטסילמינימ

 23יטסילאירה רואיתה ךותבש קיסהל ןתינ ,'ןיקישנ גוויז' םהיניב שיש אמאו אבא יסחיל

 םלוא ,הלבקה תורפסב הקישנה לש הינייפאמל הקיז םג תעקושמ הקישנה השעמ לש

 ץיח םיקהל שי אלא האל לש התבוגתל עגונב תילבקה הקילובמיסה תא ךושמל ןיא

 האל תומד לש רואית קר שי ךליאו ןאכמו תילבק הקילובמיס תעקושמ ןאכ דע ,רמולו

 וליאו ,תיאליע תורשקתה אוה הקישנ ךרד רוביח ,יזיפאטמה למסב .םדו רשב ,תיצראה

 רשקה קותינל האיבמ איהו האל לש הנוצרל דוגינב תישענ הקישנה ןונגע לש ורופיסב
 .רפסמה־ינאה ןיבו הניב

 איסכתאד אמלע - האל

 יפב .תגשומ יתלב איה הניב תריפסש ךכב ךורכ הניב תריפסל האל ןיב רחא רושיק

 רעש)'םלענ םלוע' ,(ט קרפ ,כ רעש ,םיגומיר ובר־®)'תמלענה הניבה' הנוכמ איה ק"מרה

 ,ויתודימ תדלוה תועצמאב הלגתמה ,לאה לש תמלענה הבשחמה איה הניבה .(ה קרפ ,גכ

 הנניא הניב תריפס קר אל ;הניבה םע היוהיז לשב תגשומ יתלב איה האל .'ןינבה תוריפס'

 טי ,הרגת יטויקל ,ו''חר) '[א]'יסכתאד אמלע ,תמלענ האל יכ' :המצע האל ףא אלא תגשומ

 :רחא םוקמב םג ןונגע לצא רכזומ 'איסכתאד אמלע' ןיבו האל ןיבש ילבקה יוהיזה .(ב"ע

 הלבקב עיפומ הז רשקהב םג .(הלת ,רופיסו רפוס רפזנ) 'איסכתיאד אמלע איה האלו'
 אמלע' לחר ,'איסכתאד אמלע' האל - תומלוע ינש םיגציימה ,'האל'ו 'לחר' םיגשומה דמצ

 =) אילגתאד אמלע דחו ,איסכתאד אמלע דח ,והנינ ןימלע ירת האלו לחר' :'אילגתאד

 טכ ,ב"ח ,רהוז) '(הלוגמה םלועה דחאו הסוכמה םלועה דחא ,םה תומלוע ינש האלו לחר

 ןונגע לש תיתורפסה האל םג ךכ ,הסוכמ תיזיפאטמה האלו תרתסנ הניבהש םשכ .(ב"ע
 היה יואר' :תוגשומ יתלבה הינפ תא תוארל תרשפאמ הניאש הציחמ תמחמ הלגתמ הניא

 יל התלע אלו תוארל ימצע יתיטה הברה םימעפ [...] .הינפ הארמ ןינעל והשמ ףיסוהל

 [...] .לכתסהלו רובעל ןיעל תנתונ הניאש ,הציחמ השוע ןהילעש דובכה הארמ .תוארל

 רשקהה וליאו ,ירקיעהו יולגה דקומה אוה הקישנה רואית לש יטסילאירה דבורה יכ ריעהלו בושל שי 23
 .(1977 ןד) הניכשל הקישנב הקישנה תא שרפלו תורצויה תא ךופהל ןיא .יומסה דבורב אצמנ ילבקה

 .ןבומ רסח רופיסה לש וכשמה תא ריתוי הז ךלהמ
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 יל ןתינ אלש תא ינא חינמ ךכ םא ,הנקויד תומד תא רייצל יל ןתינ אלש ינא האור

 .(7-6 ,הוגרחה ןמ םינפל) '[...]

 בל — האל

 הממ רתוי בלב היפוי תא ןישיגרמ [...]' :היפויב םג יוטיב ידיל האב האל לש התומלענ

 ןונ םיגפל) 'האנ איהש עדוי בלה היפוי לכ םיאור ןיא וליפא רמולכ ,םיניעב םיאורש

 ורוקמ בלה לש תימינפה השגרהל םייניעה לש תינוציחה הייארה ןיבש דוגינה .(6 ,הונרחה
 א"מש) 'בבלל הארי 'הו םיניעל הארי ם־זאה יכ' :דוד תריחבל עגונב לאומשל 'ה ירבדב

 'הניב אוהש בלה' ,בלה םע הניב תריפס יוהיזב הרושק בלל האל לש התקיז .(ז ,זט א

 אס תוכרב) 'ןיבמ בל' ל"זח ירבדמ דמלנה ,(זט קרפ ,גכ רעש ,םינגוניר סדרפ ,ק''מר)

 הניבה ןיבש יוהיזה תובקעב .(ב"ע הלר ,ג"ח) 'הניבב ןיבמ בל' :רהוזב ושרפתנש ,(א"ע

 'ר בתוכש יפכ ,בלה םע תידיסחה תורפסב התהוז ,הניב תניחב איהש ,האל םג ,בלל

 ו^) 'עודיכ בלבש הניבב האל תגירדמ אוהו [...] םלענה בלה' :ןילבולמ ןהכה קודצ

 אמלע' ,תרתסנ התויה .(חע תוא ,םש)'בלה דצמ םאה איהש האלד' ןכו ,(דע תוא ,זגחנונה

 איה האל יכ' :הסוכמה בלה םע האל תא תוהזל בלסרבמ ןמחנ 'ר תא האיבה ,'איסכתאד

 ימרויל )'ךיתרמא יתנפצ יבלב (אי ,טיק 'הת) בותכש ומכ ,בל תניחב אוהש איסכתאד אמלע

 יוליגל ןתינ וניאש םלענ בל תניחב איה הנוילעה האלש יפכ .(בל הרות ,אמק ,ן"רהגוב

 תועצמאב ינוציח יוליגל ןתינ וניא 'המוחה ןמ םינפל'ב האל לש היפוי םג ךכ ,ינוציח

 .רתסנה בלה תשוחתל קר אלא םייניעה

 המשנ - האל

 ־ינאה רשאכ ,ותליחתב רבכ זמרנ המשנה ןיבל האל ןיב רופיסה םויסב שרופמה יוהיזה

 יוהיז .(6 ,הונרחה ןוב םיגפל) 'ףוג אלב שממ ,הלק' איהש רמואו האל תא ראתמ רפסמה

 אלש םיעיר' םה האלו רפסמה־ינאה .תומדה לש םימדוק םינויפאל רושק המשנה םע האל

 המשנה־האל םע ףוגה־רפסמה לש שגפמב .םידרפנ םניא המשנהו ףוגהש יפכ ,'םישרפתמ

 ומכ ,(43 ,םש)'שפנ ולוכ השענו ךלוהו לטבתמ ףוגה [...]' :תינחור תוהמל ךפהנ רפסמה

 ,המשנה האל תויהב .תינחורה המשנה ,האל ומכ ינחור השענ אוה ךכב .םירופיכה םויב

 .(6 ,םש) 'תוארל יל התלע אלו' :הינפ תא תוארל לוכי וניא רפסמה־ינאה

 - המשנ' :םייוניכה יכרעב בתוכ ק"מרה 24.הניב תריפסב רושק 'המשנ' גשומה ,הלבקב

 רעש ,םייח יזע) 'המשנ איהש הניב' :לטיו םייח 'ר םג ךכו ,(הס ימע ,ברענ 'הניב

 תומש 'ה ל"זר [ורמאש רמ =] ש"מ [דוס הזו =] ס"זו' :רניב דגנכ איר המשנה ,י"ח ן"רנ לש הקולחב 24
 ,ו"חר) 'רתכ הדיחי .המכח היח .הניב המשנ .ת"ת חור .תוכלמ שפנ םיפוצרפ 'ה דגנ םהו המשנל שי
 .(ה קרפ ,ו רעש ,םידוקעה רעש ,טיית ןע
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 אלא הניב תריפסל קר אל ונתוא תרשקמ המשנכ האל תסיפת .(ה קרפ ,ע''יבא ישורד

 ,המשנה םע ההוזמ ןונגע לש ורופיסב האלש םשכ .י"ראה תלבקב האל לש הילמסל ףא

 איהש ,המשנה םע ההוזמ ,י"ראה תלבקב תוכלמה תוימינפ ,תיזיפאטמה האל םג ךכ

 תוימינפ דוס אלא (המצעמ ףוג הל ןיא =) הדיד אפוג הל תיל תוכלמה יכ' :תוימינפה

 .(ב"ע גכ ,י"ראל םחוימ ,ס"יטה יטיןליל רפס) 'האל איהש המשנ דוסב הבש

 ןהבש תונושה תוכרעמה יתשל רשקנ 'המשנ' גשומה דציכ תוארל ןתינ ולא תורוקמ רואל
 תימינפ הקיז ,תונוש תויוהמ תגציימ האלש םגה .תוכלמה תוימינפו הניב ,האל תנייפאתמ

 האל לש םינושה םינייפאמה .רתסנה ,ימינפה ,םלענה גשומל תרשקנו ןלוכ תא תדחאמ

 םינוש םיביטומ וצצורתה ןונגע לש ותעדותב .הזב הז םיכורכו הזב הז רומאכ םיזוחא

 ,בל ,'איסכתאד אמלע' ,הניב ,הוונע ,םילשורי - הזב הז םירוזשו האל תא םינייפאמה

 .תיטוראהו תישחומה ,תיצראה האל לש התומד םדצלו - המשנ ,לארשי תסנכ

 םיטביה .תיתבכש־בר םילמס תכרעמ תנפצומ 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב ,רבד לש וללכ

 םיביטומה םיפשחנ םתועצמאבו הריציב םינוש תומוקמב םילגתמ וז תכרעמ לש םינוש

 ילבקה דבורל הרע הנניאש הטושפ האירקב .האל לש התומד בוציעל םישמשמה םיילבקה
 לא תועדוותהה תובקעב ךא ,האל לש תונושה היתונוכתל ףתושמ הנכמ אצמנ אל הריציבש

 .תחא תוהמל רופיסבש תונושה תונוכתה תורבחתמ הלבקב תיזיפאטמה האל לש הינייפאמ

 האל לש הילוגלג תא תוארל רשפא רופיסה לש םיילבקהו םיילמסה םידברה חותינ

 ץראל תדרוי איה ימימשה םלועה ןמ ;הלבקב תימימשה האלל ארקמב תיצרא תומדמ
 תאו םילשורי תא ,םלענה ימימשה םלועה תא ,יצראה ךותב ,תגציימו ןונגע לש ורופיסב

 ינש דצמ ,השדחה ריעל 'הלגרתה' איה דחא דצמ .ןשיל שדח ןיב היחה לארשי תסנכ

 .המוחה ןמ םינפלש ותיבל באה תרזחל תקקותשמ איהו הקיתעה ריעהמ התויח

 דחא דצמ .תינוויכ־וד הראה שי 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב הלבקה לש הדוקפתל

 לא ילאירהמ הלוע הריציהו םייטסילאירה םירואיתה ךותב תיזיפאטמ תועמשמ תמקרנ

 הריציה םצעב םוליג ללכל עיגמ יזיפאטמה ,רחא דצמ וליאו ,('רזוח רוא') יזיפאטמה

 ןמ םינפל' ורופיסב ,ןונגע .('רשי רוא') הזה םלועה ייח תא קרו ךא הרואכל תראתמה

 ןתינ הז דוביע ןפואו ,ינרדומ־יתורפס רשקה ךותל ילבקה גשומה תא דירומ ,'המוחה
 .השדחה תעב הלבקה לש הילוגלגב שדחו ףסונ בלשכ ותוארל

 היפרגוילביב

 ןוצגע ףסמ לאומש יגתב

 .ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,\\לל ™ג -

 .ח''נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,סייצעהג שאה -
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 .202-201 ,ש"ת-ט"צרת ,ג:ט תונוילג ,'םולחי -

 .1.10.1997 ,ץראה ,ןורי הנומא :סופדל האבה ,'[תומולח ףסוא] םולחי -

 .ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,סיארוג םימי -

 .ה"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הזנוהה ןזב םיגפל -

 .ב"סשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,םיונכה דרזכדב -

 .ח"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,יונצע לא ימצעמ -

- 
 .ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הארגו ךומס

 .ח"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,רופיסו רפוס רפמ -

 .ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הגה רע -

 .ג"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הדלונו ריע -

 .ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,לועגונה תופכ לע -

 .ח"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,סירבר יחתפ -

- 
 .א"סשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,וגיתב תורוק

 ןוגגע י"ש -
 .א"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,ןקוש ו"יס -

- 
 .ה"משת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,םירופיס לש ךירכת

 .ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,םושלש לוזבת -

 (די־בתבבש תואסרג)םינויכרא

 .1:647 ,1:646 םיקית ,4"1270 ןמיס ,ןונגע י"ש ןויכרא

 הפ־לעבש םירבד

 לחר ,ןמלדיא

 .22.5.1998 ,ץראה ,'ןונגעל יניב רשקה לע טעמי :1998

 םייח םהרבא ,יננחלא

 .םילשורי ,הכרעמב ,ורפיסש העברא :ח"לשת

 בקעי םהרבא ,רוורב

 .426 ,בי המואה ,'ןרנגע י"ש לש ותציחמב' :1974

 לאימע ,םייח־רב

 .20.3.1970 ,רבד ,'ןונגע לש ותונכשב' :1970

 ףסוי ,ףירח

 .21.10.1966 ,בירעזב ,'[ןונגע םע ןויאר] ןונגע עפשוה יממ' :1966
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 'י ,הריט

 .19.8.1966 ,בירעזנ ,[ןונגע םע ןויאר] :1966

 דוד ,ינענכ

 .היבחרמ ,דחואמה ץוביקה ,זגפ לעב ןוגגע י"יפ :ב"לשת

 המלש ,יולש

 .9.12.1966 ,בירעמ ;שערה ינפל ותיבב' :1966

 תודיסחו הלבק יבתכ

 .ט"ישת םילשורי ,תירבה תיחול ינש ,היעשי ,ץיברוה

 .ה"נרת םילשורי ,א"רגה רודיס :ךותב ,ירפש ירמא' ,ילתפנ ,יולה ץרה

 .ו"טרת גרבמל ,תרגת ימויקל ,0"חר) םייח ,לטיו

 .ג"ערת םילשורי ,םיטוקילה רפס -

 .ם"רת אנליו ,תורצונה דבעמ רפיכ -

- 
 .ה''לשת ביבא לת ,סייח ץע

 .1804 אנווארבוד ,םייח ץצ ירפ -

 .ח"משת םילשורי ,תו1וורח רעש -

 .ב'יערת םילשורי ,סיקומפח רעש -

 .ח"נרת םילשורי ,י"בשר ירונימ רעש -

 .ד''כרת ד"מח ,תוליצא תבסמ לע שורפ ,קיזיא קחצי ,רבח

 .ט"משת ביבא לת ,םירעש יחתפ -

 .ב"לשת םילשורי ,רו*. יבכור ,םהרבא ,ןזח

 .ל"שת םילשורי ,ה^ובנח לוק ,('ריזנה') דוד ,ןהכ

 .ן"שת םילשורי ,םורמב ריר*. ,(ל"חמר) םייח השמ ,וטצול

 .ד"משת קרב ינב ,ל"חונר יונג -

 .ב''לשת קרב ינב ,ונ"שח יטוקיל רפיב ,[י"ראל סחוימ] קחצי ,אירול

 .א"נשת םילשורי ,ןויצ זנחעב ,בונמירמ לידנעמ םחנמ

 .ד"נשת םילשורי ,ן"רחווב יטוקיל ,בלסרבמ ןמחנ

 .ד"מרת הלשמירפ ,(ימינונא) חאילפ\ח רפםן

 .ח"משת םילשורי ,שונשו רו^ונ ,יולה ןמלק סומינולק ,ןייטשפע

 .ט"צקת םילשורי ,(ימינונא) תולביה יקרפ
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 .ן"שת קרב ינב ,רכששי ינב ,בונידמ ךלמילא יבצ

 .ז"כשת קרב ינב ,החנזנה וןדגוק ,ןילבולמ ןהכה קודצ

 .ט"משת םילשורי ,הריצי רפיבל שורפ :דקי רוא ,(ק"מר) השמ וריבודרוק

 .ו"כשת ביבא לת ,ברצנ רג* -

 .ו"מקת ץעראק ,םינומיר םררפ -

 .ס"שת םילשורי ,(.תוממשה םצו ן"רהומ ייח ,בורימנמ ץריה ילתפנ ןב ןתנ ,ץרהנרטש

 .ז"משת קרוי וינ ,הרות יזנוק־ל ,(ז"שר) ידאלמ ןמלז רואינש

 .ט"נשת םילשורי ,(ימינונא) רהגו ינורזג

 םירקחמ

 הביבא ,זפוא

 חיש־ילצ ,'הריציב הנומטה תילבקה הקילובמיסה ךותמ ,"םינומא תעובש"ב ןויע' :1982-1981

 .208-199 ,(1982) די-בי ;100-89 ,(1981) אי־י

 רחש ,יזרא

 .ביבא לת ,לכשמ ,ןוננצ י"ש םצ םילשוריב לייטל ,mm הבהא תובצעב :2004

 הצינ ,נד־ןב

 .ביבא לת ,דבוע םע ,תורשואמ אל תובהא :ז"נשת

 רדנסכלא ,לזרב

 .15-8 ,8-7 חיש־ילצ ,'הרוצ רוביע' :1979

 ללה ,לזרב

 לש ונובזיעמ "המוחה ןמ םינפל" תעפוה םע :ןונגע לש םייפארגויבאטימ םירופיס' :1975

 .18.7.1975 ,תונורחא תועירי ,'רפוסה

 .ביבא לת ,דבוע םע ,ותריצי לצ םירמאמ רחבמ :ןונגצ י"ש :(ךרוע) 1982

 ףסוי ,ןד

 תועידי ,ידוסה תרותב ויתורוקמו "המוחה ןמ םינפל" רופיסה :הלעמ לש םילשוריו ןונגע' :1977

 .1.4.1977 ,תונורחא

 תידוהי ,סייו

 .35-27 ,5י4 תונשרפו תרוקיב ,'ןונגע י"של "הנושארה הקישנה"' :1974
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 םלושמ ,רנכוט

 .ןג תמר ,הדסמ תאצוה דיל לארשיב םירפוסה תדוגא ,ןוגגע רשפ :1968

 ןד ,ןורימ

 .359-350 ,ו-ה זגיעאמ ,ךונגע תרוקיבב הרהזא רורמתו ךרד ןויצ' :ח"כשת

 יכדרמ ,רואנ

 .םילשורי ,יבצ־ןב קחצי די ,םעו ריע םילשורי :ה"נשת

 םייח ,דיגנ

 ,רבד ,'(ןונגעל "םינומא תעובש"ב תילבקה הקילובמיסה לע) הרטעהו הנבלה העובשה' :1967

13.10.1967. 

 רהזי ,יקסנלימס

 רז\בונ־\ ז\יז\ת תרן?ב •.זגניעו וריצ ,(ךרוע) םיו ללה :ךותב ,'ךל ויהי אל םיננגעמ' :א"משת

 ,ביבא לת ,החותפה הטיסרבינואה לש םירפסה תאצוה ,2 הדיחי יתרוקיב ירוגאוג

336-329. 

 ןנחלא ,הליש

 תלבק םשל רוביח ,'ןונגע י"ש לש ויתוריציב יתורפסה הדוביע יכרדו הלבק יעקשמ' :ה"סשת

 .ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות

 םשרג ,םולש

 .ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הלביקה תישאר :ח''שת

 םירפאו ןדס בד :ךותב ,"הלבקה תורפסב "קוניתה לאידג יבר השעמ" לש ויתורוקמ' :ט''ישת

 ,םילשורי ,ןונגע י"ש לש םיעבשה לבויל ירובצה דעוה ,י"ש ןוגיעל ,(םיכרוע) ךברוא 'א

305-289. 

 הרובד ,םיוביירש

 .ביבא לת ,סוריפפ ,ץוגגע י"ש לש ויתוריציב תומולתזג רשפ :1993

 הכלמ ,דקש

 .םילשורי ,סנגאמ ,עיןתז\ רועבש זנזנ^דג :א"סשת

Bodoff, Lippman 

1993: 'Kabbalistic Feminism in Agnon's "Betrothed"', Judaism 42:4, 423-437. 
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 ?'הירס הרפוא'

 ץיש דוד לש וירופיסב תוירבגו תויזוידנרג

 ץרווש לאגי

 דלפשריה לאיראל

 א

 יבהוא ןיב ךא ,ותוא םירכוז םירגובמ תורפס יבהוא םנמא .חכשנ רפוס אוה ץיש דוד

 1.ויבתכ תא וארק הלוגס ידיחי המכ קרו ,ומש תא ועמש דואמ םיטעמ םיריעצה רפסה

 .ןיטינומ ול ואצי רבכמ אלש וננמז ןב רפוסב רבודמ ירהש ,הרואכל ,ההומת העפות יהוז
 וכז םהמ המכש םירפס העבש ול ומדקו ,1997 תנשב רוא האר ,לתנ וזגר ,ןורחאה ורפס

 ans ןיטגיט ,ןבל ןשו® 3,(1992 ,1978) לגזגהג ביטעזג ,םהמ השולש 2:תרוקיבה יחבשל

 לבקתה אל םלועמ ץיש ,השעמל םלוא 5.רכמ־יברל ויה ףא 4,(1990 ,1989) עטיב*ו (1988)

 הנידמה רוד ירפוס ול וכזש דמעמל הכז אל אוה .תילארשיה תיתורפסה תכרעמה זכרמל

 ,יאתבש בקעי ,ןומרכ־אנהכ הילמע ,דלפלפא ןרהא ,עשוהי ב"א ,זוע םומע - 'םירוכבה'

 :וליג ינב ,'םיריעצה' הנידמה רוד ירפוס ול וכזש דמעמל אל םגו - םירחאו זנק עשוהי

 החכשה תעפות לש הדצל ,םידיעמ ךכ לע .םירחאו רנ־ןב קחצי ,ראב םייח ,גומלא תור

 ,רנרב סרפ) תקהבומ היצזינונק לע דיעמה סרפב הכז אל אוה :םיפסונ םינותנ ,הריהמה

 םירפס תאצוהל םידומצה ,םיינונקה םירפוסה בורל דוגינבו ,(לארשי סרפ ,קילאיב סרפ

 .תילארשיה תורפסה תנצסב ודמעמ תא רפשל הווקתב האצוהל האצוהמ דדנ אוה ,תחא

 ןתוא ללכו תומישר יתש ול שידקה ,בושח תירבע תורפס רקוח ,ןמצלוה רנבא םנמא

 .2008 ליגי הז ןיינעל וארו

 .1987 ןיירוא ;1988 תובג ;20 ,1979 דקש ;309-303 ,1982 יקחצי ;76-69 ,1989 ןמצלוה ,לשמל ,וארו

 ,(ןושאר בתכנש) ץיש לש ינשה ורפס םג ךכו ,םילעופ תירפסב הנושארל רוא האר לוז\ז\ג ביטימ
 .ןתיב־הרומז תאצוהב רוא האר ,(1987)הבהא םלוע דע ,ישילשה ויפס .(1979)ז\דחז\*ה זוגנוברוהה

 לש תשדוחמ האצוה וניינעש ףיעס ללכנ האצוהה םע םכסהב .רתכ תאצוהל ץיש רבע 1987 תנשב

 .(רבהמה) ילש רבד תירחא תייוולבו תשדוחמ הכירעב 1992־ב רוא האר רפסה ,ןכאו .לרתזגר ביטעה

 רתכ תאצוה לש 'רפתה דצ' הרדסב - םירפס תואצוה יתשב ,תורדס יתשב ליבקמב ץפוה עסיבא ןמורה

 .דבוע םע תאצוה לש 'םעל הירפס' הרדסבו

 סחיב דואמ םישרמ רפסמ - םיקתוע 20,000־כב הרכמנ לרחהג בשע71 ןמורה לש הנושארה הרודהמה

 6,000־כב רכמנ ם™ ןיסויט ;\בל ןיטדיט .1978 ,רואל אצי הבש הנשה לש תוללוכה תוריכמה ינותנל

 .םיקתוע 25,000־מ הלעמלב - »יבאו ,םיקתוע
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 ץיש םלוא ,(2005 ןמצלוה) טויר תירבע תרופיס •.זביררד תפונ תרוקיבה תומישר תפוסאב
 תירבעה תרופיסה רקוח ,דקש ןושרג לש ילארשיה תורפסה ןואיתנפב ללכיהל הכז אל

 ,םיילוש תרעהב קר רכזנ וא ,ללכ רכזנ אל םגו ,(1998 דקש) ורודב רתויב טלובה

 תרופיסה לע ףיקמ טבמ גיצהל ,ןמצלוהל המודב ,וסינש םירקבמו םירקוח לש םהירפסב

 .(1998 גיצרה ;1995 ןבלב ;1993 אנתרב) ליעפ רפוס היה אוה ןהבש םינשב תילארשיה

 תיתורפסה תכרעמה זכרמב 'המקמתה' אל ץיש לש תרופיסהש הדבועל רבסהה

 'הכירצה תוברת'ל םיינייפואה םייתורפס־ץוח םימרוגב ,יאדוול בורק ,רושק תילארשיה

 - םינורחאה םירושעב
 הרבחה תא הקחמה ,תילארשיה הרבחה לש התייטנ ,רתיה ןיב

 רושק אוה לבא .םיידיימה היכרצל יטנוולר וניאש טרפ לכ התעדותמ קוחמל ,תינקירמאה

 - םג
 ריעצה רפוסהמ חווטה תרצק תובהלתהה רחאל :תרחא הדבועב - יתעדל ,רקיעבו

 םינייפאמה ןמ המכ ולחה ,('הפיה ץיש' הנוכו םישרמה והארמב עדונ םגש) חיטבמהו

 תוברתל 'םירזומו םירז'כ ספתיהל ץיש לש תרופיסה לש םיטלובה םיינונגסהו םייטאמתה

 ,םיארוקה תעדותב המצעתהש ,תאזה 'תורזומ'הו 'תורז'ה תשוחת לש היטעב .תילארשיה

 ןמ דלסו עתרנ םג לבא 'ימיטיגל' ילארשי רפוסל תויהל ודואמ לכב ץפחש ,ץיש קחדנ

 .'ץוח דלי' לש דמעמל ,הזה ןויסינה

 (Schütz) ץיש־ראואב־רנילמ טרבגניא־רמטיד םשב 1941 תנשב ןילרבב דלונ ץיש דוד

 1948 תנשב רוכבה ויחא םע לארשיל עיגה אוה .ראואב ףלודורו ןוארב האגל וירוהל

 ךכ רחאו 'םינצינ' רעונה רפכב ריבעה אוה וירוענ תונש תאו ,רעונה תיילע תרגסמב

 אבצב .סופד תיבב הילושכ דבעו םופדה עוצקמ תא דמל םש ,הפיחב 'הילושה תיב' דסומב

 ראותל םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב דמל ךכ רחא .םינחתותה ליחב ןיצקכ תריש אוה

 םידומילב לחהו תיללכ הירוטסיהב ךמסומ ראותלו היפוסוליפבו תיללכ הירוטסיהב רגוב

 םיימדקאה וידומיל תא שוטנל טילחה הזתה תביתכ ךלהמב ךא ,הז םוחתב רוטקוד ראותל

 ינבל דעוימה רפסב ןכו ,םודא ןיטזיט ,ןבל ןיטדיעו לותזוו ביטעזו םינמורב .רפוסל תויהלו

 ,וירוענ תפוקתמו ותודלי תפוקתמ דוסי תויווחל ץיש שרדנ ,(1991) בדגדדג ענוי ,םירוענה

 םייפרגויבה תודוסיל ףרוע הנפה םירחאה וירפסב ךא ,תורזו רוכינ ,הריגה לש תויווח

 םיגוראה םירבגל םישנ ןיב םיכובס םיסחי םדקומבש םינמור בתכו ולש םימדקומה

 6.תילארשיה תואיצמה לש תמוצ־יעוריאב

 וב הרכהה תא המע האיבה אל םימדקומה םייפרגויבה תודוסיל ףרועה תיינפה ,םלואו

 ,המודמכ ,יהוזו - השעמל .ךכ לכ הל לחיי ץישש הרכה התוא ,ינונק ילארשי רפוסכ

 תורפסה לכיהב ול התצקוהש תצבשמה - הנושאר הבשחמב קר לבא ,העיתפמ הנחבה

 תורפסה לכיהב רחא רפוסל םינש תורשע ךשמב התצקוהש תצבשמל המוד תילארשיה

 הרכה לש תופוקת יתשל הכז אוה ןכלהמבש םינש תורשע ךשמב חכשנש רפוס ,תירבעה

 .1987 ןיירוא ,לשמל ,ואר ,וילע וכריב םירקבמה ןמ המכש ,הז רבעמ לע 6
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 םושמ ,תימוקמה תורפסב 'טלקנ' תמאב אל ץיש םג ,לגופ ומכ .לגופ דוד - תרחואמ

 הדימב - שרופמב תאזה הדמעה תא גיצה אל שיא ,וניינעב ,יכ םא - ספתנ אוה ףאש

 '.תירבעב 'תינמרג תורפס' בתוכה רפוסכ אלא ירבע רפוסכ אל ,קדצ לש תמיוסמ

 ןמ םיינשב ןויד תועצמאב ןאכ יתגצהש הנעטה תא ססבל הסנא םיאבה םידומעב
 הז םיכורכו םירושקה ץיש לש יתורפסה ולעפמ לולכמב רתויב םיקהבומה םינייפאמה

 םימקוממה םייתוכלמה םייארפואה םידמעמה רקיעב ,ולש 'יקורב'ה רואיתה ןונגס :הזב
 ןושלב ,דואמ םינושה ,ויתוריציב תוירבגה ינייפאמו ,וירופיס תולילעב םייזכרמ םיתמצב

 .תילארשיה תרופיסב םיחוורה הלאמ ,הטעמה

 הנצס .תויזוידנרג תוילרטאית תונצס אוה ץיש לש רופיסה תונמא לש רכיהה ינמיסמ דחא

 הנצסה .(1988 ץיש) nm ןיטגיע ,ןבל ךיטגיס ןמורב 'תוכסמ ףשנ' קרפב הלולכ הז גוסמ

 םכרדב ,רענו הרענ ,רופיסה ירוביגמ םיינש םיראותמ ןושארה קלחב :םיקלח ינשמ היונב

 םירענ דוע םע דחיב ,'וטלקנ' םה ובש רפכב םעה־תיבב םירופה גחב תוכסמ ףשנל

 םדצלו ,הצובק התואמ תורענהו םירענה םיראותמ ינשה קלחב ;האושה יטילפ תורענו

 םיריעצה דחא לש ולוחכמב ובצוע םהש יפכ ,םתוא 'וטלקיש םיבשייתמה תצובקמ םיגיצנ

 .ימוקמה םעה־תיבב םייקנע ריק־ירויצב םיטילפה

 םיעוריאה םיללוחתמ הבש הנשב .הנשב הנש ידמ הבשומב םייקתמ תוכסמה ףשנ

 תוטילפ תורענ דמצמ תחא לש התעיבט לשב לוטיב תנכסב דמוע אוה רופיסב םיראותמה

 ןפואמ הלועה תמצעומ תילמס תועמשמ רופיסב שי הז דמצל .'הניארו הניאצ' תונוכמה
 :רפסמה ידיב ותגצה

 ,תוהובגה תורוחבה יתש ,הניארו הניאצ תא וניאר קוחרמ .הציבה תא ףיקמה ץובב ונשדשד [...]
 ,ןקזה בואט רמש הכימשב הסוכמ ןבג ,תופנא ילגרכ תוקד םיילגר לע תועסופה ,תומונצה

 תא וז וטבצו וטרש ,וכבו וקחצ םש .ןהייח ולהנתה וזה הכימשל תחתמ .ןהל ןתנ ,הבלחמהמ

 ירוגרג עימשמ היה ןהיתויפמ דחא .ומצע םע םיתעל ךסכוסמה דחא רוציכ ,ומלחו ומחנתה ,וז

 קאונ היה ינשה הפהו ,תטלשנ אל ,תיארפ החמש לש תויופצ־אל תויוצרפתה ןימ ,ישירח קוחצ
 ־תוקורי םייניע תוגוז ינש ויה ןהילא ונפשכו ,ורביד אל ןהיתש .ןבל ףצקב הסכתמ םיתעלו
 .(96-95 ,םשנ רבודה לש ופוצרפב תוצעננ ,תוקירו תולודג ,תורופא

 לע תולעל הניארו הניאצ תא 'הפיה ןידלוג' ויוניכש רענ התפמ ףרוחה תותבשמ תחאב

 םג רוא ואר - »יבאו sm ךיטגיט ,ןבל ןיעו® ,בהוזז ןמע ,לותזגו ביסלזו - ץיש לש וירפסמ העברא 7

 הפשל םגרות ,לוחהו בשעה ,וירפסמ דחא קרש ןייצל יואר הז רשקהב .תובוט תורוקיבל וכזו תינמרגב

 Schütz וארו ,תירבעב רוא האר אלש ,ץיש לשמ ןויע רפס םג עיפוה הינמרגב .תיתפרצ - תפסונ

1995. 
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 .הבשומה לש םירבקה תעבג דיל תערתשמה הציב ינפ לע טושלו ומצעב ןיקתהש הדוספר

 תורמל הדוספרה לע תולוע - האוש טילפ אוה ףא - הפיה ןידלוג לע תוכמוסה ,תורענה

 תלפונו הלקשמ יוויש תא ןהמ תחא תדבאמ רצק ןמז רחאל ,םרב .םיממ הקומעה ןתדרח

 ףקתהל הארנה לככ תוולנה תוינפוג תותיוועב התומ תא תאצומו תעבוט איה םשו ,םימל
 שיש ורבסש ויה' ,רפסמה ונתוא עדיימ ,תאזה העיווזמה השרפה לשב .השק יטפליפא

 רוסאש [...] ונעטש ויה םתמועל .הרענה תעיבט לע לבא תואל [תוכסמה ףשנ תא] ולטבל
 טלחוהו רבג םינורחאה לש םלוק .(98 ,םש) 'ונברקב השפש הגונה חורה־ךלהל ענכיהל

 ראתמה קלחה ,ויקלח ינש לע ,הזה סקטה רחא התע בוקענ .יתרוסמה ףשנה תא םייקל

 ריקה־ירויצ תא ראתמה קלחהו םירופה גחב תוכסמה ףשנל םכרדב הרענהו רענה תא

 .םעה־תיבב

 ןושאר קלח

 תלמש תא הנממ הלאשו ,סקילפ לש תצמאמה ומא ,דנר תידוהיל יליל הכלה ףשנה ברע

 הילוש .ןיעל תוארנ אל טעמכ ,תוריעז ,תומודא תודוקנב הזחב תדקונמו התיה הנבל ;היתולולכ

 רדוהמ הארמ ילילל ווישו דיה־תמאבו םייפתכב םיחפונמ ויה םילוורשהו הפצרה דע ועיגה
 תולולכה תלמשב השובל ,ףתושמה ונרדחב ןולחה דיל ברע תעשב ךכ הדמעשכו .שאר־דבכו

 ךכו ולוכ םלועה לכב הנממ הפי ןיאש יתבשח ,ןבל רז השאר לעו ,הצחמל הפוקשה ,הנשיה
 [...] .הל יתרמא םג

 הפפלתה ומכו ,תירירווא טעמכ ,התיה לקשמ תרסח .יעורזב העורז תא יליל הבליש ךכ־רחאו

 .רפכה לע הדריש הקומעה הכשחב הקיהבהש הנבלה תולולכה תלמשב תטשוקמה יליל ,ידי לע

 התיה הלמשה .ןשיה ,ההכה הליעמ תא התטע היפתכ לע .שורקה ץובה יליבשב ונכלה ךבו
 ,הבחרה הרמאה ,הלמשה לש ןותחתה הקלחו ,הכשחב וטלב םילוורשה קר ,הצחמל תרתסומ
 הלאשהב יתלביקש המודאה המילגה תחת ודיערה יפתכ .ךיסנ יתייה ינא .תורומהמה לע הפחיר

 היה ידיבו - ןוחטיב תכיסב ראווצה ביבס קדוהש ןשי ןוליו - קוטשנייו הנפד לש התדודמ
 .(99-98 ,םשו בהזומ טיברש

 ינש קלח

 לע זירכהו ונינפ תא ןומיס לביק תוגרדמב ונילעשכ .םעה־תיב לש בחרה וחתפמ בשנ םימח לבה

 אל .החמש ונרק ןומיס לש ,תולודגה ,תומוחה ויניע .ףשנל אבש םיליצא גוז ונייה ומכ ונאוב

 יתדמעשכו .חתפה לא יליל תא ליבוה סקט בורב .גוגחיש הנורחאה םירופה תביסמ וזש זא ונעדי

 םיממושה ויתוריק לע .יונישב יתנחבה זא קרו .יב הקבד ןומיס לש ותוצילע .יבל בחר ,םדיל םש

 וידממ .תורכומ תויומדו םימח םיעבצ ועפש תוריקה .םייקנע ריק־ירויצ סקילפ רייצ םלואה לש

 םיננובתמ ,ריקה לע םיריוצמ ויה םולשל יתוא וכריבש םישנא םתוא :ולפכוה ומכ םלואה לש

 רשפא היה אל ןכ־יפ־לע־ףאו ,ויה םישפוחמו םיטשוקמ .רז ףונב םיכלהתמ ,תוחוקפ םייניעב יב

 תא ףתיש ךכ־רחא יתנבהש יפכו ,הז ןיינעב סקילפ קסע ןורחאה שדוחה לכ .םתוהזב תועטל

 .םוסק ןומראל םעה־תיב לש ןשיה הנבמה תא ךופהל חילצה ולוחכמב .דבלב יליל תאו ןומיס

 דיל םש יתדמע :ותונמא □ע הנושארה השיגפה ילע התשעש םשורה תא ראתל יל השק םויה

 קוטשנייו הנפד לש היניעב יתעקשו ,םלואה תא ואלימש תוזילעה תושופחתה לומ ,ןומיסו יליל

 תא הפי המלהש ,תראופמ םיצנש תלמשב התוא רטיע סקילפ .ריקה תצבשמ ךותמ יב הננובתהש
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 ,םייחרזמ ,םידבכ םיליגע .היניעמ זתינש ,ךכ־לכ יל רכומה ,ןכוסמה קרבה תא ,םיקומסה הינפ
 יטוח םימוקר ויה התלמש ילוש .ההכ םדוא תועובצ ויה תוקושפה היתפשו ,הינזואמ ולשלתשה

 הב הלקתנש הנושארה התיהו הסינכה לומש ריקה לע הטלש וזה הלודגה תישנה תומדה .בהז

 יתלגתסהש ירחאו .םיפתתשמ תבר ,תלתופמ הנצס לש הזכרמב הבצינ איה ;הפוצה לש וניע
 .ישוק ילב םתוא יתיהיז ,םעה־תיבבש שחרלו םוחלו רואל

 היובח .היתחת תרחא רחובו וילע הבוהאה הכלמה תא שרגמ ךלמהש עגרה תא םשר סקילפ
 הינפ ולגתה ,םימוחש ,םישפוחמ םיסירס לש הרובחו תולודג םישנ לש הרוש ירוחאמ הצחמל

 הביצה סקילפש ףא לעו .םחפה יניעל תרגסמ שמיש ההכה רעיש ד .יליל לש העמק םילהובמה

 ןימאהל השקתמ איה ;םירוויחה םינפב העובקה ןוהמיתה תעבה לא ןיעה הכשמנ זכרמהמ קחרה
 ופרוע קרו םילצומ וינפש ,ריעצה ךלמה ירוחאמ ,וירוחאמ .ךלמה לש השדחה ותריחב איה־איהש

 עבוכ שבח ןומיס .הנריב רמו דנר ןומיס :ויצעוי ודמע ,רוריבב םיארנ ושאר תא תתפולה ודיו
 דוס ול הלגתה הז התע ומכ ,הקזוחב תוקושח ויה תוקדה ויתפשו םימשה עבצב לוכת יגיגח טרב
 ,דבכה ושאר תא הפוצה לא הנפה הנריב רמ וליאו .ונממ עמתשמב רהרהמ ,ובלב ורצונ אוהו

 םוהמהה ,תישירחה הקירשה הקילחמ ומכ ויפמו הלעמ יפלכ רקדזמ ,סובלובה ומטוח ,ינולמגה
 רצח־תוריבג לש רוט שארב הבצינ ,הנריב תרבגה ,ותשיא .םילגלגסה םיליצחה לע יחצנה

 הלגרהכ הל םירדוסמ םירופאה הילתלת ,ךלמה לא תוצירעמ םייניע האשנ איה .םינפ־תואושנ
 תא תוארל היה עיתפמ .םייסיסע תוריפ תרעק תוזחוא ,תומודאה ,תוינרשבה הידיו םינפ יפלכ

 הקושת - הרז העבהב תוסומע ןה הנהו בטיה יתרכהש הלאה םייניעב יב תננובתמ הנריב תרבגה
 טלובה .םתובישח רדס יפל וירש ובשי ,ומע תחא הרושב ,ךלמה דיל .הטילש תא תוצרל הרורב
 תונעשמ תא חוכב ותפל וידי תופכ .ןקזו םפש ול ףיסוה סקילפש ,ןירפלה לאוי היה םהבש

 םיחותמה ויתועורז ירירש .השענב ברעתהלו םמורתהל שקבמ אוהש היה רכינ .הב בשיש הסרוכה

 תא תצקמב םישטשטמ ,לפשומה ושאר תא וסיכ םיללצ .ותמצוע לע ,ונוצר חוכ לע ועיבצה
 תוקושפ היתפש .קוטשנייו יפוס התיה ותשיא .לפאה וטבמ תא םיריתסמ םניא ךא וינפ יוות

 ילושמ חנצש לתלת הרוגש העונתב תנקתמ תילאמשה הדיו הל ינייפואה ינשייב ךויח ותואב

 היה רורבו .הרש איהש היה רורב .השאר לע סקילפ שבחש ,םיחרפב טשוקמה ,לודגה עבוכה
 הנומתה תולגרמל ונפפותסהש ,ונחנאו .היתפש לע ןנורתהש רישה עטקנ שממ עגרה הזבש

 לש הנורגמ הלוע הקאה תא ונעמש ,שורושחא ידגאה ךלמה ךרעש ףשנה תא הראיתש תיקנעה
 םימשה רבע לא ןומראה לש םירומקה ויתוגג תא תעקוב ,הלעמ־הלעמ תקסונו קוטשנייו יפוס

 ,ץראל םימש ןיב ויה תויולת .הניארו הניאצ תא ,לודג ךאלמכ ,סקילפ ץביש םהבש ,םיבכוכמה
 תוקובד ,םיתרשמה ,םיסירסה ,םינגנה ,תורשהו םירשה לעמ ,םילהקתמה ישאר לעמ תופחרמ
 תוטומש ויה תוקדה ןהידי .תורוחצו תולודג םייפנככ השורפה תררופתמה ןתכימש תחת תוזוחאו
 ,תופרה ,תוכוראה תועבצאב ,הלאה םיידיב סקילפ סחד םלועה בצע לכ תא .ןפוג ידצל השלוחב
 רשע .הפיה ןידלוג בשי ןתחתמ .םיבכוכ ץבושמ עיקר ךותמ ונב ופצ תוקירה ןהיניע .תוגונעה

 הביח לש תודגונמ תועבה ושבל וינפ .תונוש ףוג תוחונתב ,ןידלוג תא בציעו סקילפ רזח םימעפ
 ומכ ,הפוצרפ תא תוריעזה הידי תופכ יתשב התסיכ ןלוכמ הנטקהו הנורחאה תומדה .הדילסו

 תירולבה אלא התארנ אלו ,השאר ידצ ינשמ תודחב ורקדזה היפתכ .םימיא הזחמל הדע התיה

 .(100-99 ,םשו חצמה לע תשלוגה ,תינדרמה ,הבוהזה

 ומלועב םייזכרמ םיתמצ תפקשמ איהו ץיש לש תרופיסה תוגספמ תחא איה וז הנצס

 - רענה .'םינויבא לש תיזוידנרג הנצס־ינימ' תונכל רשפא ןושאר הקלח תא .ישפנה
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 םיראותמ ,תוכסמה ףשנל וגוז תב ,רמאק ילילו - רופיסה תא םינש רובעכ רפסמה

 הנבל' הלמש ,הצחמל הפוקש תולולכ תלמשב איה .םימישרמ ךיסנו הכיסנכ וז הנצסב

 ועיגה הילוש'ש ,'ןיעל תוארנ אל טעמכ ,תוריעז ,תומודא תודוקנב הזחב תדקונמו [...]

 רהרוהמ הארמ [הל] ווישו דיה תמאבו םייפתכב םיחפונמ ויה םילוורשהו הפצרה דע

 הפי ןיאש' ימכ רפסמה־רענה יניעב תימדנ ,'ןבל רז השאר לעיש ,וז יליל .'שאר־דבכו

 ודיבו ויפתכ תא הטוע המודא המילג ,ןמאנה הרזחמ ,אוהו .'ולוכ םלועה לכב הנממ

 רענה תא תוכפוה ןניא תויתוכלמה תושופחתה ,ןיחבהל לקנש יפכ ,םלואו .בהזומ טיברש

 תא תחא הנועבו תעב תולגמו תוריתסמ ןה ןכש ,'םייחה ןמ תולודג' תויומדל הרענהו

 אלא םיירוקמ תשופחת ירזיבאב רבודמ ןיאש הדבועה ןמ ונל ררבתמ ךכ .םינויבא םתויה

 יפכ ,תישילש דימ םילאשומ םה ,םילאשומ םהש דבלב וז אלו - םילאשומ םירזיבאב

 אל הלש תשופחתה תא תלאוש יליל ירהש ,רפסמה לש ובג ירוחאמ ונל ץרוק ץישש

 הנפדמ אל ותשופחת תא לאוש רפסמה־רענהו ,תצמאמה ומאמ אלא ,הריכמ ,סקילפמ

 םירכזנ תויתוכלמה תושופחתה ירואיתב ,תאזמ הרתי .התדודמ אלא ,ותריכמ ,קוטשנייו

 ךכ ,יליל :ןיעה־תיארמל־םייתוכלמה םירזיבאה לש יתימאה םכרע לע םידמלמה םיטרפ

 רשאו ,סקילפ לש תצמאמה ומא לש 8'הנשיה תולולכה תלמש'ב השובל התייה ,ררבתמ

 ראווצה ביבס קדוהש ןשי ןוליו'מ הרתלוא וז - רפסמה לש המודאה ךיסנה־תמילגל

 םיעיגמ הכיסנהו ךיסנה ,ףוסבלו .בהזומ טיברש םילשמ ותואש לוז רזיבא ,'ןוחטיב תכיסב

 המילגה תחת ודיערה יפתכ' :דיעמ רפסמהו ,'שורקה ץובה יליבש'ב לגרב יתוכלמה ףשנל

 תולולכה תלמש תרמאו ,'ןשיה ,ההכה הליעמ תא [יליל] התטע היפתכ לע' וליאו 'המודאה

 .'תורומהמה לע הפחיר' הלש

 םלואב שחרתמ ינשה וקלח .םעה־תיבל ךרדב שחרתמ תוכסמה ףשנ לש ןושארה וקלח

 םאוב לע ןומיס זירכמ תוגרדמב םילוע םדועב .םלואל הסינכב רבכ השעמלו ,ומצע

 תונרוק ןומיס לש ויניע .'ףשנל אבש םיליצא גוז ונייה ומכ' ,רפסמה־רענהו יליל לש

 - עמשמ יתרת - יטמרדה יונישב ןיחבמ זא קרש ,רפסמה־רענב םג הקבד וזו ,החמש

 רצח תא םיראתמה םיינועבצ ריק־ירויצב וסוכ ויתוריקש ,םעה־תיב םלואב ללוחתהש

 .שורושחא ךלמה

 בחרמה תא .םעה־תיבל ,תיזכרמה הריזל ארוקה רבעומ םינויבאה םיכיסנה דעצממ

 ךופהל סקילפ חילצה ,תויטסילאיצוס תויצולח תויצטונוק ול שיש ,'םעה לש תיבה' ,הזה
 רבעמה .'םוסק ןומרא'ל ,רידגמ ומצע רפסמהש יפכ ,וא ,יתוכלמ ידגא בחרמל ולוחכמב

 השילגב עצבתמ םוסקה ןומראב םייקתמה יתוכלמה ףשנל םינויבאה םיכיסנה דעצממ

 ךוותה תדיחיב רמולכ ,םעה־תיב תוגרדמב םילועה הרענבו רענב םיפוצ ונאשכ .תיטיא

 תא ראתל רפסמה דיפקמ ,'םוסקה ןומראה' ןיבל 'תורומהמה'ו 'שורקה ץובה יליבש' ןיבש

 .(רבחמה) ימעטמ תושגדהה ,ךשמהבו ןאכ 8
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 195 ?'הירס הרפוא'

 אבש םיליצא גוז ונייה ומכ' םאוב לע זירכמ ןומיס ירהש /ומכ' תילימה תייוולב םתעפוה

 הניטקמ־תגייסמה היצקנופל הליבקמ ,הניטקמ־תגייסמ היצקנופ הל שיש ,וז תילימ .'ףשנל
 לש יתימאה ןכרע לע ונדמל םהמש ,הנצסה לש ןושארה קלחב רואיתה יטרפל שיש

 רפסמה־רענהש רחאל םג העיפומ 'ומכ' תילימה .רפסמה־רענה לשו יליל לש םהיתושופחת

 הל שי ןאכש אלא ,'ולפכוה ומכ [...נ וידממ'ש םלואב ללוחתהש יטמרדה יונישב ןיחבמ

 ןיחבהל ונתוא תבתנמ תילימה ןאכ .הכיחגמ וא הניטקמ אלו ,הלידבמ ,תגייסמ היצקנופ

 ,ןמאה לש הריציה השעמ ירפ ,יתיילשאה ולדוגל ןשיה םעה־תיב לש ישממה לדוגה ןיב

 ילכלכה ןבצמ לש וא תושופחתה לש ,דמעמה לש בולעה יפואב ריכנש ידכ אל ,תאזו

 .תיתונמאה הילשאה לש ארובה החוכמ רתוי דוע םשרתנש ידכ ,ךפהל אלא ,תויומדה לש

 רוכזאב םג תרכינ םוסקה ןומראב יתוכלמה ףשנה ךות לא םינויבאה דעצמ לש ותגילז

 בינגהל חרוט - תובר םינש רחאל רפסמה־רענה אוה אלה - רופיסה לש רגובמה רפסמהש

 זאו ,'החמש ונרק ןומיס לש ,תולודגה ,תומוחה ויניע'ש חוודמ אוה רשאכ רפיסה ףצרל

 תמרטה - 'גוגחיש הנורחאה םירופה תביסמ וזש זא ונעדי אל' ,אחרוא בגא ,ףיסומ אוה

 הנצסה לש ןושארה הקלח .לבאו ןדבא ,תוומ לש םיביכר חמשמה עוריאל הרידחמה עדימ

 אוהש ,תאז תמועל ,ינשה הקלח .םינויבא לש תיזוידנרג הכולהת ןיעמכ אופא בצועמ

 תיארפוא הנצסכ - דימ שרדא הז ןיינעלו ,ולוכ אל - ובור בצועמ ,יזכרמה קלחה

 יתנווכו ,'הירמ הרפוא'ה תרוסמב תוינייפוא תונצס דואמ הריכזמה תראופמ תיתוכלמ

 יהלש דעו תמדקומה קורבה תפוקתב התישארמ הפוריאב הרפואב טלשש יזוידנרגה ןונגסל

 .התרוצב דואמ תננגוסמו הלילצב תבגשנ התייה 'הירס הרפוא'ה .הרשע הנומשה האמה

 ונהנש םיזואוטריו םירמז ועציבש םיכורא םינומזפ ןיעמ - 'ופאק הד תוירא' הב ובלוש

 ןרפוס תורמזל ללכ ךרדב בתכנ הלא תורפואב רוביגה דיקפת .לע־יבכוכ לש דמעממ
 ברקבו הכולמה תורצחב העמשהל בור יפ לע הדעונ 'הירס הרפוא'ה .ןרפוס־וצמ וא

 לע םמצע תא תוארל םירומא ויה ,הכולמה תחפשמ ינב דוחייבו ,רצחה ישנא .הלוצאה

 ויפויב םיהדהל דעונש ראופמ גצימ :יזוידנרגה ןונגסהו תויומדה קשמ םג ןאכמו ,המבה

 .(Headington, Westbrook and Barfoot 1987, 11-52) ינוטקטיכראה

 םידימעמ ,ץיש דוד ,רפוסה לש דחא ןפ גציימה ,סקילפ לש םייקנעה ריקה־ירויצ

 ־רענה ירבדכ ,תכפוהה תיזוידנרג תיארפוא הנצס יהוז .'םיפתתשמ תבר ,תלתופמ הנצס'

 .'םוסק ןומראל םעה־תיב לש ןשיה הנבמה' תא ,רפוסה לש רחא ןפ גציימה ,רפסמה

 ןה ,יקורבה יארפואה סודומה לש ויקודקדו ויללכ לכב ובורב דמוע סקילפ ביצמש גצימה

 ונומראב ,'ידגאה ךלמה' ,שורושחא ךרועש התשמה - ינרצח־יתוכלמה רשקהה תריחבב

 ןה ;המוקמב השדח הכלמ תריחבו הכלמה שוריג - תיטמרדה היצאוטיסב ןה :ראופמה

 תושנ ,ויצעויו ךלמה ירש ,הכולמה תחפשמ - התשמב םיפתתשמה תויומד תריחבב

 טשוקמה לודגה עבוכה - תושובלתב ,ןבומכ ,ןהו ;הלאב אצויו םימוחשה םיסירסה ,רצחה

 ,תחדומה הכלמה ,יתשו לש התומד תב ,קוטשנייו יפוס לש השאר לע ססונתמה םיחרפב

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:46:11 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ץרווש לאגי 196

 ־תיארפואה הנצסה לש האיש .האלה ןכו ,קוטשנייו הנפד לש תראופמה םיצנשה תלמש

 םיפסאנה ובש עגרה אוה ,היפואו הגוס תיפוס םיררבתמ ובש עגרה ,תאזה תיקורב

 ומב - םיעמוש ,ויתוריק תא תורטעמ ,תוריבכה ,תולפכומה םהיתויומדש ,םעה־תיבב

 תא תעקוב ,הלעמ־הלעמ תקסונו קוטשנייו יפוס לש הנורגמ הלוע היראה תא' - םהינזוא

 .'םיבכוכמה םימשה רבע לא ןומראה לש םירומקה ויתוגג

 םיביכרמהש יפכ .הפוסב תטטומתמו תסרוק סקילפ רציש תיקורב־תיארפואה הנצסה ,םרב

 םא - םימעמעמו ינשה הקלח לש ותישארל םיגלוז הנצסה לש ןושארה הקלחמ םיינויבאה

 החמנ ,גלוז ינשה קלחב יזכרמה ביכרמה ךכ ,ולש תוכלמה רדה תא - המ־ןמזל קר יכ

 ־יתוכלמה רופיסה תרגסממ עיגפמב תגרוחה ,ותוא תמתוחה הדיחיה ךות לא גגופתמו

 השועו ןומראה לש םירומקה ויתוגג תא עקוב הכלמה לש הנורגמ אצויה לוקה .ינרצח

 התעיבט תובקעבש תויוחד־תורזומה תוטילפה תורענה יתש ,הניארו הניאצ רבע לא וכרד

 תומד לכמ רתוי תונמסמה ,וללה תורענה תא .תוכסמה ףשנ לטוב טעמכ ןהמ תחא לש

 תוזוחאו תוקבד ןהשכ דסח לש לוחכמב סקילפ רייצ ,האושה תוארומ תא רופיסב תרחא

 רתיל ,וללה םיידיבו .ןפוג ידצל תוטומש תוקדה ןהידיו היולבה ןתכימשל תחתמ וזב וז

 רייצה־ןמאה סחד ,'תוקירה ןהיניעב' אלו ,'תוגונעה ,תופרה ,תוכוראה תועבצאב' קויד
 .'םלועה בצע לכ תא'

 גציימה יסיקרנ־יטתסאה רענה ,הפיה ןידלוג אוה דסח לש לוחכמב הכוז אלש ימ

 .ץיש דוד ,רפוסה לש ףסונ ןפ - רייצה־ןמאה סקילפו רפסמה־רענה לש םדצל - רפסב

 זוחמ לא םימה ינפ לע הניארו הניאצ תא ךילומ אוה .ןברק םגו ןיילת םג אוה הז ןידלוג

 ,ןודבאה רהנ ינפ לע םיתמה םלוע לא םירטפנה תא ריבעמה ןפסה ןוראה השעמ ,םיתמה

 אלא .םייחה ץרא לא הזה עסמה ןמ רוזחל ,סואפרוא לע ומכ ,וילע רזגנ תעב הב ךא

 ךרדב לואשה עקר לע ויניעל םילגנה תוארמה לע ביגמ ,יסיקרנ־יטתסאה רענה ,ןידלוגש
 םותימה לש עירכמה ודמעמ לעש ,יגולותימה ררושמהו רמזה ,סואפרוא לש וזל הכופה

 אוה ךכבו ,(טול תשא ומכ) רוחאל טיבמ סואפרוא :ךשמהב דומעא ץיש לש ויבתכב ולש

 הסנמ הפיה ןידלוג וליאו ,יהולאה םוחתה לא ןנובתהל אלש ,וילע לטוהש יאנתה תא רפמ

 .םישקה תוארמה םע תודדומתהמ קמחתהל

 ,וללה תולפכומה תויומדה .םימעפ רשע ןידלוג לש ותומד תא רייצו חרט סקילפ

 ןפוג תחונתב ,ןלדוגב וזמ וז תונוש ,תיתאובבה תיסיקרנה ותוהמ תא תושיחממה

 .רפסמה ירבדב בלה תמושת ברמל הכוז ,תירישעה ,רתויב הנטקה תומדה .ןתעבהבו

 ןמיסו ונינפלש הנצסה תא םייסמה דרוקאה תא ץיש עבק וז תומד לש הרואית חרואב

 ךישמהו םינויבא לש תיזוידנרג הנצס־ינימב ליחתהש המ ,תישאר .םישגד ינש ונרובע
 ,תינש ;'םימיא הזחמ'ב םייתסמ 'הירס הרפוא'ה ןונגסב םיפתתשמ־תברו תלתופמ הנצסב

 תויומד םיראתמה םייקנע ריק־ירויצב ךישמהו םישפוחמ םדו רשב םדא ינבב ליחתהש המ

 תירולבה' אוה רתויב הב טלובה רבדהש תדמוגמ תומדב םייתסמ 'םייחה ןמ תולודג'
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 ־תילאפה ותוהמ תא טילבמה טרפ ותוא ,רמולכ ,'חצמה לע תשלוגה ,תינדרמה ,הבוהזה

 היארלו - תינסרהו התפמ תוהמ ,('הפיה ןובוהזה') הפיה ןידלוג לש תיסירביה תיסיקרנ

 .תסרוסמו תכחוגמ הדימב הב ךא - הניארו הניאצ תשרפ

 .ץיש לש תיתרגש־אלה תיביטרוגיפה הריחבה לע תוהתלו רוצעל םוקמה המודמכ הז

 םהיטלוקו האוש יטילפ תוריעצו םיריעצ - ויתויומד תא בצעל רפוסה רחב עודמ

 הרפוא' לש תינרצח־תיתוכלמה תנוכתמב - רבס ירומחו םוי ישק םיבשייתמ ,םירגובמה

 םיכלהמה ינש לש םתועמשמו םנויגה לע דומעל תוסנל םוקמה םג ילוא הז ?'הירס

 תעיבק - תאזה תיביטרוגיפה הריחבה תרגסמב עצבמ ץישש רתויב םייטמרדה םייתלילעה
 ,'קוטשנייו יפוס לש הנורג' ,הכלמה םא לש הנורגב אקווד תבכרומהו הכובסה הנצסה איש

 םיעמוש ,םסק השעמ ,וכותמ רשאו םעה־תיב ריק לע םייקנע םידממב ריוצמה רביא

 תא תעקוב ,הלעמ־הלעמ תקסונו [."] הלוע'ה תפנוכמה היראה תא םלואב םיפסאנה

 הניאצ לש רזומה ץובישהו ;'םיבכוכמה םימשה רבע לא ןומראה לש םירומקה ויתוגג

 ותומדש ,הפיה ןידלוג ,ןהלש ןיילתה לשו ,הזמ תיזוידנרגה ןומראה תנצסב הניארו

 .הזמ ,תדמוגמו תנטקומ ןמזב ובו תלפכומ

 לש רחא ןמורב רצרצק ןויע תועצמאב עיצהל שקבמ ינא וללה תוהימתל הנעמה תא

 תלילע ןיב הקודהה ןילמוגה תקיז לש תיקרבמ הניחב תועצמאב ,קויד רתיל ,וא ,ץיש

 תפיטע לע עיפומה רויצה ירוחאמ רתתסמה רופיסה ןיבל ימינפה הנויגהו הזה ןמורה

 ןמשה רויצ לש םולצת ספדומ ותפיטע לעו ,(1995 ץיש) םייטנ עביט אוה ןמורה .ןמורה

 9.ורומ בטסוג לש ולוחכמ ירפ /סואפרוא'

 ותניגנש יגולותימה ררושמהו רמזה לש ורופיס תא ראתמ ורומ לש 'סואפרוא' רויצה

 רכומ תוחפה קלחב דקמתמ ךא ,םיעלסבו םיצעב ,םייח ילעבב ,םדא ינבב ףושיכ הליטה

 הקידירואא לש התומ תנצסב ,הקידירואאו סואפרוא יאושינב קסוע וניא אוה .רופיסה לש
 םיסקהש רחאל ,םשמ ותרזחו לואשל סואפרוא לש ותדירי רופיסב וא השיכה שחנש רחאל

 לש ואיש תא וב תוארל ונדמלש עגרב דקמתמ וניא םג אוהו ,המוד ינכוש תא ותניגנב

 הקידירואאש קודבל ידכ רוחאל טיבמ ,םילאה יאנת תא רפמ סואפרוא ובש עגרה :רופיסה

 תנצס אקווד תדמוע רויצה דקומב .םימלועל התוא דבאמ ךכו - ויתובקעב תכלוה ןכא

 תורזחמ םש ,היקארתל רזוח אוה ותלוויאב חכונ סואפרואש רחאל :תירזכאה םויסה

 ינא ,ץיש .(Moreau; 1826-1898) ורומ בטסוג ידיב 1865 תנשב ריוצ ,ץע לע ןמש רויצ ,'סואפרוא' 9

 ,רפסה תפיטע לע עיפוי ורומ לש ורויצש שקעתה - רפסה ךרוע תויהל דובכה יל היה - בטיה רכוז

 .ריכמ היהי אל ותפיטע לע ססונתי הז רויצש רפסש ונעטו ורזח םירפסה תאצוה ישנאש יפ לע ףא
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 ,ןתוא החוד אוהשכו ,(לרוג תולא וא תונהוכ ולא תורחא תואסרגב) ריעה תושנ וירחא

 .םירזגל ופוג תא תוערוק ןה

 ונא תוילאטאפה היתואצות תאש ,סואפרוא לש ורופיסמ וז הנצס ןיב ןילמוגה תקיז

 סואפרואש בצ לש ןוירש יושע הניגנ ילכ ,הריל תזחוא הרענ - ורומ לש רויצב םיאור

 ןהייותיפל בריסש ררושמה לש םירוסייה עבש תורכה ושאר חנומ הילעו ,ולופאמ לביק
 איה ,םייטג עביט ןמורב רפיסה תקינכטו םיעוריאה תכסמ ןיבל - היקארת תושנ לש

 .תע םרטב ומלועל ךלהו םירפס המכ בתכש רפוס ,סכר ריאי לע רפסמ ןמורה .תפלאמ

 ןמו םינושה םירופיסה ןמ .הכרדב תחא לכ ,ומע ןהיסחי לעו סכר לע תורפסמ םישנ עבש
 ,רופיסהו רויצה ,םיטסקטה ינש .הקמקמחו תיתדיח תומד טא־טא הלגתמ םהיניב הבלצהה

 םיטסקטה ינשו ,תוינמקנ םישנ לש ןהידימ וילע אבש ,ותומ רחאל רצויה ןמאב םידקמתמ
 סואפרוא לש תורכה שארה תגצהב 'קפתסמ' ורומ .םירזגל ופוג תעירק טקא תא םירזחשמ

 תועצמאב הפוגה תעירק טקא תא זיחממ ,ותמועל ,ץיש ;ולש הרילה לע חנומ אוהשכ

 תמה רפוסה לש וייח תשרפ תא םירתבמ םה דחיש ,םישנה עבש לש םירופיסה תעבש

 .דחא ירופיס ףוג םעפ ויה הלא תוסיפש תעדה לע תולעהל השקש דע םיקלח תורשעל

 שמשמ תוינמקנ םישנ לש הצובק ידיב םירזגל ערקנה ןמא־רבגכ סואפרוא לש סותימה

 לוזגזגו ביטיןה ,ןושארה ןמורב לחה ,ולש םינמורה לכב יביטרוגיפ־יביטרנ ינש טוחכ ץישל

 ,הזה ביטרנה לש ירבוע עפומ .(1997 ץיש) לחנ וזבכ ,ןורחאה ןמורב הלכו ,(1978 ץיש)

 םדקומה רופיסב רבכ םייק ,תויסינויד םישנ ידיב םירזגל ערקנה ינילופא רבג ורקיעש
 .(1979 ץיש) ruvmn תונובדוהה םירופיסה ץבוקב רוא הארש ,'ותתימ ביבס וישנ עברא'

 ,קויד רתיל ,וא - וייח רופיס תא רזחשל רפסמה לש ונויסינ אוה הז רופיס לש וניינע

 בייח ינא [...]' :ומצע רפסמה לש ונושלבו ,רנייטש םדא ורכמ לש - ותומ רופיס תא

 רובשה ספיספה יקלח תא וידחי רבחל וחוכבש דיחיה ינא יתרתונ ףוס־ףוס .ךישמהל

 החיש אוה רופיסה לש ירוטרה ואיש .(216-215 ,םש) 'רנייטש םדא םעפ היהש המ - הזה

 הדלבה לש תיקסטורג יוסיכ תסרגכ הבותכה ,תמה רוביגה לש וישנ עבראמ שולש ןיב

 :ןמרתלא לש 'תישילשה םאה'

 .תמ אל אוה :םירמ

 ינא .ותודלי זאמ הנתשה אל רבד םוש .ופוס תארקל םידעוצ ונחנא .ןמז לש הלאש וז :םאה

 .ףורגאה ץחלב דמעמ קיזחה אל ופא לש ןידעה רועה .םד בזו עורק בש אוה .ותוא וכיהש תרכוז

 .תויניצרו תולודג ויה ןה .ולגתה ויניע .וינפ תא יתפטש

 .ותוא וכיה עודמ סופתל חילצה אל ןפוא םושב .בר ןמז הלאשב רהריה אוה :הליביס

 .יח ןיידע אוה :םירמ

 ומצע תא לטלטי אוה .םירהבתמ םירבדה םויה .הכוב יתייה דלי היהשכ .ול תגאוד ינניא :םאה

 .והזחב רוחהו םילשוריל

 .ויעצפ תא ץחרא ,אובישכ .וב לפטא ינא :םירמ

 אל באכה .תולאש לואשל קיספה אוה .ותוא וכיה עודמ ןיבמ אוה םויכש יל המדנ :הליביס
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 .ותוא וכיה עודמ ןיבה ףוסה תארקל .דוע ותוא דירטמ

 10.(241 ,םש) םשונ ןיידע אוה .ןוכנ אל הז :םירמ

 םירושק תוועמהו םצעומה יטמרדה דוביעהו יאפרואה םותימה לש גוליפאל תודמציהה

 הסנא .תויזוידנרג תויארפוא תונצסל ןמאכ ץיש לש הכישמל ךשוח לש תותובעב יתעדל

 בתוכ זנדמוג ליפ תורפ־^ב ז\בז\^ז\ חייט לע •.'תועדגיה /\m' הפהפיה ורפסב :ריהבהל

 ,סואפרוא לש יסאלקה רופיסה ןיב ,ותטישל ,םייקה קומעה רשקה לע דלפשריה לאירא

 'הירס הרפוא'הו ללכב הרפואה ןיבל ,םישנ ידיב תוומ וניינעש ,ולש גוליפאה דוחייבו

 הבהאה חוכב ענומה ןמאה' אוה ,דלפשריה ןעוט ,יסאלקה רופיסב יזכרמה למסה .טרפב

 ,הקיסומה חוכב תוומה חוכ לע רבגתמו ותבוהא תא וכותמ איצוהל ידכ לואשה לא דרויה

 לש הייח תורשפא תא תינש לטבמה והשלכ חוכ וא רצי לע רבגתמ וניא אוה ךא

 ,אוה ,יסאלקה רופיסב ררבתמ וניא וביטש ,הזה חוכה .(145 ,1994 דלפשריה) 'ותבוהא

 ,ןאכ .(םש) 'קהבומה ןמאה רבגה שפנב בכרומו השק םלוע לא חתפי ,דלפשריה יפ לע

 ,הטילש־רב וניאש ףחד ךותמ השיאה ןמ ררושמה־רבגה דרפנ ,תומלועה ןיבש לובגב

 לש] ויבגל השיאה' :'הפיה' לאו הריציה םוחת לא תימשגה הבהאה תא ריבעהל ידכ

 רופיסב סואפרוא לש ותומ .(146 ,םש)'הזומל ךופהל ידכ - תומל הכירצ התיה [סואפרוא

 תומקונ ןה .שקבתמ וליפאו ינויגה אופא אוה תויסינוידה םישנה ידיב יסאלקה יגולותימה
 .תונמאל ומצע תא שדקמו תימשגה הבהאל זב אוהש לע - ןתניחבמ ,קדצבו - וב

 :וושהו 10

 :הינש תךמואן .תורש תוהמא .תורש תוהמא
 ןקתשו לודג ינב - .הןלזון הימוד .ךתנ םער ףורגא

 .תרפות ול גח לש תנתכ הפ ינאו תורושב ודעצ םיקירה תוצוחב
 .ןאכ דע עיגי אוה .תודשב ךלוה אוה •ןקז־ימדא םיסנפ

 .תרפוע רודכ ובלב אשונ אוה

 םהנמ־אלו עגי ונרס ,שונא ותס
 - העות היניעב תישילשה םאהו •שארו תירחא ילב רטמו
 ...והומכ רקי יל הדד אל םלועב רוא ילבו ןולחב רנ ילבו
 האור ינניאו יתאךקל ךבא הכיא תורש

 .אוה הפיא תעדוי ינניא .שלש תוהמא

 ...הלש היסיר תא ץחור יכבה זא :תחא תרמואו
 ילואו .חנ אל דוע ילואו - .תעכ והיתיאר -

 ,חלשמ ריזנכ ,תוקישנב דדומ אוה .ןרפצו הנטק עבצא לכ וב קשנא
 .יהילא ,ךמלוע ביתנ תא טקשה םיב תכלהמ הינא
 (116-115 ,[ח"צרת] ט"ישת ןמרתלא) .ן־ותוו שאר לע יולת ימו

 ואר ןמרתלא לש 'תישילשה םאה' ןיבל ץיש לש 'ותתימ ביבס וישנ עברא' רופיסה ןיב רשקה לע דוע

 .141-139 ,1980 ץרווש
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 לש 'ואפרוא' איה תפומה תמגודו - ולש יקורב־יארפואה עוציבב םואפרוא רופיס

 ומוקמ תא .רחא לנויצר לע ססובמ - הנושארה הרפואל תבשחנה ,ידרווטגומ וידואלק
 .יאורהו םימת ,יריבא ןמא ספות יסאלקה רופיסב עוסשה םדאהו םלשומה ןמאה לש

 תינרצחה תונמאה לש םיקוחה תכרעמל התנענש ,'הירס הרפוא'ה רוביג ,הזה סואפרואה

 המוקמב ביצהו רגוב םדאכ ולש היגולוכיספה תא דביא'ש םדא אוה ,תיסאלק־ואינה
 תוחכונה לש יומיד םג איה לואשה יקמעמ לא הדיריה .(148 ,םש) 'רענ לש היגולוכיספ

 ,יסאלקה רופיסב ילרוגה הנפמה .הרעמכ התוא ףיקמה ישנה ךותה ךותב תירבגה תינימה
 .התורפהל ,השיאה תא תויחהל רבגה לש ובוריס ועמשמ ,הקידרואא רבעל םינפה תיינפה

 'הינפמ הגיסנו הלהב' תנמסמ הקידרואא רבעל םינפה תיינפה ,תאז תמועל ,יקורבה חסונב

 חסונב ספות הזומב תיצראה השיאה לש הרמהה השעמ לש ומוקמ תא ,רמולכ ;(םש)

 ןוצרמ־הדקע ועמשמש השעמ - יריבאה רהוטה םשב הינפמ החירב לש השעמ יקורבה
 .ימצע סוריסו

 חסונ ,יקורבה החסונב תיאפרואה הערכהה ןמ םיעמתשמה ימצעה סוריסהו ןוצרמ־הדקעה

 'דחוימה הרישה ןונגס :[םהלש] םוטפמיסה ךרד' ,דלפשריה ןעוט ,םישחומ ,'הירמ הרפוא'ה

 ךותמ םירשה' םירוביגה לש םיישארה םידיקפתהש ךכל םג ,ןבומכ ,ותנווכו - (150 ,םש)

 םירגתאה תארקל ונמואש' תולוק ,ןרפוס־וצמ וא ןרפוס ,םיהובג תולוקל ובתכנ 'תוומה

 'תראופמהו תטשוקמה היראל הכפהש "תיאפרואה המסילמ"ה לש םיכלוהו םיכבתסמה

 תושירדה תא ,םדצמ ,וביתכהו הלא םידיקפת רישל וביטיהש םירמזהש ךכל םגו ,(םש)

 ,הרושק התייה םיסירסה תעפות .Castrate ,םיסירסה ויה ,רתויב תוגלפומה תוינכטה

 - םג ךא ,תילותקה הייסנכב םישנ תרמז לע רוסיאל ,עודיכ
 - ונניינעל ,רקיעבו

 ,םיסירסה םירמזהש ,קורבה תפוקת לש (תויתוכאלמהו) תויכאלמה וא תוילותבה לאידיאל

 לש ויטעב .(Caider 1986 [1956]) תמלשומ הרוצב וגציי ,הענמנ תינימה םתוחתפתהש

 םירזגל רוביגה תעירקב םייתסהל תיקורבה המרדה הלכי אל (יתוכאלמ)יפוי לאידיא ותוא

 ,יתוכאלמ ןורתפ - לותבה ונב תא וילא ףסוא ולופא תאז םוקמב .סדיפירואא ןונגסב

 הרפוא'ה לש (תיתוכאלמ) תיזוידנרגה הקיטתסאה םע דחא הנקב הלועה ,הניכמ סקא סואד

 .(150-148 ,1994 דלפשריה) 'הירס

 רושימב םגו יטתסאה רושימב םג ,תיקורבה תויזוידנרגל םסק ילבחב ךשמנ ץיש

 םלועב םילהנתמ םיישממה םהייחש ,וירוביג תא ףשכמ אוה יטתסאה רושימב .יגולוכיספה

 .םימוסק םיבחרמב תובבוסה 'םייחה ןמ תולודג' תויומדל םתוא ךפוהו ,ימוימוי־יתרגש

 הבונזקכ רידת ולצא םיגצומ םירבגה־םירוביגה ,יגולוכיספה רושימב
 ותרדגה יפ לע ,וא -

 לאכ השיאל תסחייתמה "תללוחמה הבהאה" ירחא' םיפדורש ימכ ,םהוש ארויג המלש לש

 תא םיספות םה ץיש לש הסרגב לבא - (226 ,ד"שח םהוש) 'טקייבוא לאכ וא לטלטימ
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 תיתצלפמ תיבקנ תושי וזיא םהל הנמטש תדוכלמל ולפנש ימכ ,תונברקכ רקיעב םמצע

 .(216-209 ,1992 ץרווש)

 ןוצרמ־הדקעה ,ןאכ תוארהל םיסנמ ונאש יפכ ,התוא ךישממ ץישש תיקורבה תרוסמב
 ,ינאגפה רופיסה לש היצזינויספ ןעמשמ ימצעה סוריסה תלועפו תיאפרואה תומדה לש

 היסרווניא יהוז .ירצונה דסחהו םירוסייה רופיס לש לטיהב ילילאה ינוויה רופיסה תזחמה

 םעה־תיב תוריק תא תרטעמה תראופמה הנצסב ץיש לש ותודקמתה תא תקמנמה תיביטרנ

 ,'קוטשנייו יפוס לש הנורג' ,הכלמה םא לש הנורגב אקווד um ןיטריפ ,ןבל ןיטגיס ןמורב

 תקסונו [...] הלוע' תפנוכמה היראה תא םלואב םיפסאנה םיעמוש ,םסק השעמ ,וכותמש

 .'םיבכוכמה םימשה רבע לא ןומראה לש םירומקה ויתוגג תא תעקוב ,הלעמ־הלעמ

 The Queen's Throat: קירבמה ורפסב םואבנטסוק ןייו הארהש יפכ ,הכלמה לש הנורג

Opera, Homosexuality, and the Mystery of Desire, רתויב בושחה ישונאה רביאה אוה 

 לוק דוחייבו ,תולוקה םיעקוב הזה רביאה ךותמ .(Koestenbaum 1994, 154-175) הרפואב

 ןרפוס־וצמה וא ןרפוסה
 ־ה ,םיסירסה קורבה תפוקתב תופוכת ועציב ,רוכזכ ,ותואש -

Castrati - 
 השעמלו ,תוומה לע חורה ןוחצינ :הרפואה לש דוסיה תמת הא אטבמה לוקה

 םיעווגה םירוביגה ,דלפשריה ןייצש יפכ ,ןכש .הקיזומה תועצמאב ,םייחה לע םג

 - םירשו
 דרקנט ,בונודוג סירוב ,הקסוט ,ןמרכ ,הרונואל ,הנומדסד ,הדלוזיאו ןטסירט

 'הרפוא' היורקה תילקיזומה המרדה תינבנ ותארקלו וביבסש ןיערגה םה - םהימודו

 .(147 ,1994 דלפשריה)

 יטויפה ומלועב יזכרמ דמעמ אופא שי יקורב־יארפואה וחסונב יאפרואה סותימל

 הלוע ךכ .בכרומ דמעמ והז - וננוידב תערכמ הדוקנ וזו - םלואו .ץיש לש ישגרהו

 םיללכנה ,השעמל םיבושחו הרואכל םיילוש ,םייתונמא םיביכר המכ לש םמויקמ רוריבב

 ,םיעילבמה ,ולש םייקנעה תואקסרפה תא רייצל שגינ אוהש העש ץיש לש םילכה זגראב

 אוה וללה םיביכרל ףתושמה הנכמה .סואפרוא רופיסל ולש־ותסרג תא ,דימת טעמכ

 לש יפוא ,ינויקומ יפוא והז .םהלש ןיטקמה וא לידגמה ,לפכשמה ,ינייקחה יפואה

mimicrey, הז חנומל קינעה אבאב ימוהש תונשרפה יפ לע (1994, 85-92 Bhabha): 

 לב תועטל רשפא־יאש 'יציש דוד' ףוריצ וב שיש ,הפוצח 'ןושל תאצוה' ךות ינגעל יוקיח

 תושוחתו הכשח המיא םג ךא זוב לש קבא ילוא הוולמה ,והשמ ינודש ,ללוהתמ קוחצ

 רחב ץישש אופא הרקמ הז ןיא .המויא הדרחו תוספא וליפאו תובישח רסוח ,תונטק לש

 לבנרקה גח ,ימירופ תוכסמ ףשנכ ןאכ ונארקש תיקורב־היארפואה הנצסה תא בצעל

 לש היפב אלו הכלמה םא לש היפב היראה תא םישל רחב אוהש הרקמ הז ןיאו ,ידוהיה

 - המיתכחגה ןהו המצעה ןה תרצויה לק טסיהב הלפכה - הכלמה
 הרקמ הז ןיא רקיעבו

 תומדה ,אקווד הפיה ןידלוג לש ותומד רואיתב תבגשנה הנצסה תא םייסל רחב אוהש

 לבא ,הניארו הניאצ ומכו המאו הכלמה ומכ ,תלפכושמ איהשכ ,תיסירביה־תיסיקרנה

 .תרעזממה הייארה תיווז תשגדהב
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 המגוד .ץיש לש םירחאה וירופיסב םג לעופ ישגרו יתוגה ,ירואית ןויגיה ותוא

 רוביגה ,םומע ןיב mpik ןמורב רצוי אוהש תיביטרוגיפה הקיזה איה הז רשקהב תטלוב

 רצנדכובנ לש ומשכ ,'וכובנ' הנוכמה ,ולש לותחה ןיבל ,ןמורה לש - "ןבומכ - תמה

 ההוזש רידא ךלמ םש לע יורקה ,רכזה לותחה ןיב - םיינשה ןיב .ידרו לש הרפואב

 תונברקתה יכילהת םיללוחתמ ותומדבש ,ןמורה רוביג ןיבל ,רמנ וא הירא םע תופוכת
 תמקרנ - סרוסמ לותחל טא טא ךפוהה רמנ וא היראל לשמ ,םייביסנטניא ימצע סוריסו

 םויסל ךומס העיפומה הנצסב האישש תירופטמ־תימינוטמ ןילמוג תקיז רפסה ךלהמב

 תעב הבו ,לותחה ,וכובנל היתפשב תצמצממ ,סומע לש וגוז תב ,גשיבא הבו ןמורה

 הילע רבועש המו הל הלגנש המ .םומע לשו הלש הנישה רדח תלד תא תחתופ איה

 :תואבה םילימב ראותמ

 םא קודבל ליבשב קר ,קדס ידכ ,תוריהזב ,הנישה־רדח תלד תא תאז לכב חותפל הטילחה איהו
 ,הנישה־רדח לא השגינ איהו .תיבב הדבל איהש המיענ־אל השגרה הפקתנ םואתפ יכ ,םש אוה

 המדיק הרק חור .תלדה תא החתפ טא־טאו תידיה לע הצחל ,היסנכמב תובוטרה הידי תא הבגינ
 והשמש השוחתה תא הב ריבגה רבדהו ,ךושח היה רדחה .חותפ ןולחהש הניבה איהו הינפ תא
 ,לפאה רדחה תא הטבמב רוקסל התסינו הקפאתה עגר דוע .ונניא הארנכ סומעש ,רדסב אל

 לע יולת היה םומע .רואה תא הקילדה איהו הדחפ רבג דימ לבא ,וב הרייטצה תיללצ וזיאש
 אל הליחת .הרונמה לש םודאה ליהאב העגנ טעמכ ודי .הילא ובגו ,הטימל לעמש לזרבה זיז

 ונושל .וינפ תא התאר איהו טא־טא בסנ ופוג ךא .םשמ דריש ול רמול התצרו הרוק המ הספת
 .(210 ,1990 ץיש) םירוסייו ךוחיג לש תבורעת :הרזומ העבה ,דתיה וינפ לעו ויפמ הבברתשה

 בגשל ץיש לש ותריציב הנעמה איה־איה םירוסייו ךוחיג לש 'הרזומ'ה תבורעתה

 .'םיינקת'ה םייקורבה םייארפואה םיעטקה אוה רתויב קהבומה ושומימש ,יטמרדולמה

 םינעטמב הסומע ותריציש ,ץישל תרשפאמה תיטקנופרטנוק תינבת רצוי הזה הנעמה

 ,תפקשמ איה דבב דב לבא ,(pathetic fallacy) יטתאפ לשכמ רמשיהל ,םיציפנ םיישגר

 .ותריצי לש םילופכה הינפ תא ,רתויב קומעה חרואב

 ,'תלתופמ' הנצס לש הזכרמב ,הנומתה תיזחב .ם™ ןשריפ ,ןבל ןיטגיט ןמורב םג ךכ

 הכלמה תומד יהוז .היתוביבס לע תטלושה הלודגה השיאה תריוצמ ,'םיפתתשמ תבר'

 תעמשנ הנורגמש ,תשרוגמה הכלמה ,קוטשנייו יפוס המאו קוטשנייו הנפד :תלפכומה

 הקאה
 יזוידנרגה היפוא תא רתויב תקקוזמה הרוצב אטבמה יתונמאה ישונאה יוטיבה -

 תפוקת"ב התישארש ,(memento mori) "םיתמה תא רוכז" הנוכמה תירופיסה תינבתל הכישמ שי ץישל 11

 .קורבה תפוקתבו םייניבה ימיב תירצונה הרישב הכשמהו תיברעה הרישה לש ("הילהאגה") "תורעבה
 ,הילטיאבו סנבורפב ,תירצונה דרפסב ,תימלסומה דרפסב תירבעה הרישב םג החירפל התכז וז תינבת

 תוארל ןתינ ץיש לש תרופיסב תאזה תירופיסה תינבתל תוטלוב תואמגוד .296-278 ,ז"כשת ןיול וארו

 םלוע רע ןמורה תרתוכב ,ויבשוי ידי לע בזענש תיבב תוטטוש הניינעש ,גיסיבא ןמורה תחיתפב

 רפסה תפיטע תא רטעמה םוליצבו ,ינומלא ידיב םילשוריב ריק לע הבתכנש תבותכב הרוקמש ,הבח*

 .םילשוריב תיב לש ויתוברוחב דקמתמה ,זונררזיאזו תונוברוזגה
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 לוק ,2.סרוסמהו יתוכאלמה היפוא תא תעב הבו תאזה תיקורבה הנצסה לש בגשנה

 תיזואוטריו הרוצב וקיפהש לוק ותוא ,הכלמה לש הנורגמ עקובה ןרפוס־וצמה וא ןרפוסה

 לש רדוהמה זכרמה ןמ ונתוא ריבעמ אוה .םלשומ (vehicle) ךילומכ ןאכ שמשמ ,םיסירסה

 הז 'הזהמ' .'םימיא הזחמ' שחרתמ ,'םוסקה ןומראה' תולובגל ץוחמ ,םש .הילושל הנומתה

 .בגשנה ,יזוידנרגה ,יקורבה 'הזחמ'ה לש - דימת ,'םשי ,עקרב חכונה - לפואה דצ אוה

 תווחמ ,םיסקט עפושה ינרצחה יתוכלמה הילימה ןמ תוחוקלה תויומד תובככמ אל ןאכ

 םינפ תואושנ רצח תוריבג ,םיצעוי ,םירש ,תוכיסנו םיכיסנ ,תוכלמו םיכלמ :םינוניגו

 :םייביטמיטלואה תונברקה תוגיצנ תוספות הלא לכ לש םמוקמ תא .םימוחש םיסירסו

 ןהיתועבצאבש ,תישונא־אלכ תימדנה הזויבמיסב תויחה האושה תוטילפ ,הניארו הניאצ

 ןיילתה ,הפיה ןידלוגו ,הזמ ,'םלועה בצע לכ תא' סקילפ םחד תונידעהו תופרה ,תוכוראה

 .הזמ ,והשעמ תואצותב ןנובתהל ברסמה ,ומצעב בולע ןברק ,ןהלש

 חרואב תויתוכאלמ־תועצעוצמה תויקורבה תוכסמב םיעורקה םייניעה ירוחל דעבמ

 לכעלו םהב תופצל השקש םירוסיי תוזחמ ונל םילגנ ,הליחת הנווכבו ןיעדויב ,םזגומ

 לש הנורגמ הלוע היראה' ובש עגרל םיליבקמה - וללה תוזחמה לש םהיאיש .םתוא

 רבע לא ןומראה לש םירומקה ויתוגג תא תעקוב ,הלעמ־הלעמ תקסונו קוטשנייו יפוס

 'תוקירה ןהיניע' ןיב םירצונ־אל קפס םירצונ קפסש םישגפמה םה - 'םיבכוכמה םימשה
 סוריס תולמסמה ,ןוצרמ־תורוויעה ןהיניע ןיבל הניארו הניאצכ תוטלחומ ןברק תויומד לש

 .הפיה ןידלוג תמגוד תוירטנצוגא תויסיקרנ־תויטתסא תויומד לש ,ןווכמ ימצע

 םייונמה תרדס תא חתופה רפסכ שמשל am ןמומ ,ןבל ןשגיט ןמורה רחבנ 1988 ראוניב

 זא ולעפש תולודגה םירפסה תואצוהמ םייתש לש ףתושמה יל"ומה טקיורפה ,'הירפסה'

 רפסה תבצה .רתכ האצוה תיבו ,האירק ןמיס ירפס / דחואמה ץוביקה תאצוה ,לארשיב

 יפכ ,םלואו .ינונק םתוח ץישל קינעהל רורב ןויסינ לע הדיעה תיתרקויה הרדסה שארב

 לכיהל רצוי סינכהל הלוכי םייתוברת םעט יעבוק לש הטלחה ,תובר םימעפ הרוקש

 ושקיבש םיארוקה בור .םש ותוראשיה תא חיטבהל הלוכי הניא ךא יתורפסה הליהתה
 ינשרפה םילכה זגרא תועצמאב התוא חנעפל וסינ ץיש לש תרופיסה םע דדומתהל

 עקר לע .ובזכאתהו תורז ושח ,תוינונקה תוילארשיה תוריציל םיאתהש ירסומ־־יטתסאה

 תונש תישארבו םיעבשה תונשב תילארשיה תורפסב הטלשש תיטסילאיר־ואינה הקיטאופה

 ענומה 'םזגומ' יתוכאלמ יתונמא גצימכ ץיש לש תיקורבה הקיטאופה התארנ םינומשה

 המישרב ,המגודל ,ךכ .ןוטרק תויומד וב תובככמש יטמרדולמ השעמ רופיס ידי לע

 .2010 ינועמש לצא םג ךכ לע וארו 12
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 בושייל השק הריתס ןאכ תרצונ' :עטיב*. ןמורה לע ןמצלוה בתכ 'תחטושמ הבהאי המשש

 ודבוכ ןיבל םירמוחב עושעשה ,ןונגסה ,בוציעה יכרד לש תשגדומה היצזיטתסאה ןיב

 תוניצרב רמייתהל רשפא ךיא ומצע תא לואשל בייח ארוקה .יזכרמה אשונה לש ימוהתה

 םיחוטש ןוטרק־יריזגכ תוארנה תויומד תועצמאב סוראה לש םילפאה ויקמעמ לא לולצל

 ,יארחאו יניצר תורפס רקבמ אוהש ,ןמצלוה לש הלאשה .(64 ,2005 ןמצלוה) 'םיינועבצו

 תועצמאב תיקורב הריצי טופשל ןויסינמ ,ןוכנ אל םילכ זגראב שומישמ ,ינמודמכ ,תעבונ

 היה ןמצלוה םאה .תיטסילאיר־ואינ וא תיטסילאיר הריציל תומיאתמה תויטתסא תומרונ

 הזל דואמ בורק האשונש ,'ואפרוא' הרפואבש ךכ לע ידרווטנומ וידואלקל תונעטב אב

 אשונה לש ימוהתה ודבוכ' ןיבל 'תשגדומה היצזיטתסאה' ןיב הריתס שי ,גמיבא לש

 םיחוטש ןוטרק־יריזגכ תוארנה תויומד' לע לבוק היה אוה הזה רשקהב םג םאהו ?'יזכרמה

 .אלש ענכושמ ינא ?'םיינועבצו

 .םיידיימה ויארוק לש תויפיצה קפואל אופא המיאתה אל ץיש לש 'תמזגומ'ה תוילרטאיתה

 תוירבגה לדומ ןיב טלובה םאותה־יא היה להקה ןיבל וניב המודמכ דמעש רחא לושכמ

 סיסבב יוצמה תוירבגה לדומ ןיבל תילארשיה (הרבחבו) תרופיסב תע התואב טלשש

 תוינימה לדומו טרפב תוירבגה לדומ .וירפס לכב ץיש בציעש םיישפנ־םיישגרה םיכרעמה

 ןה םירבדה ינפ ויה ךכ .םיינטירופ םילדומ זא ויה תינונקה תילארשיה תרופיסב ללכב

 תירבעה שדוקה תורפס לש תשרויכ המצע תא הספת השדחה תירבעה תורפסהש םושמ

 םושמ ןהו ,םיעודי םירבדהו ,םהב אצויכו םינברה ,םיאיבנה יכישממכ םמצע ואר םירפוסהו

 ('ח"מלפה רוד'ו 'בושייה תורפס') ילארשי־ץראה הרשקהב תינונקה תירבעה תורפסהש

 וזככ םגו ,םיבשייתמ לש תורפס ,םירבדה לש םסיסבב ,התייה ('הנידמה רוד') ילארשיהו

 הבהאב תנגועמ הנניא ץיש לש תוקושתה תפמ וליאו .תוקהבומ תוינטירופ תויטנ הל ויה

 המוקמ תא ,עודיכ ,תספות איה תוינויצ תוריצי לש םוצע סופרוקבש ,ותדלומל םדאה ןיב

 םיטויסהו תודרחה תפמ םג איהש ,ץיש לש תוקושתה תפמ .השיאל רבג ןיב הבהאה לש

 היגולותימב ,רתוי ףא ילואו ,םגו ,תיטנמורה תינמרגה תוברתבו תורפסב תנגועמ ,ולש

 יעוריא םע דחא הנקב התלע ,ןוסאה הברמל ,רשאו ותודלי רחשב קניש תינחצרה תינוטבטה

 ומצעל סלפל ידכ קר אלו ,ילארשי תויהל ותלוכי לככ הסינ ץיש .ולש תמדקומה היפרגויבה

 תומישר בתכ םעפ ידמו ,םילדנס לענ ,ל''הצב ןיצק היה אוה .יתורפסה דסממה לא ךרד

 תומויאה ותודלי תונשב קוסיעה תא ,רומאכ ,שטנ ףא אוה תרחואמה ותריציב .םויה יניינעב

 ןאכ ,םירבגו םישנב קוסיעב ותוא רימהו ,ץראב רגהמ רענכ וילע ורבעש תושקה םינשבו

 היווה שוחרל הכישמה תוילמרונהו תויוושכעה ,תוילארשיה הטעמל תחתמ לבא .וישכעו

 היצזיטתסאב ,םימה ינפ לעמ הלועה ינתמיא ןוחרק לש ותגספ ומכ ,אצומ הל האצמש תרחא

 ,'םיינועבצו םיחוטש ןוטרק־יריזג'כ תוארנה תויומדב ,הרואכל ,ףדועה ןונגסב ,תשגדומה

 .'םייחהמ םילודג'ה םיינרצח־םייתוכלמה םיילרטאיתה םידמעמב ,ןבומכו

 ,ילארשיה ארוקה לש ומעט םע דחא הנקב ולע אלש ,וללה םייטאופה םינייפאמה
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 סואפרוא לש סותימה :ץיש לש ותריצי לולכמ תא סנרפמה סותימה תא דיל הפפככ ומאת

 הערכהה עגרש ,תינוטבטה היגולותימה ןמ תודוסי תפסותבו ולש תימייניב ימיה הסרגב

 המוצע האריו הכישמ תלמסמה הבוגת אוה ,הקידרואאל סואפרוא לש ףרועה תיינפה ,וב

 ־הדקע תומדב דגנ־תבוגת היתובקעבו ,הלודגה םאה לש םחרב תועלביה לש תורשפאה ןמ

 דואמ הרז התייהש תודרחו תוקושת תפמ תוטטרשמה תולועפ יתש - ימצע סוריסו ןוצרמ

 .םילארשיה םיארוקל התעשב

 היפרגוילביב

 תידוהי ,ןיירוא

 .rearm, 5.6.1987 תועידי ,'[זגב™ םלוע דע לע] םיילארשי םירמוח - םעפה' :1987

 ןתנ ,ןמרתלא
 .116-115 ,ביבא לת ,תורפסל תורבחמ ,ןרחב םיבכוכ :(ח"צרת) ט"ישת

 םהרבא ,ןבלב

 .םילשורי ,רתב ,תינרדוונונסופ תירבע תרופיס :תירבעת תרופיסב רזו*. לג :1995

 ןויצרוא ,אנתרב

 .ביבא לת ,םירבעה םירפוסה תדוגא ,ןורת^ת ר־\יטעב תילארשי תורפס •.םיבוטש :1993

 רנבא ,ןמצלוה

 ,26 חיש־ילע ,"'םודא ןשוש ,ןבל ןשוש" ץיש דוד לש ורפס לע :פוקסודיילקכ ןורכזה' :1989

76-69. 

 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,םויב תירבע תרופיס •.זעברד תפונ :2005

64-63, 158. 

 לאירא ,דלפשריה

 .ביבא לת ,ןתיב־הרומז ,םרצוונ לש תדרפהב ז1בז\*ד1 תיש לע •.'תועדויה ,ןת«' :1994

 הנח ,גיצרה

 לש םירפסה תאצוה ,םיבוגנשה תובש לש תילארשיה תרופיסב תוונגזנ .ינא :דזנואזו לוך?ד\ :1998

 .ביבא לת ,החותפה הטיסרבינואה

 ןר ,ליגי

 ,http://www.biogs.bananot.co.il ,ץיש דוד לש הזורפה לע :רפסמ םוקמב םישנ עבש :2008

30.6.2008. 
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 הידידי ,יקחצי

 ,14-12 חייפ־ילע ,'ץיש דודל לוחהו בשעה לע :תודידבה ךותמ הבהאה לא האירק' :1982

309-303. 

 לארשי ,ןיול

 .296-278 ,ול ץיברת ,'תטטושמה תילילה תומדהו תונועמה תוברח לע יכבה' :ז"כשת

 ןונמא ,תובנ

 ,יאשמ' ,רבד ;ץיש ,דלפלפא ,זפרוא ,ןושארה רודמה :ח"משת תירבע תרופיס' :1988

30.9.1988. 

 'ש ארויג ,םהוש

 .ד"מה ,ךוניח תוכרעמ תומר תאצוה ,ןאוח ןרדג הבונוק ,הוח :ןוי תפב הבהא :ד"שח

 לאגי ,ץרווש

 .141-139 ,11 האיר? ןמימ ,'ץיש דוד לש הנורחאה תונמרוהה לע :הרוצ תשפחמ היווח' :1980

 ,'רפתה דצ' ,לוחהו ביטעה ,ץיש דוד :ךותב ,'[רבד תירחא] ץיש דוד לש חוכה תלטוטמ' :1992

 .216-209 ,רתכ

 דוד ,ץיש

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,לוחהו ביטעה :1978

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,הנורחאה תוגמרוחה :1979

 .ביבא לת ,ןתיב־הרומז ,הכחא םלוע רצ ,1987

 ביבא לת ,רתכ ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,'הירפסה' ,סורא ןשוש ,ןבל ןשוש :1988

 .םילשוריו

 .םילשורי ,רתכ ,עטיבא :1990

 .םילשורי ,ונימוד ,בהוה ןמוי :1991

 .םילשורי ,רתכ ,'רפתה דצ' ,םישנ עביט :1995

 .ביבא לת ,הזורפ ,תונורחא תועידי תאצוה ,לחנ ומב :1997

 היתב ,ינועמש

 ,ץיש דוד ןויכרא תחיתפ לגרל ךרענש ןויע םויב האצרה ,'ץיש דוד לש ותריציב תודלי' :2010

 .4.5.2010 ,עבש ראב ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא

 ןושרג ,דקש

 .25.5.1979 ,יאשמ' ,רבד ,'הייקוקה ינב לש םמלוע' :1979
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 ץוביקה ,זווידדג תגזניגבב זביבביט* הברהב :ה ךרכ ,mo-mo תירביןזג ז\ר־\פיםז\ :1998

 .םילשוריו ביבא לת ,רתכו דחואמה

Bhabha, Homi 

1994: The Location of Culture, Routledge, London. 

Calder, Heriot 

1986 (1956): The Castrati in Opera, Riverrun, New York. 

Headington, Christopher, Westbrook, Roy and Barfoot Terry 

1987: Opera: A History, The Bodley Head, London. 

Koestenbaum, Wayne 

1994: The Queen's Throat: Opera, Homosexuality, and the Mystery of Desire, Vintage 

Books, New York. 

Schütz, David 

1995: Das Herz der Wassermelone: Deutsch-israelische Erfahrungen, Aus dem Hebräischen 

von Pavel C. Goldenberg, Mit einem Nachwort von Wolf Biermann, Ciaassen, 

Hildesheim. 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:46:11 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 םייניבה ימי תריש

 םייניבה ימיב ירבעה לוחה ררושמ

 תוברת רוביגכ

 יבוט ףסוי

 החיתפ

 לש - רתויב בושח םנמא - דחא טביה ךא התייה םייניבה ימיב תירבעה לוחה תריש

 ,דאדגבב תירישעה האמב ימלסומה־יברעה םלועה ךותב הרצונש השדחה תידוהיה תוברתה

 ימיב תירבעה הרישה תישאר ,עודיכ .םאלסאהו תודהיה ,תויוברתה יתש לש ןשגפמ דקומ

 דיקפת האלימ ףא הרישה .דועו בויאו םילהת ירפסמ ,האובנה תורפסמ חכומכ ,םדק
 לש טסקטה ןכש ,םינואגה תפוקתבו ל"זח תפוקתב ידוהיה םעה לש תדה ייחב יזכרמ

 ורבחתנ םיטויפ יפלא .םסרופמה טויפה אוה ,ריש תרוצב בותכ היה רוביצה תליפת

 המוצעה תובישחה .רוביצה תליפת תרגסמב םיעצובמ תויהל ידכ םלוכו ,וז הפוקתב

 ןושאר םוקמ תספות וז תיתורפס ,רגוסש ךכמ תחכומ ידוהיה םעה ייחב טויפל העדונש
 םייניבה ימיב לארשי תוליהק לש חורהו הרבחה ייח תא תדעתמה ,ריהקב הזינגה יפדב

 .(20-17 ,1975 רשיילפ) םייעצמאהו םימדקומה

 שמח ךלהמב .ןיטולחל המולע ןטייפה־ררושמה תומד ,הרואכל עיתפמ ןפואב ,הנהו

 ללכ ועדונ אל ,תישימחה האמל דע ,טויפה תלוכסא םויקל תונושארה םינשה תואמ

 םינטייפה תפוקת' םשב טויפה תודלותב הז ןמז קרפ הנוכמ ןכ לעו ,םינטייפה תומש

 יח רעושמה יפ לעש ,יסוי ןב יסוי אוה ומשב עדונש ןושארה ןטייפה .'םשה ימולע

 יפ לע אל ךא ,םינטייפה תומש ועדונ ךליאו תישישה האמה ןמ קר .תישימחה האמב

 האמה ןב ייניב לחה ,םינטייפה תטיש יפ לע אלא המצע הרישל ץוחמ והשזיא דועית

 והשלכ ףסונ רבד דמלל ידכ ךכב היה אל לבא .םיטויפה לע םמש תא םותחל ,תישישה

 דמעמ היה אל םינטייפלש איה הרורבה הנקסמה .(81-77 ,ן"שת יקסרימ) םינטייפה לע

 ישנא ויה תירישעה האמה דע הפוקתה לש םייתימאה תוברתה ירוביג .תוברת ירוביג לש

 - ל''זח תורפסב בטיה םידעותמה הרותה ימכח םיארומאהו םיאנתה רמולכ ,שרדמה תיב

 ,םהמ דחא לש ומשב םיאבומ שרדמ לכו הכלה לכ ,ןכש - שרדמבו דומלתב ,הנשמב

 ודועייש טויפהש איה רקחמב תלבוקמה העדה .ורבחמ םש םוליעב אבומ טויפה דועב
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 וחור יגיגהל אל יוטיב ילככ שמשל ןווכמ היה ,רוביצה תליפתב רמאיהל רמולכ ,יגרוטיל

 ןיא ךא .ורבחמ תעדות המלענ ןכ לעו ,םעה לש ויתושגרו ובל ישחרל אלא ורבחמ לש

 םניאש טעמכ םינטייפה לש םהיתומש ירהש ,ואולמב ןיינעה תא ריבסהל ידכ וז הקמנהב

 םהיתורודב וספתנ אל םה ,םהיטויפמ דבל '.םימי םתואמ לארשי םע תורפסב םידעותמ

 ,תיגולותימ םיתעל ,הצרעה החתפתה םינש תואמ רחאל קר .תובישח תולעב תויומדכ

 יריליקה רזעלא יפלכ םייניבה ימיב זנכשא ידוהי ברקב ןוגכ ,םינטייפה ינושאר יפלכ

 .(42 ,א ,1970/2 ןמרבה)

 תורודבו םרודב ,לארשי םע לש תוברת ירוביג ויה יאדוובש םינטייפה ינושאר

 עשתו םיעשת ןב ,1038 רטפנ)ןואג ייאה ברו (942 רטפנ)ןואג הידעס בר םה ,םהירחאלש

 ,םינואגכ םדוקפת ןיגב אלא םהיטויפ ןיגב התייה אל תוברת ירוביג םתויה ךא ,(םינש

 ־תינחורה םתוליעפ לשבו ,םעב הרותה דומיל לש הדימריפה שארב םידמועכ רמולכ

 ןיטולחל טעמכ המלענ תינטייפה םתריצי אקוודש ,רבדל היארו .תנווגמה תיתורפסה
 םתריציל וסחיי אל םמצע םה ףא יכ רבתסמ ,דועו תאז 2.הזינגה יפדמ אלא העדונ אלו

 םהב ומתחו םהיטויפמ םמש תא ללכ ךרדב ומילעה םה ןכש ,הבר תובישח תינטייפה

 וללפתהש תסנכה יתבב םיטויפה תא ועציבש םינזחה תומשב הארנה לככ ,םירחא תומשב

 שיקהל ונמצעל ריתנ םא .(249-246 ,ז"לשת רשיילפ ;224-223 ,א ,ב"משת יבוט) םהב

 אלש תורחא תויודע ךמס לע םג ,רעשל לכונ טויפה לש תמדוקה הפוקתה לע וז הדבועמ

 .םינזחה ,הליפתב רוביצה יחילש ויה םרקיעמ םינטייפה יכ ,ןמוקמ ןאב

 םידוהיה לש ילכלכהו יתרבחה ,ינידמה דמעמב לחש םוצעה רופישה םעש הארנ

 החתפתה ,יסרפהו יטנזיבה ןוטלשה תא ףילחה ימלסומה־יברעה ןוטלשהש רחאל ,חרזמב

 רוביג השענ ןטייפה־ןזחהו תסנכה תיבב הליפתה עוציבב תונזחה תעפות םג הדסמתהו

 לש ילקיזומה עוציבה לשב אלא ןזחה לש יתורפסה ונורשיכ לשב אל רוריבב תאז .תוברת

 תויציזופמוקל םיטסקט ףיסוהל שרדנ אוהש אלא ,תסנכה תיבב הליפתה תרגסמב םיטויפה

 םתואב להקה םעט יפ לע תוילקיזומה תושירדל ןמיאתהל ידכ תולבוקמו תועודי תוינטייפ

 הנכש הבש ,תיסאבעה תופילצה תריב ,דאדגבב תירישעה האמב רקיעב היה ךכ .םימי

 לשו הלוגה ישאר לש םבשומ םוקמ היה הבו רתויב הבושחהו הלודגה תידוהיה הליהקה

 ךשמבש ,ינאדרבלא תחפשמ המסרפתה םש .ןשארב ודמעש םינואגהו תולודגה תובישיה

 ינאדרבלא םייח ןב ףסוי םהבש םסרופמהו ,םינטייפ־םינזחכ הינב ושמיש תורוד השולש

 םימכח לש תומש תואמ םינומו לארשי תרות לש הלבקה תלשלש תא םיטרפמה םירוביח טעמ אל
 ,הנשמה שוריפל ם"במרה תמדקהו ןואג ארירש בר תרגיא ןוגכ ,םינואגה דעו הלודגה תסנכה ימימ
 תובוגת לעו םימודקה םינטייפה לע םייפרגויב םיטרפ רדעיהש הארנ .םינטייפל ללכ םיסחייתמ םניא

 וענמ ,םודקה טויפה לש םיינויערה םינכתה ןמ ינרדומה רקחמה לש ותומלעתהו ,םהיתוריציל להקה
 .םודקה ןטייפה לש תיתרבחהו תינויערה ,תישיאה ותומד תא תוותהל שדחה ןמזב םידמולמה ןמ
 .ו''נשת רשיילפ ;זי'צרת ידארב ואר ייאה בר לע ;ב"משת יבוט ואר ןטייפכ הידעס בר לע
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 תורחא תוליהקל עגונב םג תומוד תויודע תולוע הזינגה יבתכמ ךא .(11-7 ,ג"סשת יראב)

 רש רופיכ םויבש קשמד תליהקב ןזח לע רפוסמ לשמל ךכ .רתוי תורחואמ תופוקתלו

 להקה ונממ שקיב םייסשכו ,לוריבג ןבא המלש לש 'ןנואתאו ןנותשא' החילסה טויפ תא
 'ףסונ זורח רבחל ובלב 'ה ןתנ' ןזחה תודעכו ,טויפה לע ףיסוהל עוציבה ןמ בהלנש

 .(12 ,ם"שת ןייטיוג)
3 

 תוברת רוגיגכ יגרעה ררושמה

 האמה עצמא תארקל קר לחה תוברת ירוביגכ םיררושמה דמעמב ישממה יונישה

 אלש לוח יריש ןיגב אלא תסנכה תיב רובעב ובתכש םיטויפ ןיגב אל ךא ,תירישעה

 תמייק התייה אלש השדח תיתרבח תרגסמב ובתכנ הלא .תדה ייחל רשק לכ םהל היה

 ןמ .הפוקת התואב תיברעה הרבחה לש הרורב העפשהב הרצונו ידוהיה םעב זא דע

 תיברעה הרבחב רתויב בושחהו יזכרמה תוברתה רוביג היה ררושמה יכ אוה תומסרופמה

 תורוסמה ןמ םג אלא המצע הרישה ןמ קר אל הלוע רבדהש יפכ ,הילהאגה תפוקתב

 הרישה הלחה הילהאגה תפוקת ףוסב 4.םאלסאה תעפוה רחאלש םינשב ודעותש תובורמה

 - תירמוח האנה תבוט תרומת טילשל חבש - שדח דיקפת אלמל תיברעה
 ורצונ ךכו

 ימיב ררושמה דמעמ רתוי דוע קזחתנ הז דצמ 5.טילשה ןיבל ררושמה ןיב ןילמוג יסחי

 תוכלממב ןכו ,דאדגבב ךכ רחאו קשמדב הליחת התייה התריבש ,תיברעה תופילכה

 תובירי תוגלפמ ןיב יטילופ חוגינ ילככ השמיש םתרישש ,םיררושמה .תורחא תוימלסומ

 םהמ שי .םינושה םיטילשה לש םיעובק היוול ינב ושענ ,דמחומ איבנה ימיב דוע

 ימוכסב םהל למוג היה םיתעלש ,טילשה דובכל חבשה תגוסל השדקוה םתריצי בורש

 .םירידא ףסכ

 ינחורה הריציה םוחת השעמל התייה הרישהש ךכמ ףא העבנ יברעה ררושמה תרקוי

 האטיב ףא איהו ,ברע יאה יצחמ םמע ואיבה םיברעהש ,םאלסאה תדמ דבל ,דיחיה

 ואצי רבכש רחאל םיברעה יניע דגנל דימת דמעש תיברעה חורה לש לאידיאה תא

 הרבחה לע עדיל רתויב בושחה רוקמה הרישה התייה השעמל .ברע יאה יצח ימוחתמ

 ,619 ימע ,חתפמה יפ לע ,םש ןכו ,Goitein 1971, 119-124 ואר ןטייפכ ןזחה לעו ןזחכ ןטייפה לע

 .ס/ח"משת רוצילא ;76-72 ,ה"משת ץיבוניבר -,Cantors ךרע

 .118-62 ,ך"שת ןוסלוקינ ואר הילהאגה תפוקתב תיברעה הרבחב הרישהו ררושמה דמעמ לע

 םיירטס־ודה םיסחיה לע השדחה הפוקתב רקחמה תורפסבו םייניבה ימיב תיברעה תורפסב בתכנ תובר

 רתיה ןיב רפסמה ,הדוגיןל* ורפסב קישר ןבא תא ןאכ ריכזנ םייניבה ימי תורפסמ .טילשל ררושמה ןיב

 ינאיבדלא הגבאנ היה (הריחו ןאסג יכלמ) םיטילש חבשב הריש בתכש ןושארה יברעה ררושמה יכ

 ,(80 ,א ,1996 קישר ןבא) הילהאגה תפוקת ףוסב רמולכ ,תישישה האמה לש היינשה תיצחמב יחש

 ,1986 ירוכאפ) תירמוח האנה תבוט תרומת חבש יריש בתכש הילהאגה יררושמב דיחיה היה אוה ךא

 .2004 ינארוח לשמל ואר (בסכנו) האנהה תבוטו הרישה לע ללוכ רקחמל .(167
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 איה הרישה ־) 'ברעלא ןאויד רעשלא' עודיה טפשמה דמלמש יפכ ,המודקה תיברעה

 םיבושחה תורוקמה דחא ,ךכו .(372 ,ו''כשת ןודלכ ןבא) (םיברעה לש הירוטסיהה רפס

 לע דוחייבו ,םייניבה ימיב םיברעה לש הרבחהו תוברתה ייח לע רתויב םיטרופמהו

 .(967-897) ינאהפצאלא גרפלא ובאל (םירישה רפס)יגאנ^לא באתכ רפסה אוה ,םהיטילש

 םתברקו תימייניב ימיה תיברעה תורפסב םיברעה םיררושמל התייהש המוצעה הפישחה
 .םויה דעו זאמ םיברעה לש תירוטסיהה העדותב דובכ לש םוקמ םהל ונקה םיטילשל

 ,היהאתעלא ובא ןוגכ ,תירישעה האמה דע ויחש םילודגה םיררושמה ומסרפתנ דוחייב

 םיברעה ברקב חורה ישנא ילודגמ ויהש ,ירעמלאו יבנתמלא ,םאמת ובא ,סאונ ובא

 חיצנה ,ויטויפמ ומש תאו ומצע תא םילעהש ,ידוהיה ןטייפל דוגינבו .םימלסומהו

 תוראפתהה תביטחב רקיעב ,ותריש יחבשו ומצע יחבש תא ותריציב יברעה ררושמה

 6.תיברעה הדיצקב תביוחמ התוחכונש

 רשקהב הרצונש וזמ רתוי הברה תבכרומ תוברת רוביגכ יברעה ררושמה תומד םלוא
 היה תיברעה תופילכה תפוקתב ררושמה לש ירקיעה יתרבחה ודמעמ םנמא .ינרצחה

 ומוקמ תא שפיח ללכ ךרדבו טילשה רובעב חבש יריש בתכש ימכ רמולכ ,רצח ררושמכ
 םיררושמה ןמ םיבר לש םתריצי .ויתוסנכה תא לידגהל ידכ םינוש םיטילש תורצחב

 יפ לע ,חבש תריש התייה ,(49 ,ח"סשת יבוט) הנממ םיזוחא םיעשת ידכ דע ,םיברעה

 ,וז הריש ךא .בידנה טילשה לש וסיכ תא חותפל הרטמב הבתכנש ,הפונח תריש בור

 .תוברת רוביגכ יברעה ררושמה תא החיצנהש איה אלו ,רתויב טעומ היה תורודל הכרע

 ררושמה תא התשעש איה טילשה לא הקיזה ןמ תררחושמ התייהש תירישה הריציה אקווד

 ובא לש קשחהו ןייה יריש ,היהאתעלא ובא לש תוגהה ירישכ ,תוברת רוביגל יברעה

 .הגאפכ ןבא לש ןגה ירישו ירעמלא אלעלא ובא לש תוגהה יריש ,םאונ

 תמצמוצמ התייה םיברעה םיררושמה בור לש תינחורהו תיתורפסה םתוליעפ ,םוקמ לכמ

 הבש הליהקה לש תינחורהו תיתרבחה הגהנהה לגעמל וכייתשה אל םהו הרישה םוחתל

 ןיעמ יברעה ררושמה היה ךכ תמחמ .םנמז תב תיברעה המואה לש הזל אל יאדוובו ,ויח

 רסומה יקוח תא ךכ ךותב ערופ אוהשכ תונתנהנה לא ךשמנה םדא ,ונימי ןושלב ,ןיימהוב

 רבד ,ןיי תייתשלו תינימ תוליעפל עגונה לכב דוחייב ,םאלסאה יקוח תא ףאו םיישונאה

 ,םאונ ובא היה םיברעה םיררושמה לכבש ץורפה .םאלסאה תדב רומח רוסיאב רוסאה

 ךשמנ אוהש ךכ לע ריהצהו םינטק םידלי םע תוינימה ויתויווח לע השוב אלל רפיסש
 .םאלסאה תדלו ןארוקל ,דמחומל ביוחמ אוה ןיא יכ תויתנגפהב וזירכהב ,ןיי תייתשל

 רוביג לבקל תלגוסמ התייה אלש ,שדחה ןמזבו םייניבה ימיב תימלסומה־תיברעה הרבחה

 ןיא תוטודקנא ומקרנ וביבסשו ,רתויב םסרופמה יברעה ררושמה ילוא אוהש ,הז תוברת

 ,יבנתמ ירישב רקיעבו ,תיברעה הרישב תוראפתהה עקר לע דיגנה לאומש ירישב תוראפתהה לע 6
 יבהצר ואר לוריבג ןבא המלש לש תוראפתהה תרישב םייברע םיביטומל .234-219 ,ם"שת יבוט ואר

 .ד"משת
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 ךכ .תונוש םיכרדב םיירסומ־אלה םירישה תא ץרתל הצלחנ ,רתויב תולפלופמ ןהמ ,ףוס

 רשאכו ,הבושתב סאונ ןבא רזח וימי ףוסב יכ העדה םיברעה םירקוחה ברקב תלבוקמ

 םלועה תאו המצע תא ענכשל תירוס תרקוח הצלחנ םייליפודפה ויריש הנורחאל רוא ואר

 .(1981 םיעז) הירוגלאה ךרד לע אלא םטושפכ ולא םיריש ןיבהל ןיא יכ ולוכ

 תומדל ליבקמב תאזו ,יביטמרונ םייח חרוא יברעה ררושמה להינ אל ללכ ךרדב

 רקיעבו תינרצחה הרישה ןמ הלוע איהש יפכ ,תינרצחה הרבחב הקושחה־החפשה־הרענה
 םיגוחה יניעב תילילשכ ןבומכ הספתנ יברעה ררושמה לש וז ותומד .קשחהו ןייה ירישמ

 אל ולא לכב לבא ,(1994 דיז ובא לשמל ואר) םאלסאה תד תא םיגציימה םיילקירלקה

 ההובג דימת הראשנו התייה התרקויש ,המצע הרישה דגנכ תילילש השיג חתפל ידכ היה

 ןבא שידקמ הזנדקזגלא םסרופמה ורפסב ,לשמל ,ךכ .םיינחורה םהיגיהנמו םיברעה יניעב

 םיפירחה וירקבמ ףאו ,(386-374 ,ו"כשת ןודלכ ןבא) הרישב ןוידל םיבושח םיקרפ ןודלכ

 הרשע םיתשה האמה ףוסב םירצמב יחש ,ץראפלא ןבא רמע יטסימה ררושמה לש רתויב

 יריש תא הריבסהש תיטסימה ותסיפת ןיגב ותוא ופקת ,הרשע שולשה האמה תליחתבו

 וכרע לע רערעל וזעה אל ךא לאה תבהאל םיירוגלא םירישכ ולש םיזעונה הבהאה

 .(Homerin 1994) ררושמכ

 :טרבל ןב שנודו קודס ןב םחנמ

 דרפסב םיירבעה לוחה יררושמ ינושאר

 תוברת רוביג ירבעה ררושמה השענ תירישעה האמה ןמ לחה יכ ליעל ונעבקש רחאל

 ןיב סחיה לע לואשל םוקמ שי ,תיברעה תוברתב יברעה ררושמה דמעמ תעפשהב ,ידוהי

 ־דחה הבושתה ,ןלהל הארנש יפכ .תוברת רוביגכ יברעה ררושמה ןיבל ירבעה ררושמה

 הליחת ךא .ולא תויומד יתשל היה ףתושמה ןמ דואמ טעמ יכ איה וז הלאש לע תיעמשמ

 תוברת לש העפשהה הלחה זאמ םייניבה ימיב תידוהיה הרבחב ררושמה דמעמ תא רוקסנ

 יפ לע ןלהל השענ תאז .הב ךורכה לכ לעו הרישה לע רקיעבו ,לארשי תוברת לע ברע

 ןמזב תוברת רוביג לאכ דרפסב ירבעה ררושמה לא סחייתנ אל ךא ,ןמזה ינב תורוקמה

 תופקשה לש אצוי לעופ תובורק םיתעל התייה דרפס יררושמ לא תוסחייתהה ובש ,שדחה

 תרישל דהוא סחי הרשע עשתה האמב הלכשהה ישנא וחתיפ ךכ .תוינויערו תויתוברת

 ,תיתוברתה םתוחיתפ תא םיפקשמה תוברת ירוביג םיררושמכ וארש םושמ דרפסב לוחה

 7.'ןושארה ינויצה' ,יולה הדוהיל דהוא סחי תינויצה העונתה החתיפ ךכו

 היה טילשה לא רשוקמה רצח ררושמ לש דיקפת אלימש ןושארה ידוהיה ררושמה

 הרבחה ייח תרגסמב תירבע הריש בתכ אל הלהש אלא ,(915-900) אבקוע הלוגה שאר

 ;1988 ןורוד ואר יולה הדוהיל סחיה לע ;ז"צרת ינולא ואר דרפסב לוחה תרישל םיליכשמה סחי לע 7

 .ג"נשת ססרו :ט"נשת ץ"כ
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 אל אבקוע ךא .(932-908) ר־זתקמלא יסאבעה ףילכה חבשב תיברע הריש םא יכ תידוהיה

 תידוהיה־תיברעה הקינורכב רצק רוכזאמ דבל ,לארשי תוברתב ומושיר תא ללכ ריתוה

 תירישעה האמב ובתכש םידוהיה םיררושמה םג .(38 ,ס"שת יבוט) ילבבה ןתנ 'ר לש

 ושענ אל תיתליהקה וא תיתדה הגהנהה שארב ודמעש םידוהי םישיאל חבש יריש חרזמב

 אל ףא םה .םמוקמלו םנמזל רבעמ לארשי תודלותב םושיר וריתוה אלו תוברת ירוביג

 ןוכיטסורקאב םמש תא םותחל וגהנש ,םינטייפל דוגינבו ,םהירישב םמצע לע רבד ורמא
 ירה - ארז ידכ דע םיתעל ,הז יעצמאב הבורמ שומיש השענ םימי םתואבו - םהיטויפבש

 ןייצל שי דוע .םירישה ובתכנ םדובכלש םישיאה תומש תא םהירישב ומתח חבשה יררושמ
 רמולכ ,תיברעה הרישה ןמ םיעודיה ,בידנ-ררושמ יסחי תרגסמב ובתכנ אל ולא םיריש יכ

 ןיב ,הליהקה גיהנמל תיתימא הכרעה ךותמ אלא ,תיפסכ האנה תרומת חבש ריש רוביח
 .(52-49 ,םש) סנרפה היהש ןיבו תדה שיא היהש

 אל םנמא ,תירישעה האמה עצמאב יחש קורס ןב םחנמ היה וללה םיררושמה דחא

 אוה .תוברת רוביגל בשחנש ןושארה ידוהיה ררושמה אוה ,הרואכל .דרפסב אלא חרזמב

 תועצמאבו דרפסבש הבודרוקב טורפש ןב יאדסח לש רצחה ררושמ דיקפת תא אלימ

 היהש ,(119-101 ,ו''נשת רשיילפךמריש) ונורטפ לש בוטה ־ומש תא םיברב םסרפ ויריש

 תימלסומ תוכלמ תרגסמב דואמ ריכב ינוטלש דיקפתב ןהיכש דרפסב ןושארה ידוהיה

 רוביח לכב זאמ עדונ ררושמכ קורס ןב םחנמ לש ומש .הבר תינידמ המצע וידיב זכירו

 לש םש עדונ אל ,ןכ תמועל .םהלש תינחורה הירוטסיהב וא דרפס ידוהי תודלותב קסועה

 - תועידי ונידיב שיש ףא ,דרפסב וינפל לעפש ידוהי םכח וא רבחמ לש ללכבו ררושמ

 םחנמ תא דחיי המ אופא איה הלאש .הלאכ םישיא לש םתואיצמ לע - תובר אל םנמא

 ןיידע ותריש תניחבמש דוחייב ,תוברת רוביגל ותיישעל איבהו דרפסבו חרזמב וימדוקמ

 ימגד יפ לע הבותכה םייניבה ימיב תירבעה הרישה לש השדחה הלוכסאל ךייתשמ אוה ןיא

 תיתורפסהו תירישה ותוליעפב תורושקה תוירקיע תונוכת יתשש המוד .תיברעה הרישה

 :וימדוקמ והונישש ןה ללכב

 לוח יריש תביתכ רמולכ ,תסנכה תיב ילתוכל ץוחמ לא תירישה ותוליעפ תאיצי .א

 הרקמבו ,השדח תיתרבח תרגסמל אלא תינרמשה תיתדה תרגסמל םידעוימ םניאש

 םלועבו דרפסב תידוהיה הרבחב רתויב הבושחה תומדה לש המשב הרושקה וז ,ןנד

 לש וז לע הליצאה יאדסח לש המוצעה ותרקויש קפס ןיא .םימי םתואב ללכב ידוהיה

 יאדסח לש םיישיאה ויכרצל סיוגמ היה הז ררושמ לש וטע ,השעמל .ותוסח ןב םחנמ

 ףרוצ הז רישו ,םירזוכה תכלממל חבש ריש םחנמ בתכ ךכ .תינידמה ותוליעפלו
 ןמחרלא דבע וכלמ םשב הקוחרה הכלממל החלשנש יאדסח לש תינידמה תרגיאל

 .יאדסח לש וירוה תריטפ לע הניק ןכו ,ישילשה

 הכלהה ימכח םע הנמנ אלש דרפסב תידוהיה הליהקב ןושארה שדחה ליכשמה ותויה .ב

 ןושלל ףיקמה ןולימה אוה אלה ,ןושלה םוחתב יתטיש יעדמ רוביח בתכו ל"זח תורפסו
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 הללכ אל ןיידע הז ורוביחב תינשלבה ותטישש ףא .יתרבחמ' םשב עודיה ארקמה

 התוויה איה ,שרושה תויתוא שולש רבדב םיברעה ןושלה ימכח ועבקש ןורקיעה תא

 ךרד לע ארקמה תנבהל רתויב ליעי ילכ ,םימי םתואב לארשי תמכחב ןנערמ שודיח
 .הידעס בר לש וחוכמ לארשי םעב זא הקזחתהו הכלהש המגמ ,אקווד טשפה

 לוחה תריש לש השדחה הלוכסאה דסיימ ,טרבל ןב שנוד היה תוברת רוביגכ ונממ בושח

 תמר תוישיא התוא לש הרצחב םחנמ לש רמה והרחתמו ריעצה ורוד ןב ,דרפסב תירבעה

 ,דאדגבל וירוה םע ותודליב רגיה ,וקורמבש סאפ דילי ,שנוד .טורפש ןב יאדסח ,הלעמ

 יללכ לכ יפ לע ירבע ריש בתכש ןושארה ררושמה היה אוה .הידעס בר ינפב דמל םש

 תידוהיה הליהקה ברקב הפי ןיעב לבקתנ אל הז ושודיח ,הארנה לככ .תיברעה הדיצקה

 הידעס בר ורומ לש תרשופה ותבוגת יפ לע טופשנ םא ,חרזמב תינרמשהו תדסוממה

 ררושמ .(131 ,ס"שת יבוט) יברעה לקשמה יפ לע םיבותכה ויריש תא וינפל איבה רשאכ

 רחאל תובר אל םינשו חרזמב ומוקמ תא אצמ אל ,תירבעה תורפסב השדח ךרד ללוס ,הז

 לש ןהו תיברעה תוברתה לש ןה ,םימי םתוא לש 'שדחה םלועה' ,היסולדנאל רגיה ןכמ

 ןמחרלא דבע לש ודודיעבש ,יאדסח רצחב ומוקמ תא אצמ הרהמ דעו ,תירבעה תוברתה
 תושאר לש םיידוהיה תודסומב דרפס ידוהי לש םתולת קותינל לעפ ותכימתבו ישילשה

 8.דאדגבב תונואגהו הלוגה

 ,םחנמ ןיבל וניב םוצע ישיא חתמ עבטה ךרדב הרצי יאדסח רצחב שנוד לש ותוטלקיה

 רבעמ ךא .בידנה תורישב ונממ קיתוו שנודמ שישק ףא אלא דרפס ןב קר אל היהש

 ,השדחה תוברתה רוביג היה םהמ דחא לכש ,וללה םישיאה ינש ןיב תישיאה תורחתל

 םידימלת ופרטצה הז קבאמלו ,וגצייש תוינשדחה תוטישה יתש ןיב ינורקע קבאמ חתפתה

 ותואב תוברתה רוביג לש ותומד לע חצינו שקיע קבאמ ןאכ היה ,השעמל .דצ לכמ

 תאו קבאמה תוהמ תא ןיבהל ידכ .םיבר תורוד ךשמל העבקנש תומד ,היסולדנאב רוד

 םחנמ לש תיגרט הסובתבו שנוד לש רורב ןוחצינב םייתסנ אוה יכ הליחת ןייצנ ותועמשמ

 ידיב סרהנ ותיבו רהוסה תיבל ךלשוה ףא אלא רצחב ודמעממ חדוה קר אלש ,שישקה

 .(13 ,ו"נשת רשיילפךמריש) תוארקל ותייטנ לשב הרעשהה יפל ,יאדסח יחילש

 המודב אלש ,תידוהיה היסקודותרואה לש סוזנסנוקה ךותב יתוברת קבאמ הז היה

 יאדוובו תירישעהו תיעישתה תואמב חרזמב םיארקה ןיבל םיינברה ןיב יתוברתה קבאמל

 ןיבל םיקודצה ןיבו לארשי ינומא ןיבל םינווייתמה ןיב יתוברתה קבאמל המודב אלש

 שומישה .א :םהידימלתו שנודו םחנמ וקלחנ םיניינע ינש לע .ינשה תיבה ימיב םישורפה

 ,תירבעה הרישה לע הרזה תיברעה הרישה תעפשהל לשמ אלא היה אלש ,יברעה לקשמב

 יפ לע םא ,ירבעה שרושה תסיפת .ב ;המצע ךותב תסנוכמ התייה םימי םתוא דעש

 םא ,תיברעה ןושלה רבדב םייברעה ןושלה ימכח תעיבקכ ,תויתוא שולש וב שיש ןורקיעה

 .139-119 ,ו"נשת רשיילפ־ןמריש ואר ןושלה רקחו הרישה םוחתב יתורפסה ולעופו שנוד לע
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 ,הידעס ברב ואצמ וידימלתו םחנמ .םינטייפה לכ וגהנש יפכ ,הז ןורקיעמ תומלעתה ךותמ

 םג היסולדנאמ הספ אל לארשי םע לש יביטמיטלואה ינחורהו יתרבחה גיהנמכ ותרקויש

 לע רומשל הנווכ ךותמ ,וללה םיניינעה ינשב םתטישל דעס ,ותומ רחאל תובר םינש

 םיוסמה חתפהש ררבתה דואמ רהמ ךא .תיברעה תוברתה תעפשה ינפמ תירבעה תוברתה

 ףאו ,שנוד ודימלת ידיב ןיטולחל טעמכ ץרפנ תיברעה תוברתה לא הידעס בר חתפש
 ,וללה םימוחתה ינשב הידעס בר לש ותריצי ימורמל שנוד עיגה אל ןשלבכו ררושמכש

 .הידעס בר ורומ לע ףא אלא םחנמ והרחתמ לע רובגל קר אל ודיב הלע

 תוברתל תינענה וז ,היסולדנאב השדחה תידוהיה תוברתה רוביגכ ודמעמ תא ססבל ידכ

 .א :םייסומלופ םירוביח השולשל וטע תא שנוד סייג ,םדוקמ לבוקמה ןמ רתוי תיברעה

 לע תרוקיב ובו יאדסח דובכל בתכש חבש ריש .ב :םחנמ 'תרבחמ' לע יתרוקיב רוביח

 ןואג הידעס בר ירבד לע 'תובושת' בתכ - לוכמ בושחו .ג :םחנמ לש תינשלבה ותטיש
 ןורקיעב בשחתה אל םהבש ,ארקמל הידעס בר ישוריפ לע תוגשה םייתאממ הלעמל ובו
 םג ,םהיתורודל דרפס יררושמ לש םרוביג שנוד השענ ךכ 9.שרושה תויתוא שולש לש

 םויכש ,תינושלה ותטיש .תיתורפסה םתמר תניחבמ ךורע ןיאל וילע ולעש ולא לש

 דבורב ידעלב שומיש תטקונ ,('תיטסירופ'ה) 'תינרהטה הטישה' התונכל רקחמב לבוקמ

 ,קודקדה תניחבמ ןהו ןוקיסקלה תניחבמ ןה ,הרישה ךרוצל תירבעה ןושלה לש יארקמה
 הרישב ותטיש .םחנמו הידעס בר תטישל יקלח דוגינבו םינטייפה תטישל רומג דוגינב

 םיקהבומה םימגדה ,העוטקמה הריעצה התבו הדיצקה ןכש ,ןיררוע אלל איה ףא הלבקתה
 םיידעלבה םימגדה תויהל וכפה ,תירבעה הרישל םסינכה שנודש תיברעה הרישה לש

 ספתנ שנוד יכ ןיוצי .(חשומה) רוזאה ריש תעפוהל דע דרפסב תירבעה לוחה תריש לש

 הפיקמהו המלשה םיטויפה תכרעמ ןכש ,לוחה תריש לש רשקהב קרו ךא תוברת רוביגכ
 יררושמל תפומ םגד השמיש אל ,םודקה טויפה לש ןשיה ןונגסב בתכש ,רופיכ םויל

 הידוזורפה ,ןושלה תניחבמ - שדוקה תרישב שדחה ןונגסה ידסיימ .וירחא ואבש דרפס

 ,ינשה רודה ןב ,לואש רמ ןבא קחצי םה ,והוצמיא דרפס ינטייפש ןונגס - תונויערהו

 .ישילשה רודה ןב ,לוריבג ןבא המלשו

 ךוניחה תכרעממ דרפנ יתלב קלח הרישהו קודקדה ושענ שנוד ימימ ,םינפ לכ לע
 לש ותרשכהמ קלח ויהש יפכ ,ידוהי ליכשמ לכ לש עדיב ביוחמ דוסיו דרפסב ידוהיה

 ןילמוג יסחי ורצונ דרפסב לארשי תוליהקבש איה םירבדה תועמשמ 10.ימלסומ ליכשמ

 ןב שנוד וניא הידעס בר לע 'תובושתיה רבחמ שנוד יכ םירקוחה ברקב העדה הטשפ ןורחאה רודב 9
 םוקמה ןאכ אלש ,םינוש םימעטמ ךא .ו''סשת ןוזח לצא ךכ לע וארו ,רחא םדא אלא עודיה טרבל

 .עודיה ררושמה אוה 'תובושת'ה לעב יכ ןכל םדוק החוורש העדב ינא קיזחמ ,םטרפל
 ידוהי לש ךוניחה ירדסב הרישה תביתכו הרישה תללכה לע םייניבה ימי תורפסמ תוברה תויודעל 10

 ךוניחה תכרעמב הרישה תארוה לע ;61-58 ,ו"נשת רשיילפךמריש ואר םייניבה ימיב סנבורפו דרפס
 .Homerin 1994, 22 לשמל ואר תימלסומה
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 תיגרוטיל הניא הז ררושמ לש ותריצי .הב יח אוהש הרבחה ןיבל ררושמה ןיב םישדח

 לכ ךשמב לבוקמ היהש יפכ ,תסנכה תיב יכרוצל קרו ךא תדעוימ הניא רמולכ ,דבלב

 ,שדחה ירבעה ררושמה לש וטע ירפ .םודקה יחרזמה ירבעה טויפה לש הכוראה הפוקתה

 םייתוברתה םיכרעה תא התעמ אטבמ ,תחאכ שדוקה תריש םוחתבו לוחה תריש םוחתב

 תוברתה יפלכ רתויב הבר תוחיתפ םימי םתואב הלגמה ,תידוהיה הרבחה לש םיינחורהו

 ־ששחבו םידודמ םידעצב םירבדה ושענ הליחת .היח איה הכותבש תימלסומה־תיברעה

 יפלכ חתפיהל הלחה רבכ םנמאש ,השדחה תיחרזמה הלוכסאל ךייש ןיידע םחנמ .המ

 לילכ ררחתשהל זעה אל לבא יגרוטיל ךרוצל אלש םיריש בתכ אוה ;תבבוסה תוברתה

 םייתורפסה 'םיווקה תא הצח' רבכש ,שנוד ףא .םודקה טויפה לש םייתורפסה ויכרעמ

 'ןשית לא רמואו' ,וירישמ םיינשבו ,תיברעה הדיצקה לש םיידוזורפה היכרע רבע לא

 אלש בטיה רהזנ ,טורפש ןב יאדסח רצחב ךרענש ינתנהנ התשמ ראית ,'המכח יבל העדיו

 איה ,תיניטרבילה הקושחה לש תילנויצנבנוקה תומדה תא התשמה תוגונעת ללכב סינכהל

 הניחבמ רתויב תקפקופמ תומד ,תיברעה הרישה ןמו תיברעה הרבחה ןמ העודיה 'הניק'ה

 קר אל ךא ".הרבע רבדל השמיש תדקרמכו תנגנמכ ,תרמזמכ הידיקפת דבלמש תירסומ

 ,ןכ לעש ,הללכב תונתנהנה אלא תידוהיה הרבחב לודג ישוק ררוע ןימב ךורכה גונעתה
 הייהנה לע הלילשו תרוקיב ירבד וירישב שנוד דימעה ויתוגונעתו התשמה רואית דגנכ

 םימיוסמ םיידוהי םיגוח לש תוברקתהה לעו תונתנהנה לע תרוקיבה ,עודיכ 12.םהירחא

 רבכ העבוה הללכב ההובגה תיברעה הרבחה לשו םייברעה םיטילשה לש םייחה חרואל

 לארשי ימכח ידיב ךכ רחאו ,םיארקה ימכח ידיב אקווד ,תיעישתה האמב דוע ,חרזמב

 וללכ 13.הרשע םיתשהו הרשע תחאה תואמב (ם"במרה) םירצמבו (הדוקפ ןבא ייחב) דרפסב

 היינשה תיצחמב תידוהיה הרבחב תוברת ירוביגל ויה ,שנוד ונממ רתויו ,םחנמ ,רבד לש

 תויתרבחהו תויתוברתה תורומתל ןכ יוטיב םהירישב ונתנש םושמ תירישעה האמה לש

 התייהו תידוהיה תוברתה ןמ דרפנ יתלב קלח התשענ הרישה ,ללכב 14.וז הרבחב ולחש

 ןייטיוג) חרזמה תוצראבו דרפסב לארשי ידלי לש םידומילה תינכתב עבק ךרד היוצמ

 .(48-41 ,ו"סשת יבוט ;Schirmann 1954, 237 ;ומ-המ ,בי'כשת

 ינב םיררושמה יניעב הרישה םוחתב תוברת ירוביג ובשחנ ,שנוד ודצלו ,םחנמ

 ישילשה רודה ןב ,לוריבג ןבא המלש שקבמ רשאכ ,ךכ .םהירחאל םהל םיכומסה תורודה

 הנמאתע ואר המודקה תיברעה הרבחב ןימהו רודיבה ימוחתב הניקה לש םייגולופורתנאה תורוקמה לע 11
2008. 

 אלו ,םהילע תרוקיבלו דרפסב תונתנהנה ייחל שנוד לש וסחי ןיינעב םירקוחה ועיבה תונוש תועד 12

 .(רשיילפ תעד 128 הרעהבו ןמריש תעד םינפב) 125 ,ו"נשת רשיילפ־ןמריש ואר .המכסה ללכל ועיגה

 תרוקיב לע :Safran 1979 ואר ייחב תרוקיב לע ;39-38 ,ס"שת יבוט ואר םיארקה ימכח תרוקיב לע 13
 .Tobi 2010, 422-466 ואר ם"במרה

 ;ז"סשת ןזח :ב"ישת סייו ואר לוחה תרישב התופקתשה לעו הפוקת התואב דרפסב תידוהיה הרבחה לע 14

 .ח"סשת יבוט
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 דיגנה לאומש תא חבשל ,םינש הרשע שש ןב ותויהב ,(1050-1020 ךרעב) דרפס יררושמל

 :וז ןושלב וריש תא חתופ אוה ,ותריש לע

 טרבל רנב תמ לאומש

 וילא דאמ ונילכו
 1נכ ילע תדמ^ו

 (204 ,א ,ו"טשת ןמריש) ונה ךנה םלואו

 םיררושמ ינש יפלכ הכרעהב לדבהה תא יאדווב ףקשמ ,םחנמל אלו ,אקווד שנודל סוחייה

 חתופ ךכ .הרישה ךרע תניחבמ סוחייל יואר ררושמכ רכזומ םחנמ םג ,םינפ לכ לע .ולא

 :ומצעל בישמו ולש תוראפתהה ריש תא ,ישילשה רודה ןב רחא ררושמ ,הנאקתלא ןבא השמ

 םירבןקמ הליןן םק שנודה

[•••] 
 םחנמ ימ וא רומא שנוד ימו

 [...] !ידגנל םה ספאו ןיא אלה

 ?םירוציל םחנמ תא היחהו

 ?םיררושמה לכ ימו ןובא ימו

 '5(145 ,םש1

 יניעב םג תוברת ירוביגכ טרבל ןב שנודו קורס ןב םחנמ ורייטצה ולא םירבד ךמס לע

 הרישה תודלותבו םייניבה ימיב תידוהיה תוברתב בושהה םדמעמ .ינרדומה רקחמה

 תירבעה הרישה ירקוח לודג ,ןמריש םייח ידיב דעל חצנוה הפוקת התוא לש תירבעה

 סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה לש היגולותנאה ,םיילטנמונומה וירפס ינשבש ,דרפסב

 יררושמ ינושארב - ןבומכ ,קדצב - םביצה ,תימלסומה דרפסב תירבעה הרישה תודלותו

 ןמריש רבכ םלוא 16.(139-101 ,ו"נשת רשיילפ־ןמריש -,41-3 ,םש) וז ץראב םידוהיה לוחה

 הרישה תובא לש םתריצי תחכתשמו תכלוה' ישילשה רודה רחאלש ךכל ותעד ןתנ

 אל םייניבה ימי ימכח ,תאז תמועל .(129 ,ו"נשת רשיילפ־ןמריש) 'דרפסב תירבעה

 17,זגלביקדג רפמב םריכזהלמ לילכ ענמנ דוד ןב םהרבא 'ר ,לשמל ,ךכ .רתויב םובישחה
 אוהשכ ,ירישה םחוכב לוזלז עיבהו תורופס םילימ אלא םהל שידקה אל ארזע ןבא השמו

 ונייטצה אל ךא הריש ובתכ םנמא וטופישלש ,ןושארה רודה ינב םיררושמה ןיב םללוכ

 דאדגב דילי יולה טארבל ןב שנוד םירבחמהו םיררושמהו םינקיאזורפה ןמ דועי :הב

 רבד רתונ אלו ףסונ רבד וילע עדונ אלש ינשה וא ןושארה רודה ןב ררושמ היה ןאכ רכזנה ןדבא 15
 לצא רכזומה הנאסילאמ הררש ןב ןובא אוה ילוא ;(ןלהל ואר) יזירחלא לצא רכזנ אוה ךא ,ותריצימ

 ןיקלה ש"א הטוס ירבעה ומוגרתב ;67 ,ה"לשת ארזע ןבא) טימידהר זצימילה רפינב ארזע ןבא השמ

 ןיקלה .(הז רוביחמ ןלהלש תואבומב ויתובקעב דימת יתכלה אל ןכ לע ,יברעה רוקמה תועמשממ
 בתכ ןמרישש הרשע םיתשה וא הרשע תחאה האמה ןב ןובא םע תועטב ותוא ההיז (19 הרעה ,םש)

 .(342-340 ,א ,ו"טשת ןמריש) ולשמ ריש איבהו וילע

 .ח"משת רשיילפ םג ואר דרפסב תירבעה הרישה תישארב םחנמ לש ומוקמ לע 16

 'Among the outstanding names :זולבןלזג דפס רידהמ ,ןהכ ןושרג ךכ לע דמע רבכו 17

'omitted by Ibn Daud were Menahem b. Saruq, Dunash b. Labrat, Isaac ibn Halfon 

(24 .Cohen 1967 , 276, n; ילש השגדהה). ראותה outstanding םירקוחה תעד תא ןבומכ ףקשמ 
 .םישדחה
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 ,הבודרוק ינבמ ךכ רחא ,יסוטרוטה קורס ןב םחנמו ,תשש ןבא ודימלתו ,םאפ ךינחו
 ןבא) 'תלעותה ןכשמ לא ךילוה אל םהמ שיאש אלא ,םחוכ יפל םהירוביחמ הארנה יפכ

 18.(59 ,ה"לשת ארזע

 תודלות תריקסבו שנודו םחנמ תרישמ בהלתהלמ קוחר אוה ףא היה יזירחלא הדוהי

 רודה יררושמל וסחיב ארזע ןבא תובקעב ךלה תישילשה תרבחמב דרפסב תירבעה הרישה

 / תומותס םתורושו / םיברעכ וחמצ / םיבר םיךךושמ םהב ויה םדק ימיב לבאי :ןושארה

 םיבר םירחאו ןמאו לאומשו טרבל ןב שתדו קורס ןב םחנל? ןוגכ / תומשב ובקנ אלו

 וליאו 19.(43 ,א"ישת יזירחלא)'םהינינע שלח ינפמ / םהירישל ןורכז ןיא רשא הלא דבלמ

 ,דרפסב ןושארה רודה ינב םיררושמה ןמ לילכ יזירחלא םלעתה רשע הנומשה רעשב

 ררושמה .'םיניעה רישה תכאלמב וחקפנ' וימיבש טורפש ןב יאדסח חבשב ךיראהש ףא

 .(185-184 ,םש) 'ןושאך רישה תכךעמב רבועה' ,ןופלכ ןב קחצי אוה וריכזהש ןושארה

 ינש תא ריכזה אל (הרשע עברא - הרשע שולש תואמ ,סנבורפ) ישרדבה םהרבא םג

 הרישה תא ,תבפהתונה ברח ,הכוראה תירישה ותריציב רקס רשאכ וללה םיררושמה

 .(14 ,ה"כרת ישרדב) דרפסב תירבעה

 ארזע ןבא השמ יניעב תוברת רוביגב ירבעה ררושמה

 אלו ,ללכב דרפסב תידוהיה הליהקה לש תוברת רוביג ירבעה ררושמה לש ותויה רבד

 תלשלש תא םירקוסה םייגולונורכ םירוביחל דוגינבש ךכמ חכומ ,היררושמ לש קר

 ארירש בר תרגיא ןוגכ ,םינואגה תפוקתבו ל''זח תפוקתב לארשי תמכח לש הלבקה

 תפוקתמ םיליבקמ םירוביח ,תורודה םתואב ויחש םינטייפה ןמ ןיטולחל םימלעתמה ,ןואג
 בטיה תרכינ הז ןיינעב םג .ןלהל ךומסב הארנש יפכ ,םיררושמה תא םג םינייצמ דרפס

 םיקסועה םידחוימ םירוביחב רתויב תורישעה ,תיברעה תורפסהו תיברעה תוברתה תעפשה
 םיבושחהו םינושארה ןמ םיינש ןוגכ ,בחרה רוביצל ןיינע־בר אשונכ םיררושמה תודלותב

 (889 תמ) הביתק ןבאל (םיררושמהו הרישה רפס) אאדןיטלאו ריגיטלא. ב^תב ,םהבש

 הביתק ןבא) (908 תמ) זתעמלא ןבא הללא דבעל (םיררושמה תוקלחמ)אארימטלא תזבזבו

 .(1981 זתעמלא ןבא ;1902

 דחאש ,הידעס בר ימיב רבכ התייה תידוהיה תורפסב תינשדחה המגמה תישאר

 תורודה ןמ םינטייפה תומש ןויצב ירבעה טויפה תודלות תא הרצקב רקס וידימלתמ

 םיררושמה תודלות לע רתויב בושחה רוביחה םלוא ,(147-146 ,ס"שת יבוט) םימודקה

 .תירבעב םלוה יוטיב ול ןתנ אלו יברעה טסקטל ידמ דומצ היהש □וקמב ןיקלה םוגרתמ תצק יתיטס 18
 אלו/ ,תימתס הצילמב םחבישש ,דרפסבש ירישה ירוביג'ב (ירבעה ומשב) שנוד תא ללכ ףא יזירחלא 19

 לש שדוקה יריש לע בתכ ךכל המודבו ,(41 ,א''ישת יזירהלא) 'םיקובח ןחה ד!3 סינודא יבר ירישכ

 .(44 ,םש) 'םיתא לכשה ישרקל / םינודא ידישו' :שנוד
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 תיצחמב ,טרבל ןב שנודו קורס ןב םחנמ ימי זאמ היסולדנאב תירבעה לוחה תרישו

 ,הרשע םיתשה האמה עצמאל בורק ,ארזע ןבא םהרבא דעו ,תירישעה האמה לש היינשה

 אוהש ,ארזע ןבא השמל (םינוידהו םינויעה רפס) זורכ^רזבל^ו ז\דג*חמיל* ב^תב אוה

 אלש םיבר םהב ,םיררושמ תורשע לע תועידי ורפסב איבהש קר אלו ,ררושמ היה ומצע

 תרוקיב ירבד תייוולב וללה םיררושמה לע ותעד עיבה ףא אוה ,םירחא תורוקממ ועדונ
 רפסה בושח ונניינעל םלוא 20.(ישימחה קרפה ,ה"לשת ארזע ןבא) הרישה לע םייתורפס

 .תוברת רוביגכ ירבעה ררושמה לש וינפ רתסלק תייוותה תניחבמ

 םיקרפה ןמ רקיעב דומלל לכונ תוברת רוביגכ ררושמה תייגוסב ארזע ןבא תדמע לע

 םהש םושמ תוברת ירוביג םידוהיה םיררושמכ האור ארזע ןבא .ורפסב ישישהו ישימחה

 ירקוחל םיפתוש םה ירה וז הניחבמו ,תיארקמה תירבעה לא הרזחה תא םתריציב םילמסמ

 ילוג ןורתי'ב קסועה קרפה שארב דימעהש טפשמה ןמ דמלנ רבדה תובישח לע .ןושלה

 ישנאש קפס ןיאו' :'םירבעה םיבתכמהו תושרדה טושיקבו הרישה תריציב םתלוז לע דרפס

 תוחצב םידמולמ רתוי ויה ,ונחנא םהיצלח יאצוי ונא [דרפס] ונתולג ינב רשא ,םילשורי

 ,עודיכ .(55 ,ה"לשת ארזע ןבא) 'םירפכהו םירעה ראשמ הרותה דומיל תלבקבו ןושלה

 ידיל האבה ,ארקמה ןושלל הרזחה רמולכ ,תירבעה ןושלה תוחצ רבדב הז יתד קומינ

 הלעוה ,לארשי תרות לש הנוכנה הנבהל התקיזו ,תירישה הריציבו תונשלבה עדמב יוטיב

 אלממ ירבעה ררושמה ,ארזע ןבא יניעב .(118-116 ,ס"שת יבוט) הידעס בר ידיב רבכ

 ןבאש ךכמ םג הלוע הרותה דומילל הרישה ןיב וז הקיז .תימואל־תיתד תוחילש אופא

 ןבא המלש ,דיגנה לאומש :הרותב םתלודג תא םיררושמ המכל עגונב ןייצל חרוט ארזע

 ןב ףסוי ,ןבואר ןב קחצי ,ךורב ןב קחצי ,היננח ןב לאומש ,תאיג ןבא קחצי ,לוריבג

 .(79-63 ,ה"לשת ארזע ןבא) םלעמלא ןבא המלשו קידצ ןב ףסוי ,להס

 םיררושמה תא יעמשמ־דח ןפואב ארזע ןבא דימעמ ,הרואכל עיתפמבו ,ןכ יפ לע ףא

 ירפוס לע םילוע'ה ,םיעדמהו היפוסוליפה ,רסומה ,הרותה ימכח לש וזל הכומנ הלעמב

 דימעמ ארזע ןבאש ךכ לע םירקוחה ודמע רבכו .םיררושמהו םינקיאזורפה הזורפה

 ויסחיו תוישיאה ויתוגהנה תניחבמ ןה ,ררושמה לש תירסומה תומדל רתויב הובג ףר

 .(229-211 ,ג"משת ;ב''משת ;א"משת הנד) 'ותרישמ עמתשמה תניחבמ ןהו ותביבס םע

 ךכמ םג תעמתשמ םיררושמ םניאש םירחאה םימכחל קינעמ ארזע ןבאש תיכרעה תופידעה

 הזורפה ירפוס תא אלא זורב^דובלאג rniw«f?K ב^תבב ריכזה אלש לע לצנתמ אוהש

 רוביח שידקה םירחאה לארשי ימכחל וליאו ,דבלב םהילע לאשנש יפל ,םיררושמהו

 םיקהבומ הכלה ישנא םג ויהש םיררושמכ ןד ובש ףיעסב ,תאז לכב 21.(81 ,םש) דחוימ

 לעב ,[."] הלענה ברה' ,(ף"ירה) יסאפלא קחצי 'ר לש ומש תאלעהמ ענמיהל לוכי אל

 ,שדוקה תריש לש הקיטאופב ורפסב ןד אל ארזע ןבאש יפ לע ףא .Tobi 2010, 356-368 ךכ לע ואר 20
 .הז םוחתב םתריצי תא ןייצ םינושה םיררושמה תודלותב

 .ונידיל עיגה אלו דבא םירחאה לארשי ימכח לע ורוביח 21
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 רשא הלולצה המכחהו ,ותמגוד ןיא רשא אירבה לכשהו הל המוד ןיא רשא ,הקצומה תדה

 ךכיפל .הרישה עוצקממ םולכ ומצעל לגיס אל ,ותומכ ןיא רשא עפושה טעהו הלשמ ןיא
 לע הרותה תמכח תופידעבש רשפא .(75 ,םש) 'םיררושמה הכלהה ילעב םע ויתרכזה אל

 תורופס םילימ אלא יולה הדוהיל שידקה אלש הדבועה תא תולתל שי ויניעב הרישה

 ,(79 ,םש) 'םינונשה םידודיחה לעב ,םינינפ תולדל ללוצה יולה ןב ןסחלא ובאו' ,דבלב

 בטיה וריכהש ףא ,םירחא םיררושמ לע םיאימחמהו םיבחרנה וירבדל רתויב ףירח דוגינב

 22.ורפס תא בתכש םדוק םינש תורשע ,הרשע תחאה האמה לש םינומשה תונש זאמ

 וייח תנשב םירצמב ותוהשל רשאב הזינגה יבתכמ הלועה יפ לע תוחפל ,ךכ לע הרתי

 ־ליג) ץרענ תוברת רוביג לש תיסאלקה תומדכ יולה הדוהי רייטצמ ,1141 ,הנורחאה

 ךכב הרואכל־הריתסה תא ץרתל ןבומכ רשפא .(15 ,ז''סשת ןזח וושהו ,א"סשת רשיילפ

 הנהנ אל דרפסב יכו םירצמל יולה הדוהי לש ואובל םדוק ורפס תא בתכ ארזע ןבאש

 .הז דבכנ דמעממ יולה הדוהי

 תירבעה דמעמ רוציב דבלמו ,וילאמ ןבומה רבדה אוהש ,ירישה ןורשיכה דבלמ

 לע םיררושמה ןמ המכ ארזע ןבא חבשמ ,לארשי תרותב תואיקבהו תידוהיה תוברתב

 ותוחיתפל האובבכ יאדו ,תיברע הריש בותכל םתלוכי לעו תיברעה ןושלה תא םתעידי

 ,ףסוהי ונבו דיגנה לאומש :הז ןיינעב םריכזהש םישיאה םה ולאו .תבבוסה תוברתה יפלכ

 ןבא קחציו םלעמלא ןבא המלש ,יאדסח ןב ףסוי ןב לצפלא ובא ,הליטקיג ןבא השמ

 תוברתב הטילשב תחבושמה הרישה תא הלות אוהש שיו .(81-63 ,ה''לשת ארזע ןבא)ןורב

 לודגה יחא היה הרורבה הרישהו תיניצרה הריציה ילעבמו' :קחצי ויחא לע וירבדכ ,ברע

 בחורב הרישה תוקיתמלו יוטיבה תונידעל רזע אצמ 'ה והמחרי אוה ;םיהארבא ובא ינממ

 וימדוקמ 'לפנ'ש ,תאיג ןבא קחצי תא ןייצ ,ותמועל .(77 ,םשו 'ברע תוברתב ונוטלש

 .(73 ,םש) 'םיברעה תמכחב ותעידי תולד ינפמ הלוקשה הרישב'

 הרישב ןכ אל .רתויב לודג תיברעה הרישב תינרצחה חבשה תגוס לש הקלח ,רומאכ

 והומכ דוע היה אל' יכ השגדהב ארזע ןבא ןייצמ ןופלכ ןבא קחצי לע וירבדב .תירבעה

 הלוקשה הריציב קיזחהו ,ול תונמואל הרישב זחא רשא שיא םידוהיה יררושמ ברקב

 הבוט םיבידנה ןמ גישהו ,ולוכ םלועב דדנו ,הדעב רכש לבקל הצרו הסנרפ רוקמל

 וקינעהש תיפסכה הכימתבש יבויחה דצה תא שיחכמ אוה ןיא םנמא 23.(59 ,םש)'ותוואתב

 ומכ ותליהת ירישל םישנאה תא רחביש ליכשמל ול יואר'ש אלא ,םיררושמל םיבידנה

 .Brener 2005 ואר םתוריעצב ארזע ןבאו יולה הדוהי ירשק לע 22

 ול רחואמה ,יזירחלאל סחייתה אל ארזע ןבא ,יאדו .Brener 2003 ואר רצח ררושמכ ןופלכ ןבא לע 23

 ןמריש .(ןלהל ךכ לע וארו) תויפסכ האנה תובוט תגשהל רתויב סג ןפואב ותרישב שמתשהש ,הברהב

 יסחי תאו דרפסב ירבעה לוחה ררושמ לש ינרצחה דצה תא הדימה לע רתי םישיגדמ סיגפ ויתובקעבו

 ;ךליאו 63 ,ו"נשת רשיילפ־ןמריש ;Schirmann 1954, 237ff.) בידנה ןיבל וניבש םיידדהה תולתה
 דרפסב תירבעה לוחה תריש תא ראתלמ אוה קוחרש הנורחאל חכוה רבכ םלוא ,(ךליאו 16 ,1976 סיגפ

 .(ח"סשת יבוט :ז"סשת ןזח) רצח יררושמכ היררושמ תאו תינרצח הרישכ
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 םישיאל םיבתכנה חבשה ירישל ,הברדא .(91 ,םש) 'העירזל הבוטה המדאה רחביתש

 לש בוטה םמשל ירוטסיה דועית םיווהמ םה ןכש ,םמצע ינפב הלודג תובישח שי םייוארה

 ,חבשה יריש תא ללושה ןוטלפא ירבדל דה ולא םירבדב אוצמל שיש הארנ .םיללוהמה

 ןבא ,םוקמ לכמ .(133 ,ב"לשת לגיפש) הלעמה ישנאלו לאל םידעוימ םה ןכ םא אלא

 אוהו ,תיפסכ הרומת תלבקל ודעונ םלוכ לכש חבש יריש תביתכל הלילשב סחייתמ ארזע

 :וז הרטמל םיריש בתכ אלש ומצע לע דיעמ ףא

 יחא תאו יתוא סנרפיש הלעתי 'ה לא ןנחתמהו ,[...] ריבגה רסוחמה ,רישעה ינעה ינא ירהו
 הזה םלועה ןמ הקתעההו לומגהו רכשה םלוע לא לוגלגה תע דע תאזה המוצעה הבוטב םינמאנה

 תעל הרישה תריצימ ירמגל ידי יתכשמ אל תאז לכב [...] .םעונהו רשואה ןועמ לא םהוז לש

 התויה תמחמ הנממ ובל רוסי אל התלעמ ינפמ המכח דמולה :ןוסאלפא רמא ןכש ,הב ךרוצה
 .(103 ,ה"לשת ארזע ןבא) ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ תחנומ

 ןיב ארזע ןבא ריכזמ ,ותריש ללכב תונושה תוגוסה תא וטרפב ,םש וירבד ךשמהב

 ריכזמ וניאו ,ויבוהאו ויחא לע בתכש תוניקו ויערלו ויחאל בתכש חבש יריש רתיה

 תכרעהב םוצע יוניש וב לח וייח ךלהמב יכ הלוע וירבדמ .םיבידנ דובכל בתכש םיריש

 לוטיבו הייחד לא ותוריעצב הבר הכרעהמ ,תוברת רוביגכ ררושמה תסיפתבו הרישה

 ךירעמ יתייה םימולעה תונשבו םירוענה ימיב' :ותנקזב תטלחומ טעמכ הלילש ידכ דע

 ןכ ירחא .םשור םישועה םיעצמאה ללכמ התוא בשוחו ראפ איבמה השעמ הרישה תא

 אוהש רבדב ייח תונש תא תולבל ןוצר ךותמ ,ולצ תא יבצה בוזעכ היתבזעו היתיחד

 ,ארזע ןבא לש ותנקזב בתכנש ,זתב^דזבל^ג rramb*. 24.(םש ,םש) 'הנממ ןוגה

 תניחבמ הרישב ןוידל רשק לכ אלב ,הרישה יפלכ תילילשה הדמעה תא אופא ףקשמ

 .םייתורפסה היכרע

 f 'בארה יניעב תובית רוביגכ ירבעה ררושמה

 ,הקיטאופה לע ורפס תא בתכ ארזע ןבא השמש ירחא בר אל ןמז ,ךרעל 1160 תנשב

 תא טרפל דעונ רוביחה ".דאב^ה רפמ תא ודלוטמ ח"בארה) דוד ןב םהרבא 'ר בתכ

 לע דמלל אלו ,רבחמה רוד דעו ונבר השמ תומימ לארשי תרות לש הלבקה תלשלש

 וידומע העבראו םיעבשמ דחא דומע ,ןכ יפ לע ףא .אקווד היררושמ לעו תירבעה הרישה

 ,'םירפס ירבחמ' אלא 'םינבר' םניאש לארשי ימכחל שדקומ (!ןורחאה)ןהכ ןושרג תרודהמב

 :םיררושמ העשת הנמ םהירחאו םינשלב לש םידדוב תומשב רבחמה חתפ םללכבש

 ןבא תדמעל ;Brann 1991 ואר ותוריעצב הרישב קסעש לע וימי ףוסב טרחתמה ררושמה לש העפותל 24

 Tobi ואר הרישה ןיינעב יולה הדוהי תדמעל ;Scheindlin 1976 ואר הרישה לש תוימיטיגלה לע ארזע

389-421 ,2010. 

 .רוביחה תנש לע ,xxv ימע ,םש ןכו ,Cohen 1967 ואר 25
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 תומחנו ומש 'תי ונרצויל תוחבשותו תורישו תורוזחמו םירפס ונל ובתכש םירחא םימכח םיברו
 לאומש 'ר ימיבו ףצפצל וליחתה אישנה יאדסח 'ר ימיב .םתולג ץראב םבל תא קזחל לארשיל

 'רב קחצי 'ר ברהו :ררושמו לודג םכח ,לוריבג ןב הדוהי 'רב המלש 'ר םהמ .לוק ונתנ דיגנה
 ארזע ןב בקעי 'רב השמ 'רו :שקתימרש ןבא אישנה ריאמ ירב אישנה בהוא 'רו ;תאיג ןב הדוהי
 םלועה תא הזב רשאו תוחבשותו תוריש לעבו תינוי המכחבו הרותב לודג םכחו הרשמה ערזמ
 'רב ןיידה ףסוי 'רו :ורצוי תארי אלמיו ובבל ךרי םתוא עמושה לכו אבה םלועה לע חיטבהו הזה

 םהרבא 'רו :יולה לאומש 'רב יולה הדוהי 'רו :קידצ ןב קודצ 'רב ןיידה ףסוי 'רו :להאס ןב קחצי

 :רמאנ הלא לע .םתומחנבו םתורישב לארשי תא םיקיזחמו םישודקו םילודג םימכח םלכ .ארזע ןב
 .(Cohen 1967, 73-74) בקרי םיעשר םש :רמאנ ןינימה םתוא לעו ;[ז ,י ילשמ] הכרבל קידצ רכז

 ארזע ןבא השמ איבהש םיררושמה לש תומשה תורשעמ ןכש ,בר ךרע וז הרצק המישרל

 ינדפק ןוניס רחאל יאדווב ,דבלב םיררושמ העשת לש םהיתומש ד"בארה איבמ ורפסב

 תעיבקש קפס לכ ןיא .וילע לבוקמ היהש יתוברת־ינהור םיכרע םלוס יפ לע השענש

 תרישל אלא וללה םיררושמה לש לוחה תרישל אל תוסחייתה ךותמ התשענ תומשה רחבמ

 ונל ובתכש םירחא םימכח' :החיתפה טפשמב בתוכ ד"בארהש יפכ ,דבלב םהלש שדוקה

 הלימב .יוכו 'לארשיל תומחנו ומש <ךרב>תי ונרצויל תוחבשותו תורישו תורוזחמו םירפס

 הניחבמו ,ןויע ירפס םג אלא הריש קר אל ובתכש םימכח םהמ ויהש ךכל ותנווכ 'םירפס'

 ,םירחאה םיחנומה לכ וליאו ,ולוכ רוביחב םיטרופמה םירחאה הרותה ימכחכ םה ירה וז

 יגרוטילה טויפל ,שדוקה תרישל םינווכמ ,'תומחנו [...] תוחבשותו תורישו תורוזחמ'

 םלוכ תא הנכמ ד''בארה יכ ךכל תעדה תא תתל שי ףא 26.תסנכה תיבב הליפתל דעוימה

 אוה ארזע ןבא השמו לוריבג ןבא לע תינטרפה ותביתכבו ,'םישודקו םילודג םימכח'

 .הרישב םקוסיעל םיסחייתמה םיראתל 'לודג םכח' ראותה תא םידקמ

 רשאכ ,ורוביח לש ירקיעה קלחב םג יוטיב ידיל האב לוחה תרישמ ד"בארה תומלעתה

 .רוביחה ףוסב םג ריכזה ,רותיבא ןב ףסויל טרפ ,םלוכ תאש םיררושמ המכ ריכזמ אוה

 םתלודג לשב אלא םיררושמ םתויה תאפמ אל ירקיעה קלחב םירכזנ הלא םיררושמ

 ןבא ףסוי ,תאיג ןבא קחצי ,דיגנה ףסוהי ונב ,דיגנה לאומש ,רותיבא ןב ףסוי :הרותב

 דבל ,הרישב םקוסיעמ ד"בארה םלעתמ ולא םישיא לע וירבדב .קידצ ןבא ףסויו להס

 'ררושמ' אלו ,אקווד 'ןטייפ' היהש ןייצמ אוה םהמ דחא לכ יבגלש ,םינורחאה תשולשמ

(48-61 ,1967 Cohen). ויה ותניחבמש איה ד''בארה ירבדמ הלועה הרורבה תועמשמה 

 ־תדימבו ,הרותב םתלודג לשב אלא םיררושמ םתויה לשב אל תוברת ירוביג הלא םישיא

 ,םינטייפהו םיררושמה ילודגמ םיינשש אוה רתויב ןיינעמ .ובתכש שדוקה יריש לשב המ

 .םדבכל ראות לכ ףיסוה אלו םתסב םריכזה ,ארזע ןבא םהרבאו יולה הדוהי

 .הלואגה ןיינעב רקיעבו ,המחנ ירבד םיללוכה םיטויפל ןווכמה םיבר ןושלב םצע םש אוה 'תומחנ' 26

 ,ד"סשת דלפנייו וושהו ,יוכו 'אנומחנו אתחבשותן את־ויש' :תימראה 'שידק'ה תליפתב יוטיבה רוקמ
 יפכ אוה ןוכנה דוקינה ,בגא .'אתמחנ ירבד חבש ירבד' :13 ימע ,א ,אנהכ ברד אתקיספ ןכו ,123

 .אתמחנ :לט המלש לש ורודיס ללוכ ,םירודיסב יוצמש יפכ אלו ןאכ אבוהש
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 הקוחר הניא ,םיררושמה לש תינרותה הניחבה תא השיגדמה ,ד"בארה תסיפת ,םוכיסל
 .ותנקז ימיב תוחפל ,ארזע ןבא השמ לש וזמ

 יזירחלא הדוהי יניעב תוברת רוביגכ ירבעה ררושמה

 ישילשה ,םירעש ינש וב ללכו ינומכחת 'ם תא חרזמב יזירחלא בתכ ךרעל 1220 תנשב

 ותעד עיבה ףא אלא םיררושמהו הרישה תודלות תא איבה קר אל םהבש ,רשע הנומשהו

 Segal ;282-271 ,ס"שת יבוט ;205-203 ,ז"נשת רשיילפ־ןמריש ;ה"נשת ןושיד) םהילע

 רעשב םג הלולכ חרזמה תוצראמ םידוהי םיררושמל תוסחייתה .(2001, 438-443, 511-514

 ןה יזירחלא לש וטופישל תוידעלבה ןחובה ינבא ,ולא לכב ,הנהו .השישו םיעבראה

 חרזמה יררושמב ןגפומה לוזלזה ןמ דוחייבו ,תוישיאה ויתועדמ םלעתנ םא ,תויתורפס

 ,ללכ ךרדב .תיפסכ הניחבמ וב וכמת אלש לע םימיוסמ םישיא יפלכ חתיפש הניטה ןמו

 תוצילמ ןה םינושה םיררושמה לש םתריצי תא ראתל ידכ ןהב שמתשמ יזירחלאש םילימה

 םש םע דומיצה ךרד לע יאנג וא ללה ירבד תובורק םיתעל ,ןכותמ תוקיר תובובנ

 תטרופמהו תיבויחה ותכרעהב אדירג יצילמה ורדגמ אצי אוה ןכ יפ לע ףא .ררושמה

 דחוימ ריש ול שידקהש ,יולה הדוהי ירישל דוחייבו ,קידצ ןבא ףסויו לוריבג ןבא ירישל

 יזירחלאש ןייצל שי ךא .(186-185 ,47-43 ,א"ישת יזירחלא) ('הוקנו הדלב רקי לכ יולל')

 - דרפס יררושמב 'םילודגה תעברא' תא עבקש ןושארה היה
 ,ארזע ןבא השמ ,לוריבג ןבא

 :דרפס תריש לש החירפה תפוקת םויסל םחייתמ אוהשכ - ארזע ןבא םהרבאו יולה הדוהי

 ואבצ רש הדוהיו / ואישנ םהרבא תמיו ערגייו / ואסכ לע בשויה המלש ףסאנ רשא רחאמו'

 דוע ףסי אלו / וארומו אוהה דובכה קלתסנו / ואצומו רישה ןוזח םתסנ / ואיב:? השמו /

 אוה ןכו 27.(187-186 ,םש) 'םהידיש? רבחי ימ / םהירחא םק אל יכ / היארהל 'ה ךאלמ

 / עמשל םידופא םידיש רבחי ירצמ שיא' :וירישב ראפתמה קשמדמ ררושמ תונגב בתוכ

 דבכ םרבאו / ונויגה ליכהמ ןיטק ןטקה הימלש יכ / ונואבו ותואגב בשוח אוהו / [...]

 'וינויעד לכשל הדוהי הדוהיו / ונאצ העור היה השמו / ונושל תוחצ דגנל וירישב דיאמ

 דרפסב תירבעה הרישה תריקסב בטיה םיעמשנ יזירחלא לש וירבד ידה .(192 ,םש)

 םיאיבנה־םיררושמה תעברא לע ףיסומ הלהש אלא ,ישרדב־ םהרבא לש תבוגהתזנה ברזגב

 :דיגנה לאומשו תאיג ןבא קחצי תא ליעל םירכזנה

 םיאיבנ לבח ואבנ לומחאו

 ויחאב רבג ריב^ה ה־דוהי

 םיחרחב לוריבג־ןב רבגו

 חרה שדק ןושל רוא הגנ!

 ילושא בתכב ורשאתה רשא

 ירואו ימת ורמא יולל

 ךותכ םיריש יחל לע וי־וישו

 יךן3?ל לא תרזעו ריאמ־ןבל

 .דיגנה לאומשמ וירבדב םלעתמ יזירחלאש ןיינעמ 27
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 חלממ חצ חורב חלסהו

 תואגו שבל רקי תאיג־ןבו

 ויתורבד םידיגנ דיגנהו

 ירושע םוי רדסב םויא המו

 ירדאנ ריש ןימי באו ןבל

 38( 14 ,ה"כרת ישרדב) ירתנו ימתכ ילח וירסומו

 תישאר ,ינומכחת 'סב םירחא םיבר םירעשב הלוע ידוהי־אלה ררושמה תומד ,ןבומכ

 רוביגה תומדב תבצועמהו םירעשה לכב טעמכ תרזוחה ,יניקה רבח רוביגה תומדב

 לבא ליכשמ ררושמ לש תניינעמו תינועבצ תומד ,ירירחו ינאדמה לש תויברעה תומאקמב

 ררושמה תומד הלוע ןכ 29.ףורצה רסומה תא למסלמ - הטעמה ןושלב - הקוחר יאדווב

 ולא לכב ,השעמל .יעיברה רעשה ןוגכ ,םיררושמ ןיב תורחת שי םהבש םירעשה םירשעב

 ותעד ןתונ אוהשכ תיברעה תורפסב תלבוקמה ותומדב ררושמה תומד תא יזירחלא בצעמ

 קתונמבו ותוישיאב םירחא םידדצל תוסחייתה לכ אלב ,דבלב ירוטרה־יתורפסה ונורשיכל

 לש ותוישיא יכ רמול קוחר הז אהי אלש המוד .םייכרעהו םייתרבחה םירשקהה ןמ

 יכו ינומכחת 'סב ררושמל רציש תימדתה םע דחא הנקב התלע ררושמכ ומצע יזירחלא

 תירטנצוגאה ותוישיא .היכרעלו הרבחל תוביוחמ ול שיש תוברת רוביג ררושמב האר אל

 הביתכל והואיבה וכרדב הרקנש ימ לכ לע הלוע אוה יתורפסה ונורשיכב יכ ותשוחתו

 ,היתורודל לארשי תורפסב םהל םימוד ויה אלש ,רתויב םיכומנ םירמוחב תשמתשמה הסג

 םיזמרה לשב ןתאירק לע רסא וראק ףסוי 'רש יזגורה ל^וענע תררבחמב אל וליפאו

 היה אל ללכ ךרדב' :יזירחלא לע ןמריש ירבד ונילע םינמאנ .ןהבש םיסגה םיינימה

 תורמל .(367 ,א ,ט"לשת ןמריש)'םיקצומו םיקזח תונורקע תלעב תוישיא יזירחלא רפוסה

 .תוברת רוביגכ יזירחלא לש ותומד התחדנ אל םירפוס טעב םיכשומה ברקב תוחפל ,תאז

 / יזי־וחה יזורח רואב המו' - תבפהתובה ברח ורוביחב ישרדבה םהרבא חבשל ונייצמ ךכ

 תפומה רפסכ לבקתה יבגזבכחת ורפסו - (14 ,ה"כרת ישרדב)'ירבחו ישחל יל? בל ןודרצי

 ימורה לאונמע ןוגכ ,שרופמב תאז ונייצ ףאו והוקיח םיברו תירבעה תורבחמה תגוסב

 ןמריש וארו)(הרשע ששה האמה ,ןמית)ירהאצלא הירכזו (הרשע עבראה האמה ,הילטיא)
 .(53 ,ה''כשת ירהאצ ;167 ,ז''נשת רשיילפ

 רסומה לגד תא אשונה תוברת רוביגכ ירבעה ררושמה :םוכיס

 תימדת אל ,ולש אלפומה תורבחמה רפס לשב יזירחלא הל הכזש הברה הרקויה תורמל

 השמ לש וז אלא םייניבה ימיב לארשי תוליהק ברקב הלבקתנ הז רוביחמ הלועה ררושמה

 ,ולש סדרפה רפיבב ןורחאה רעשב ישרדב היעדי בתוכ ךכ הנה .ד"בארה לשו ארזע ןבא

 לע הרישה ןיינעב םיפיעס העשתו םישולש הנומ אוה ובש ,'רישו הצילמב רבדמה' רעשה

 םשב עדונש ,ארזע ןבא השמ - חלסה ;ארזע ןבא ריאמ ןב םהרבא - ריאמ־ןב ;יולה הדוהי - הדוהי 28
 .ולש תוחילסה יטויפ םש לע הז

 .216-205 ,ה"נשת יערמ ואר ינומכהת 'סבו תויברעה תומאקמב רוביגה תומד לע 29
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 םיפקשמ םג םה ךא הרישה לש התובישחל םיסחייתמ וללה םיפיעסה ןמ המכ .ונויסינ יפ
 30:םה הלאו .רסומהו תדה תא גציימה תוברת רוביג ררושמב האורה הסיפתה תא

 .ןכוסמ ימע ךרועה לכ היהו ,ילאמשב רישהו ינימיב המכחה יתקזחה .ו

 ותד קזחל ריש לכ ךרד יכ רובעב ,תותדה ודמעי אל םירישה ילשמ אלול .ח

 םהילא שפנה האר רשא םילשמה תוברעו הצילמה םעונב ותנומא לדגלו

 .תמא הנובהש רחא םיעמושה םהילע ודויו תובבלה םהילע וררועתיו

 םימכחהו ,םהיזורחב םיררושמהו ,םהיטויפב ארובה תנומא םיצילמה ודימעה .אכ

 .םהיתושרדב

 אל רפסב והמישת םאו ,רישב והמיש םינינעה ןמ ןינע םסרפתיש הצרת םא .דכ

 .ךייחב םסרפתי

 תרבחו הרשמה לאו תובוטה תודמה ןינק לא הלועה הלסמה אוה רישה .זכ

 וילעב ,ויפנכב םיזוחא הבוטה הגהנההו רסומהו ,תוכלמה תברקו םידבכנה

 .גאדיש קוחר

 לכ ,ינייפואה יברעה ררושמל דוגינבש ךכל םג תעדה תא תתל שי ונירבד םוכיסב

 םקוסיע םוחת הרישה התייה אל ,ןופלכ ןבא קחצי טעמל ,היסולדנאב םידוהיה םיררושמה
 קר אל ועבנ תוברת ירוביג םתויהו תינחורהו תיתרבחה םתרקוי יכ קפס ןיאו דיחיה

 םהמ דחא לכו ןושל ימכח םג ויה שנודו םחנמ .םתרישמ אקווד ואל ילואו ,םתרישמ

 הליהקה שאר ,ריזו היה דיגנה לאומש -,תירבעה לש תינושלה הסיפתב השדח הטיש הלעה

 ירוקמ ףוסוליפ היה לוריבג ןבא המלש ;הבישי שארו ארקמה ןשרפ ,ןשלב ,תידוהיה
 םייפוסוליפ הינכתו יברע הנבמב הבותכה תיסולדנאה שדוקה תריש לש הלוכסאה שבגמו

 ישארמ היה ארזע ןבא השמ ;וימיב הרותה ימכח ישארמ היה תאיג ןבא קחצי 31;םייללכ

 םסרופמה רוביחה לעב ,ותליהקב דבוכמ אפור היה יולה הדוהי ;ףוסוליפו הדנרגב ותליהק

 ןידלא ריצ!יפ לילרלאר דרל* באתכ) תורחאה תותדה ינפב תודהיה לע ןגה ובש ירודכה

 םיברה ויטויפב עיבהו תידוהיה היווהה זכרמב לארשי־ץרא תא דימעהש ימ ,הלילדל*

 םידבוכמ םינייד ויה קידצ ןבא ףסויו להס ןבא ףסוי ;לארשי םע לש תימואלה וחור תא

 לש וללכ .טעמכ יביטמיטלואה ארקמה ןשרפ היה ארזע ןבא םהרבאו ;הבודרוק תליהקב

 רורבו תידוהיה הליהקה לש הגהנהה תבכש םע הנמנ היסולדנאב ידוהיה ררושמה ,רבד

 .הרומחכ הלק ,היתווצמלו תידוהיה תרוסמל ביוחמ היה ךכבש

 .(יתא המחלמ - ךרועה :ו ףיעס) 504-502 ,ז"נשת רשיילפךמריש וושהו ,ג''ירת םקוד לצא ךכ לע ואר 30

 ללגב אלא אקווד ותריש לשב אל לבא ,וייחב תוברת רוביג תושעיהל הכז אל לוריבג ןבא ,יאדו 31

 .85-75 ,49-46 ,ו"פרת רנזולק וארו ,תויפוסוליפה ויתועד
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 ,תוברת רוביג ירבעה ררושמב תוארל תידוהיה הרבחל ידמל חונ הז היה ,תאז םע

 םיררושמה בורש הדבועה חוכמ ,הברדא .ודגנ תרוקיב ררועל ידכ רבד וב היה אל ןכש

 תיבב רוביצה תליפתל ודעונש םיטויפ רוביחב םג דואמ םיליעפ ויה תיסולדנאה הפוקתב

 ררושמה ןיב הברק הרצונ ,תידוהיה הליהקה ינב לכ עבק ךרד ורקיב ובש ,תסנכה

 רקחמה לא םג ךשמנ רבדהו ,תידוהיה תרוסמב לבקתה םניחל אל .הליהקה ישנא ןיבל

 ימימ םירבעה םיררושמה לש םהיתומש ןויצ ינפל 'יבר' ראותה תא ףיסוהל ,ינרדומה

 תויתד תויומד ויה וא םיינבר םידיקפתב ונהיכ םהמ םיטעמ ךאש יפ לע ףא ,םייניבה

 .יברעה ררושמה לע ורמואל לכונ אל יאדווב הז רבד .קהבומב

 ימכ תידוהיה הרבחב הרייטצנ םייניבה ימי לש היסולדנאב ירבעה ררושמה תומד

 לע אסיג דחמ תססובמה וז ,תיברעה־תידוהיה תוברתה תא לוכמ רתוי ילוא תגציימש

 ,ל"זח תרותל םג ךא ארקמלו תירבעה ןושלל הצרעהה רקיעבו ,םיירוקמה תודהיה יכרע

 היפוסוליפה הכותב וכתינש תבבוסה תיברעה תוברתה יפלכ תוחיתפ הלגמ אסיג ךדיאמו

 אל תיללכה תוברתב תוקודה תבלושמה תידוהי תוברת לש וז העפותל .םיינוויה עדמהו

 ירבעה ררושמה לע ןזח םירפא ירבדב םייסנ .לארשי םע לש ויתודלות לכב ערו חא היה

 :דרפסב

 דימלת אוהש ררושמה לש ותומד רמוא הווה [...] תפומ תומדל ותוא ושע םיינרצחה ויגשיה אל
 .(15-14 ,ז''סשת ןזח) תפומה תומד איה םכח

 היפרגוילביב

 םיהארבא ילע ,דיז ובא

 .ריהק ,ףראעמלא ראד ,יזני1ביןל* רצעל* יפ ן^ונל* רזגו :1994

 הללא דבע ,זתעמלא ןבא

 .ריהק ,ףראעמלא ראד ,'גארפ 'או ראתסלא 'ע תרודהמ ,א£ריןיסל* :1981

 ןאמחרלא דבע ,[ןודל'הנ ןודלכ ןבא

 .םילשורי ,קילאיב דסומ ,ץיבלפוק לאונמע :םוגרת ,זטרדטזנידה עדונל mmpK :ו"כשת

 השמ ,ארזע ןבא

 .םילשורי ,םימדרנ יציקמ תאצוה ,ןיקלה ש"א תרודהמ ,הרב^רזבלאר fnfrwwfnt באתב :ה"לשת

 םלסמ ןב הללא דבע ,הביתק ןבא

 .Leiden ,Brill ,«*רעיטל^ג רעיטל^. ב^תב :1902
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 ינאוריקלא ןסחלא ילע וגא ,קישר ןבא

 ינש ,יראוהלא ןידלא חאלצ תרודהמ ,הדן?גו mtnwo רעיטל^ ןם*חונ יפ הדונעל* :1996

 .תוריב ,לאלהלא הבתכמו ראד ,םיכרכ

 הימחנ ,ינולא

 בינ ,'הלכשהה תריש לע דרפס תריש תעפשהו הלכשהה תרישב דרפס תרישמ' :ז"צרת

 .42-33 ,םילשורי ,וכנדווכזנה

 הדוהי ,יזירחלא

 .םילשורי ,תורפסל תורבחמ ,יקסבורופוט הדוהי תרודהמ ,ינוונבחת רפזנ :א"ישת

 תימלוש ,רוצילא

 .872-867 ,בס רפס תיריק ,'ןזחה ייניל שדח טויפ' :ט/ח"משת

 הבוט ,יראב

 תוליהק רקחל יבצ־ןב ןוכמ ,ינ^דרבלא. םייח ־\ב ףסוי יטריפ '.דאדגבב ריפ« לודגה ןוחח :ג"סשת

 .םילשורי ,חרזמב לארשי

 םהרבא ,ישרדב

 ,וטאצול ד"שו קאלופ לאירבג תרודהמ ,תינכת םתוח 'ינל חפסנ ,תבפהתונח ברח :ה''כרת

 םחרב* יריש :ט"כשת ,ןמרבה מ"א :ךותב צ"ד) םדרטשמא ,ןאססיועל לארשי תאצוה

 (23-1 ,םילשורי ,ירוא ןב תאצוה ,םגותו יגרגה ןלזרציו ייסרדבזג

 םייח ,ידארב

 .גס־ג ,ג תירבעה הרישה רן>חל ןובונה תועידי ,'ןואג ייאה ברמ הלהת ירישו םיטויפ' :ז''צרת

 בד המלש ,ןייטיוג

 - ם"בוגרח תיבו םינואגה יוניב ךוניח ירדמ :ב"כשת
 ,יבצךב ןוכמ ,תוינבת ןמ םישדח תוריזב

 .םילשורי ,רפס תירק ידי לע ,תירבעה הטיסרבינואה

 .19-7 ,ריהן> תוינג ירקח :א הדועת ,'הזינגה יבתכ רואל וניתובא ייח' :ם"שת

 (ארזע ,רשיילפו השמ ,ליג)רשיילפ־ליג

 .םילשורי ,תודהיה יעדמל ימלועה דוגיאה ,חויגגחןמ תודועת 55 - ונגח ינבו יולה הדוהי :א"סשת

 ביל הדוהי ,סקוד

 .54-41 ,רבונה ,הנושאר תרבוח ,םיזנודק לחג ,'לארשי ימכח ירפסב םיררושמה ןורכז' :ג''ירת
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 (תכרוע) הנינא ,ןורוד

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ותריצי ידע תרוקיב ירבד רחבמ *.יולה הדוהי :1988

 תידוהי ,ןושיד

 ןזור הבוטו רוצ ןבואר :ךותב ,'ינומכחת רפסב תישילשה תרבחמה ,דרפס יררושמ' :ה"נשת

 רקחל ץכ ןוכמ ,היתורודל תירבעה תורפסב םירקהמ ץבוק •.ןיול לארשי רפס ,(םיכרוע)

 .94-79 ,ביבא לת ,ביבא לת תטיסרבינוא ,תירבעה תורפסה

 ףסוי ,הגד

 .104-95 ,א תוזוו ,'םייניבה ימיב ירבעה ררושמה לש תיתרבחהו תירסומה ותומד' :א"משת

 .164-162 ,14-12 היש־ילע ,'םייניבה ימיב ירבעה ררושמה לש היוצרה ותומד' :ב"משת

 ארזע ןבא תיפונ 'ר יפ לע םייגיבה יוניב דרפסב תירבעה הרישה לש הקיטאופה :ג"משת

 .ביבא לתו םילשורי ,ריבד ,היתורואמו

 םהרבא ריאמ ,ןמרנה

 .ןג תמר ,הדסמ ,םיכרכ ינש ,הרישהו טויפה תודלות :1970/2

 השמ ,דלפנייו

 .םילשורי ,סנגאמ ,המודקה תידוהיה היגרוטילה :ד"סשת

 ףסוי ,סייו

 םוניבה ,'תירבעה דרפס תריש תנבהל םירוריב :תינרצח הרישו תינרצח תוברת' :ב"ישת

 .403-396 ,םילשורי ,תודהיה יעדמל יונלועה

 לאומש ,ססרו

 .45-18 ,53 זבדנעפ ,'השדחה תירבעה תורפסה לש המלועב יולה הדוהי יבר ררושמה' :ג"נשת

 םאלחא ,םיעז

1981: m תוריב ,הדועלא ראד ,דרונתלאו ב*רתנאל*ו תבעל« ־\יב זבאוג. 

 םירכלא דבע רסאי ,[ינארוחלאנ ינארוח

 .ןאמע ,עיזותלאו רשנלל יואלדגמ ראד ,במכתל^ו רעשל« :2004

 היער ,ןוזח

 ראות תלבק םשל רוביח ,'ןואג הידעס בר לע תובושתה רבחמ לש תינשלבה ותרות' :ו"סשת

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,רוטקוד
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 םירפא ,ןזח

 ,(םיכרוע) לאפר לאומשו ןושיד תידוהי :ךותב ,'תינרצח הרישו רצח יררושמ םנמואה' :ז"סשת

 תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,(39 תונשרפו תרוקב =) דרפמ !רינמ

 .15-9 ,ןג

 ףסוי ,יבוט

 ינש ,ותרייציל יללכ אובמו ^תורצויה ליטי» תיעדמ הרודהמ -.־\m הידעיב בר יטויפ :ב"משת

 .םילשורי ,רבחמה תאצוה ,םיכרכ

 םירפסה תאצוה ,מייגיבה יוניב תיברעה הרייעהו תירבעה הרייעה יסחי :הייחדו בוריק :ס"שת

 .הפיח ,הפיח תטיסרבינוא לש

 .ביבא לת ,ביבא לת תטיסרבינוא ,הויבגהו תידוהיה־ תיברעה תורפסה ,הרייעה :ו"סשת

 ,(ךרוע) יבוט ףסוי :ךותב ,'?םנמאה - תינרצח הרישכ דרפסב תירבעה לוחה תריש' :ח"סשת
 תוברתה רקחל זכרמה ,(ד ברעל רבע ־\יב =) חוליש ־ןונמא 'פורפ דובכל לבויה רפיכ

 .62-46 ,הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,םאלסאה תוצראבו דרפסב תידוהיה

 הרש ,ץ"כ

 .םילשורי ,סמ ןבואר תאצוה ,לוריבנ ןבא ילבחב ןןילאיב :ט"נשת

 ןרהא ,יקסרימ

 .םילשורי ,סנגאמ ,הלוגבו לארשי־יזראב ותוחתפתה :טויפה :ן''שת

 ןמחרלא דבע ,יערמ

 ראות תלבק םשל רמג תדובע ,יגומבחת תורבחמ לע ירירחל« תומאיקמ תעפיטה :ה"נשת

 .ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא ,ךמסומ

 א"ר ,ןוסלוקינ

 .םילשורי ,רפס תירק ,תיברעה תורפמה תודלות :ך"שת

 לילכ ,הנמאתע

 ,'סנגלא הראגתו יראוגלא :"םאלסאלא לבק ברעלא דנע והללא האיחו הארמלא"' :2008

 הקאב ,ימסאוקלא תללכמ ,ימאלסאלא יברעלו ™רתל*, לויקח ־\מ הריתכמ תאמאדד

 .272-262 ,היברגלא

 ירוכאפ

 .תוריב ,ליגלא ראד ,יברעל« בדאלא ךיראת יפ עונענל« :1986

 ןד ,סיגפ

 .םילשורי ,רתכ ,הילטיאו דרפמ :תירבעה לוחה תרייעב תרוסמו שודיח :1976
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 ארזע ,רשיילפ

 .םילשורי ,רתכ ,זגייעבה־יוניב תירבעה שדוקה־תריש :1975

 םירקהונ :ןימיהל יש ,(ךרוע) יכאלמ יבצ :ךותב ,'ןואג ייאה בר לש ותרישב םינויע' :ז''לשת

 .274-239 ,םילשורי ,סמ ןבואר תאצוה ,סייגיבה יוני לש תירבעה תורפסב

 תופוסא ,'קורס ןב םחנמ יבר לש םיטויפו םירישב ןויע :דרפסב ונתריש תוינומדקל' :ח''משת

 .טסר-זכר ,ב

 ןאוריקמ רדסה שאר הדוהי בר לא ןואג ייאה בר לש ורישי :ו''נשת
 ,'ויתוביבסו ויתוביסנ -

 .482-451 ,הס ןיברת

 .ב''כשת ,קרוי וינ ,םיובלדנמ בד תרודהמ *1הב ברד אתקיספ

 הירכז ,ירהאצ

 ,יבצ־ק ןוכמ ,יבהצר הדוהי תרודהמ ,ירהאצלא הירכו 'ר תורבחונ •.רמזמה רפס :ה"כשת

 .םילשורי

 ףסוי ,רנזולק

 רוקזב ,לוריבג ןבא המלש :ךותב ,'ףוסוליפה ,ררושמה ,םדאה :לוריבג ןבא המלש יבר' :ו"פרת

 .הפ-ג ,םילשורי ,ל"ומח ,ינורפצ םהרבא :הכירע ,ןייטשבולב בקעי :םוגרת ,םייח

 ריאמ יבצ ,ץיבוניבר

 .םילשורי ,קילאיב דסומ ,םידעוונלו הרותל ייע יבר יטריפ רווחמ :ה"משת

 הדוהי ,יבהצר

 די ,(ךרוע) יכאלמ יבצ :ךותב ,'לוריבג ןב לש תוראפתהה תרישב םייברע םיביטומ' :ד"משת

 .152-131 ,דול ,תורפס ירקחמל ןמרבה ןוכמ ,ןמרבה זב"א רבול םירקחמ ץבוק •.ןמיתל

 םייח ,ןמריש

 .ביבא לתו םילשורי ,קילאיב דסומ ,םיכרכ ינש ,סנאבורפבו דרפסב תירבעה הרישה :ו"טשת

 ,קילאיב דסומ ,םיכרכ ינש ,תוממו םירקחמ •.תירבעה המארדהו הרישה תודלותל :ט"לשת

 .םילשורי

 (ארזע ,רשיילפו החמש ,ןמריש)רשיילפ־ןמריש

 ארזע :תורעהב הווילו םילשה ,ךרע ,תיונלסוונה דרפסב תירבעה הרישה תודלות :ו"נשת

 .םילשורי ,סנגאמ ,רשיילפ

 :תורעהב הווילו םילשה ,ךרע ,תפרצ םורדבו תירצונה דרפסב תירבעה הרישה תודלות :ז"נשת

 .םילשורי ,סנגאמ ,רשיילפ ארזע
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 ןתנ ,לעפש
 .םילשורי ,סנגאמ ,ריפמיראל טריפה תרגת :ב"לשת
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 שרדמה תורפס

 'קיהבמה קולחה' רופיסה

 ארקמבו שרדמב ויתוליבקמו

 ינשוש תינור

 אובמ .א

 בקעי ןב םיסנ ברל רעויטירימ רפי רוביח רפסב הנושארל אב 'קיהבמה קולחה' רופיסה

 רוביג '.תורחואמהו תומדקומה חרזמה תופוסאב המישרמו הפוצר העפוהל הכזו ןאוריקמ

 .הקדצל ולמע ירפמ תיצחמ תתל דיפקמה ינע שיא ,ןולקשאמ ןנגה ףסוי אוה רופיסה
 וב רסח ךא שמשכ ץצונו קיהבמ ןדע ןגב ול דעוימה קולחה יכ ול םירשבמ םימכח ינש

 העיצמ ןנגה ףסוי לש ותשא .םיבוטה וישעמ לע ףיסויש יוצר ומילשהל ידכו ,ןוראווצ

 השיאהש רחאל ךא ,ססהמ ףסוי .הקדצל הרומתה תא ןתייו החפשל התוא רוכמיש ול

 םדאה .הירבדכ השוע אוה ,הייח ריחמב ולו ,הילא ברקל שיאל רשפאת אלש תעבשנ

 ךא ,הב ללעתמ אוה ברה וסעכב .החלצה אלל ,התוא תותפל הסנמ ףסוי תשא תא הנוקש
 .התעובשב הדמע םא קדובו שפוחמ םוקמב רבוע ףסוי המ־ןמז רחאל .דמעמ הקיזחמ איה

 תאצוי זא .םבצמ לע םיכוב םהינשו ותוהז תא ףשוח אוה ,רבדה ךכש תעדל חכונ רשאכ

 םהו ותשא תא הדופ ףסוי .םהל דעוימה רצוא לעו קולחה תמלשה לע הזירכמו לוק תב

 .הקדצ ןתמב םיכישממו רשועבו רשואב םייח

 םלועל םירזה ותלילעב תודוסי המכ לע ועיבצה 'קיהבמה קולחה' רופיסה ירקוח

 תארוהל דוגינב ,שוכרה ןמ תישימח לע הלועה םוכסב הקדצ ןתמ םהבו ,ידוהיה םיכרעה

 וא ל''זח תורפסב הליבקמ האצמנ אל רופיסל .התרזחהו החפשל השיא תריכמו ,הכלהה

 .ןוראווצה רסח קולחל ליבקמ ביטומ ובש ימלסומ רופיס אצמנ ךא ,תידוהי אל תורפסב
 ,םימלש אל םיקולחב םישובל םישנא ובש דמחומ איבנה לש םולח ראותמ הז רופיסב

 תרוסמב הז רופיס אצמש ,טענב יבצ דוד .םלשו ךורא רמוע ףילכה לש וקולח קרו

 רפי רוביחבש רופיסל ונממ רבע קולחה ביטומש רבס ,תיעישתה האמה ןמ תימלסומ

 .הז רמאמל תוליעומה היתורעה לע שמש לעי ריידל הנותנ יתדות *
 רקספיל לצא ואר תואסרגה תמישרו רופיסה תצופתב ןויד .א חפסנ ,ןלהל ואר רופיסה לש אלמ חסונ 1

 .ט"סשת ;215-214 ,197 ,ו"סשת

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:46:29 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 233 ארקמבו שרדמב ויתוליבקמו 'קיהבמה קולחה' רופיסה

 לש ומולח לע תרוסמהש חינהל ןיאש שיגדה טענב ,תאז םע .(ז"טשת טענב) הצגיטיהוג

 .תורישי הילע הנבנ 'קיהבמה קולחה' רופיסהשו םידוהיה ןיב העודי התייה דמחומ איבנה

 תא וכותב ללוכה םלש רופיס תרוצב םיידוהי םיגוחל עיגה הז ביטומש רעיש ןכ לע

 ומיאתהל ידכ םייוניש המכ וסנכוה הז רופיסב יכו /קיהבמה קולחה' רופיסה תלילע לכ

 וסינכהו 'תדהוימ'ה ותרוצב רופיסה תא ריכה םיסנ בר ,ותרעשה יפ לע .םידוהי םיעמושל

 אל הזכ רופיסו דבלב הרעשה וזש יפ לע ףא .(335-333 ,םש) בל םותב וירופיס ץבוקל

 וניתובר ורכז' םילימב ורופיס תא חתופ םיסנ ברש יפ לע ףאו ,תיברעה תורפסב הלגתנ

 באז םייח 2.רופיסה לש ותורז לשב ,טענב לש ותרעשה תא םירקוחה בור ולביק ,'ה''ע

 ,תידוהיה תורפסה יבחר לכמ וירופיס תא באש םיסנ ברש רבס ,תאז תמועל ,גרבשריה

 וא ומצעב םירופיסה תא איצמה המודקה ונתורפסב םיוסמ אשונב רמוח אצמ אל םאו

 נ.(82 ,77 ,73-56 ,ד"ישת גרבשריה) הפ לעב קר עודי היהש רמוחל תיתורפס הרוצ רצ

 ,'קיהבמה קולחה' רופיסבש םיביטומל ל''זח תורפסב הליבקמ לע עיבצא הז רמאמב
 ירקוח .([א"ע חמ] ד ,ג תוירוה ,ימלשורי ;ד ,ה הבר ארקיו) ןדוי אבא רופיס איהו

 םיביטומ םיבלושמ רופיסבש םושמ וז הליבקמ לע ודמע אל 'קיהבמה קולחה' רופיסה

 ירופיס רוזחממ םיביטומל םיליבקמ םיביטומ רקיעבו ,ל"זח תורפסמו ארקמה ןמ םיפסונ

 קולחה' רופיסל תויארקמהו תוישרדמה תוליבקמה תא גיצא ןלהל .תישארב רפסב ףסוי

 םיסנ ברש רסמה תא תוריהבמו רופיסבש םיישקה תא תובשיימ ןה דציכ ראבאו 'קיהבמה

 .היתיטיזגוב הפי ד\ביז\ב יזכרמה רסמה אוהו ,הז רופיסב ונדמלל אב

 ודמ אבא רופיס :תישרדמה הליבקמה .ב

 4:(גיק-יק ,תוילגרמ תרודהמ) ד ,ה הבר ארקיו חסונ

 יברו עשוהי 'רו רזעילא ירב השעמ .(זט ,חי ישמ) 'ונחני םילודג ינפלו ול ביחרי םדא ןתמי

 ףיסי ילע .(414 ,ה"כשת ןוסמרבא) תפסונ הרעה אלל טענב לש ורמאמל הנפמ ןוסמרבא אגרש ,לשמל

 סיוג אוה תידוהיה הרבחל הז רופיס רבע רשאכש תורשפאה תא עיצמו טענב לש ותרעשה תא לבקמ

 רקספיל בדיבא םג .(297 ,ד"נשת ףיטי) םהב תניינועמ התייה תידוהיה הרבחהש םיכרע טילבהל ידכ

 לבקתמ וניאיש ,החפשל השיאה תריכמ ביטומ לש ערה ומשור תא שיגדמו טענב לש ותעצה תא לבקמ

 רקספיל) 'ותשאב לארשימ םדא גהונש םימחרהו דסחה תדימ לש לבוקמה הדימה הנקב תעדה לע

 4203 ,ו"סשת

 רוא הארש ורפסב .טענב לש ורמאמ םסרפתהש ינפל ,ד"ישת תנשב הספדנ גרבשריה לש ותרודהמ

 הנפמ וניאו רוביחה לש םיידוהיה ויתורוקמ רבדב ותעדב קיזחמ ןיידע גרבשריה ןכמ רחאל םינש רשע

 תשא תריכמ יכ ץיצמ אוה ותרודהמל אובמב .(252 ,131-130 ,ה"כשת גרבשריה) טענב לש ורמאמל

 תריכמ לש ביטומ חיכש תימלסומה תורפסב םנמא .םימלסומל אל ףאו םידוהיל תינייפוא הניא שיא

 גיפהל לוכיה דיחיה רבסהה .(71-70 ,ד"ישת גרבשריה) שיא תשא תריכמ לש אל ךא ,שגליפ־החפש

 החפש לש הדובכב ריהזהל םיסנ בר לש ונוצר אוה ,גרבשריה תעדל ,השעמה לש ותורז תא תצקמב

 .(80 ,םש) היירבע

 לע םיעבורמ םיירגוסב תוינשרפ תורעה יתפסוה .תוילגרמ תרודהמ יפ לע ןאכ אבומ רופיסה חסונ
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 (ומשו דחא םדא םש היה ־) דח ןמת הוה .םימכח תיבגמב קוסעל איכוטנא תלוחל וכלהש אביקע
 וינפו ותיבל הלע וניתובר הארש ןויכ .ויסכנמ דריו הפי ןיעב הוצמ השוע היהש ,ןדוי אבא

 :(השעמה תא הל רפיס ־) הדבוע הל ינת ?תוינלוח ךינפ ךל המ :ותשא ול הרמא .תוינלוח

 הרייתשנ אל :ול הרמא המ תקדצ התיהש ותשא .ןהל השעא המ עדוי יניאו (ןאכ ־) ןכ וניתובר

 אלמי םוקמה :ול ורמא ןהל ןתונ אוהשכ .ןכ השעו ךלה .ןהל ןתו היצח רוכמ ךל ?תחא הדש ךל

 ,ויניע ה"בקה ול ריאה והדש יצח שרוח והשכ םע .שורחל אצי .וניתובר םהל וכלה .ךנורסח

 :ימא .(רצוא =) אמיס היתחת אצמו התולעהל דרי .הרבשנו ותרפ הלפנו וינפל ץראה העקבנו

 ולאש ־) דיבע המ ןדוי הבא אוהה :הילע ןולאש וניתובר ורזחשכ .יתרפ לגר הרבשנ יתבוטל

 ,איזיעד ןדוי אבא ?קוי אבאד היפא ימחימל ליכי ןמ :ירמא ?(השוע המ ןדוי אבא ותוא ,וילע

 ןדוי אבא ?ןדוי אבא לש וינפ תוארל לוכי ימ :ורמא =) אילמגד ןדוי אבא ,אירמחד ןדוי אבא

 םכתליפת תשענ :ןהל ימאו ןלצא אב .(םילמג לש ןדוי אבא ,םירומח לש ןדוי אבא ,םיזע לש

 סומוט שארב ונבתכ ךל ךממ רתוי רחא םדא ןתנש יפלעפא :ול ורמא .תוריפ יריפו תוריפ ילע

 .(זט חי 'שמ) 'ול ביחרי םדא ןתמי :וילע וארקו םלצא והובישוהו והולטנ .(םינבדנה תמישר =)

 ,ןלהל הוושמ הלבט םג ואר) 'קיהבמה קולחה' רופיסל ןוימד יווק המכ שי הז רופיסב

 .אביקע יברו עשוהי 'ר ,רזעילא 'ר םה ןדוי אבאמ הקדצ תובגל םיאבה םימכחה .(ב חפסנ

 אבא - רופיסה רוביג לש ומש 5.עשוהי 'רו רזעלא 'ר םה ןנגה ףסויל םיאבה םימכחה

 ןדוי
 יארקמה ףסוי רופיסל הלבקהה תובקעב ילוא ,ףסויל םיסנ בר לש ורופיסב הנתשמ -

 רחאל ושוכר לכ תא דביא ןנגה ףסוי ףאו ,ויסכנמ דרי ןדוי אבא .(ו ףיעס ,ןלהל ואר)

 םירוביגה ינש .הקדצ ןתמ איה םירוביגה לש תיבויחה הלועפה ,םירופיסה ינשב .ויבא תומ

 ורופיסב) םימכחה תשירד יפ לע הווצמה תא םייקל םתלוכי רסוח ללגב הקוצמב םינותנ

 םיצעיימ םימכחה ןנגה ףסוי לש ורופיסב ,הקדצ ונממ תובגל םיאב םימכחה ןדוי אבא לש

 הלעמ רוביגה תשא ,םירופיסה ינשב .(וקולח תא םילשהל ידכ הקדצה ןתמ תא ריבגהל ול

 דיחיה הדשה תיצחמ תא רוכמל ול העיצמ ןדוי אבא תשא :השק ןברקב הכורכה העצה

 ,םירופיסה ינשבו 6.החפשל המצע־התוא רוכמל ול העיצמ ןנגה ףסוי תשא ,ול רתונש

 .רצוא תאיצמ אוה הקדצל תוריסמה לע לומגה

 םירבדב הליבקמב .ההז טעמכ רופיסה חסונ ,(א"ע חמ) ד ,ג תוירוה ,ימלשוריב הליבקמב .ךרוצה יפ
 .דבועמ חסונה ,ח ,ד הבר
 .עשוהי 'רו רזעלא 'ר :דבלב םימכח ינש םירכזומ ח ,ד הבר םירבדב ןדוי אבא רופיסל הליבקמב םג

 המגמ ורופיסב הלעפש רשפא ךא ,הבר םירבדב הסרגה יפ לע ורופיס תא דביע םיסנ ברש ןכתיי
 .םיינשל םימכחה רפסמ תא םצמצלו הלילעה תא טשפל ןוצרה - הבר םירבד לעב לש ותמגמל המוד

 'ר ,םש םגו) םימכחה תשולש םירכזומ (חפ ,גרבשריה תרודהמ) ןדוי אבא רופיס לש ףסונ דוביעב

 .(רזעילא 'ר םוקמב רזעלא

 תרודהמו ג ,חצ הבר תישארבב ןבוארל בקעי ירבדב ןוגכ ,הדשל םיתעל תלשמנ השיאה ל"זח תורפסב

 טכאנ םג ואר .'?ןשרחל יואר יתייה לחרב אל ךמאב יתשרהש תושירחה לכי :(1253 ,קבלא־רודואית

 .השיא תריכמל הדש תריכממ רופיסה תא חתפל םיסנ בר לע לקה הז יומידש ןכתיי .וכר־בכר ,ט"ישת

 ודוביע תובקעב רופיסל סנכוה השיאה תריכמל הדשה תריכממ יונישה ,ו ףיעסב ןלהל ראבאש יפכ

 .יארקמה ףסוי רופיס יפ לע
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 235 ארקמבו שרדמב ויתוליבקמו 'קיהבמה קולחה' רופיסה

 העומיזזמ הפי דרביחב ןדוי אבא רופיס לש ףסונ דוביע םייק יכ ריעהל םוקמה הז

 .ייבאל סחוימ אוה םש ךא ,ירוקמה רופיסל בורק חסונב ,(חפ ,גרבשריה תרודהמ)

 ןמ בר קחרמב ,(חפ-ופ ,םש) הקדצ ינתונ לע םירופיס לש ףצר תרגסמב אב הז דוביע
 וניינע יכ דומלל רשפא ןאכמ .הנוש םירופיס ףצרב ץבושמה ,'קיהבמה קולחה' רופיסה

 אבא רופיס לש דוביעה יכו הקדצה תווצמ וניא 'קיהבמה קולחה' רופיסה לש ירקיעה

 ןלהל ריהבאש יפכ ,השדח תועמשמל ותוא ןווכל דעונ 'קיהבמה קולחה' רופיסל ןדוי

 ירופיס לש ירוקמה חסונב םיבר םיטרפ םיסנ בר הניש םירחא םירופיסב םג .ז ףיעסב

 ףיסי -,395-394 ,ה"כשת ןוסמרבא) ויעמוש להקלו ותפוקת יכרוצל םמיאתהל ידכ ל"זח

 .(287-279 ,ד"נשת

 יונממ תקדצ התיהש ותשא' .ג

 התעצהב הקדצה תווצמל הלעב לש וזמ הלודג תוריסמ הלגמ השיאה ןדוי אבא רופיסב

 (א"ע חמ1 ד ,ג תוירוה ,ימלשורי חסונב .םהל רתונש דיחיה הדשה תיצחמ תא רוכמל

 השיאה 'קיהבמה קולחה' רופיסב םג 7.'ונממ תקדצ התיהש ותשא' :שרופמב רבדה רמאנ

 קולחו' :תרמוא קולחה תמלשה לע רופיסה ףוסב הזירכמה לוקה תבו ,הלעבמ תקדצ

 .'ךקולחמ ראופמ ךתשא

 תינעת ,ילבבב .ל"זח תורפסב םיפסונ םירופיסב אצמנ הלעבמ תקדצה השיאה ביטומ

 היקלח אבא 8.םשגל ללפתיש שקבל היקלח אבאל חלשנש םימכח גוז לע רפוסמ ב"ע גכ

 ןוויכמ ולעו םיננעה ומידקה ,םימשגה ועיגהשכ .וללפתה םהינשו גגל ותשא םע הלע

 םימכחה ותוא ולאש רשאכ .הליחת התנענ התליפת רמולכ ,ותשא םש הדמעש הניפה

 :היקלח אבא הנע רבדה תביסל

 אלו ,אחז [אנביהי אנאו] התיינה אברקמו יינעל אתפיר אבהיו ,אתיבב אחיכש אתתיאד םושמ

 לוכי ינעה] התאנה הבורקו ,םיינעל םחל תנתונו ,תיבב היוצמ השיאהש םושמ ־נ היתיינה אברקמ

 9.(הבורק הניא םתאנהו ,ףסכ םיינעל ןתונ ינא וליאו ,[תידיימ ותאנהו םחלה תא דימ לוכאל

 ליגר היה אבקוע רמ .ב"ע זס תובותכ ,ילבבב אבקוע רמ לע רופיסב אבומ המוד קומינ

 תוארל ידכ ותשאו אבקוע רמ ירחא ינעה ךלה רשאכ ,םעפ .דחא ינעל רתסב הקדצ תתל

 אבקוע רמ לש וילגר ופרשנ םשו ,שא ןשבכל וסנכנו םהינש וחרב ,ומע ביטימה והימ

 תא תבהוא התיהש ותשא' :ח ,ד הבר םירבד חסונב ;יתקדצ התיהש ותשא' :ד ,ה הבר ארקיו חסונב
 .הלילעה ןמ הלוע השיאה לש הרתיה התוקידצ ,ולא תואסרג יתשב םג .'תוצמה
 .ט"משת ןמשריה ואר הז רופיס לש טרופמ חותינל
 .תינשרפ הבחרה הארנכ אוה סופדה חסונ .הבורק התאנהו תיבב היוצמ השיאהש קר רמאנ דיה יבתכב

 חסונ ייוניש לע יתרעה ךרוצה תעשב ;הנליו סופד יפ לע ןה רמאמב ילבבה דומלתה ןמ תואבומה לכ
 .דיה יבתכב

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:46:29 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ינשוש תינור 236

 ותוא המחינ ךכ לשב אבקוע רמ לש ותעד השלח רשאכ .ופרשנ אל ותשא לש הילגרו

 תיבה ךותב היוצמ ינא =) 'יתיינהא אברקמו אתיבד היוגב אנחיכש אנא' :הרמואב ותשא

 10.(יתאנה הבורקו

 והילא ,רופיסה יפ לע .אי ,ד אטוז תורב הרשכה השיאה לש הרופיס אוה ףסונ רופיס

 אוה םא לאושו תובוט םינש עבש וינפלש ול עידומ ,ויסכנמ דריש םדאל הלגתמ איבנה

 תקסועו דימ ןתוא לבקל העירכמ םדא ותוא לש ותשא .וימי ףוסב וא וישכע ןלבקל שקבמ

 םיענכשמ השיאה ירבד תובוטה םינשה עבש לש ןפוסב .ןמז ותוא לכב םידסח תולימגב

 השיאה לש הדמעמ תא ריהבמ ןשרדה ".םהייח לכל םרשוע תא םהל ריאשהל ה''בקה תא

 .'רודבש תוינקדצ םישנ תוכזב אלא םילאגנ תורודה ןיאו' :השעמה רופיס ינפלש רמאמב

 ותייחמ תואצוהב ץמקל גהנש םדא לע רפוסמ (ג"ע-ב"ע אל) ט ,ד םיחספ ,ימלשוריב

 ותשאל םתוא חלש אוה הקדצ תובגל םימכחה וילא ואב רשאכ .הקדצל הבחר דיב ןתנ ךא

 :םירניד לש הדימ םהל ןתיתש

 ןוכל הבהי אנא :ןול הרמא .ןל רמא םתס :הל ורמא ?קוחמ וא לידג ןובל רמא המ :ןול הרמא

 המ :םהל הרמא =) ינרפ ןמ הנלדוג אנבשחמ אנא אל ןיאו יולימכ אה לידג רמא ןיאו ,לידג

 םא ,השודג םכל ןתא ינא :םהל הרמא .ונל רמא םתס :הל ורמא ?הקוחמ וא השודג ,םכל רמא

 הלעב עמשש ןויכ .(יתבותכמ שדוגה תא הכנמ ינירה ואל םאו וירבדכ יתישע ירה השודג רמא

 .התבותכ תא הל לפכ ךכ

 לש הנברק םלוא ,הקדצה תווצמ ןעמל םהלשמ בירקהל םינכומ הז רופיסב גוזה ינב ינש

 ויחוורב טלושהו סנרפמה אוה ךא היחמל ויתואצוהב ץמקמ לעבה .הלעב לשמ לודג השיאה

 אל הפוקת התואב השיאל .לוכ רסוח לש בצמל ותוא האיבמ הניא הקדצל ותוריסמ ןכלו

 לע .םישוריג לש הרקמב דיחיה התייחמ רוקמ התייה התבותכו סנרפתהל תלוכי התייה

 הלעב לש וזמ הבר תוריסמ לע תדמלמ הבותכה ןובשח לע הקדצל תתל התונוכנ ,ןכ

 התוקידצ תא טילבמ רפסמה ךא ,קידצ לעבה ןאכ ורכזנש םירופיסה לכב .הקדצה תווצמל

 קולחל יואר אוה ןכ לעו קידצ לעבה :'קיהבמה קולחה' רופיסב םג ךכ .השיאה לש הרתיה

 12.וקולחמ ראופמ קולחב התוא תוכזמה הברקהו תוריסמ הלגמ ותשא ךא ,ןדע ןגב ראופמ

 רועיש אלל הקדצ .ד

 םייק רבכ ךכב .הקדצל ולמע ירפמ תיצחמ תועיבקב ןתנ 'קיהבמה קולחה' רופיסה רוביג

 .ד"סשת ןמסוק ואר הז רופיס לש טרופמ חותינל 10
 הפי ד\ניז\ב בחרומ דוביעב אבומ רופיסה .ט''נשת ןליא ;2008 ינשוש ואר הז רופיסב טרופמ ןוידל 11

 .(הצ-גצ ,גרבשריה תרודהמו היתיפיזגוג

 השיאה וב םגש (ד ,ג הבר תור) תילגרמהו אתפלח ןב ןועמש יבר לע רופיסב ןודא ,ה ףיעסב ,ןלהל 12

 רסוחב תויחל השיאה לש התונוכנב אלא הקדצ ןתמב תאטבתמ הניא תוקידצה םש ךא ,הלעבמ תקדצ

 .אבה םלועל םקלח ערגיי אלש דבלבו לוכ
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 תא רוכמל ץלאנש לע הומתל אופא שיו ,הכלהה תשירדל רבעמ הקדצ ןתמ תווצמ תא

 .ותוקידצ ישעמ תא םילשהל ידכ הקדצל הרובעב לביקש הרומתה לכ תא תתלו ותשא

 13.רופיסה לש ידוהי־אלה ויפואל היארכ וז ההימת לע ועיבצה רופיסה ירקוח

 םירמאמה יובירו ,םישרדמבו םידומלתה ינשב תובר םימעפ תרכזנ הקדצה תווצמ

 תא זבזבל וטנש ויה ,תאז םע .ל''זה הל וסחייש הברה תובישחל תודע אוה הז ןיינעב

 תאז עונמל ידכ 14.רוביצה לע הסמעמל םתליפנל איבה רבדהו ,הקדצ ישעמב םשוכר לכ

 .(רתוי אלו) ושוכרמ תישימח הקדצל שירפהל ךירצ םדא היפלש ,אשוא תנקת הנקתוה

 :(ב"ע וט) א ,א האיפ ,ימלשורי

 ויסכנמ שמוח שירפמ םדא אהיש אשואב ונמנ :אנינח ןב הדוהי יבר םשב שיקל ןב ןועמש יבר
 :לאילמג ןבר ול חלש ,םיינעל ויסכנ לכ תא קילחהו דמעש בבשי יברב השעמ [...] תוצמל

 15?תוצמל ויסכנמ שמוח :ורמא אלהו

 :(תוליבקמו) א"ע נ תובותכ ,ילבב

 םג היונש ־) יכה ימנ אינת .שמוחמ רתוי זבזבי לא - זבזבמה ,וניקתה אשואב :אעליא ר''א

 רתוי] זבזבל שקבש דחאב השעמו ;תוירבל ךרטצי אמש ,שמוחמ רתוי זבזבי לא - זבזבמה :(ךכ

 יבר :(םירמוא שיו =) הל ירמאו ,בבשי יבר ?(אוה ימו ־) ונמו ,וריבח ול חינה אלו [שמוחמ

 .אביקע יבר ?(אוה ימו =) ונמו ,וריבח וחינה אלו ,[זבזבל שקיב] בבשי

 (תתל הצר וא) ןתנש םדאל המגודכ בבשי 'ר תא םינייצמ אשוא תנקתל תורוקמה ינש

 .םימכח ישעמ ירופיסב םג םיראותמ הלאכ םירקמ .הקדצל ושוכר לכ תא

 :א"ע דכ תינעת ,ילבב

 ביהי היבג הוהד יאמ לכד ,הינימ ושט ווה הקדצ יאבג היל וזח ווה דכ 16,אתריב שיא רזעלא
 לזא .הינימ ושט ,הקדצ יאבג והויזח .היתרבל אינודנ ןבזימל אקושל קילס הוה דח אמוי .והל
 :ןהל רמא .המותיו םותיב :היל ורמא ?ותיקסע יאמב ,וכיתעבשא :והל רמא ,והיירתב טהרו

 ,יטיח היל ןבז ,אזוז דח היל שפ .והל בהיו הידהב הוהד לכ לקש .יתבל ןימדוק ןהש ,הדובעה

 המ לכ :הל הרמא ?ךובא יתייא יאמ :היתרבל הל הרמא ,והתיבד יאתא .אבלכאב היידש קיסאו

 .203-202 ,ו"סשת רקספיל ;297 ,ד"נשת ףיסי ;7 הרעה ,334 ,ז"טשת טענב ואר 13

 ןיינע לש ותויזכרמ לע .תפסונ תורפס םשו ,ח"משת ךברוא לצא ואר ל"זח לש הקדצה תרותב ןויד 14

 לצא ואר הקדצ תורטמל ולוכ שוכרה זובזבל המגמב ןויד .ב"סשת ןהכ ואר םיסנ בר ימיב הקדצה

 .111 ,םש ,ךברוא

 הרעה ,542 ,ינש ךרכ ,ח"נשת רדיו ואר 'הקדצ' לש תמצמוצמה תועמשמב 'הוצמ' הלימב שומישל 15

225; 554. 

 ולשמ ול ןת :רמוא אתותרב שיא רזעלא יבר' :רמאנ ז ,ג תובאב .'אתותרב' :דיה יבתכ תצקמב 16

 תא םלוה וז הנשמ לש הנכות .'ךל ונתנ ךדימו לכה ךממ יכ :רמוא אוה דודב ןכו ,ולש ךלשו התאש

 אלו ,ה"בקה לש אוה שוכרהש איה הסיפתה .א''ע דכ תינעת ,ילבבבש רופיסב רזעלא לש ותוגהנתה

 .הקדצה ןתונ לש
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 אקפנ אקו ,יטיח אילמד אבלכא תזח ,אבלכאד אבב חתפימל איתא .היתידש אבלכאב ,יתייאד
 המ הארו אב :היל הרמא ,אשרדמ יבל היתרב אלזא .יטיחמ אבב חתפימ אלו ,אשדד ארוניצב

 .לארשי יינעמ דחאכ אלא ןהב ךל ןיאו ,ךילע שדקה ןה ירה ,הדובעה :הל רמא .ךבהוא ךל השע

 [ועדיש םושמ] ,ונממ םיאבחתמ ויה הקדצ יאבג ותוא םיאור ויה רשאכ ,אתריב שיא רזעלא =)
 יאבג והואר .ותבל הינודנ יכרוצ תונקל קושל הלוע היה דחא םוי .םהל ןתיי ולצאש המ לכש

 םתא [הקדצ הזיאב] המב ,םכתא ינא עיבשמ :םהל רמא ,םהירחא ץרו ךלה .ונממ ואבחתה ,הקדצ

 .יתבל םימדוק םהש ,[העובש ןושל] הדובעה :םהל רמא .המותיו םותיב :ול ורמא ?וישכע םיקסוע

 [ותיבל] הלעו ,םיטיח ול הנק ,דחא זוז ול ראשנ .םהל ןתנו ולצא היהש [ףסכה] לכ תא חקל

 ,איבהש המ לכ :הל הרמא ?ךיבא איבה המ :ותבל הל הרמא ,ותשא האב .םסאב ןתוא קרזו

 ,תלדה רוח ךרד תואצויו ,םיטיח אלמ םסאהש התאר ,םסאה תלד תא חותפל האב .םסאב קרז
 ךל השע המ הארו אב :ול הרמא ,שרדמה תיבל ותב הכלה .םיטיחה בורמ תחתפנ הניא תלדהו
 (.לארשי יינעמ דחאכ אלא ןהב ךל ןיאו ,ךילע שדקה ןה ירה ,הדובעה :הל רמא .[ה"בקה] ךבהוא

 ןעמל ותב לש הדיתע תא ריקפמ באה .הבר תוחונ־יא ררועמ אתריב שיא רזעלא רופיס
 תא קרוז אלא השעש המ לע ותחפשמ ינבל חוודמ וניא אוה .ריכמ וניאש המותיו םותי

 ןיב החישב טלבומ ותחפשמ ןיבו וניב רשקה רדעיה .שרדמה תיבל ךלוהו םסאב םיטיחה
 םושמ ,קוחרמ התארש המ לע תחוודמ תבהו ,באה איבה המ תלאוש םאה :תבל םאה

 םהו תמזגומ ותוגהנתהש םיבשוח הקדצה יאבג וליפא .םסאב באה קרז המ תעדוי הניאש

 .ופסכ לכ תא םהל ןתיי אלש ידכ וינפמ חורבל םיגהונ

 ןתנש םדא ראתמה המוד רופיס אב (סתת-ונתת ,תוילגרמ תרודהמ) ב ,זל הבר ארקיוב
 הנידמל חרבו תסנכה תיבמ םיגורתא חקל ותשאמ שייבתהש רחאמו ,הקדצל ופסכ לכ תא

 הארנה ,הז רופיס ,ןאנש רודגיבא תעדל ".לודג שוכרב רזוח אוה רופיסה ףוסבו ,הקוחר

 תופירחב הנגמה רופיס השעמל אוה ,בר רשועל הכזו הקדצ השעש םדא חבשמכ הרואכל

 הלאשה .ותיב ינב יכרוצ תא חינזמו הקדצל ושוכר לכ תא ןתונה םדא לש ותוגהנתה תא

 ובוציע ימיב .היתולובגו הקדצה רדג אלא הקדצ לש התובישח הניא הב קסוע רופיסהש

 האבה הקדצ ,המשל אלש הקדצב הברמה םדא לש העפותה תרכומ התייה שרדמה לש

 הפירח ןושלב וז העפות תונגל ןוכנל וארש דע ,ןבדנ לש םש ול תונקל ידכ ,הרבעב

 .(69-68 ,ב"נשת ןאנש)

 אוה אתריב שיא רזעלא לע רופיסהש הארנש דע הזל הז םימוד הכ םירופיסה ינש יכ ריעהל שי
 ינשב םירוביגה .(ינשל דחאמ רישי רבעמ שיש ןועטל ילב) הבר ארקיוב רופיסה לש יניערגה רופיסה

 המ־רבד תונקל םכרדב ויה רופיסב ראותמה םיוסמה עוריאבו ,הקדצל םפסכ לכ תא םינתונ םירופיסה
 תונקל ךלה הבר ארקיוב הקדצה לעבו ותבל הינודנ יכרוצ תונקל ךלה אתריב שיא רזעלא :םהיאצאצל

 ,םימותיל תדעוימ הקדצה םירופיסה ינשב ,הקדצ יאבגב םכרדב םילקתנ םירוביגה ינש .וינבל והשמ
 םיטיחה טעמ תא קרוז אתריב שיא רזעלא :ותשא םע תמעתהל זעמ וניא רוביגה םירופיסה ינשבו

 ופוסב .חרוב הבר ארקיוב הקדצה לעבו ,ותשא םע רבדל ילב שרדמה תיבל תאצל רהממו םסאל הנקש
 ,לביקש רצואה ןמ תונהיל ברסמ אתריב שיא רזעלא ךא ,לודג רשועב םירוביגה ינש םיכוז רבד לש

 .הבר ארקיוב הקדצה לעבכ אלש
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 וב תרוקיבהש אלא ,יתרוקיב רופיס אוה אתריב שיא רזעלא לע רופיסה םגש המוד

 ,ותחפשמ ינב תא שטונ וניא רוביגה .חבש רופיסכ וארוקל םג רשפאו דבלב תזמורמ

 ארקיוב רופיסה לש תוביגמ הנוש אוה םנ ךרדב לביקש םיטיחה ןמ תונהיל ובוריסבו

 רזעלא לע רופיסה תייארל קוזיח .רופיסה ףוסב ושוכר תרזחה תא שרופמב שקבמה ,הבר

 רופיסה רחאל דימ תינעת תכסמב ותאבהב אוצמל רשפא יתרוקיב רופיסכ אתריב שיא

 האירקבש יפ לע ףא ,ותבו ונב לש םתומ תא םרגש בא הנגמה ,תרקוי ןמד יסוי יבר לע
 18.באה לש הברה ותוקידצל חבש רופיס אוהש המוד הנושאר

 דבועמ חסונב העריטיהונ הפי ררביחב אבומ ב ,זל הבר ארקיוב הקדצה לעב לע רופיסה

 הקדצ תיישעל תפומכ וגיצמו ילילש רואב ורוביג תא םיגיצמה םיביכרה תא ונממ ריסמה

 סחוימה ,אתריב שיא רזעלא לע רופיסה אבומ וירחאל דימ ".(זפ-ופ ,גרבשריה תרודהמ)

 ,ליעל יתנייצש יפכ .רוקמה ןמ דבלב םילק םייונישב ,(זפ ,םש)יביב תיציצ שיא רזעלאל

 םירופיסה ףצר לש ופוסב .חבש רופיסכ ושרפל רשפאו תזמורמ תרוקיבה הז רופיסב

 םילק םייונישב אוה ףא ,(חפ ,םש) ייבאל סחוימה ,ןדוי אבא רופיס לש דוביע אבומ
 ישעמל דודיעו חבש ירופיסכ זיעומיזזזב הפי ר־מיזגב םיאבומ םירופיסה תשולש .דבלב

 םתסרגב תמייק הניא םינושארה םירופיסה ינשב התייהש תירוקמה יוניגה תמגמ .הקדצ

 20.תפומ ירופיסכ םתוא ספת םיסנ ברש המודו ,תדבועמה

 ןנגה ףסויל יוניג ןיא 'קיהבמה קולחה' רופיסב םג יכ דומלל רשפא ליעל רומאה לכמ

 האר םיסנ בר .ידוהי־אל דוסי ןיא ותוגהנתהבו ,הקדצל תזרפומ הניתנ לע ןולקשאמ

 רוביחב גירח רבד אצמ אלו חבש ירופיס הקדצל שוכרה לכ ןתמ םיראתמה ל''זח ירופיסב

 יפכו .המלש הניא ותוקידצ ןיידעו הקדצל ולמע ירפמ תיצחמ ןתונ רוביגה הבש הלילע

 רכמש ,ןדוי אבא רופיסל הליבקמ 'קיהבמה קולחה' רופיסה תלילע ,ליעל יתרהבהש

 .יבויח רואב גצומ והשעמו ,הקדצ תרטמל ול הרתונש הדיחיה הדשה תקלחמ תיצחמ

 ,ןלהל אבוי הז ביטומל רבסהה .החפשל השיאה תריכמ אוה רתונ ןיידעש דחאה ישוקה

 רפסב ףסוי ירופיס רוזחמ ןיבו 'קיהבמה קולחה' רופיסה ןיבש הלבקהב ןדה ,ו ףיעסב

 .תישארב

 אבה םלועל קלח .ה

 תוכרב ,ילבבב בר חסנמש יפכ ,תירמוח תושיכ אלו ,תינחור תושיכ ספתנ אבה םלועה

 ואר חצורכ יסוי יבר תא גיצמה ףירח יקסטורג רופיסכ תרקוי ןמד יסוי יבר לע רופיסה לש חותינ 18
 .57-52 ,2002 ןמסוק לצא

 .77-74 ,ב"נשת ןאנש לצא ואר זזןריסיזומ הפי רגביז\ תסרגבש םייונישב ןויד 19

 הפתוש השיאה ,םיבוט ותשאל לעבה ןיב םיסחיה :תירוקמה הסרגב םג תרוקיב ןיא ןדוי אבא רופיסב 20

 םושמ ןיא הדשה תיצחמ תריכמבו ,הברקהה השעמ תא תמזוי ףאו הלעב לש הקדצה השעמל האלמ

 .הסנרפ תורשפא שי ןיידע ןדוי אבאל ירהש ,תטלחומ תוששורתה
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 ןתמו אשמ אלו היברו הירפ אלו היתש אלו הליכא אל וב ןיא אבה םלועה' :א"ע זי
 םינהנו םהישארב םהיתורטעו ןיבשוי םיקידצ אלא ,תורחת אלו האנש אלו האנק אלו

 ראותמה ,אבה םלועב תומשנה לש ירמוח־ישממ שובלש ןעוט ףיסי .'הניכשה ויזמ

 םלוא .(297 ,ד"נשת ףיסי) ידוהיה םיכרעה םלועל רז דוסי אוה ,'קיהבמה קולחה' רופיסב

 םירופיס ינש גיצא ןלהל .אבה םלועה ייח לש םיימשג םירואית םג םייוצמ ל"זח תורפסב

 דעוימה קלחה תומלשל הגאדב םגו ימשגה רואיתב םג 'קיהבמה קולחה' רופיסל םיליבקמה

 .אבה םלועל

 2,:ד ,ג הבר תור

 אשרדמ תיב ןידהב אתיירואב ןייעל ןיבתי ווה אתפלח ןב ןועמש 'רו הבר אייח 'ר :אמליד
 אתאיירבד ןוהלק יעמשו .אבר אמוצ תבורעב ירמאד תיאו ,אחסיפ תבורעב אירבטד אבר

 ירמ יבגל ליזא היל תילדו ,ןבז היל תיאד :רמא ?ןוקסע המ אתיירב ץליא :היל רמא .ןיבייב

 .יל בהי אוהו יתדבע ירמ יבג ליזיא אנא ףא אוה ןכ םא :היל רמא .היל ביהי אוהו היתדבע

 יבג ןיעט לזא .אתילגרמ אדח היל אטשומ אדי דח אזהו 22,אירבטד סיסוליא אדהב ילצו קפנ
 לזאו ןירניד אתלת ךל אה אלא .איה אטיפוטסיאד אלימ אדה ?ךל תיא אנמ אדה :ל''א .וניבר

 בסנ .בסית התימיט דיבע אוהד המו ,הילק ןיחטש ןנא אבט אמוי רתבו ,אמויד ארקיל דבעו
 ךלעפ לכ ?בינג תירש ןועמש :והתיבד היל הרמא .היתיבל לעו ןינובז ןבז ליזאו ץרניד אתלת

 תא יאמ :היל הרמא .אדבוע הל ינת דימ ?ןוניא המ התניבז ןליאו ,הנמ האמ אלא איה תיל

 הרמא ?דבענ המו :הל רמא ?יתאד אמלעל אתילגרמ אדח ךרבחד ןמ רסח ךנונג יהת יעב
 ,רעטצמ וניבר עמש דכ .ארמל אתילגרמו ןוהירמל אירנידו ןוהירמל אתניבז רוזחת ליז :היל
 אהיד ,יעב תא המ :היל הרמא .אקידצ ןידהל תרעצ ארעצ ןידה לכ :הל רמא ,התיתיאו חלש

 היילממ ןב תיל ,רסח ,דוה ןיאו :הל רמא ?יתאד אמלעל אתילגרמ אדח ןוכדידמ רסח הינונג
 ול שי קידצו קידצ לכ :ל"רא אלו ,ךפא ימחמ ןניכז אמלע ןידהב ,יבר :היל הרמא ?היתי
 ,לוטיל ןכרד ןיאו ןתיל םינוילע לש ןכרדש אלא דוע אלו .הל הדוהו 23?ומצע ינפב רודמ

 אדי הוה היל אטשומ ימו ,(הטמל) איערא אדי תוה היל ביסנמ .ןושארה ןמ השק ןורחאה סנה

 .הירבחל ףיזומד שיניאכ האליע

 לודגה שרדמה תיבב הרותב םיקסועו םיבשוי ויה אתפלח ןב ןועמש 'רו לודגה אייח 'ר :השעמ ־)

 .םימוה תוירבה לוק תא ועמש .[רופיכ םוי] לודגה םוצה ברעב םירמוא שיו ,חספ ברעב הירבטב

 יכרוצ] הנוק [ףסכ] ול שיש ימ :[אייח 'ר] רמא ?םיקסוע המב הלא םישנא :[ןועמש 'ר] ול רמא
 ינא ףא אוה ןכ םא :[ןועמש 'ר] ול רמא .ול ןתונ אוהו וקיסעמ לצא ךלוה ול ןיאש ימו ,[גחה

 הארו ,הירבט לש סיסוליאב ללפתהו [ןועמש 'ר] אצי .יל ןתיי אוהו [ה''בקה] יקיסעמ לצא ךלא

 ןיא ךא ,חסונ ייוניש המכ שי ,92-88 ,רנרל ב"מ לש הבר תור תרודהמב .הנליו סופד יפ לע חסונה 21
 .םירחואמ םישרדמב תוליבקמ שי רופיסל .רופיסה לש ירקיעה רסמה לע עיפשהל ידכ םהב

 רשפא תורוקמה ןמ .תחנעופמ אל הדיח תניחבב רתונש רתא אוה הירבט לש - סיסליא וא - סיסוליאה 22

 הרות דומיל לש תוליעפ וב המייקתהש ,הירבט ריעה ימוחתב חותפ יפרגואיג בחרמ היה אוהש דומלל

 .15-11 ,ה"נשת באילא ואר רקחמה תריקסלו ןוידל .הליפתו

 רידנ ןכו ,םהירחאש רודב יח שיקל שירש םושמ תיגולונורכ הניחבמ ךרפומ שיקל שיר ירבדמ טוטיצה 23

 .רחא םכח דימלת ירבדמ טטצתו םכח דימלת םע סמלפתת השיאש ל"זח תורפסב דואמ
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 רבד ?ךל ןינמ וז :[אישנה הדוהי 'ר] ול רמא .וניבר לצא האיבהו ךלה .תילגרמ ול הטישומ די

 זירכנ גחה ירחאו .[גחה יכרוצ] םויה דובכל השעו ךלו ,םירניד השולש ךל ירה אלא .איה רקי

 ךלהו םיכרצמ הנק ךלהו םירנידה תשולש תא [ןועמש 'ר] חקל .חקית הריחמ היהיש המו ,הילע
 ,[הנטק עבטמ] הנמ האמ אלא וניא ךשוכר לכ ?בונגל תלחתה ,ןועמש :ותשא ול הרמא .ותיבל

 ךתפוח אהתש ,הצור התא המ :ול הרמא .השעמה תא הל רפיס דימ ?םה המ םיכרצמה ולאו
 תא רזחה ךל :ול הרמא ?השענ המו :הל רמא ?אבה םלועב תחא תילגרמ ךירבח לשמ הרסח

 ירש] וניבר עמש רשאכ .הילעבל תילגרמה תאו ,םהילעבל םירנידה תאו ,םהילעבל םיכרצמה

 הרמא .הז קידצל תרעיצ הזה רעצה לכ :הל רמא ,[השיאה תא] ־איבהו חלש ,רעטצמ [ןועמש
 אהת םאו :הל רמא ?אבה םלועל תחא תילגרמ םכלשמ הרסח ותפוח אהתש ,הצור התא המ :ול

 םלועב לבא] ךינפ תא תוארל וניכז הזה םלועב ,יבר :ול הרמא ?האלמיש ימ ונב ןיא ,הרסח
 הדוהי 'ר] הל הדוהו ?ומצע ינפב רודמ ול שי קידצו קידצ לכ :שיקל שיר רמא אל םאה ,[אבה
 םינוילע לש ןכרדש אלא ,דוע אלו .[תילגרמה תא ריזחה ןועמש 'רו ,השיאה םע םיכסה אישנה

 [תילגרמה תא ןועמש 'ר] חקל רשאכ .ןושארה ןמ השק ןורחאה סנה ,לוטיל ןכרד ןיאו ןתיל
 ,הלעמל ודי התייה [הריזחהל] התוא טישוה רשאכו ,[הנתמ לבקמה םדא ומכ] הטמל ודי התייה
 (.ורבחל הוולמה םדאכ

 אוה רשאכ ןכלו ,קידצ אוה ןועמש 'ר .ארונ ינועב םייח ותשאו אתפלח ןב ןועמש 'ר

 ידכ תילגרמב שמתשהל ןכומ ,ותומימתב ,ןועמש 'ר .הרקי תילגרמ ול ןתונ לאה ללפתמ

 השיאה ךא ,הז שומישב םגפ האור וניא אישנה הדוהי 'ר ףאו ,תירמוחה ותקוצמ תא לקהל

 םלועל םהל דעוימה קלחב עגפי הזה םלועב תילגרמב שומישהש הניבמ איה :תדגנתמ

 ןטק רבד ערגיי אלש דבלבו הזה םלועב בער תפרח לובסלו ףיסוהל הנכומ איהו ,אבה
 לש ותשא המוד וז השיגב .אבה םלועל םקלחמ (המלש הפוח ךותמ תחא תילגרמ) רתויב

 לודג הברקה השעמל הנכומה ,'קיהבמה קולחה' רופיסב ןנגה ףסוי לש ותשאל ןועמש 'ר

 24.ןדע ןגב הלעבל דעוימה קולחה ןמ ןטק קלח ערגיי אלש ידכ הזה םלועב
 ,ילבבב ותשאו אסוד ןב אנינח 'ר לע רופיסב היוצמ אבה םלועה ייחל המוד השיג

 ללפתהל ותוא תענכשמ אנינח 'ר לש ותשאו ,םידורמ םיינע גוזה ינב .א"ע הכ תינעת

 רחאל ךא ,בהזמ ןחלוש לש לגר לבקמו ללפתמ אנינח 'ר .םימשה ןמ והשמ לבקל ידכ

 לעב בהזמ ןחלוש לע םילכוא ןדע ןגב םיקידצה לכש םולחב האור (ותשא וא) אוהש

 גוזה ינב םיטילחמ ,םיילגר יתש לעב ןחלוש לע םילכוא ותשאו אוה קרו םיילגר שולש

 25.בהזה לגר לע רתוול

 רוביג עובש ,ג ףיעסב ,ליעל הנודנש םירופיסה תצובקל המוד אתפלח ןב ןועמש 'ר לע רופיסה 24
 התלגתה השיאה לש התקדצ וללה םירופיסב .ונממ תקדצכ התלגתה ותשא ךא קידצ היה רופיסה
 .הזה םלועב תירמוח החוור לע רותיווב תאטבתמ התקדצ הז רופיסב וליאו ,םידסח תולימג ישעמב

 םלח גוזה ינבמ ימ הלאשב םיקולח ,י''שר שוריפו ,סופדבו דיה יבתכב ,רופיסה לש תונושה ויתואסרג 25
 ,בהזמ ןחלוש לע םילכוא ןדע ןגב תואסרגה לכ יפל ךא ,םהיניבש החישב המ רמא ימו םולחה תא

 םלועב דובכב םויקל הפיאשה לע תרבוג אבה םלועב תירמוח תומלשל הפיאשה ,ןלוכבו ,ימשג טירפ
 .הזה
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 - אסוד ןב אנינח 'ר לע רופיסהו אתפלח ןב ןועמש 'ר לע רופיסה - םירופיסה ינש

 דעוימה ימשגה טירפה לש וביטב הזמ הז םילדבנ םה ךא ,םתלילעב הזל הז םימוד

 ינשב 26.בהזמ ןחלוש לש לגר ינשה רופיסב ,תילגרמ ןושארה רופיסב :אבה םלועל םהל

 אל אבה םלועל םקלחש דבלבו הזה םלועב לבסו ינוע ייח םיפידעמ םירוביגה םירופיסה

 ןדע ןגב ותפוח ןורסח תא השיגדמ ןועמש 'ר תשא :םהירבח לש םקלח תמועל רסח היהי

 םלועב םיקידצה לכש שגדומ אנינח 'ר רופיסב ראותמה םולחבו ,וירבח לש וז תמועל

 בצינה ,אנינח 'ר לש רסחה ונחלוש תמועל ,םיילגר שולש לעב ןחלוש לע םילכוא אבה

 .דבלב םיילגר יתש לע

 םג אלא רואיתבש ימשגה ביכרמה ללגב קר אל הימתמ אבה םלועה ייח לש הז רואית

 תליחתב יתאבהש בר ירבדל תדגונמה ,םיקידצה ראש לש םלשה םקלחל האוושהה ללגב

 ןיבהל שי םלוא ,('תורחת אלו האנש אלו האנק אלו [...] וב ןיא אבה םלועה') הז ףיעס
 ארונ ינועב םייחה (םימכח ידימלת רקיעבו) םישנא דדועל ידכ ורצונ ולא םירופיסש

 דודיע תמגמ .אבה םלועב םימלשומ םייח ןעמל הזה םלועב לובסל יאדכש םענכשלו

 ,רבוב תרודהמ) ז ידוקפ ,אמוחנתב י''בשר לש ודימלת לע רופיסב שרופמב תחסונמ וז

132-131):27 

 ותוא ןיאור םידימלתה ויהו ,רישע אבו ץראל הצוחל אציש ןועמש 'ר לש דחא דימלתב השעמ

 ללפתנו ,וריע ןורמ ינפ לעש העקבל םאיצוהו ןועמש 'ר עדי .ץראל הצוחל תאצל ץצור ויהו

 םיעדוי ויה אלא ,לוטי לוטיל שקבמש ימ :םהל רמא .בהז ירניד העקבה תאלמתנו ,ה"בקה ינפל

 םלועב הרכש ןתמ ןיאש ,לטונ אוה אבה םלוע לש וקלח ךותמ ,וישכע לטונ אוהש ימ לכש

 .(הכ ,אל ישמ) 'ןורחא םויל קחשתו' יוה ,אבה םלועל אלא ,הזה

 דעוימה קלחה ןמ יהשלכ האנה ינפ לע ינוע ייח לש הפדעה םיראתמה ל"זח ירופיסב

 הרעה ,ליעל) הבר ארקיוב הקדצה לעב לעו אתריב שיא רזעלא לע םירופיסה תאוושהב יתרעהש יפכ 26

 הארנו) דחא רופיס ונינפלש םידיעמ םירופיסה ינש ןיב ןוימדה יווקש רמול רשפא ןאכ םג ,(17

 םירופיסה ינשב .(אתפלח ןב ןועמש 'ר רופיס לש יניערגה רופיסה אוה אסוד ןב אנינח 'ר לע רופיסהש

 ןדע ןגמ רקי ימשג טירפ תלבקל האיבמ קידצה לעבה תליפת םהינשב ,ארונ ינועמ םילבוס גוזה ינב

 ,ותרזחהל תמרוג אבה םלועל קלחה תומלשב עגפת הזה םלועב טירפה תלבקש הבשחמה ךא סנ ךרדב

 ותניתנ) ןושארה סנה ןמ השק (הרזחב טירפה תלבק) ןורחאה סנהש העיבקב םימייתסמ םירופיסה ינשו

 תוצרמנ תדגנתמ השיאה אתפלח ןב ןועמש 'ר רופיסבש אוה םירופיסה ינש ןיבש הנושה דצה .(קידצל

 השיאה אסוד ןב אנינח 'ר רופיסב וליאו ,ובר תאו הלעב תא התקדצב תענכשמו תילגרמה תלבקל

 ירבד תובקעב וא ,המולח תובקעב) ךכ רחא תטרחתמו םימשה ןמ והשמ לבקל ללפתהל ותוא תלדשמ

 לש התוקידצ תא שיגדתש ךרדב אנינח 'ר רופיס תא דביע ןועמש 'ר לע רופיסה לעבש ןכתיי .(הלעב

 .םירופיסה ןמ המכב ליעל יתיארהש ,הלעבמ תקדצ השיא לש יתורפסה ביטומל ומיאתהל ידכ ,השיאה

 תרודהמ) בי ,הל הבר תישארבב ןכו ,ח"ע גד ב ,ט תוכרב ,ימלשוריב אב רופיסה לש וניערג 27

 הביסה תראותמ ןיאו י"בשר לש יסנה והשעמ לע קר רפוסמ ןיערגה תסרגב .(329 ,קבלא־רודואית

 רחאל אבומ ןלוכבו ,םירחואמ םישרדמב תוליבקמ שי (רבוב) אמוחנתב רופיסל .הז השעמל תיכוניחה

 תור תסרגמ םיטרפ המכב הנושה ,תילגרמהו אתפלח ןב ןועמש 'ר לע רופיסה לש דבועמ חסונ רופיסה

 .הבר
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 םבצממ םישאוימה םישנא דדועל הנווכ קר םהב שי 28.תינפגס המגמ ןיא אבה םלועל

 ומע ינב תא דדועלו םחנל :ורפסב םיסנ בר לש ותרטמ םג יהוז .הזה םלועב השקה

 לש ותומלשל 'קיהבמה קולחה' רופיסה ירוביג םיסחיימש תובישחה 29.רעצב םינותנה

 .םיקהבומ םייל"זח םיביטומ םה ,קולחה לש ימשגה ויפואו ,ןנגה ףסויל דעוימה קולחה
 בהזמ ןחלוש ,תילגרמ אוה אבה םלועה ןמ ימשגה טירפה ,ןאכ ורכזוהש ל''זח ירופיסב

 קולחב הריחבל הביסה .קולח אוה ימשגה טירפה ,םיסנ בר לש ורופיסב ;בהז ירניד וא

 .ןלהל ראותת אקווד

 ףסוי ירופיס רוזחמ :תיארקמה הליבקמה .ו

 אבא רופיסל םיבר ןוימד יווק שי 'קיהבמה קולחה' רופיסבש יתיארה םימדוקה םיפיעסב

 םיפסונ םירופיסב תוליבקמ שי ידוהיה םיכרעה םלועל םירז םיארנה םיביטומלשו ,ןדוי

 לש םמוקמה טרפה םהבו ,רופיסה יביכרמ ראש דציכ ריהבא הז ףיעסב .ל"זח תורפסב

 30.תישארב רפסב ףסוי ירופיס רוזחמל הלבקה ידי לע םירבסומ ,החפשל השיאה תריכמ

 .המלש הניא ףסוי רופיסל 'קיהבמה קולחה' רופיסה ןיב הלבקההש שיגדהל בושח םלוא

 םירחא םיטרפבו ,יארקמה ףסוי לש ותומדל ליבקמ ןנגה ףסוי הלילעב םיטרפ המכב

 'קיהבמה קולחה' רופיסהש איה ךכל הביסה .ףסוי לש ותומדל הליבקמ השיאה אקווד

 ,םירחא םירופיסמ םיביטומ ופסונ יניערגה רופיסל ךא ,ןדוי אבא רופיסל ורקיעב ליבקמ

 רופיסה יטרפ לכב תקיודמ הלבקה הרשפא אל םינושה םיביטומה לש הגיזמה תלועפו

 קולחה' רופיסה ןיב ךשמהב גיצאש םיברה םיליבקמה םיווקהש יל הארנ םלוא .דבועמה

 דומלל רשפאו ,הרקמה ירפ תויהל םילוכי םניא תישארב רפסב ףסוי ירופיס ןיבל 'קיהבמה

 ביטומ תא ירוקמה רופיסל ףיסוה רשאכ םיסנ בר לש ויניע דגנל היה ףסוי רופיסש םהמ

 .(ב חפסנ ,ןלהל םג ואר םירופיסה ןיב האוושהל) החפשל השיאה תריכמ

 תליחתמ הלילעה תא עינמה אוהש ,קולחה אוה 'קיהבמה קולחה' רופיסב בושח ביכרמ

 לבסלו החפשל השיאה תריכמל האיבמ קולחה תמלשהל הפיאשה .ופוס דעו רופיסה

 םהיתושרדבו ל"זח ירמאמב הקדצה לש ינפגס יתלבה יפואהו ינעה הצרעה רדעה' ,ךברוא ירבדל 28
 ,ח"משת ךברוא) 'תירצונה היסנפה ישנא לש וז ןיבל םהלש הקדצה תרות ןיב םיידוסי םילדבה םינייצמ

114). 

 'קיהבמה קולחה' רופיסה תמגמ לעו םיסנ בר לש ורפס תמגמ לע .82 ,52-50 ,ד"ישת גרבשריה ואר 29
 .ז ףיעס ,ןלהל ואר

 ותלילעש רופיס לש ותיתשתב רשאכ ,יארקמ טסקטב יומס שומיש םיתעל שי ל"זח תורפסב םג 30

 ,2007 ינשוש לשמל וארו ,םייארקמ םירוביגו הלילע יביכרמ םימייק ל"זח תפוקתל םיכייש וירוביגו

 יתלילעה ורשועב ןייטצמ ,רפיטופ תשאו ףסוי רופיס דוחייבו ,ףסוי ירופיס רוזחמ .תפסונ תורפס םשו

 םאו יארקמה רופיסה תבחרה לש ךרדב םא - םידוביע לש בר רפסמל הכז ןכ לעו ,יטמרדה ויפואבו

 הצמ ואר .ונא־ונימיל דעו ל"זח תורפסו תיארקמ־רתבה תורפסה תפוקתמ - יומס שומיש לש ךרדב

 .תפסונ תורפס םשו ,ו''סשת
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 לש םתוניוע תא תררועמה םיספה תנותכ אוה יזכרמ ביכרמ ,ףסוי רופיסב .הל םרגנש

 קולח .םילאעמשיל ותריכמו רובל ותכלשה :ארונה םאטחל הליבומו ףסוי יפלכ םיחאה
 העמשמש 31,'ץימק' איה יברעה רוקמב הב שמתשמ םיסנ ברש הלימהו ,תנותכ אוה

 32.'תנותכ' וא 'קולח' תיברעב

 הנווכהש רורב םלוא ,'םיספ' הלימה לש תקיודמה התועמשמל עגונב וקלחנ םינשרפה

 'רב) וינב לכמ ותוא בהאש םושמ ףסויל םיספה תנותכ תא השע בקעי .ראופמ דגבל

 םג .(חי ,גי ב"מש) דוד ךלמה תב ,רמת לש השובלכ םג תרכזומ םיספ תנותכו ,(ג ,זל

 רופיסה .'שמשכ ץצונ ,קיהבמ קולח' :קולחה לש וראפ ראותמ 'קיהבמה קולחה' רופיסב

 קולחהש תועטב םירבוס םימכחה רשאכ .ותומלש תא אלו ,קולחה לש וראפ תא שיגדמ

 בוט םהל דעוימה קולחה יכ קולחה תא אשונה ךאלמה עידומ םהמ דחאל דעונ קיהבמה

 רמאנ ,וקולח םלשנש ןנגה ףסויל העידומו לוק תב תאצוי רשאכו ,הז קולחמ ראופמו

 ראתמ טענב אצמש ימלסומה רופיסה ,תאז תמועל .ולשמ ראופמ ותשא לש הקולחש ול

 33.(ז''טשת טענב) םירחאה לש םקולח ןורסח תמועל ,קידצה לש וקולח תומלש תא קר

 בלישש ,םיסנ בר .הז רופיסל רושק 'קיהבמה קולחה' רופיסהש חינהל הביס ןיא ךכיפל

 אבה םלועל רסח קלח לע הלילע םקר ,ל"זח תורפסב םינוש םירופיסמ םיביטומ ורופיסב

 הז קלח גצייל רחבו ,(בהזמ ןחלושה לגר רופיסו תילגרמה רופיס יפ לע) ומילשהל שיש

 .ףסוי לש םיספה תנותכל ליבקיש ידכ ,אקווד קולחב

 ,םיקולחב תקסועה תימלסומה תרוסמה תא ריכה םיסנ ברש תורשפאה תא תללוש ינניא

 םייוצמ רביחש רופיסה יביכרמ לכש םושמ תאז חינהל חרכה ןיאש תנעוט קר ינא

 ,ונממ עפשוהו ימלסומה רופיסה תא ריכה ןכא םא .וינפל ויהש םיידוהיה תורוקמב

 בוליש לש תומוד תועפות לע עיבצהל רשפאו ,ורופיסב דחא ביטומל תעגונ העפשהה

 ידוהיה יפואה ןמ ערגי הזכ בולישש ילב ל''זח ירופיסב ןווי וא םרפ תורפסמ דחא ביטומ

 'קיהבמה קולחה' רופיסל הליבקמ האצמנ אל תיברעה תורפסבש רוכזל שי 34.םירופיסה לש

 .םלש־אלה קולחה ביטומב קר ול ליבקמ טענב אצמש רופיסהו ,ותומלשב

 תא תונפהל דעונ רבדהש ןכתייו ,ףסוי אוה 'קיהבמה קולחה' רופיסה רוביג לש ומש

 ואבש םימכחל ןנגה ףסוי ירבדמ ,דועו תאז .תיארקמה הלבקהל ויעמוש בל תמושת

 םותי יארקמה ףסויש םשכ ,ויבאמ םותי אוהש םידמול ונא קולחה ןיינע תא ועידוהל

 ,ושוכר לכ תא דביא אוה ויבא לש ותומ רחאל יכ םימכחל וירבדמ הלוע דוע .ומאמ

 .452 ,ה"כשת ןוסמרבא יפ לע (תוירבע תויתואב) יברעה רוקמה 31

 בר םנמא .יקולח הז - ותנתכ תא' :רמאנ (1019 ,קבלא־רודואית תרודהמ) גכ ,דפ הבר תישארבב 32

 הלימה תמגרותמ ,הי ,בי הרוס ,ןארוקב לבא ,'תנותכ' םוגרתל 'הינות' הלימב שמתשה ןואג הידעס

 .'קיהבמה קולחה' רופיסב םיסנ בר הב שמתשהש הלימה ,רומאכ ,איהש ,'ץימק' הלימב 'תנותכ'
 לכו ,םידוהיה ברקב עודי היה הז ימלסומ רופיסש חינהל ןיאש ןעט ומצע טענב ,א ףיעסב רומאכ 33

 .דבלב הרעשה םה םיסנ בר לש ורופיס עפשוה ונממש םלשה רופיסה לע ורמאמ ךשמהב וירבד

 .Sperber 1982 לצא לשמל ואר ילבבה דומלתב אבומה רופיסב יסרפ ביטומ לש בולישב ןויד 34
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 245 ארקמבו שרדמב ויתוליבקמו 'קיהבמה קולחה' רופיסה

 עודמ .ןבומ וניא רופיסב הז טרפ .ריעה ןמ ותוא ושריג ותקוצמ תא ריעה ישנא וארשכו

 ריבסהל רשפא הז טרפ םג ?םידסח למוגו קידצ שיא אוהש ,ףסוי תא ריעה ישנא םיאנוש

 ולכי אלו ותוא ואנשש ףסוי יחאל םיליבקמ ריעה ישנא :יארקמה ףסוי רופיס יפ לע

 .(ד ,זל 'רב) םולשל ורבד

 תרכמנ השיאה .ןנגה ףסוי לש ותשאל יארקמה ףסויל הלבקהה תרבוע ךליאו ןאכמ

 .ירצמה רפיטופל דבעל ותריכמל ךכ רחאו ,םילאעמשיל ףסוי תריכמל הלבקהב ,החפשל

 יפ לעו הנוצרמ תרכמנ השיאה וליאו ,םיחאה תוניוע ללגב ,ונוצרל דוגינב רכמנ ףסוי

 ןדוי אבא רופיסב השיאה תעצה םע ףסוי רופיס לש בוליש איה התריכמש םושמ ,התעצה
 השיאה תריכמ ,רוכזכ .םימכחה תיבגמל ותרומת תא תתל ידכ הדשה תיצחמ תא רוכמל

 הלבקהה םלוא ,רופיסב ידוהי־אל דוסיכ םירקוחה ונייצש טלובה ביכרמה איה החפשל
 35.הז ביכרמ תסנכהל הביסה תא הריהבמ ףסוי רופיסל

 תשא ומכ .רפיטופ תשאו רפיטופ לש הגיזמ איה ףסוי תשא תא הנקש שיאה לש ותומד

 לע ףסוי תא דיקפהש רפיטופ ומכ 36;התותפל הסנמו השיאה לא הוואתמ ןודאה ,רפיטופ

 ופא הרחש רפיטופ ומכו :תורצואה תוחתפמ תא השיאה ידיב רוסמל שקבמ ןודאה ,ותיב

 התוא ןתונו ול התנענ אלש השיאה לע סעוכ ןודאה ,רהוס תיבב ףסוי תא םש אוה ןכלו

 37.תוללעתהו הלפשה תלמסמ ןאצה העורל השיאה תריסמ .ונאצ העור ידיב

 אלש התעובשב הדמע םא קדובו שפחתמ אוה .ותשא תא שגופ ןנגה ףסוי המ־ןמז רחאל

 אשניהל וילודיש לומ הנתיא תדמוע השיאה 38.תושיא יסחי המע םייקל שיאל רשפאת

 ינשל הליבקמ איהש םושמ דחוימב תניינעמ וז הנצס 39.הלעב אוהש הל עידומ ףסויו ,ול

 .(ט''צרת ףסא ואר) םידבע ויה םידוהי לש םהיתבבו ,תודבע תמייק התייה םיסג בר ימיב יכ ריעהל שי 35

 .ומצע הריכמה ןיינע אלו ,שיא תשא לש התריכמ איה השעמב תורזה

 תוואתהל רפיטופ תשאל םרגש אוהש ,(ו ,סל 'רב) ףסוי לש וראות יפי תא שיגדמ יארקמה רופיסה 36

 ,ראות תפי איהש השיאה לע רפוסמ ןיא העושיהמ הפי ררביחב 'קיהבמה קולחה' רופיסה תסרגב .וילא

 םא ,רופיסה תלילעמ וקיסהל ןתינש םושמ םא ,הז טרפ ףסונ רופיסה לש םירחואמ םידוביעב לבא

 םילשורי די בתכב רופיסה חסונ המגודל ואר .יארקמה ףסוי רופיסל הלבקהב םידבעמה ושיגרהש םושמ

 .(136 ,ישימח רדח ,ח''צרת קנילי) שרדמה תיב הפוסאב רופיסה חסונ ןכו ,(219 ,ו''סשת רקספיל)

 .99 ,1987 ילייא לצא ךכ לע וארו ,היוזב תונמואל תבשחנ העורה תכאלמ ל"זח תורפסב 37

 .התוא ההזמ וניא הלעבש תשפוחמה השיאה ביטומל ךופיה אוה ותוא ההזמ הניא ותשאש שפוחמה ףסוי 38

 לע .א"סשת האנ וארו ,ב"ע אפ ןישודיק ,ילבבב ותשאו אייח יבר לע רופיסב לשמל יוצמ הז ביטומ

 .ג"משת םקורךזח םג ואר תשפוחמה השיאה ביטומ

 תרשע שרדמב 'וימימ עבשנ אלש שיאה' לע רופיסב םג יוצמ התמותב תדמועה השיאה ביטומ 39

 הקיזה לע .146-145 ,133-131 ,59-54 ,ה"סשת אריפש ;ה''משת ףיסי לצא ואר הז רופיסב ןויד ;תורבידה

 קולחה' רופיסב םלוא .181-176 ,םש ,אריפש וארהיחשיהמ הפי דוביה ןיבו תורבידה תרשע שרדמ ןיבש

 לע רופיסב וליאו ,הלעבל םינומא רומשל התושקעתה לשב םישק םינחבמב תדמוע השיאה 'קיהבמה

 הניפסה לעב לש ותודע קרו ,היבשב השיאה לש הלבס לע רבד רפוסמ ןיא 'וימימ עבשנ אלש שיאה'

 םירופיסה ינש ןיב םיליבקמ םיביטומ לע דוע .תושיא יסחי םהיניב ומייקתה אלש הריהבמ רופיסה ףוסב

 .42 הרעה ,ןלהל ואר
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 לש הנחבמ רואית .יארקמה ףסוי רופיסו ,הירורב תוחא לע ידומלתה רופיסה :תורוקמ

 ךלמה תרזגב תונוז לש הבוקב הבשיש ,הירורב תוחא רופיסל ליבקמ התרזחהו השיאה

 םיכסת הירורב תוחא םא קדובו שפחתמ ריאמ 'ר הז רופיסב .(א"ע הי הרז הדובע ,ילבב)

 קיסמ אוה ויתועצהל ףקותב תברסמ איהש תעדל חכונ אוה רשאכ .הרבע רבדל וילודישל
 רואית ,דבב דב .םוקמה ןמ הצלחל לכוי אוהו סנ הל השעיי ןכ לעו הרבע הרבע אלש

 םניא םיחאה :(המ-במ 'רב) ויחאל ףסוי ןיב שגפמל ליבקמ ותשאל ןנגה ףסוי ןיב שגפמה

 .הבוטל ונתשה םא קודבל שקבמו םריכמ אוה ךא ,הנתשהו רגבש ,ףסוי תא םיריכמ

 ורמשי םא חכוויהל ידכ םינחבמ תרדסב םתוא דימעמו ויחאל ותוהז תא הלגמ וניא אוה

 לע הטרח םיעיבמ ףאו ,ןימינבל תונמאנ םילגמ םה רשאכ .ןימינב םהיחאל םתונמאנ לע

 ותשאו ןנגה ףסויש יפכ ,םמע הכובו ותוהז תא ףשוח אוה ,םהיחא ףסויל ושעש השעמה

 40.הינפל ותוהז תא ףשוח לעבהש רחאל לודג יכב םיכוב

 .ןנגה ףסוי לש וקולח תמלשה לע הזירכמו לוק תב דימ תאצוי לודגה יכבה תובקעב
 אוהו ומייתסה וינועו ולבס .הזה םלועב םג אלא ,ןנגה ףסוי הכוז אבה םלועב קר אלו

 שרח רשאכ ןדוי אבא אצמש רצואל ליבקמ הז רצוא .ותשא תא הדופו לודג רצוא אצומ

 ןנגה ףסוי אצמש רצואה ,עודי וניא ורוקמש ,ןדוי אבא אצמש רצואכ אלש םלוא ,והדשב
 רצוא זונג ובש םוקמל ותוא תנווכמ לוקה תב ןכש ,הליחתכלמ ול ךייש היהש ףסכ אוה

 ןנגה ףסוי עדי אל דציכו רצואה תא באה ןימטה עודמ ראבמ וניא רופיסה .ויבא ןימטהש

 תומ רחאל ויבא לש ושוכר תא ןנגה ףסוי דביא עודמ ריבסמ אוה ןיאש יפכ ,ומויק לע

 תאו ףסכה תרתסה תא הנוויכ הנוילע דיש איה הלילעה ןמ קיסהל שיש הנקסמה .באה

 וכזו םתוקידצ ישעמ תא ומילשה ובש עגרל דע ,ותשאו ןנגה ףסוי לש םהירוסיי תכסמ

 ,יארקמה ףסוי לש וייח תורוקל 'קיהבמה קולחה' רופיסה תלילע הליבקמ ךכב .רצואב

 תומולח ינש םלח רענה ףסוי ,עודיכ .ויתומולחב שארמ ופצנו הלעמלמ ונווכ םה ףאש

 תומולח .םימשה ימרג ול ווחתשה ינשב ,ותמולאל ויחא תומולא ווחתשה דחאב :םיילמס

 רובשל םירצמל ואב ויחאו הערפל הנשמ השענשכ ךכ רחא תובר םינש ומשגתה הלא

 .הצרא םייפא ול ווחתשהו לכוא

 םבצמו דחיב תויחל ובש ותשאו ןנגה ףסויש העיבקב םייתסמ 'קיהבמה קולחה' רופיסה

 :בויא רפס לש ומויס תא ריכזמ הז םויס טפשמ .רופיסה תליחתב היהשמ רתוי בוט היה

 עד' ,רופיסה לש החיתפה טפשמ .(בי ,במ בויא) 'ותשארמ בויא תירחא תא ךרב 'הוי

 אוה ףא זמור ,'דואמ ותירחא התגשו רעטצמ ותישאר התיהש ,םדא תרכזהב ליחתא ינאש

 ,יארקמה ףסויל ליבקמו בשש ,ןנגה ףסוי אוה ותוהז תא ריתסמש ימ יכ ,תקיודמ הניא הלבקהה 40
 ירהו .ןחבמב םידמועו ףסוי תא םיהזמ םניאש םיחאל תעכ הליבקמ ,ףסויל הליבקה הכ דעש ,השיאהו
 ףסוי תא ורכמ םיחאהש יפכ ,החפשל התוא רכמ אוה - ךפהל אלא ,ןנגה ףסויל האטח אל השיאה
 הלבקהב קיידל ןתינ אל וז הנצסבו ,ולשמ ןויגיה שי םיסנ בר רציש שדוחמה רופיסל םלוא .דבעל
 .רופיסב עוגפל ילב ארקמל
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 בויא רפסל תוזימרה .(ז ,ח בויא)'דאמ הגשי ךתיךןךאן רעצמ ךתישאר היהו' :בויא רפסל

 ליבקהל ןעמנה תא תונווכמו תרגסמ ןיעמכ 'קיהבמה קולחה' רופיסה תא אופא תופטוע
 ,לאה ידיב םישק תונויסינב הטונש קידצ שיא ,בויא לש ולרוגל ןנגה ףסוי לש ולרוג תא

 .לודג לומגב הכז םהב דמעש רחאלו

 םיאבה םיביטומ לש ףצרב ףסוי ירופיס רוזחמל ליבקמ 'קיהבמה קולחה' רופיסה ,ןכ םא

 לש ולרוגש ונל תזמור רופיסה תרגסמו ,יארקמה רופיסב םיביטומה רדסל ההז רדסב

 םיביטומה גוזימ .בויא לש הזל םג אלא יארקמה ףסוי לש הזל קר אל ליבקמ ןנגה ףסוי

 .ןלהל ןודית ותועמשמש ,שדח רופיס רצי ארקמה ןמו ל"זח תורפסמ

 'הנותנ תושרהו יופצ לכה' .ז

 ףסוי לש ותוקידצ תלאשב רופיסה דקומ תא םידימעמ 'קיהבמה קולחה' רופיסה ירקוח

 ותגאד ןיב ףירחה דוגינה' תא ןייצמ ףיסי .ףסוי לש ותוגהנתה לע תרוקיב םיחתומו ןנגה

 ,ד''נשת ףיטי) 'ורשבו ומצע ,ותשא לש התונעמ ותומלעתה ןיבל םיינעל ןנגה ףסוי לש

 ךלהמ ותואל הכילומ' ןנגה ףסוי לש תודימה תומלשל הריתחהש ןעוט רקספילו ,(297
 הניא וז תרוקיב םלוא .(204 ,ו''סשת רקספיל) 'הינעמ ידיב השיאה תריסמ לש רזכא

 ירהש ,יהולא ךלהמ אלא ותשא לש הלבסל איבה ןנגה ףסוי אל .ומצע רופיסה ןמ הלוע

 ןנגה ףסוי תא שוגפל םררועל תנווכמ רופיסה תליחתב םימכחה ינשל ךאלמה תולגתה
 תריכמל העצהה ,דועו תאז .ושע ןכאש יפכ ,וקולח תמלשהב ךרוצה לע ול רשבלו

 םילעופ גוזה ינב ינש .סוסיהב הל הנענ ףסויו ,המצע השיאה ןמ האב החפשל השיאה

 השקה תוללעתהה .השיאל יופצה לודגה לבסה תא םתעד לע םילעמ םה ןיאו ,תומימתב
 םישגפנו םיבש גוזה ינב רשאכ .ןחבמב הדימעהל יהולאה ןוצרב הרוקמ איה ףא השיאב

 יוניג לש זמר ילבו הלעב יפלכ השיאה דצמ המשאה לש ץמש ילב ,וידחי םיכוב םה

 41.רפסמה דצמ ףסויל

 רישע בא תיבב לדג אוה רענכ .לבס לש ןחבמב דמוע ןנגה ףסוי םג יכ ןייצל שי דוע

 תאז לכבו .ופכב לווע אל לע ריעה ןמ שרוגו ורשוע תא דביא ויבא תמשכו ,דבוכמו

 .וינוע תורמל ,םיינעל הקדצ תתל דיפקהו ובל בוט תאו המימתה ותנומא תא דביא אל

 יפ לע ףאו .םיבוטה ויסומינ לעו ותועינצ לע הדיעמ וילא םיאבה םימכחה םע ותחיש

 םושמ תאז ךא ,יקולחמ ראופמ ותשא קולחש ןנגה ףסויל העידומ קולחה תמלשה לע הזירכמה לוקה תב 41
 השיאה רשאכ .יוניגל היואר ןנגה ףסוי לש ותוגהנתהש םושמ אלו ,ותמלשהל הביסה התייה איהש

 .קולחה תא דיספי אוהו התוא סונאי ןודאהש ששח עיבמ אוה החפשל התוא רוכמיש הלעבל העיצמ
 ישעמ תמלשהל ותגאדש לע ןנגה ףסוי תא םירקבמה םירקוחה ירבדב הרואכל םיכמות ולא םירבד

 עבשיהל לכותש ידכ קרו ךא םיאב ותשאל ןנגה ףסוי ירבד םלוא ,ותשאל ותגאד לע תרבוג ותוקידצ
 תא רפסמה רישכמ ךכב .התעובשב הדמע םא ןוחבל ךשמהב לכויש ידכו הזה רבדכ הרקי אלש ול

 .וירבד לע ןנגה ףסוי תא תונגל הנווכ םוש ול ןיאו הלעבל השיאה לש התרזח
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 ול רומשה רצואה תא ול קינעיש ינפל תפסונ םירוסיי תכסמ וריבעהל הצור ה''בקה ןכ

 השיאה לא םירבוע ולא םירוסיי .לאה תינכת יפ לע הז ףא - ויבא איבחהש ןומטמב

 קולחה' רופיסל ןוימד יווק רומאכ אשונה - ןדוי אבא רופיס ,יניערגה רופיסבש םושמ

 השיאה תריכמש םושמו ,ףסונ ןברקב הכורכה העצהה תא הלעמש איה השיאה - 'קיהבמה

 42.הירורב תוחא רופיסל הליבקמ הנצס חותיפ תרשפאמ החפשל

 קנופמ רענ ,יארקמה ףסוי לע לאה רזג עודמ ?ןנגה ףסוי לע הזכ לבס לאה רזג עודמ
 םאה ?לבסבו תודידבב ,רכנב םינש תויחלו תננוגמה ותביבסמ רקעיהל ,ויבא לע בוהאו

 ?רומח הכ שנוע םיקידצמ (םהילע תואשנתהו םיחאה לש םתביד תאצוה) םילקה ויאטח

 ויתונורקע לעו ותמות לע רטש רפיטופ תיבב ירה ,ויבא תיבב ריעצה וליגב אטח םאו
 לע אלכה תיבב ףסונ לבס לאה וילע רזג עודמ .וינודא תשאל התפתה אלו םיירסומה

 43?ופכב לווע אל

 םירחבנה וירוביג תא ריבעהל גהונ ארקמה .תולודגל דעונש םושמ לבוס יארקמה ףסוי

 לבסל םייואר ולא םירוביגש רמוא וניא ארקמה .םדועיי תא ומישגיש ינפל םירוסיי תכסמ

 שרדמה ילעב .דועיי ול שיש רוביגל האי ךכש איה תמכסומה הסיפתה :והשלכ אטח ללגב

 :וז הסיפת הפי םיחסנמ ,ח ךתולעהב ,(ספדנה) אמוחנתב

 ונויסנב דמוע אוהש ןויכו ,הלחת ותוא קדובו ןחובש דע הררשל םדאה תא הלעמ ה''בקה ןיא

 ,ןהב דמעו תונויסנ רשעב ff בקה והסנ וניבא םהרבאב אצומ תא ןכו .הררשל ותוא הלעמ אוה

 ךלמיבא ימיב והסנ קחצי ןכו ;(א ,דכ 'רב) ילכב םהרבא תא ךרב 'הוי :רמאנש ,וכרב בייחאו

 םירעש האמ אוהה הנשב אצמיו אוהה ץראב קחצי ערזיו' :רמאנש ,וכרב כ"חאו ,ונויסנב דמעו

 ,ףסויב ,הנידב ,לחרב ,ושעב תורצה ןתוא לכב והסנ וניבא בקעי ןכו ;(בי ,וכ 'רב) "ה והכרביו

 בייחאו ,(אי ,בל ירב) "וגו יתרבע ילקמב יכ' :רמאנש ,ויבא תיבמ אצי ךאיהו ,ןימינבב ,ןועמשב

 ןכו ;(ט ,הל 'רב) 'ותוא ךרביו םרא ןדפמ ואובב דוע בקעי לא םיהלא אריו' :רמאנש ,וכרב

 השענו אצי בייחאו ,הנש הרשע םיתש שובח היהו רפיטופ תשאב תורצה ןתוא לכב והסנ ףסוי

 .ונויסנב דמעש לע - ךלמ

 ינעמנ .בר לבס לבוסה עשפמ ףח רוביג םיראתמה םירופיס בבחל איה תישונאה הייטנה

 ויתואלת לכמ לצינש ,רוביגה תעושי תובקעב האבה הלקהה ןמ האנה םיבאוש רופיסה

 רופיסב םג .(39 הרעה ,ליעל ואר) 'וימימ עבשנ אלש שיאה' לע רופיסב יוצמ לבס לש המוד ןחבמ 42

 רשועב םיכוז םה רבד לש ופוסבו ,םפכב לווע אל לע רופיסה ירוביג לע תובר תואלת תורבוע הז

 ידכ ישפוחה הנוצרמ לבסב תרחוב השיאה 'קיהבמה קולחה' רופיסב םלוא .הליחתכלמ םהל רומש היהש

 וליאו ,(הל דעוימה לבסה תמצע תא התעדב הלעמ הניאש יפ לע ףא) אבה םלועב הלעבל ליעוהל

 ותונמאנמ האצותכ ,הריחב אלל הז בצמל םיעלקנ רופיסה ירוביג 'וימימ עבשנ אלש שיאה' לע רופיסב

 .ויבא תווצמל ןבה לש

 ופוג ךא וינב תאו ושוכר תא דבאמ בויא ןושארה ןויסינב :תונויסינ ינש םיראותמ בויא רפסב םג 43

 הלבקהה םלוא .שממ ופוגב עגופ ןטשה ,ןושארה ןמ רומחכ רפסב גצומה ,ינשה ןויסינב ,םלש רתונ

 .ףסמ רופיסל ,רומאכ ,איה םיסרפב הלבקההו ,תיללכ איה בויא רפס ןיבו 'קיהבמה קולחה' ןיב
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 םדא לכ אלא לבסב םיסנתמ םירוביג קר אל ,שרדמה ילעב יפלו 44.רשועלו הליהתל הכזו

 :ח םיטפשמ ,(ספדנה) אמוחנתב רמאנ לשמל ךכ .םדאו

 ןישועש הקדצו ,םהיסכנ ןילכוא - םיינעל החותפ םהידי םא ,םירישעה תא .הסנמ ה"בקה לכה
 :רמואו ,(ח ,חנ ישי) 'ךפסאי 'ה דובכ ךקדצ ךינפל ךלהו' :רמאנש ,אבה םלועל תמייק ןרקה
 ןניא םא - ןתוא הסנמ םיינעהו ;(ב ,אמ 'הת) "ה והטלמי הער םויב לד לא ליכשמ ירשא'

 ;(חכ ,חי 'הת) 'עישות ינע םע תא יכ' :רמאנש ,אבל דיתעל ןרכש ןילטונ הזה םלועב םיטעבמ
 'הנשמל בויאל רשא לכ תא 'ה ףסויו' :רמאנש ,םילפכ ילפכ ול םלשו הזה םלועב רסיתנ בויא

 .(י ,במ בויא)

 ףסוי תא דימעה 'ה :'קיהבמה קולחה' רופיסה לש ונויער תא תויתיצמתב עיבמ הז שרדמ

 45.לומגל וכז - וננולתה אלו ןויסינב ודמעש ןוויכו ,השק ןויסינב ותשא תאו ןנגה

 תויהל םילוכי ולא .שנוע חרכהב םניא םדאה לע םיאבה םירוסיי ,ל"זח תפקשה יפ לע

 :א"ע ה תוכרב ,ילבבב רמאנ ךכו .הבהא לש םירוסיי

 :רמאנש ,וישעמב שפשפי - וילע ןיאב ןירוסיש םדא האור םא :אדסח בר אמיתיאו אבר רמא
 ,הרות לוטבב הלתי - אצמ אלו שפשפ ;(מ ,ג הכיא) "ה דע הבושנו הרוקחנו וניכרד השפחנ'
 - אצמ אלו הלת םאו .(בי ,דצ 'הת) 'ונדמלת ךתרותמו הי ונרסיח רשא רבגה ירשא' :רמאנש

 .(בי ,ג 'שמ) 'חיכוי 'ה בהאי רשא תא יכ' :רמאנש ,םה הבהא לש ןירוסיש עודיב

 ןישודיק ,ילבבב אוצמל רשפא וז הלאש לע הבושת ?בהוא אוהש ימ תא 'ה רסיימ עודמו
 46:אבה םלועה תא ושרייש ידכ םיקידצה תא רסיימ 'ה .ב''ע מ

 םוקמב דמוע ולוכש ןליאל ?הזה םלועב םילשמנ םיקידצ המל :קודצ יברב רזעלא יבר רמא
 איבמ ה"בקה ךכ .הרהט םוקמב דמוע ולוכ - ופונ ץצקנ .האמוט םוקמל הטונ ופונו הרהט

 רעצמ ךתישאר היהו' :רמאנש ,אבה םלועה ושרייש ידכ ,הזה םלועב םיקידצ לע םירוסי

 .(ז ,ח בויא) 'דאמ הגשי ךתירחאו

 תימתסו הרצק ןושלב ראתמ םיסנ בר .רוביגה ירוסיי רואית תא םיצעהל המגמ שי וז האנה לשבו 44
 רואית תא ורימחה םירחואמה םידוביעה .'התוא רעיצו הייח תא [העורה] ררמ' :השיאה לש הלבס תא

 םויו םוי לכב התוא התפיו העורה החקיו' ®רדונה תיב הפוסאב רופיסה חסונב לשמל ךכ .תוללעתהה
 רדח ,ח"צרת קנילי) 'הרצ לכב השק הדובעב הייח תא וררמיו המע לוכי אלו עוצפו הכה התוא הכיו

 לע ואבש תונוסאה רואיתב ל''זח ישרדמ וביחרהש הבחרהל וז המצעה ליבקהל רשפא .(136 ,ישימח

 .(132-129 ,ה"סשת קאמ ואר) בויא

 השקה ובצמ לע הנולת לכ אלל קולחה לע ול רשבל ואבש םימכחל וייח תורוק תא ראתמ ןנגה ףסוי 45
 תורמל - [העושיל] הכחמו תלבוס איהו' :רמאנ העורה דצמ תוללעתהל הנותנה השיאה לע .הווהב

 רופיסב עלבומה רסמה תא שרופמב חסנמ םיסנ בר זזןדזמזזוג הפי דוביחב םירחא םירופיסב ,'הבצמ

 ועגפש ,דורי בצמב קידצ תיאר םא ןכוי :יתוכלמ יגורה תרשע' רופיסה שארב לשמל ,'קיהבמה קולחה'

 םלועב ורשאלו ותבוטל הז ירה ,הנושמ התימ תמ ,םיילחב הלח ,םיעגפ וילע ואבו ,תוינערופ וב

 ןימאהל ןימאמה בייח ,ןכלו' :אסוד ןב אנינח 'ר ישעמ רואית רחאלו ,(אי ,ד"ישת גרבשריה) יחצנה
 .(הכ ,םשו 'ולומג לדגיו ורכש הברי הזב יכ ,תונערופ וילע האבשכ סעכי לאו יתרכזהש המ לכב

 :(240 ,ןיבר־ץיברוה תרודהמ) י ,שדחבד אתכסמ ,ורתי ,לאעמשי יברד אתליכמב י"בשר ירבד וושה 46

 ,'ןירוסי ולא ,רמוא יוה ,אבה םלועה ייחל םדאה תא האיבמש ךרד איה וז יא ,תרמא'
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 זמור וילאש קוספה אוה קודצ יברב רזעלא יבר ריכזהש בויא רפסמ הז קוספ ,הנהו

 התיהש ,םדא תרכזהב ליחתא ינאש עדי :'קיהבמה קולחה' רופיסה תא חתופה טפשמה

 ותשרדש תנתונ תעדה .יהז ירפסב יתנווכתה הזלו דואמ ותירחא התגשו רעטצמ ותישאר

 רופיסה תא רביח רשאכ םיסנ בר לש ויניע דגנל התייה קודצ יברב רזעלא יבר לש

 םתוכזבו םירוסיי וילע ורבעש םדא ראתל םיסנ בר הצר הז רופיסב .'קיהבמה קולחה'

 תפקתשמה תיגולואיתה הסיפתל םיאתמ הז ןויער .אבה םלועב םלשה וקלח תא לביק
 הזלו' ,רופיסל החיתפה טפשמב שרופמב ןייצמ םיסנ ברש יפכ ,הדומיזזמ הפי ררביחב

 .'הז ירפסב יתנווכתה

 תלאש תא ןחוב אוה .לאה תקדצ ןיינעב םיבותכ לש הפוסא אוה יארקמה בויא רפס

 ,249-248 ,241 ה"נשת ןמפוה) וז הלאש לע תונוש תובושת עיצהל הסנמו לבוסה קידצה

 רהרהל ןיאו ,דימת ,קדוצ לאה :םיקידצה לבס תלאש לע תחא הבושת שי םיסנ ברל .(294

 47.העושיה עיגת רבד לש ופוסבו הנומאה לע רומשל שי .וישעמ רחא

 ןושארה קלחה :הימוטיהמ הפי רזביזג רפסה הנבמ תא גרבשריה רקוס ותרודהמל אובמב
 םיסנ בר .םימת ולעופו קידצ טפוש םיהולא יכ חיכוהל שקבמ (י-א םיקרפ) רפסה לש

 ינשה קלחב .ה"בקה לש ויתודימ רחא רהרהל ןיא יכ חיכוהל ידכ םירופיס לש הרוש גיצמ

 םיאבה םיקלחב .תוערו תובוט םישנ לע םירופיס םיזכורמ (גי קרפ תישאר דע אי קרפמ)

 .(55-52 ,ד"ישת גרבשריה) ב"ויכו תווצמ םויק ,הרות דומיל :םינוש םיניינע םינודנ

 לע רופיס אוה גרבשריה לש ותקולח יפ לעו ,אי קרפב ץבושמ 'קיהבמה קולחה' רופיסה
 תלאשב קסוע אוהו ,ןושארה קלחל אקווד ךייש הז רופיסש הארנ יל ךא ,הקידצ השיא

 ,בויא רפסמ קוספל רומאכ זמורה ,החיתפה טפשמב ךמתנ רופיסל הז שוריפ 48.לאה תקדצ

 תודמלמ תויארקמה תולבקהה .ןויסינב דמעש קידצ אוה ףאש ,יארקמה ףסויל הלבקהב ןכו

 ונונכת ירפ אלא קולחה תמלשהל םתוטיהל לש האצות וניא רופיסה ירוביג לש םלבס יכ

 םירופיסה ןמ המכ םייסמ םיסנ בר .רופיסל םויסה תקספ איה תפסונ היאר .ה"בקה לש

 רפסל םייסש רחאל םיעמושה להקל ורמאנש םירבדה הארנכ ויהש ,רסומ ירבדב ורפסב

 קולחה' רופיסל םויסה תקספ .(322 ,ד"נשת ףיסי ;52 ,ד"ישת גרבשריה) רופיסה תא

 ללפתהש ימל ותבוט הבר המו הלעתי 'ה ידסח םילודג המו' :טפשמב תחתופ 'קיהבמה

 ותבוטו ותקדצ רואיתב הכישממו ,'ונממ וליצה אוהו - ובאכו ותקוצמב הנומאב וילא

 הז ןיאש רחאמ ,קידצה לש וישעמ תומלשב וא הקדצ ןתמב ןויד וז הקספב ןיא .'ה לש

 רופיס לש וניינע היה הזש םושמ הקדצ ןתמ לע רבדמ ומצע רופיסה .רופיסה לש וניינע

 הבש הדיחיה ךרדה וזש םושמו ,'קיהבמה קולחה' רופיסל תישרדמה הליבקמה ,ןדוי אבא

 היארהו ,רופיסה דקומ וניא הקדצה ןיינע םלוא .ותוקידצ תא תולגל רופיסה רוביג לוכי

 .45 הרעה ,ליעל וארו ,הע־מןיזזמ זגפי ררביזוב תונוש םיכרדב חסונמ הז ןויער 47

 .םישנ לע םירופיס םיאבומ ובש ,ינשה קלחל רבעמכ שמשל ול רשפאמ ןושארה קלחה ףוסב ומוקמ 48
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 לש וכרד תקדצב םיקסועה םירופיס לש ףצרב העריעיזזמ הפי רוביחב ומוקמ איה ךכל

 דוביע םג םהבש) אל-הכ םיקרפב םיאבומה ,הקדצ ןתמ לע םירופיסה ףצרב אלו ,לאה

 .קידצה לש ויתודימ תומלשב קסוע וניא ףא רופיסה .(ןדוי אבא רופיס לש רוקמל־בורק

 אבש לבסה תאו השיאה תריכמ תא רשפאל ידכ קר רופיסב אבומ קולחה תמלשה ןיינע

 וויקו וכב קרו הנולת אלל םלבס תא ולביקש םושמ רצואב וכז ותשאו ףסוי .היתובקעב

 ןניא םא' :ליעל יתאבהש ,ח םיטפשמ ,(ספדנה) אמוחנת שרדמב רומאכ ,'ה תעושיל

 (ולוכ רפסהו) רופיסה הנוש וז הניחבמ .'אבל דיתעל ןרכש ןילטונ הזה םלועב םיטעבמ

 וכרדו לאה יפלכ םישק םירבד חיטהלו לבסה לע ןנולתהל הברמה ,יארקמה בויא רפסמ

 49.ומלוע תגהנהב

 הרבעש םירוסייה תאו רופיסה לש ונכות תא לכעל םישקתמ ,השדחה הפוקתה ינב ,ונא

 תא בתכ םיסנ בר .רחא םיעמוש להקל דעונ רופיסה םלוא ,הפכב לווע אל לע השיאה

 םחור תא דדועל התייה ותרטמו ,הקוצמבו רעצב םייורש ויהש ,םימימת םישנאל ורפס

 ןנגה ףסוי תלילע לש בוטה הפוסמ דודיע ובאש ולא םישנא 50.'הב םתנומאב םקזחלו
 אל ןכ לע .םדאה לש ותוקידצ תלאשב ירסומ יפוסוליפ ןויד רופיסב ואר אלו ותשאו

 לכש ,רבחמה תנווכ תא וספתש םושמ ,ותשא יפלכ ןנגה ףסוי לש ותוגהנתה לע ומערתה

 5'.לאה לש ונוצר יפ לע השענ גוזה ינבל הרקש המ

 רבד ףוס .ח

 .ימלסומ רופיסב 'קיהבמה קולחה' רופיסה לש ורוקמש םירקוחה בור ורבס טענב תובקעב

 ,םייארקמ םירופיסו ל''זח ירופיס ןיבו רופיסה ןיב ןוימד יווק לע יתעבצה הז רמאמב
 .ולא תוליבקמ תרזעב רופיסה לש ויישק תא יתבשייו

 ירופיס רוזחמ יפ לע הבחרוה ותלילעש ,ןדוי אבא רופיסל ליבקמ רופיסה לש וניערג

 השיאה תריכמ ביטומ לש ורוקמ תא הריהבמ ףסוי ירופיסל הלבקהה .תישארב רפסב ףסוי

 ןויער .ידוהיה םיכרעה םלועל רז דוסי לעכ וילע םיעיבצמ םירקוחה לכש ,החפשל

 396 ,ה''סשת םקור־ןזח ;249-248 ,ה"נשת ןמפוה ;26-21 ,ג"לשת טכיל ואר הז רשקהב בויא רפס לע 49

 .ךליאו
 ותנווכ יכ וירבד חתפב עידומ ומצע םיסנ בר .52-50 ,ד"ישת גרבשריה לצא ואר רפסה תמגמב ןויד 50

 חקלנש ודידי לש ותשקב תא אלמל ידכ םחור תא דדועיו רעצבו לבאב םייורשה תא םחניש רפס רבחל
 ,לארשי ללכל ורוביחב ןווכתה םיסנ בר יכ ,ולוכ רפסה תקידב ךמס לע ,עבוק גרבשריה .ונב ונממ

 .טרפל אלו

 ותעד לע תולעהל לוכי יוקל תעד לוקיש לעב םדא קרי היפלש ,טענב לש ותנעטל םוקמ ןיא ןכלו 51

 ןתונ היהש וזמ רתוי הלודג תוכז ול הנקמ ותשא תריכמ י"ע ןנגל תרשפאתמה תימעפ־דחה הקדצהש
 התנקה תימעפידחה הקדצה אל ,ישוריפ יפל ירהש .(7 הרעה ,334 ,ז''טשת טענב)'ויפכ עיגימ םוי םוי

 חוטבל ופיסוהו םלבס תא ולביק הבש המלשההו תונלבסה אלא אב־ םלועל םקלח תא ותשאלו ןנגל

 .לאב
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 'רו תילגרמהו אתפלח ןב ןועמש 'ר לע םירופיסל ליבקמ קולחב רסחה קלחה תמלשה

 םלועב ימשג טירפכ אקווד קולחב הריחבהו ,בהז יושעה ןחלושה לגרו אסוד ןב אניגח
 ףסוי ןיב שגפמה תנצס .ףסוי רופיסב םיספה תנותכל הלבקהה ידי לע תרבסומ אבה

 רופיסה ,ףוסבלו .הירורב תוחאו ריאמ 'ר רופיסל הליבקמ הנועמה ותשאל שפוחמה ןנגה

 אל :בויא רפסל םיזמורה םויס טפשמו החיתפ טפשמ לש תרגסמב ףוטע 'קיהבמה קולחה'

 דמעש קידצ לע רופיס לש תיללכה תרגסמל אלא לאה יפלכ חיטמהו יסומלופה ויפואל

 .לומגב הכזו םישק תונויסינב

 ןדוי אבא רופיס .ובש רסמה תנבהל המרת ארקמבו שרדמב רופיסה תוליבקמ תפישח

 ןוויכ םייארקמה תורוקמה רואל םיסנ בר ידיב ודוביע םלוא ,הקדצ ןתמ דדועל דעונ
 אלו ,הקדצ ןתמ וניא דבועמה רופיסה לש ירקיעה וניינע .השדח תועמשמל רופיסה תא

 תקדצב רומג ןוחטיב תעבהו לאה תעושיב הנומאה דודיע אלא ,תודימה תומלשל הריתח
 תא דדועלו םחנל ידכ םיסנ בר רביחש העושיהמ הפי רוביח לש יללכה רסמה והז .ויכרד

 םירופיסה ףצרב ומוקממ ןה ,רופיסה חותינמ ןה הלוע הז רסמ .הקוצמב םייורשה ומע ינב

 ונכות .ופוסבו רופיסה תליחתב רבחמה לש םישרופמה וירבדמ ןהו העושיהמ הפי רוביהב

 וניבה םיסנ בר לש ורוד ינבש חינהל שי לבא ,וננמז ינב םיארוק םמוקמ רופיסה לש

 .בתכנ הבש תמחנמהו המימתה ךרדב רופיסה תא

 םיידוהי תורוקממ ורוביחל רמוחה תא באשש שרופמב םיסנ בר דיעמ ותמדקהב

 הפי רוביהב םירופיסה רפסמ תא העבשל םצמצ גרבשריה .(56 ,ד"ישת גרבשריה)

 םיסנ בר לש ותפוקתל ןמזב־תמדוקה תידוהיה תורפסב הליבקמ םהל אצמ אלש העושיהמ

 שי .וללה םירופיסה תעבשמ דחאל תוישרדמ תוליבקמ לע יתעבצה ירמאמב 52.(73 ,םש)

 אל ולא תוליבקמש אלא ,תידוהיה תורפסב תוליבקמ שי ורתונש םירופיסל םגש חינהל

 53.םיסנ בר לש דוביעה ללגב והוז אלש וא ,ונידיל ועיגה

 י"כב הליבקמ ול האצמנש ,'םירתסנ םיקידצ' רופיסה תא איצוהל שי םש םירכזנה םירופיסה ןמ 52
 ;(חמ ,ד"ישת גרבשריה) ומצע רופיסב ןוידב ךכ לע ריעמ גרבשריה .אמוהנת שרדמ לש דרופסקוא
 .ב-א ,חס ,(רבוב) אמוחנת תרודהמל אובמב תאבומ הליבקמה

 תורפסב הליבקמ םהל אצמ אלש םירופיסה תא ןייצמ וניא גרבשריה תוליבקמ אלל םירופיסה טוריפב 53
 ןעוט ,'והילא לש םיהומתה וישעמ' ,דחאה לע .תימלסומה תורפסב הליבקמ םהל האצמנ ךא תידוהיה

 ךא ,ןארוקב רופיסמ ועפשוהש םייברע תורוקממ ורופיסל רמוחה תא באש םיסנ ברש םובצראוש
 לע .(182-168 ,ה"לשת םובצראוש) תישרדמהו תידומלתה הדגאב םיביטוממ עפשוה ןארוקבש רופיסה

 ליבקמ רופיס .2008 ינשוש ואר ,'יאנב - איבנה והילא' ,ינשה רופיסל המודקה תישרדמה הליבקמה
 ליבקמ רופיס .(177 ,91-89 ,ה"סשת אריפש) תורבידה תרשע שרדמב אב 'והילא לש םיהומתה וישעמיל
 הליבקמב ןוידל .(228-226 ,םש) תורבידה תרשע שרדמ לש די יבתכ ינשב אב 'יאנב - איבנה והילא'ל
 .(סופדב) ינשוש ואר 'תונערופהמ םדא שאייתי לא' רופיסל תישרדמ
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 :א חפסנ

 (םויסה תשרד אלל)רופיסה חסונ

 חכ-וכ ,גרבשריה תרודהמ יפ לע

 הזלו דואמ ותירחא התגשו רעטצמ ותישאר התיהש ,םדא תרכזהב ליחתא ינאש עד

 .הז ירפסב יתנווכתה

 םהו לגרל הילעה ימיב םילשוריל םילוע ויה עשוהי 'רו רזעלא 'רש ה"ע וניתובר ורכז

 ץצונ ,קיהבמ קולח ודיבו ךאלמ םהל הארנ הנהו שדקמה תיבב רופיכה ברע םיכלהתמ

 דחאל דעוימ הז קולחש ,קפוסמ יניא :ורבחל םהמ דחא רמא .ןוראוצה וב רסחש ,שמשכ

 הזמ בוט ,םכל דעוימה :םהל רמא .אוה ימ ליבשב והולאשו [ךאלמה] לא וברקתה .ונינשמ

 הילעה ימי ורמגנשמו .ןנגה ףסוי ומשו ןולקשא ישנאמ םדאל הז קולחו ;ונממ ראופמו

 ידבכנ םתארקל ואצי ועיגהשכ .שיאה ותוא [אצמל] הנווכב ,םילשורימ דחי ואצי ,לגרל

 םינשה ושע אל .םלצא חראתהל םתוא ושקיבו םהינפ ליבקהל ידכ היבוטו הילודגו ריעה

 הנהו ,וילע וטיבה .וילא םתוא ואיבה !ןנגה ףסוי לצא אלא חראתנ אל :םהל ורמאו ,תאז

 :ול ורמא .הצילמה בטימב םהל בישה אוהו ותוא וכריב .םיבשע ףסאמ ןגה ךותב אוה

 תא םתחנה ייתובר :רמאו םהילגר תא קשנ ,הענכהב וינפ לע לפנ !ךלצא חראתהל ונאב

 אלא יתא ןיאש ,ךרבתי 'ה תא ילע ינא דיעמ !ילא אבל םתיבאו רשועהו דסחה ישנא

 .רחא רבד ונל ןיכתש ךממ שורדנ אל :ךתאש המב קפתסנו לבקנ :ול ורמא !תורככ יתש

 ךילא אבל ונווכתהש תיאר הנה :ול ורמא .ןוזמה תכרב וכרבו ולכא ,תורכבה יתש איבה
 אלה !יתובר :םהל רמא .ךתכאלמ המ תעדל ונא םיוואתמו ריעה ישנא ראש לא אלו

 .תאז הקלח דבעמ יננהש ,םתיארש המ יתלוז הכאלמ יל ןיאו ,יתולדו יינוע תא וארת

 איה השדח וא ךירוענמ וז הקלחב [קסוע] ךנה םא ונעידוהל ךילע תאז לכב :ול ורמא

 בישאו ,יניינע ראש םכעידוא ,םכל ריבסאש המל בישקהל וצרת םא !יתובר :רמא .ךל

 .ןוצרב תאז םכל ראבאו םכיתולאש לע

 לכ ףדנתה תמשכו .הירישעו הידבכנמו ריעה ילודגמ היה ךרבתי 'ה והמחרי יבא

 הקוצמב ריעה ישנא יתוא וארשכו .טעמ אלא יל ראשנ אלו ידי ןיב רזפתנו ונוה
 יתטלמנ זא .ריעהמ יתוא ושריג ,הלכו ךלה ירשוע יכ םהל עדונו ,ירשע רחאל הלודג

 ינאש המ לכ .םיאור םכנהש המ תא וב יתעטנו הז ןג הב יתרדיס ,וז הקלח לא

 .םיינעל הקדצ ןתונ יננה ינשה יצחה תאו ונתסנרפל איצומ ינא יצחה תא ,ונממ רכומ

 ידיב םילשוריב וניאר הנה יכ הבוט בור ךל ןיכה ,הלעתיו חבתשי 'ה :ול ורמא

 רסוחמ [קולחה] אוה םלוא :ךליבשב אוהש ונל עדונו ,הזכו הזכ וניינעש ,קולח ךאלמ

 'ה ביטיה דציכ האר .ול תיכז המב תעדלו ךריכהל הנה ךילא ונאב ןכל .ןוראוצה

 הוויל ןכמ רחאלו ,םהל הדוהו םתוא חביש .ךישעמ לע ףיסוהל שקיב ןכלו ,הזב ךל

 .ונממ ודרפנ םהו ;םתוא
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 המ השע .ךקולח ןורסח לע לארשי ימכח ךל ועידוהש המ יתעמש :ותשא ול הרמא

 המ בוט ,ךירבד תא יתעמש :הל רמא .ךקולח תמלשה תורשפאב הכזתש ידכ ךל רמואש

 ינא :ול הרמא .םולכ יל ןיא יכו יינוע תא תעדוי תא םלוא :תצעיש המ הפיו תרכזש

 ינאיצוה :ול הרמא ?[ךתצע] איה המו :הל רמא !תחלצה [יתצע תא] לבקת םאו ךצעיא

 .קולחה תמלשהל יואר אצמית הזבו ,הקדצל יריחמ תא אצוה ךלו ,קושב יתוא רוכמו

 !ולוכ קולחה דבאיו - ךחרכ לע ךנודא ךתוא סונאי אמש ,ךרכמל ארי ינא :הל רמא

 ,הרומח העובשב ימצע לע לבקאו ךל עבשא ינא :ול הרמא !לכה דבאיו טעמ שקבנ ונא

 רכמ אוהו ,ול העבשנ איה .גרהל ישפנ תא יתברקה ולו ילא ברקיש שיאל עמשא אלש

 רוסמל שקיבו ,התוא הנקש שיאה הילא הוואתה .םיינעל הקדצב ןתנ הריחמו ,התוא

 איה .רצואה תרמוש תויהל המיאתמ יניא !ינודא :ול הרמא .תורצואה תוחתפמ תא הל

 העורה היה .ונאצ העורל הרסמו הילע םעכ .ול התנענ אלו הילא הוואתנשכ וב הדרמ

 הכחמו תלבוס איהו ,התוא רעיצו הייח תא [העורה] ררמ :ול תברסמ איהו התוא התפמ

 שגינו שפחתה התוא הארשכו ,םוקמב הלעב רבע ןמז רחאל .הבצמ תורמל - [העושיל]

 ךנודאמ ךנקאש יצרת םאה :הל רמא .ששת הפוגו התנתשנ איה הנהו התוא האר .הילא
 אל אוה .רחאל אשנהל יל השרמ אל הז [רבדנו ,ינא שיא תשא :ול הרמא ?יל יאשניתו

 איה ךא .הזל הנעית ילוא - ןוה הל עיצהו :הילא תומיענב רבדלו התוא לדשלמ קספ

 ול ררבתנו תעדל שיאה חכונשכ ,זאו .התקדצו התעובשב הנתיא הדמעב המיכסה אל

 םתקאנ התלע דימ .דואמ םהינש וכב .הלעב אוהש הל עידוה ,התעובשב תדמוע איהש
 ךתשא קולחו ךקולח םלשנ הנה !םדא ןב :הזירכהו לוק תב האצי .הלעתיו חבתשי 'ה לא

 ,רצוא [זונג] ובש ,ינולפ םוקמ לא ךל .ותמלשהל הביסה התיה איה יכ ,ךקולחמ ראופמ

 הדפו ,תובוט םינבאו בהז לש לודג רצוא אצמו רפח ,םוקמה לא ךלה .ךיבא ונימטהש

 רתוי בוט [בצמב תויחל] ובשו ,הקדצו הבוט תושעל םהינש ופיסוה .הינודאמ ותשא תא

 .הליחתב רשאמ
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 :ב חפסנ

 ארקמבו שרדמב ויתוליבקמו 'קיהבמה קולהה' רופיסה לש הוושמ הלבט

:m'tnpan rrfropan 
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.mbs 
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(pi' X3X) 
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 ול שי לכו ותיב לע והדקפיו

 (ד ,טל 'רב) ודמ ןתנ
 לא היניע תא וינדא תשא אשז־ו

 'רב) ימע הבכש רמאתו ףסוי
 (ז ,טל

 הנקש שיאה הילא הוואתה
 תא הל רוסמל שקיבו ,התוא

 .תורצואה תוחתפמ

 םוי םוי ףסוי לא הרבדכ יהיו
 הלצא בכשל הילא עמש אלו

 (י ,טל 'רב) המע תויהל

 הילא הוואתנשכ וב הדרמ איה
 העורה היה [...] ול התנענ אלו

 .ול תברסמ איהו התוא התפמ

 :ופא רחיו [...]

 לא והנתיו ותא ףסוי ינדא חקר
 (>טי ,טל 'רב) רהסה תיב

 ונאצ העורל הרסמו הילע סעכ

 הייח תא [העורה] ררמ [...]

 התוא רעיצו
 םךכ?ו ויחא תא ףסוי אריו

 םתא רבדיו םהילא רכנתיו

 ויחא תא ףסוי רכיו [...] תושק
 ןח־ז ,במ 'רב) והרכה אל םהו

 ףסוי ינא; ויחא לא ףסוי רמאיו
 (ג ,המ 'רב)

 ,אשרפ דחכ הישפנ טקנ לזא
 הרמא ,יל ינעימשה :הל רמא
 :הל רמא .אנא אנתשד :היל

 :ול הרמא ,חתרמ אנהרתמ

 אבוט אכיאו] אבוט ןישיפנ

 :רמא .יאנימ ןריפשד [אכה
 תוחא) ארוסיא הדבע אל מ"ש

 ומצע השעו ךלה =) ;(הירורב
 ,יל יעמשה :הל רמא ,שרפכ
 :הל רמא .ינא הדינ :ול הרמא
 ןאכ שי :ול הרמא ,ךל הכחא
 דמל :רמא .ינממ תופיש הברה

 (רוסיא התשע אלש ןאכמ

 ,םוקמב הלעב רבע ןמז רחאל
 שגינו שפחתה התוא הארשכו

 יצרת םאה :הל רמא [...] הילא

 ?יל יאשניתו ךנודאמ ךנקאש
 [...] ינא שיא תשא :ול הרמא
 [...] התוא לדשלמ קספ אל אוה

 הדמעב המיכסה אל איה ךא
 ,זאו .התקדצו התעובשב הנתיא

 ררבתנו תעדל שיאה חכונשכ
 ,התעובשב תדמוע איהש ול

 .הלעב אוהש הל עידוה

 ויחא ןמןנב יראוצ לע ליפיו

 .ויראוצ לע הכב ןמינבר ךביו

 םהילע ־ךביר ויחא לכל קשניו
 (וט-די ,המ 'רב)

 .דואמ םהינש וכב

 ,קוי אבא) תקדצ התיהש ותשא
 תוירוה ,ימלשוריב הליבקמבו

 התיהש ותשא :[א"ע המ] ד ג

 (ונממ תקדצ

 ,ךקולחמ ראופמ ךתשא קולחו
 .ותמלשהל הביסה התיה איה יכ

 היתחת אצמו התולעהל דרי
 הרבשנ יתבוטל :ימא .אמיס
 (ןדוי אבא) .יתרפ לגר

 אצמו רפח ,םוקמה לא ךלה
 םינבאו בהז לש לודג רצוא

 תובוט
 בויא תירחא תא ךרב 'הר

 (בי ,במ בויא) ותשארמ

 תשענ :ןהל 'טאו ןלצא אב
 יריפו תוריפ ילע םכתליפת

 והובישוהו והולטנ [...] תוריפ
 םדא ןתמ :וילע וארקו םלצא
 (ןדרי אבא) .ול ביחרי

 הבוט תושעל םהינש ופיסוה

 [בצמב תויחל] ובשו ,הקדצו
 .הליחתב רשאמ רתוי בוט
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 היפרגוילגיב

 אגרש ,ןוסמרבא

 ףוריצב די יבתכ יפ ידע רואל םיאצוי וירוביחמ םידירש ,םירפס השמח •.ןואג סיסב בר :ה"כשת

 .םילשורי ,םימדרנ יציקמ תאצוה ,תוחתפמו תורעה ,תואובמ

 ךלמילא םירפא ,ךברוא

 ןבג? •.םימכח לש םמלועמ ,'ל"זח לש הקדצה תרותב תויתרבחו תויתד תומגמ' :ח"משת

 .123-97 ,םילשורי ,םנגאמ ,םירבחמ

 ריאמ ,ילייא

 .םייתעבג ,דומלתל די ,לדח תורפסב םדמעמו םתכאלמ •.םינמואו םילעופ :1987

 םחנ ,ןליא

 - םידסחו תובוט ,הרשכ השיא' :ט"נשת
 ןליא םחנ :ךותב ,'יומס סומלופל יולג חיש־וד ןיב

 םינש ץ"יע תאלמל לבוי רפמ :לארשי תוברתב סומלופו חיש־וד •.הבוט ןיי? ,(ךרוע)

 .196-180 ,ביבא לת ,הדובעו הרות ינמאנו דחואמה ץוביקה ,וליא הבוטל

 יגצ ןורי ,באילא

 זכרמ ,10 'הירבט בוטמ' ,דומלתה תפונתב הירבטב םוימוי ייחו תודסומ ,םירתא :ה"נשת

 .הירבט ,הירבט רקחל

 החמש ,ףסא

 ,ד ץויצ /(םיירבעה תורוקמה י"פע) םיניבה ימיב םידוהיה לצא םידבע־רחסו םידבע' :ט"צרת

125-91. 

 יבצ דוד ,טענב

 .336-331 ,הכ ץיברת ,'תימאלסיא תרוסמו "העושיה ןמ הפי רוביח" ,ןנברד אקולח' :ז"טשת

 ריאי ,ןמפוה

 .םילשורי ,קילאיב דסומ ,וען?רו בויא רפס -.המוגפ תומלש :ה"נשת

 באז םייח ,גרבשריה

 .םילשורי ,קוק ברה דסומ ,העושיהמ הפי רוביח •.ץאורין?מ ב?עי ר"ב םיסג ועבר :ד"ישת

 ־ששה האמה תיצחמ דעו םד? ימימ :א ךרכ ,תיגופצה הקירפאב םידוהיה תודלות :ה"כשת

 .םילשורי ,קילאיב דסומ ,הרשע
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 םחנמ ,ןמשריה

 תפוסא *רוט ,(ךרוע) ילייא ריאמ :ךותב /וידכנו ינוה :םינתשמ השודק ידקומ' :ט"משת

 תונשב עובגירג ^ומייסו הוגליט 'פורפל תיטמימ ,לאריטי תביטהונב ריקתובו תרמ ירמאמ

 .118-109 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ויתורובג

 ילתפנ ,רדיו

 ,חרזמב לארשי תוליהק רקחל יבצ־ןב ןוכמ ,ברעזנבו תרויגב תליפתת חסונ תויטבנתה :ח''נשת

 .םילשורי

 תילג ,םקור־ןזח

 ,(םיכרוע) ןד ףסויו ימע־ןב רכששי :ךותב ,'תיתלילע תובכרומל חתפמכ םגתפה' :ג"משת

 ,םילשורי ,סנגאמ ,ז ירולקלופה רקחל זכרמה ירקחמ' ,ידוהי רולקלופבו הדגאב םירבחמ

 .זצש-זסש

 לטנזור דודו ןמסוז בקעי :ךותב ,'הדגאה תורפסב בויא - תויהל אל וא תויהל' :ה"סשת

 .402-385 ,םילשורי ,סנגאמ ,א ךרכ ,ג דוזנלת ירקחמ ,(םיכרוע)

 ןרהא ,קנילי

 .םילשורי ,ןמרהאוו תא רגרבמב ,יטררזבה תיב :ח"צרת

 ילע ,ףיסי

 ירקחמ ,'ילארשי פיטוקיואל ידוהי פיטוקיואמ :"וימימ עבשנ אלש שיאה" לע רופיסה' :ה"משת

 .32-7 ,ח ידוהי רולקלופב סיליטורי

 .םילשורי ,קילאיב דסומ ,ותועוביט־מו ריממ ויתודלות •ירבעה זבעה רופיס :ד"נשת

 'ר קרמ ,ןהכ

 סאלס^ה ,(ךרוע) ןליא םחנ :ךותב ,'הזינגה תפוקתב הקדצ יניינעב תואיצמו הכלה' :ב"סשת

 היסא ידומילל ןוכמה ,הפי־סורצל הרת ליט הרביל םירזנממ ץבר? •יב זנירוויטה תומלועו

 .333-315 ,םילשורי ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הקירפאו

 בקעי ,טכיל

 .םילשורי ,סנגאמ ,יביטת תיבת תפון?ת לש תודהיבו ארקמב •.ןויסינה :ג"לשת

 בדיבא ,רקספיל

 - ברעמל חרזממ תומית רבעמב םייוניש לש היגולופיט ?"רומג קידצ" ןישענ דציכ' :ו"סשת

 הלרו רקספיל בדיבא :ךותב ,'קיהבמה קולחה ,אתיצוצד ןתנ :תומית יתשב יתאוושה ןויע

 ,ןייטיטלא באויל סייפגוונ תידוהיה תרופיסב םירקחמ -.רופיס היטעזב ,(םיכרוע) יקסבלשוק

 .220-193 ,ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:46:29 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 259 ארקמבו שרדמב ויתוליבקמו 'קיהבמה קולחה' רופיסה

 יקסבלשוק הלרו רקספיל בדיבא ,ןייטשלא באוי :ךותב /[ןנגה ףסוי] קיהבמה קולחה' :ט"סשת

 םירפסה תאצוה ,ב ךרכ ,רופיס ב?וע רופיס •ידוהיה רופיסה ליט הידפולקיצנא ,(םיכרוע)

 .301-291 ,ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש

 לאננח ,קאמ

 לש םירפסה תאצוה ,ל"וה יניעבו יניסה תיבה תורפסב !רייג :'היה ליטזב «ל«.' :ה"סשת

 .ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא

 הרובד ,הצמ

 ,(םיכרוע) יקסבלשוק הלרו רקספיל בדיבא :ךותב ,'רפיטופ תשאו ףסוי רופיס' :ו''סשת

 לש םירפסה תאצוה ,ןייזכיטלא באויל םייטנוונ תידוהיה תרופיסב זבירן?הזב •.רופיס היטעונ

 .273-243 ,ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא

 המלש ,האנ

 ליט ותריטפל םיעט יטונה ןויצל ןויע םוי •.דוונלתה רקזזמב תויגוס :ךותב ,'אתורח' :א"סשת

 ,םילשורי ,םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה ,ו"גיטת ולסכב «"ב ,ךברוא 's םירפא

27-10. 

 בקעי ,טכאנ

 דעו תאצוה ,םיובעה תורפסבו הימדהה ונתורפסב ,םיקיתעה וניתורוקמב •.היסא ילונמ :ט"ישת

 .ביבא לת ,רבחמה לש ויכינחו וידימלת

 לאימדא ,ןמסוק

 .םילשורי ,רתכ ,םירופיס דועו ביציהו בר •.םירבג תכסונ :2002

 - םיירדגמ םירשקהב ידומלתה רופיסב יתורפס יעצמאכ רוביגה םשב שומישה לע' :ד"סשת

 .תווניט הלאו ,(ךרוע) יקסמד ןרהא :ךותב ,'ב''ע זס תובותכ ילבבב אבקוע רמ לע רופיסה

 ,םיידוהיה תומשה רצוא רקחל לעפמה ,יעיבר ךרכ ,םיידוהיה תווניטה רצואב םירקהמ

 .גצ-אס ,ןג תמר

 םייח ,םובצראוש

 .ביבא לת ,ןוד ,רולקלופה תירלקפסאב םאלסיאו תודהי :לאעזניטיו לאריסי רוקדגדנ :ה"לשת

 תינור ,ינשוש

 ,JS1J 6 ,'יארקמ רופיסל ידומלת רופיס ןיב היגולנא :רבדמב והילאו הרעמב י''בשר' :2007

http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/6-2007/Shoshany.pdf 

 JS1J, 7 ,"'העושיהמ הפי רוביח"ב םדוביעבו אטוז תור שרדמב םירופיס ינשב ןויע' :2008

http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/7-2008/Shoshany.pdf 
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 :ךותב ,'ארקמבו שרדמב ויתוליבקמו "תונערופהמ םדא שאייתי לא" רופיסה' :(סופדב)
 לש םירפסה תאצוה ,ג ךרכ ,רופיזנ היסעזנ ,(םיכרוע) יקסבלשוק הלרו רקספיל בדיבא

 .ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא

 רודגיבא ,ןאנש

 ידקחונ ,'וילוגלג תצקמו (ב:זל הבר ארקיו) שרדמה ןמ רופיס :"םיגורתאב השעמ"' :ב"נשת
 .79-61 ,די-גי ידוהי רולקלופב םילשורי

 תנע ,אריפש

 ,קילאיב דסומ ,70 'תורוד תיירפס' ,שוריפו תורומזב ,טיכ^זנ :תורבידה זוריטע יערדונ :ה"סשת

 .םילשורי

Sperber, Daniel 

1982: 'On the Unfortunate Adventures of Rav Kahana: A Passage of Saboraic Polemic 

from Sasanian Persia', in S. Shaked (ed.), Irano-Judiaca: Studies Relating to Jewish 

Contacts with Persian Culture Throughout the Ages, Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 

83-100. 
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 תיתאוושה תורפס

 'בלה לש םינואךיא'

 בוכ'צ פ"א לש ותריציל ןיסנג נ"א לש ותקיז

 םודיפל הנר

 ןיסמ לש ותריציב בופיצ לש ומושיר

 העבנ (1904-1860) בוכ'צ 'ץיבולבפ ןוטנא תריציל (1913-1879) ןיסנג ןסינ ירוא לש ותקיז

 ריעב וידידיו וירבח גוחב ררשש חורה ךלהמ םג אלא ישיאה וחור ךלהמו ומעטמ קר אל

 התורפס - תיסורה תורפסה תא אורקל גהנ ,וירבחמ םיבר ומכ ,ןיסנג .הניארקואבש פ'צופ

 ללס אוה םינושה היבלש לע תירופיסה ותריציב .הרתי תומעפתהב - יח הבש הרבחה לש

 תירבעה תורפסל תונושה ויתוקיז עקר לע ,ןכותב ןהו הרוצב ןה ,ולשמ תידוחיי ךרד ול

 .תיסורה תורפסל דוחייבו ,םלועה תורפסב םימרזלו ונמז תב

 לש המלועב הנושארבו שארב יורש היה ןיסנג ,תויתורפסה ויתוריצימ הלועש יפכ

 תא ףושחל ןתינ רקיעב .הרשע עשתה האמה לש היינשה תיצחמה לש תיסורה תורפסה

 ,ןכאו .ורוד ןב המ־תדימב היהש ,בוכ'צ לש תיטמרדהו תיטסירטלבה ותריציל ויתוקיז
 םירבדה .יסורה רפוסל הקומעה ותקיז תא םינייצמ ןיסנג לש ותריצי ירקוחמ םיבר

 ןויבצב ןכו ,ןהלש היגולופיטבו ןנויפאב ,םירוביגה תויומד בוציעב לוכ םדוק םירומא
 ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תרכינ בוכ'צ לש ותריציל ןיסנג לש ותקיז .ינונגסהו ירואיתה

 לש םינוש םיגוס תוראתמ םירפוסה ינש לש םהיתוריציש יפ לע ףא ,יולגב וא זמרב

 םמלוע םלוא ,ינידמו ילאירוטירט בחרמ ותואב םייורש םהינש ירוביג םנמא .תואיצמ

 1.בוכ'צ ירוביג לש הזמ םיבר םינבומב לדבנ ןיסנג ירוביג לש ינחורה

 יבתכ לכ לש ינשה ךרכל ותמדקהב ןורימ ןד לש וירבד ואר בוכיצל ןיסנג לש הקומעה ותקיז לע 1
 ;155-154 ,1997 ןורימ ;58-56 ,ח"לשת דקש ;99-97 ,1977 גרבדלוג ןכו ,(בי ,1982 ןורימ) ןיסנג נ"א

 וארו ,ביינגרוטל ןיסנג לש ותקיז תא בגא ךרדבכ תנייצמ ןורדג־קבלא לחר .48^7 ,2000 חמצ

Albeck-Girdon 2005, xi. םירפוס לש םהיתוריצימ רקיעב הנוזינ ןיסנג תריציש ןעוט רהז ןבא 

 יקסביוטסוד תא ,יוטסלוט תא הנומ אוה םהבש ,וירבדכ ,'הנושארה הידראווגל םיכייש' םניאש םיסור
 ־תברו תערכמ איה ןיסנג לע ביינגרוט לש ותעפשה ,יתעדל ;(41-11 ,1986 רהז ןבא) ביינגרוט תאו

 ךא ,הריציה לש ללוכה ןונגסבו ןושלה תועבטמב ,תויומדה בוציעב ,םיגולאידב תרכינ איהו ,תועמשמ
 .תידוסי הקידב םינועט םירבדה
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 לע ןיסנג דקש רשאכ אופא רצונ בוכ'צ לש ותריצי םע ןיסנג לש ןושארה עגמה

 דבלב האירקב קפתסה אל ןיסגג םלוא ,ונמז תב תיסורה תורפסב הקימעמו הבורמ האירק

 המכ תירבעל םגרתלו בוכ'צ לש וטע ירפמ תוריצי ירבעה ארוקל ליחנהל שקיב אלא

 לא ורבידש ןמזה תב תיפוריאה תורפסה ךותמ תופסונ תוריצי דצל ,םירצקה וירופיסמ

 ,(«TajiaHT») 'טנאלאט' בוכ'צ לש םירצקה םירופיסל וימוגרת .תירבעל ןקירה אוהו ובל

 תדחוימ תרבוחב ומסרופ («BecHa») 'ביבאב'ו («PaccKa3 rocno^n NN») 'תרפסמ השא'

 ,ןיסנג לש בורקה ורבחו ודידי תכירעב 1906 תנשב רוא התארש 'תונויסנ' תרדס לש

 התואב םוסרפל דעוימ היהש ,(«Tima») 'הצב' ,ףסונ רופיס לש םוגרת .רנרב םייח ףסוי

 הנשכ ,1914־ב םילשוריב רגרב ידיב םסרופ אוהו רבד לש ופוסב הב ללכנ אל ,הרדס

 2.תע םרטב ןיסנג לש ותומ רחאל

 ,אוה ךא ,תירבעל בוכ'צ ירופיס תא וקירהש םימגרתמ המכ ומדק םנמא ןיסנגל

 ותונמאמ הברה ולש־ותריציב גפס םג אלא םגרתמ לש דמעמב קפתסה אל ,םתמועל

 הרשכה בלשכ ןיסנגל שמיש תירבעל בוכ'צ ירופיס םוגרת .בוכ'צ לש ונונגסמו תירופיסה

 הריוואהו בצקמה תודוסימ המכ וכותל טלקש ,ול ידוחייה ירבעה ונונגס בוציע תארקל

 ,'הצב' רופיסה םוגרתב רבכ .בוכ'צ לש ותביתכ תא םינייפאמה הגותה־תבר תירילה

 תארקל ןיסנג לש ךרדה שופיח תא תוארל רשפא ,םירופיסה ראש םוגרת תא םידקהש

 ללכ םימלוה םניאש םימזימרא יפוריצ לש הדימב אלש שדוגב לשמל ,ולשמ ןונגס שוביג

 ומצע ןיסנג יכ ןכתייו ,היידוהי השיא לש תירסומה תותיחשב קסועה ,רופיסה אשונ תא

 םיעיגמ ןונגסה תודוסיבו םינכתב בוכ'צ לש ומושיר ידה ,ךכ וא ךכ .ומוסרפ לע רתיו

 תורוקמ תא קודבאו ןיסנג לש 'לצא' הלבונב דקמתא ןלהל .ןיסנג לש וירופיס ךותמ ונילא

 םיינשב ,(«flaAa Ba!™»)'הינו דודה' הזחמב - בוכ'צ לש ויתוריצימ המכב הלש העפשהה

 רומאכ םגרת ןיסנגש ,'ןורשיכ'ו 'ביבאב' ,ןיסנג ידיב תירבעל ומגרותש םירופיסה ןמ

 'לזמ־שיב' ,(«BepoHKa») 'הק'צורו' ,(«Crem־») 'הברע' םירופיסב ןכו ,'טנאלאט' תרתוכב

(«3,(«HeciacTbe 'ברק־וד' («1,y3J1b/») הפשכמ'ו' («BeabMa»). 

 רוביגל םתקיזו םייחה ילעבו עבטה יבוציע

 עבטה לש מייריל םירואית

 ושמישש בוכ'צ לש וירופיסב עבטה ירואיתל םימוד ןיסנג לש 'לצא' הלבונב עבטה ירואית

 םיירילהו םיגונה עבטה ירואיתב םירבדה םירומא דוחייב :הארשה רוקמכ הארנה לככ םהל

 ימע ,ב ,1982 ןיסנג וארו ,ןורימ ןד תכירעב ןיסגג יבתכ לכ תרודהמב וצבוק םימוגרתה תעברא 2
227-187. 

 םיובדןמוב םיררפייבו יט־חןמ ןתדספה ט\י ץבוקב .(תרבחמה) ילשמ אוה הזה רופיסה תרתוכ םוגרת 3
 .194-183 ,2002 בוכ'צ וארו ,'הרצי רופיסה ארקנ ,ןוקרמ הניד לש המוגרתב ,םירזגה
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 ,'ביבאב'ו 'ןורשיכ' ןוגכ ,בוכ'צ לש םירחא םירצק םירופיסל דוגינב 4.'הברע' הלבונב

 ,יטסקרסו ינוריא ,ינצקוע רבחמה לש ונונגסו רתוי םימרוצ םיעבצב עבטה ראותמ םהבש

 םייחה ילעב ,הלילה ילילצ ,םיפונה ,וז הלבונב .עוגר ןונגסב עבטה ראותמ 'הברע'ב

 הלבונב םג ךכו ,רוביגה לש וחור ךלה תא תרחא וא וז ךרדב םיפקשמ ןהינימל םירופיצהו

 הרסינ ,היורה ותילולפאו הלילבש השובכה היימודב ומשנש ,תובחרה תומדשב' :'לצא'

 ימע ןכו ,379 ימע) 'םיזוה םיקחרמ האלימש ,תזגורמו הדורצ הריטנ רופיצ וזיא םואתפ

384); 
5 

 לוקב תלבוקו תלבוק תחא רופיצ התיה םוקמ בוריקבש תולודגה תוצבבו םימגאב'

 ,היימוה תיתיג לש הריש תמזמזמו תכלוה התייה ,םירהה ירוחאמ רשא ,םיקיקנהמו ,שאונ

 םוקמ ותואמ קוחר אלו' •,(396-395 ימע)'תברקתמו תמזמזמו תכלוה ,הגונו תישירח הריש

 ושפנל והוחינהו והותפכש ,סוס הזיא לש ילוכנאלמו דדוב דחא גוז שקשיקו שקשיק

 םיבורמ ויה הלילה תולוקו תלבוקו תמנמנמ התיה הצבבש רופיצ התואו ,הליל תנילל

 וניאו הבונה ,אוה דחא בלכ לש ולוק קר יכ ,המדנ היה םואתפ רשא שיו ,דחי םימוהו

 .(398 ימע)'...םיקחרמב רשא בושיי הזיאב לצלצמה ולוקב קסופ

 הפפועתה םתלהבה הרכרכהש םיארוק תקהל' :בוכ'צ לש ורופיסב עבטה ראותמ ךכו

 וטאל םיבצרעו םירצרצ ,םיבגח .םהלש ךרה "רררט"ה ילילצל ,תועבגה רבעל הסטו

 קר ועמשנ .היימוד הררתשה' ;(11 ,2000 בוכ'צ) 'ינוגדחהו ינקרוחה םנוגינ תא בשעב

 הדיחי תיוויק התכב קחרמב םש־יא ;םינשיה תריחנו םיסוסה לש םתסיעלו םרורחנ תולוק

 םיחרואה אמש קודבל ןאכל ופע רשא תוימוטרחה שולש לש ןצויצ עמשנ תורידנ םיתעלו

 םג םיאבומ תאזכש בל תנינרמו תבבלמ חורב .(21-20 ,םש) 'םכרדל ועסנ םיאורק־אלה

 :בוכ'צ לצא םירחא עבט ירואית

 םירש אל םירימז ,דוע םיחווצ אל םיוולש־יכלמו םיוולש ילוי שדוח לש תולילבו םיברעב
 היפויב האלפנ הנדוע הברעה ךא ,םיחרפ לש תוחוחינ ףידמ וניא ריוואה ,רעיבש םיצורעב

 לוכה ,םויה תגות החכשנ הנהו ץראה תא ףוטעת תילולפאו שמשה עקשת ךא .םייח תקקושו
 תא האור וניא תילולפאבש ינפמ המודמכ ,בשעב .הזח אולמב הלק המישנ תמשונ הברעהו חלסנ

 ,רוטרט ;םויב וב םיעמשנ אלש ,םיריעצ ,םיזילע קוצקצו רוצרצ תולוק לש המוהמ המק ,ותנקז

 ,קסופ אל ןואשל גזמנ לוכה - הברע לש םיטנקסידו םירונט ,םיסאב ,הטירש תולוק ,קורקירש
 .(51-49 ,םש) בצעתהלו רכדיהל םיענ וילילצלש ,ינוגדח

 תוריצי בטימב ובתכנש עבט ירואיתמ םילפונ םניא הלאכש םיידוחיי עבט ירואית

 ,(1852-1809) לוגוג יאלוקינ ןוגכ םילוגד םירפוס לש רצויה תיבמ תיסורה תורפסה

 ;133-130 ,1951 הרומז וארו ,תירבעה תורפסה רקחב טעמ אל ונודנ ןיסנג לש םיאלפומה עבטה ירואית 4

 .223-220 ,1964 ןיודנרב ;13-11 ,1989 ןייפ ;ךליאו 19 ,1983 זול

 יבתכ לכ תרודהמב 'לצא' ןיסנג לש ורופיסל םינפמ רוקמה םש ןויצ אלל םידומע ירפסמ ,ךשמהבו ןאכ 5

 וחקלנ 'לצא' רופיסה ןמ תואבומה לכ .(485-379 ,א ,1982 ןיסנג) ןור־מ ןד תכירעב ןיסנג ןסינ ירוא
 .וז הרודהממ
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 םירפוס לצא עבטה ירואית .(1910-1828) יוטסלוט בלו (1883-1818) ביינגרוט ןאביא

 תרחואמה תיסורה תורפסה לע םג םמתוח תא ועיבטה - בוכ'צ ,רומאכ ,םהבו - הלא

 ושמיש ףאו ,(1954-1873) ןיבשירפ ליאכימו (1953-1870) ןינוב ןאביא לש וז ןוגכ ,רתוי

 ןאמ סאמות לש םהיתוריציב רתיה ןיב ,םלועה תורפסב עבט ירואיתל הארשה רוקמ

 עבטה ירואית .(1932 דלונ) וקא וטרבמואו (1991-1904) רגניז סיבשב קחצי ,(1955-1875)

 הנושארבו שארב ,םיירבעה םירפוסה לע םג ועיפשה תיסורה תורפסה בטימב םיעיפומה

 דחא היה ,רומאכ ,ןיסנג .הנממ ודמלו תיסורה תורפסה תא וריקוהו וריכהש םהמ הלא לע

 בוכ'צ לשו לוגוג לש םטע ירפ עבט ירואית לש םמושירו ,הלאה םיירבעה םירפוסה ןמ

 עבטה תוארמ חכונל שגרנו םעפנ בוכ'צש העשב ,תאז םע .ולש תרופיסב רוריבב רכינ

 .םיזגרנ ףאו םיעונצ וירואיתו רתוי רוצע ןיסנג ,םיררחסמו םיביהרמ וירואיתו ,םתראפתב

 ותודלי עבט לא רוביגה יעוגעג

 רוביגה עגעגתמ דוחייב ;עבטה לא םיעוגעגה ביטומ עיפומ ןיסנג לצא םגו בוכ'צ לצא םג

 יוצמ אוה ובש רזכאה ינוריעה ףונל הזתיטנאכ םיבצומה ,ותבצחמ רוכו ותודלי יפונ לא

 :ןיסנג בתוכש יפכ ,ילידיא רואב ול תיארנ ותודלי .התע

 םוי תואשינה תויארפה יאלפה תוקאנ תא ,הזה תוממודה םינבאה רבדמב ,הפ ישקבו אנ יאצ

 ־יזווא לש בבלה תא אשנמהו רזוגה םרוקרק תא אנ ישפח וא [...] ,תדלומבש תושרוחב הלילו
 [...] .תורוצנו תושדח שחורהו שטשוטמה חטשה תא םש חלופה הז ,םיקחרממ םירזוחה רבה

 ישחנו ,םיככרתמה םיכרה םיגלשב הלילב ובבוסש ,תושורפ םייפנכ לש תוגוחמ תוגוחמ רקובב
 יתיאר תוגוחמ !ישפנ יח - [...] ורזחש םה רבה ילוגנרת ,דדיה :בלבש תלהוצ הוודחב אנ

 .(391 ימע) !תודשבש םיגלשב

 םילאונה תומולחה םתוא !םיהולא ?םידלי ונייהשכ - התא רכוז' :קפרתמ אוה ךשמהבו

 ןיעמ ראותמ בוכ'צ לש 'הינו דודה' הזחמב םג .(472 ימע)'...וללה תושרוחה ונב וחפיטש

 :ונממ וקחר רבכ םירוביגהש יפוטוא עבט

 ךר םדאה [...] ךר [!] םמילקאש תוצראב .םילקאה תוישק תא םיככרמ תורעיה [...] :הינוס
 ,ןח־תואלמ םהיתועונת ,האנ םרוביד ,םעפתהל־םיחונ ,םישימג ,םיפי םישנאה םש ;רתוי ןידעו
 [...] תנדועמ תוליצא אלמ השאה לא םסחי [...]

 יכ ,עדויו ריכמ ינא ,ידי ומב יתעטנ רשא ,םיכרה ירעי יצע םימוה ךיא ,יעמושב [...] :בורטסא

 ילש יתוכזב םג הז אהי המ־תדימב ירה ,רשואמ תויהל םדאה דיתע םינש ףלא דועב םא [...]

 .(142 ימע ,וז חורב ,ןכו ,100-101 ,1973 בוכ'צ)

 לצא םישמשמ עבטה לא םיעוגעגה ,עבטה ירואיתב בוכ'צל ןיסנג ןיב ןוימדה תורמל

 לצא וליאו ,הינוריאב םנייפאלו יטתאפו ילטנמיטנס רואב םירוביגה תא ראתל ידכ בוכ'צ

 תא םיחיסמה ,םימוסקה תוארמה לעו עבטה לע םימתבו תמאב קפרתמ רפסמה ,ןיסנג
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 ןיידע רשאכ ,רוחאמ ורתונש ותודלי יפונ לא תאשינ ושפנו ,המוגעה תואיצמה ןמ ותעד
 .התע רסייתמ אוה ובש לבסה ןמ קוחר היה

 רוביגל ותקיזו רזבאה עבטה

 הבר הדימב המוד 'לצא' רופיסב רוביגה ןיבל עבטה ןיב ןילמוגה יסחיו תוקיזה בוציע

 םיימיספ חור יכלה םיררועמה הלאכ םה עבטה יבצמ ,ללכ ךרדב 6.בוכ'צ לצאש הזל

 רוביגהש שי .ירירגס ריווא גזמ ,ךדכדמו ביצעמ יוותס םשג ,הממד :רוביגה בלב

 םינוש תולוקש המולעתו ןוידב לש הריוואו תודוס ףופא ,אלפומ יליל ףונב ןנובתמ

 ןויליכה תא ול הריכזמה תודידב תשוחת וב תררועתמ ךכ ךותב ךא ,וב םידהדהמ
 םיימויק םירוהרהל רוקמכ תשמשמ ילילה ףונה תייווח .וכרד ףוסב שונאל הפצמה

 ותוירזכאב ףשחנ עבטה ,םיבזוככ םילגתמ םיביהרמה עבטה תוארמ ,םדאה לרוג לע

 לש וירוהרהמ הלועש יפכ ,הווקת לש חתפ לכ לע ללוגה םתסנ יכ חכונ ןנובתמהו

 :'לצא'ב תילגרמ םירפא

 םדא לש ובל תא תססוקה ,הגות התוא ,בלל הגות םואתפ הדריו [...] הלודג הממד התיה הפ
 תודידבה אלש ,שחנמ אוהו המוה רדוקה בלהו תונולחב קפודו קפוד םשגהשכ ,לפא רירגס םויב
 הפיה ותדלי ולצא תבשוי הז רדוק םויב התיה םא וליפאש ,ארונה ונוסא בטוק איה דבלב

 תחתמ םבל יפשר תאו םתבהא תא החמי רשא ,ארונה םפוסמ םיטלמנ םהינש םג ויה אל [...]
 .(467 ימע) םימשה

 :ךשמהב םג ךכו

 [...] בלב הווקת תיראש םילכמו םירופאו םיבוטר רירגס ימי [...] ונתארקל םיאב םימי הנה
 םייניש דדובה םדאל םיפשוחה ,וללה םילתכב ,םימליאה ,םירוחשה ,םילודגה תולילה םתוא

 בלה תא תססוקה ,תינדחפ הייפיצ התוא ...הייפיצה וזו - תורוחשה תויגוגזהמ תורקו תומויא

 ,הטוחשה תלוגנרתה ינושיאכ ,יובכה ,ינלוחה רקובה ותואל - רקובל בוש הפצמ התאש ,הלוחה
 .(477 ימע) ...בלבש הווקת תיראש הלבמה ,םהוזמה ,בוטרה

 לש 'הברע' הלבונב םג עיפומ תוומה ןמ טלמיהל תלוכי־יאו תודידב ,הממד ןיב רוביחה

 :בוכ'צ

 םישמ ילבמ ךתמשנו ךיתובשחמ תוגזמתמ [...] םיקומעה םימשב הכורא העש טיבמ ךדועב

 םימשהמ םיטבינה םיבכוכה [...] ,הנקת אלל דומלג שיגרהל ליחתמ התא .תודידב לש הרכהל

 ראשנ התאשכ ,םדאה לש םירצקה וייחל םישידא ,הלפאהו םימותחה םימשה ,םינש יפלא רבכ

 ךתבשחמ לע .םתקיתשב ךתמשנ לע םיקיעמ םה ירה ,םרקחל תדרל הסנמו תודיחיב םמע

 ,תלחות תרסחכ תרייטצמ םייחה תוהמו ,רבקב ונתאמ דחא לכל תנמוזמה תודידב התוא הלוע

 .(77 ,2000 בוכ'צ) ...הדירחמ

 .84-80 ,1989 ןייפ ואר 'לצא' הלבונה רוביג ןיבו עבטה ןיב ןילמוג תוקיז לע 6
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 לש ללוש תכלוה ,םייניע תזיחא אלא םניא ןושאר טבמב םימיעפמה עבטה תוארמ

 .ותוספא תא ןנובתמל םישיחממ ךא וייוליג :םימחר רסחו שידא עבטה .ןנובתמה

 תויגוז םייקל רוביגה לש תלוכיזו־יא

 םישגה 'לצא' ,םייחה 'לצא'

 ;(182-181 ,2000 בוכ'צ)'תישגר תונוא־ןיא'מ לבוס רוביגה ,ןיסנג לצא ןהו בוכ'צ לצא ןה

 ןיבל 'לצא' רופיסה ןיב תולבקה תוארל ןתינ הז ןיינעב .השיא בוהאל לגוסמ ונניא אוה

 המימת ,האנ ,הריעצ הרענ ינפמ רוביגה עתרנ םהינשבש ,'הק'צורו' בוכ'צ לש ורופיס

 ,האנ הרענ ,הניזמ עתרנ םירפא ,ילצא' רופיסב .התבהא לע וינפב הדוותמה תבהלנו

 :ותברק תא תשקבמה

 ליחתה רבכו [...] וזה ראווצה תקלח תא הארו [...] ,הרתוסמ שא התואב שיגרמ ליחתהשמ
 ותוא לכש שיגרה םואתפ - ובלמ השגרה התוא הגפ םואתפש אלא [...] ,ואסיכמ הילא םמורתמ

 ,קוורמהו קירה [...] והזח יבגל ידמ רתוי לבוסמו דבכ והירה ,שחורה ורשבב ונשרע ,לודג לבס
 לפנו חנצ אוהו ,וכותבש תלבונ תוינקיר התוא תמחמ ,קיצמ ינפוג באכב קמטצמ ליחתמה

 תטבלתמ הליחתה ,םואתפ ורווחש ,וינפבו תינרוחא ול לפנ ושארו ,וז דבה־תיב־תרוקכ ,הרזחב

 .(441-440 ימע ןכו ,442-441 ימע) גולגל לש השלח קוחצ־תב

 :הל תונעיהל לגוסמ וניא םירפא ,וילא התבהא לע הדוותמ הניז רשאכ םג

 תבהוא ינא אלה - רבד ותואמ גשומ ול אהי רבכ יתמיא ,םירפא [...] ותוא תבהוא ינא אלה

 [...] יתאשינ וילא קר אלה [...] ולצ תא תפאוש ינא רתויו תופוצר םינש שולש אלה ...ותוא
 טיבהל הלוכי יניא [...] הככ ילא טיבמ אוה המל םלואו [...] דחוימו דיחי ,דחא אוה אלה

 לודג לוקב קחוצ ליחתהו םואתפ רווח אוה [...] זגרי אל יב יבלו ולא תומכש םידחופמ םינפב

 .(449-448 ימע)

 בשחו האלנ בשוי היה רבכ אוה' :הצמחה תשוחת םירפא לש ובלב ררועמ הניז םע שגפמה

 ודבא - :שלופמב וז ותחיתרב בקונו חתורו חתורה ,בלבש דלוס שואי ותואב המ־םושמ

 םתשיגפבו ,ותבהוא הניד םג יכ ול עדונ רשאכ ביגמ אוה המוד חורב .(םש) 'םייחה

 :ימצע ןולדיח תשוחת ךותמ התוא םג החוד אוה הנורחאה

 [...] ויפתכ לע תושחורהו תומחה הידי תופכ תא החינהו וילא התנפנ איהו

 !ידיחי םירפא [...] רתוי הלוכי יניא...לבא :םירפא ,יל אנ חלס -

 .ומכש לא לפנ חתורה השארו

 [...] תצקמב םהדנ היה םירפא
 [...] ...הניד ,לבא -

 [...] דבכ םואתפ אצמנ ושארו הדןלש הטימה הצקב הלצא בשוי היה םירפאו

 .(454-453 ימע)...הב םירבדמ םהש ,הבהא התוא לש התיצמת ,הארנכ ,יהוז :[...] םתס בשח םואתפו
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 [...] תוחתור םייתפש יתש ואב הנה לבא' :תוחונ־יא םירפא שיגרמ הניד לש התציחמב

 .(457 ימע) 'םייפתכה םג ודבכו שפנה םואתפ הדבכו

 רופיסה רוביג .בוכ'צ לצא םג העיפומ םישנ לש ןתבהא חכונל רוביגה לש ותומיטא

 עלקנ ,רפכב ץיקב ההושה םישולש ןבכ יאקיטסיטטס ,בנגוא 'ץייסכלא ןאביא ,'הק'צורו'
 רבד תא רפכה ןמ ותאצ ינפל ול הלגמה ,הק'צורו ,וחראמ תב םע היופצ יתלב החישל

 ,הזע הכובמב הרומ וינפ תא בסה בנגוא ךא [."] "!ךתוא תבהוא ...ינא"' :וילא התבהא

 ־יא לש תמרוצו הפירח השוחת [...] .הלהב האב הכובמה תובקעבש שחו ומוקממ םק

 הרענה לש וז היופצ יתלב הזרכה חכונל .(179 ,2002 בוכ'צ)'וילע ךפהנ ובל [...] .תומיענ

 תורישי רמול וחוכמ הלעמל הז היה' :בוהאל ותלוכי רסוחב הכובמב בנגוא שח וב תבהואמה

 הב אצמ אל ,ותמשנב טטיחש לככ ירהש ,לגוסמ היה אל "ןכ" רמולו ,"ךתוא בהוא יניא"

 תא אוה לדיש ,"!יחרוכ־לעב בוהאל לוכי יניא ירה ,חא" [...] םינטקבש ןטק דחא ץוצינ ולו

 ררועמ בנגואו הרו לש שגפמה םג ,םירפאו הניד לש שגפמב ומכו .(181-180 ,םש)'ומצע

 רבכ ינא ירה ?בהואו ןוצר תעש היהת יתמו' :םייחה תצמחה לש השוחת רוביגה לש ובלב

 םנמא .(םש)'."הרומ הבוט השא שוגפא אל םלועל םגו יתשגפ אל ימימ !םישולשל ברקתמ

 ומצעל רמוא אוה תעב הב ךא ,הרענל ובוריסמ וב רוזחל הסנמ אוה ףסונ רוהרה רחאל

 .הצמחוה רשוכה תעש .ןוקיתל דוע ןתינ וניא רבדהו חלצי אל הל תונעיהל ונויסינש

 רעסנ .םירפאמ רתוי טבלתמו ךר ,םימת בנגוא ,תויומדה יתש ןיב ןוימדה לכ םע

 רעצו הגות לש השוחת ךותמו ,ומצע־ולש תישגרה הבוגתה רסוחמו הרו לש היודיוומ

 םעפ ומצעל ררבל הרטמב ,התיבל שגינו השעמ השוע אוה ,הנקת ול ןיאש בוריסה לשב

 תעונת הווחה ,הרו לש ךושחה הנולח דיל טעמ דמע' :הילא ויתושגר תוהמ תא תפסונ

 רסייתמ םירפא םג .(182 ,םש) 'ןגה ןמ תאצל ,ויבקע לע בס הדבכ החנאבו ,ודיב רותיו

 ,הכרד יפ לע תחא לכ ,וילע תוקפדתמה םישנה תא בוהאל ותלוכי־יא לשב הגופה אלל

 בקונ השענ הז ביטומ .תוומו ילוח ,ןדבא תושוחת ,באכו לבס ףופא ןיסנג לש ורופיס ךא
 .רתויו רתוי םירפא לע הקיעמ אצומ אלל לבסה תריוואו רתוי

 רשאכ ,רוכזכ .םיאכודמ רוביגה לש רתויב םייעבטהו םייסיסבה ויפחד ,םירופיסה ינשב

 המצע הניזש יפכ ,הל תונעיהל לגוסמ וניא אוה םירפא לש ותברק תא תשקבמ הניז

 המוד הליבקמ י.(440 ימע) 'הצור התיה איהש ומכ ,הילא בורק וניא שיא ותוא' :הניבמ

 הסנמ בורטסאב תבהואמה הינוס רשאכ ,'הינו דודה' הזחמב םג תוארל ןתינ וז הנצסל

 :הפיקעו תינססה הלאשב וילא הכרד תא ששגל

 ...איהש ךל עדונ וליאו [...] הרבח יל התיה וליא ...'ץיבובל ליאכימ ,יל אנ־רומא [...] :הינוס

 ?תאזל ךסחי היה המ ,ןכבו ,ךתוא תבהוא ,חיננ ,ונ

 .(116 ,1973 בוכ'צ) סחי םוש אל ,םתסה־ןמ .עדוי יניא :(םייפתכ תכישמב) בורטסא

 .(תרבחמה) רוקמב תושגדהה ,רמאמה ךשמהבו ןאכ 7
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 לגוסמ ונניא םירפא :ןחורב וזמ וז תונוש ןה ,תונצסה ןיב ןוימדה תורמל ,תאז םעו

 לע םירדוקה וירוהרהבו ומצעב סנוכמ ,ןואכידב יורש אוהש ןוויכמ השיאל ברקתהל

 ןותנ ךכל אל'ש ןוויכמ הינוסל ברקתמ ונניא בורטסא וליאו ,יופצה ונויליכ לעו ותוספא

 .ישונאה עבטה תוהמב תוננובתה ןוגכ ,םירחא םיניינעל ןותנ ושאר ;(םש) וירבדכ ,יישאר

 הפצמ אוהש םושמו תוומה לע םירוהרה בורמ אכודמ אוהש םושמ םישנמ קחרתמ םירפא

 רוצעמ ידי לע םלבנ אוהש םושמ םישנמ עתרנ בורטסא וליאו ,וכרד ףוסב דמועה תוומל

 .םייסיסבה םיישגרהו םייעבטה ויפחד תא קפסל ונממ ענומה ימינפ

 םישנ םע םיסחיב תויטלחה רסוח

 גהנ םא טבלתהל הברמ אוה ,וילא התבהא לע הדוותמה השיא החוד רוביגהש רחאל

 רחאלש הטרח ,קויד רתיל ,וא - השעמ רחאלש הטרח טרחתמ אוה .ואל םא הרושכ

 לא רוזחל רשפא היה םא םג ירהש ,שממ לכ ןיא וז הטרחב םלוא .השעממ תוענמיה

 .ותברקב הצפחה השיאה תא החוד היה בושו רבד וב הנשמ היה אל רוביגה ,ונקתלו רבעה
 ;שגר לכ שיגרהל םתלוכיב ןיא יכ םיניבמ בוכ'צ לש וירוביג םגו ןיסנג לש ורוביג םג

 :יכ רפוסמ םירפא לע .הנקורמו הקיר םשפנ

 תחדוק הדרט וזיא םואתפ םש המק ,התוילולפאב שפנה םוהת לא ולפנו [הרענה ירבד] ורדחשמ
 םדאכ ,הליחתב דרטנ אוה [...] דרטנ םואתפו [...] ?הל דיגהל אצומ התא םירבד המ יכו [...]

 המוה באוכה והזחו ,םירתסמב הייכוב,ד ,איה ושפנש ,ספתנ דימו ,רורב וניאש םולחב דרטנה
 רשאכ .הקזוחב ללפתיו - תוומ ילבח ותוא ופפא רשאכ יהיו [...] .הכלהש התואל - וזל המוהו
 ,ויכרב וקפש ימכ ,םרק םואתפו [...] ?הבהא ילבח התוא ופפא רשאכו ...תוומ ילבח ותוא ופפא
 .(461-459 ימע) הטימה הצקב אפקו בשיו

 ראשנ 'ץייסכלא ןאביא' :הצחמל־תטבלתמ הטרח טרחתמ 'הק'צורו' רופיסב בנגוא םג

 רחא ורת ויניע .ומצעל ןימאמ וניאש ימכ ,האילפו ןוהמית תרמוא ותומד לכ [...] .ופגב

 לכ ךרדב התוא "החד" [...]ש ןימאהל ןאימ אוהו ,ךרדה לע הק'צורו לש הילגר תובקע

 התע הז הווחש םיעגרהש [...] שח אוה [...] וב םסוכ ונופצמ [...] !הטובו תמשוגמ ךב

 'חינו דודה' הזחמב ,ךכל המודב .(181 ,2002 בוכיצ) 'דוע ובושי אל ךכ־לכ הרקע הרוצב

 ידכ רבד השוע וניא ךא הנביירדנא הנלי לש התבהא תא החד יכ לע יקצינרו טרחתמ

 .(110 ,1973 בוכ'צ) ותומדקל בצמה תא ריזחהל

 .יולגבו יאשחב וללגב תולבוסהו ותוא תובהואה םישנה םע ויסחיב רסייתמ םירפא

 .םהילע תוקיעמה תויעבה לש ןמאנ רבוד שמשמו וירוביג תכובמב דצה ןמ ןנובתמ ןיסנג

 ירוטרה ךילהתה תועצמאב םתכובמבו םלבסב םמצע לע םילקמ בוכ'צ ירוביג ,תאז תמועל

 תלבלובמה םתוגהנתה לשב םהילע גלגלמ ,ודצמ ,בוכ'צו ,ףרה אלב וב םיעוקש םהש

 .המוטאה
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 תולבאתהלו חצרל םייטתאפ תונויסינ

 ךוחיג יררועמו םילשוכ תודבאתה תונויסינ םיראותמ בוכ'צ לצא םגו ןיסנג לצא םג

 תא חוצרל םילקוש םירוביגה ,ןיפולחל .םישנ םע םהיסחי ןולשיכ לשב םירוביגה לש

 ותוהמב הנוש םירפא לש תודבאתהה ןויסינ םנמא .םישנ םע החלצה םילחונה ,םהיבירי

 תורונה ,בוקאירבדס רוספורפב יקציניוו לש קרסה תוירימו תומל הינו דודה לש ונוצרמ

 םייח תויחל םילוכי םניא םה :תפתושמ הנוכת וללה םירוביגה לכל םלוא ,ריוואה לא

 חוצרל םילגוסמ םניא םג םהו ,םילוכי םניא םה שממ לש :ווומ תומל םג ךא שממ לש

 םירפא תא ןיסנג ראתמ ךכ .ותומלגתהב 'רתוימ שיא' אלא וניא הזכ רוביג .רחא םדא

 השובכ המישנבו ונואפקמ םואתפ דרח םירפאו' :תודבאתהה ןויער לע רתוומ אוה רשאכ

 הטמל הצימא דיב ותוא וננוכבו [...] ,ותקרמ אלוממה חדקאה יפ תא לטנו רהימ תחתורו

 אולמב לפנתהו [...] וב ויהש ,םירודכה תשש לכ תא הז רחא הזב הלטבל איצוהו [...]

 לאו הבהאה לומ לא םינוא לדח םירפא .(463 ימע) 'רירקה אשדב וינפ תא שבכו ותמוק

 ,הגונ יכ' :תוומה ירוסיי םע הבהאה ירוסיי תא ההזמ אוה םניחל אל ;תחאכ תוומה לומ

 :תויחל ונוצר־יא לע יולגב רבדמ הינו דודה םג .(461 ימע) '...הבהא ,תוומכ ,שפנ תגונ

 רוספורפב תוריל הסנמ יקציניוו םגו ,(99 ,1973 בוכ'צ)'...דבאתהל בוט הזכ ריווא־גזמב'

 הנצסה .תוריל עדוי ונניאש םושמ קפסו ןוצרמ קפס ,איטחמ ךא וילע אונשה בוקאירברס

 :יקסטורגו ךחוגמ םשור השוע הלוכ

 [...] הירי לוק המבה ירוחאמ

 ?וה?א (בוקאירברס תא ויניעב שפחמו הצורמב סנכנ ,ץלחנ) !יל יחינה ,Helene ,יחינה :יקציניוו

 דשה ...דשה ,דשה ,הא (ףעזב) !?יתאטחה בוש ?יתעגפ אל (אתחנתא) !ךה (וב הרוי) !והנה ,הא

 .(136-135 ,םש) ...ונחקי

 ,דבאתהל יקציניוול ץילממה ,בורטסא אפורה לש וירבדב ףשחנ הנצסה לש ינצילה ןפה

 רודכ עוקתל תלוכי ,תוריל תקקותשנ םא' :רחא והשימ חוצרל חילצה אל םא ,תוחפל

 תא דימעה ובש בצמבש תוימוקה תא ןיבמ ונניאש ,יקציניוו .(139 ,םש) 'ךלש ךחצמב

 תא םייסל רוביגה לש ותלוכי־יא תא תראתמה הנצסה .תיטתאפ תומדכ רייטצמ ,ומצע

 ,ינוריא רואב דמעומ רוביגהו תיטסירומוה חורב תגצומ ובירי ייח תא וא ומצע־ולש וייח

 .יטסקרסו ינגעל

 םישנ םע ויסחי ןולשיכב האורה ,ורוביג םע ההדזמ ןיסנג .'לצא' הלבונב רבדה ךכ אל

 ררועתמ דבאתהל ןוצרה :תיגרט תומדכ רייטצמ םירפאו ,ללכב וייח ןולשיכל ןמיסו תוא

 קמוע תאו ובאכ תא ,רוביגה לש ולבס תא ראתמ ןיסנג רשאכ .יטרפה ונוסא לשב וב

 ןיסנג ןנוקמש הניק םה םירפא לש וירבדו וירוהרה .ומע דהי באוכו לבוס אוה ,ונואכיד

 רשאכ .הנעמ הל ןיאש הקעז קועזלו ובל תא ךופשל יעצמאכ ול שמשמ ורוביג .ומצע לע

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:46:41 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 סודיפל הנר 270

 תודבאתהה ביטוממ עפשוה םנמא ןיסנג וז הניחבמ .ויתועמדב הכוב ןיסנג ,הכוב םירפא

 .ולשמ תועמשמ וב קצי אוה ךא ,בוכ'צ לצא ראותמה תלשוכה

 םישנמ העיתרה לש היצזילנויצר

 הנניא ךכל הביסה יכ ,ומצעל לוכיבכ ,רוביגה ריבסמ םישנמ ותעיתר תא ץרתל ןויסינב

 ותימאלו ,תוממתימו תועובצ ןה תוכשומהו תוחפוטמה ,תופיה םישנה :ןהב אלא וב הצוענ

 תנסורמ יתלב תינומדק םירשב תוואתב ,תזרפומ תינימ תוירציב תופוטש ןה רבד לש

 בוכ'צ 8.הרואכל תולצעו תושידא לש ינוציח הטעמ תחת תרתסומו ןעבטב קומע היובחה

 הטוב ,רישי ןיסנג םלוא ,ףטחב קר וב עגונ ןיסנג וליאו הבחרהב הזה אשונה תא חתפמ

 חופיטב תעה לכ תוקסועה תומטופמ תיב תויחכ ולצא תוגצומ םישנה ;בוכ'צמ ףירחו

 םואתפ תפשחנ תולצעו הלטב ןתוא ךותמו ,הלטב האנהב ןהילע םירבוע ןהימיו ןפוג

 ־תויח ,וללה תופיה תויחה ...ישנ יגה' :ןתאירב עבטמ ןהב העובטה המולב ארפ־תוירצי

 [...] וללה םילדוגמה םילותחכ ,תופרנה ,רשבה תוכרו תורוד רודמ תומוטפה [...] תיבה
 רשבל רחוש אוהו [...] ,ידוסיה ארפה םד ססות םואתפ ליחתמ הז חפוטמו הפרנ רשבבשכ
 .(414 ימע) '...הוואת הוואתמו

 'ץיירדנא ןאביא ,'ברק־וד' הלבונה רוביג .ויתוריצימ המכב הזה אשונה תא חתפמ בוכ'צ

 תא ונעמל הבזעש ,הנבתודויפ הך'זייךנ וגוז תב תרבחב הנטק הרייעב יח ,יקסבייל

 הד'זיידנ לש הפוגב םיסיסתמ םומעשהו הלטבה .תימשר םיאושנ םניא םיינשה .הלעב

 בוכ'צ) 'הארמל םילעפתמ [...] םירבגה לכש הל המדנ היה [...]' :הירצי תא הנבורודויפ

 תורוחשה ויניע טבמ תא הנממ ערג אלו בונאימ'צא בשי הלומ ןחלושה דיל' ;(44 ,2006

 .(75 ,םש)'האמטה הקושתל ענכיהל [."נ השגד הב וררוע םירתסנה םייוואמה ;תובהואמה

 ןמזב תושעל המ םיעדוי ןיא ברעה דע רקובהמשכ [...] םיממעשמהו םיכוראה םימיה'

 יקסבייל םגו ,םניחל םיפלוח הימולעש ךכ [...] לע תויתייפכ תובשחמו ,ךרוצ וב ןיאש

 ,םירתסנ םייוואמ טא־טא הב וריעה הלא לכ - ויתומחגב םומעש הילע הרשמ [...] ומצע

 לחה ןיליריק רשאכו [...] .ומצע רבדה ותוא לע םויבו הלילב הבשח ףוריט תכומכו

 השיאה תוינימ תגצומ 'לזמ־שיב' רופיסב םג .(34 ,םש) ...ול הרסמתה [...] הירחא רזחל

 םיינפשוח םירואיתב .ןיממ השיאה תאנהבש ינפוגה דצה תשגדה ךות ,הבר תוינשוחב

 ירחא רזחמה ,ןיאליא ראותמ לשמל ךכ .בוכ'צ לש ותפוקתב ךרד תצירפ םושמ היה הלא

 ויכרב לע ערכ רבכ ןיאליא' :רחאל האושנה הפי הריעצ ,הבצנאיבול הנבורטפ היפוס

 ,187 ,2002 בוכ'צ) 'הקולעכ הילא דמצנ ןיאליא [...] היכרב תא קביח אוה ...הילגרל

 :תאז תובקעבו ,(192-191 ,188 ,184 ןכו

 ןולחה דיל הבשי איה [...] .הילע טלתשהל הלחהו הפוגב דבוכ הקצי הב םחליהל ןיאש הקושת

 .39-28 ,1989 ןייפ ואר םישנ םע רשקמ ןיסנג לש רוביגה לש ותוענמיהל תוביסה לע
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 .הרורב תחא הרטמ ביבס ודדוגתה היתובשחמו היתושגר לכ [...] .התקושתל הרסמתהו חותפה

 תושוחתה אלא [".] תיבהמ תאצל הב ץיאמש אוה שגר אלש ךכ לע המצע תא העיקוה איה [...]
 ,היתחת הילגר תא השח אלו השובמ הרעב איה ,הקתענ התמישנ [...] תווחל הדיתע איהש

 .(194-193 ,םש) ...דחי םג דחפמו ,הנובתמ ,השובמ קזח היה המידק התוא ףחד רשא חוכה ךא

 וירבדב לשמל ,הלטבל ןתייטנב תופיה םישנה לש ןתוירצי תכרכנ 'הינו דודה' הזחמב םג

 איה ןיא ירהו ...לבא ,קפס ןיא ,אילפהל־הפי איה' :הנביירדנא הנלי לע בורטסא לש

 רשפא־יא הלטבה ייח [...] הליבשב םידבוע םירחא [...] תלייטמ ,הנשי ,תלכוא אלא
 :המצע הנביירדנא הנלי לש הירבדב םג ךכ .(114-113 ימע ,1973 בוכ'צ) 'םירוהט ויהיש

 [...] .תושעל המ תעדוי יניא ,םומעשמ התמ ינא (םומעש לש תובצעב) [...] :הנביירדנא הנלי

 [...] ?ןאכ הרסח הדובע [...] :הינוס

 .(121-120 ,םש) 'ןיינעמ אל םגו .תלגוסמ יניא :הנביירדנא הנלי

 ידכ ךכב ןיא ךא ,הנביירדנא הנלי לש וזמ הנוש הדמע הגציימו הגיצמ הינוס םנמא

 .הפיכ תראותמ הניא המצע הינוס ירהש ,תופיה םישנה לכ רבדב הללכהה תא רערעל

 הנלי לש תינסרההו התיחשמה התעפשה לע בורטסא לש גולונומה םג עמשומ וז חורב

 ךלעב םע ןאכל תאב הנה [...] ךא ,שפנ־לעב ,בוט םדא תא ירה הרואכל' :הנביירדנא

 םתאש הניפ לכל ,ךכו [...] םכתלטבב ונלוכ תא םתקבדה - תאו אוה - םכינש [...]
 םישנה לש וז ןתייטנ םלוא .(143 ,םש) '...םרה םכמע םיאיבמ םתא ,ךלעבו תא ,םינופ

 הנלי תא הנכמ בורטסא ,ןכאו .ףרוטה ,יתייחה ןעבט לש דחא דצ קר איה תופיה

 יתייחהו ףשכמה דוסיב ןומט ינסרהה המסק דוס .(127 ,םש)'הדומח ףרט־תייח' הנביירדנא

 .(124 ,םש) 'יקרועב לזונ הקלאסור לש םד' :הבש

 בוכ'צ .הנוש ךרדב בצועמ אוה ולצא ךא ,ןיסנג לצא םג עיפומ השיאה תוינימ ביטומ

 ,היתויוטבלתהב ,םירשב תוואת תזוחא איהשכ הרוביגה לש השפנ יכבנב דצה ןמ ןנובתמ

 תמועל ,ןיסנג .ךימנמו ינגעל רואב התוא גיצמו ,הלש חורה יבצמ תוכופהתב ,היתושוחתב

 הנגמ ונניא אוה .וירחא תוכרכנה םישנב אלו וב דקמתמ ,םירפא םע רומאכ ההדזמה ,תאז

 םיינרמוח ןהייוואמש ךכ לע רצמ אלא ,בוכ'צ לש וכרדכ ,תינימה ןתקושת לע םישנה תא

 העפות לככ ,םישנה לש ןנוצר םגש ךכב הרכהה תדמוע ורעצ ירוחאמ .רבד לש ורקיעב

 קסוע בוכ'צ .ץקה ןמ העושי ןיאו הלואג ןיא ןאכ םג .היישנו הילכ ופוס ,תיסיסב תישונא
 .ישונאה ןויליכה רבדב תוימויק תויגוסב ןד ןיסנג וליאו תוינקשחה תורוביגה תכחגהב

 רוביגה תומד

 'רתוימ שיא'כ רוביגה

 ןתינ ,בוכ'צ לש 'הינו דודה' ןיבו ןיסנג לש 'לצא' ןיב תועמשמה־יבר םילדבהה תורמל

 תויגולנאב רקיעב רבודמ .תוריציה יתש ןיב תוילאוטסקט עגמ תודוקנ לע עיבצהל
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 תוימעפ־דח תוידוזיפא תושוחתו תויווחכ ןה ,ןהב םיסנתמ םירוביגהש תושוחתבו תויווחב

 וז הדימב ךייש רוביגה תוריציה יתשב .םיכשמתמ שפנ יבצמכ ןהו ,הרואכל ,תופלוחו

 ןמורב (1891-1812) בוריצנוג ןאביא לש םדוסימ 'רתוימה שיאה' תיירוגטקל תרחא וא

 ביינגרוט 9,(1840)ונרוד רוביג ןמורב (1841-1814) בוטנומרל ליאכימ ,(1859) בוזבולבוא

 ,'ובורגי'צש זוחממ טלמה' ,(1856) 'תובתכתה' ,(1850) 'רתוימ שיא לש ונמוי' ויתוריציב

 .(1847) םיבגר? ןמורב (1862-1812) בייאנאפ ןאביאו ,(1862) םינבר תובאו (1859)ןי־חר

 ןכו ,תיסורה תורפסב הלא םירפוס לש םכרד יכישמממ םיבר לצא םג העיפומ וז תומד
 ,תירבעה תורפסבו (Wilkinson 1986) תינקירמאה תורפסב לשמל ,תורחא תויורפסב

 .(Lapidus 2003, 26-42) םירשעה האמה תישאר זאמ הב תרכומ 'רתוימה שיאה' תומדש
 .ותדלוה ץראל וא הב יח אוהש הרבחל ,ומצעל םורתל לוכי וניא 'רתוימה שיאה'

 ,הצוחנ תיב־תיח אל םא ,שמשמ התא' :ומצע לע םירפא רמואש יפכ ,תלעות רסח אוה

 הללוהמ תושונא התוא לש הלודגה תלשבמה לצא לספנש םיריסה דורת תניחב ,תוחפל

 ויתולימ תודהדהמ וירבדב .(416 ימע)'םולכל שמשמ וניא בושש ,םיריסה דורת הזיא [...]

 הרואמ הנהנ אל שיאש ,הרואנ תוישיא יתייה !ןכ ,וה' :'הינו דודה' הזחמב יקציניוו לש

 יתצמחהש סעכמ ,זגור בורמ ןשי ינניא םימלש תוליל [...] !הזמ רמ געל ךל ןיא [...]

 םימכתסמ םירפא לש ויתונוצר .(98 ,1973 בוכ'צ) 'ךכ־לכ תישפיט ךרדב ןמזה תא

 ,םלועה תייווהמ קחרתהל ,וירוהרה ךות לאו ושאר ךות לא ,המינפ סנכתהל הפיאשב

 הז םדאכ [."] האלה תויהל יאדכ אלו השק הכ המדנ' :שגר לכלו היווח לכל רכנתהל

 ונליפיו דבכה ואשמ רבגתי םרטב ,ונוצרל לפונו רהממ אוהו ויתוחוכמ םואתפ שאייתנש

 לכ יבגל םותחו םותסו הבשחמ לכ יבגל אופק [...] תויהל [...] .ונוצרל אלש ויתחת
 .(457 ימע) '!תמ לטומ תויהל ...אוהש םשור הזיא תלבק יבגל םטמוטמו ההקו השגרה

 והקתנ תושגרה' :םימוד םירוהרה רהרהמ ,',דינו דודה' הזחמב ירפכה אפורה ,בורטסא םג

 בוכ'צ) '...םדא םוש בהוא יניא ,רבד םושב ךרוצ יל ןיא ,רבד םוש הצור יניא .והשכיא

 בהוא יניא ,רבד םושל דוע הכחמ יניא ימצע ליבשב' :רמוא אוה ךשמהבו ,(92 ,1973

 דצל יכ אופא המוד .(114 ,םש) 'םדא םוש בהוא יניא בר ןמז הז ...םדאה־ינב תא

 לולסמב הכורא ךרד תרבכ רבע ירבעה רוביגה ,בורטסאו יקציניוו ,םירפא ןיב ןוימדה

 ותארשה תורוקמב ותומד ינב ורבעש וזמ הכורא - 'רתוימה שיא'ל ינייפואה תורדרדיהה

 .תיסורה תורפסב

 ינוהמתכ רוביגה

 םינייפאמ םירוביגה ןיסנג לצא .תורחאלו תונושמל ,תונוהמתל םירע בוכ'צ םגו ןיסנג םג

 חתופמ אוהשמ תוחפ ולצא חתופמ הזה אשונה יכ םא ,'הנושמ' ראותב הז תא הז םיקרפל

 .(1989 ןייפ) הז אשונב ןייפ לש םייניעה תריאמ התדובעב ךכ לע ואר 9
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 אלא םיילילש םניא 'הנושמ' וא 'ינוהמת' םייוטיבה ,םהינש לצא .בוכ'צ לש ותריציב

 היירב - הז םירפא' יכ רמאנ ,המגודל ,ןיסנג לצא .רחאהו הנושה חכונל הייהת םיאטבמ

 ריבכ הכ החורו [."] וז הניז - איה הנושמ םדא' ןכו ,(400 ימע) '...תמאב אוה הנושמ

 'הינו דודה' הזחמב בורטסא הברמ בוכ'צ לצאו ,(480 ימע) 'הצרוק רחא רמוחמ יכ [...]

 לבקמ אוה ופוס תארקלו הזחמה ךלהמב חתפתמ גשומה .'תונוהמת' גשומב שמתשהל

 יפכ ,תוינוציחה תוביסנה ףקותב וב ףקתנ ליגר םדאש םיוסמ חור בצמ לש תועמשמ

 תייחש ןויכו ;דבלב םיינוהמת םישנא ,םלוכ םיינוהמת םישנא ךביבסמ' :בורטסא רמואש

 ךפהנ ךמצע התא ,ךכב חיגשתש ילב ,טאל־טאל ירה ,םינש שולש-םיתש אתווצב םהמע
 ינוהמת לכ יכ ,ינא םג יתרבס םינפל' ;(115 ,101 ימע ןכו ,92 ,1973 בוכ'צ) 'ינוהמתל

 םדאה לש ילמרונה ובצמ יכ ,איה יתעד וישכע וליאו ,ילמרונ־יתלב ,הלוח םדא אוה

 לצא הזה גשומה תויועמשמב הברה תומודה תורמל .(139 ,םש) 'ינוהמת ותויה - אוה

 ,תונחלסב הילא םחייתהל שיש תומימת לש תועמשמ ול שי בוכ'צ לצא ,ןיסנג לצאו בוכ'צ

 וליאו ,(ללכב תיסורה תוברתב גשומה תועמשמ םג וז) הברק ךותמו הביחב וליפא ילוא

 תוגייתסהב ףאו תוריהזב הב גוהנל שיש תורז לש תועמשמ ול תסחוימ ןיסנג לצא

 תוברתב תיב ןב היה אלש ,ומצע ןיסנג לש ותורז יוטיב ידיל האב ךכבש ןכתיי .רוכינבו

 .וירביא ח"מר לכב תיסורה

 'הנוכנ החונמ'

 רופיסב בנגואו 'הינו דודה' הזחמב יקציניוו לש םגוסמו 'לצא'ב םירפא לש וגוסמ םירוביג

 קתנתהל םהל תרשפאמה המותסו תיאליטרע תונמלוח ךות לא סנכתהל םיטונ 'הק'צורו'

 .הווהה ייח תא תויחל םילגוסמ םניאו םוסקה ןוימדה םלוע לא םיהמכ םה .תואיצמה ןמ

 הוולמה יזיפ םויק אלא םניא הווהב םוימויה תויווח לע קר םיססובמה םייח ,םתניחבמ

 ־רסוחב ארונו־םויא' ,םהיניעב םימשמ הווהה .ונממ תישגר תומלעתהל ךרוצבו דע־רעצב

 דיתעה לא וא רב3?ה לא תואושנ םהיניע .(109 ,םש) יקצינדו רמואש יפכ ,יובש רחשה

 .תדמתמ הצמחה תשוחתב םייח םה .םיגשומ יתלבו םיקוחר ,םירחא תוזוחמ לא וא

 וא תידיתע היפוטואל םיעוגעג :הל תובר םיגפ קוחרו ינוימד םלוע לא ההימכה

 דודה' הזחמה םייתסמ ךכו 'לצא'ב רופיס־ךותבש־רופיסה םייתסמ ךכ) 'הנוכנ החונמ'ל

 ,'תמאב' הב יח םדאהש הדיחיה הפוקתכ םירוענהו תודליה תפוקת לש היצזילאידיא ;('הינו

 ושפנו דלי היה אוה' :םולחב יח אוה זא םג ירהש ,םייניע תזיחא אלא הניא וז םג יכ םא

 ותבצחמ רוכ לאכ םא ,עבטה לא םיעוגעג ;(397 ימע) 'תומולח האמוג התיה תטהולה

 תושרוחה ונב וחפיטש ,םילאונה תומולחה םתוא' - ויתומולח רוקמ לאכ םא ,םדאה לש

 [...] ךר [י] םמילקאש תוצראב' :יפוטוא םיעוגעג אשומ לאכ םאו - (472 ימע) 'וללה
 .(100 ,1973 בוכ'צ) 'םעפתהל־םיחונ ,םישימג ,םיפי םישנאה םש -,רתוי ןידעו ךר םדאה

 ןמ ,באכה ןמ - 'הנוכנה החונמה' לא ,םיירשפא יתלבה תומולחה לא ההימכה ביטומ
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 םימודמדה ורבגי' :ןיסנג לצא תובר םימעפ עיפומ - תודרוטה תובשחמה ןמ ,ןוממישה

 .הבשחמ ספאב [...] החונמ ,החונמ ,החונמ .ספ לוכה .שפנבש הזוהה היווהה המוה אהתו

 ימע) '...החונמ ...החונמ ...החונמ .ידימת באכ ותוא םפאב .חומבש לק רוהרה ספאב

 ירוחאמ זמר רשא ,קוחרו שטשוטמ קפוא ותואב קובד ראשנו הלתנ הטבמו' ;(476-475

 [...] וטבמו' ;(402 ימע) 'םיקחרמב ודבאו תובוחרה ירוחאמ וחטתשהש [...] תודשה םתוא

 לטומה ,תמאב לודגה ,לודגה הז ,םייספאבש רוהט קפוא ותוא לא ,האלה קילחמו אשינ

 הז ביטומ .(409 ימע) 'םיסומכה וירוהרה תא גרואו הוולשב םירה קבוחו ואולמב םש ול

 'אווש־תונוימדב יח התא ירה ,שממ לש םייח ןיאב' םהיפל ,יקציניוו ירבד תא ריכזמ

 רשא הלא' :אלפנ ןוימד םלוע לא ותהימכ לע רבדמ בורטסא םגו ,(112 ,1973 בוכ'צ)

 רסוחבו וזכ תלוויאב וניליבש ,ונייח ינפמ ונל וזובי רשאו ונירחא הנש םיתאמ ,האמ ויחי

 דחי םג בורטסאו יקציניוו .(140 ,םש) 'רשואל הלוגס ואצמי ,ילוא ,הלא - ,הזכ םעט

 רמואש יפכ ,ינוריאו ירופטמ רואב םיגצומ םהירבדו ינוימד ילאידיא םלוע ןיעמ לע םימלוח

 הניעבו ,רבק ילא היפוצ תחאה הניע ,Maman ,ילש הנקזה היכורכה' :ומצע יקציניוו

 .(94 ,םש) 'םישדחה םייחה לש רחשה־תליא תא המכוחה־יעפוש הירפסב תשפחמ הינשה

 תוזוחמ לא םייוזה םיפוסיכב םהייח תא םה ףא םיריבעמ בוכ'צ לש םירחא םירוביג

 הזחמב הנביירדנא הנלי .םתומ רחאל אלא ומשגתי אל הלאה םיפוסיכה םא םג ,ןוימדה

 :הזה םלועה ילבה לכמ לאגית םהבש םימוסק תומוקמל עיגת יכ תניימדמ 'הינו דודה'

 ,םכלש ןילוחה־תוחישמ ,םימנמונמה םכיפוצרפמ ,םכלוכמ קחרה רורד־רופיצכ ףועל'

 םיקקותשמו םימלוח הינוסו בורטסא םג 10.(124 ,םש) '...םלועב םימייק םכלוכש חוכשל

 יכ םא ,םוגעה הווהה לע םתוא תוצפל דיתעש רשוא ותוא ,םהל יופצה רשואה לא

 הוולשל התווקת תא העיבמ איהשכ תורירמו הינוריא לש המינ תבברתשמ הינוס ירבדל

 וימחר לגלגי םיהולאהו [...] הכומנ חורב תומנ ,ונתעש עיגתשכ' :הרואכל ,הל היופצה

 םירסוימה וירוהרהל לגלגתמ ילאידיאה דיתעה לע הז יפוטוא םולח .(147 ,םש) 'ונילע

 .(481 ימע) 'לצא' הלבונב םירפא לש םייטסקרסהו

 תע םרטג הנקז

 עתפל וילע תלפונה תמדקומה הנקזה תשוחת אוה 'רתוימה שיאה' לש וינייפאממ דחא

 בוכ'צ לש ונושלב ,'בלה לש םינוא־ןיא' ותוא תא תלמסמה תירופטמ הנקז יהוז .םואתפ

 הבהאה יודיו חכונל 'הק'צורו' רופיסב בנגוא תא תדקופ וז השוחת .(182 ,2002 בוכ'צ)

 ,וה' :תע םרטב ושפנב ןקדזהש ומצע לע דיעמ בנגוא ,ןכאו .ךכ לכ ותוא ךיבמה טהולה

 ינפב הדוה אוה' :ףיסומ רפסמהו ,(181 ,2006 בוכ'צ) '!םישולש ליגב הנקז !םיבלכ תנקז

 תוקומע גופסלו טולקל תלוכי־יא ,בלה לש םינוא־ןיא קר אלא [...]וז ןיאש תונכב ומצע

 .59 ,2006 בוכ'צ ךותב ,'ברק־וד' רופיסב םג וארו 10
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 .(115 ימע ןכו ,182 ,םש) 'לביקש ךוניחה לשב ותוא הדקפש תמדקומ הנקז ,יפויה תא

 אל [...] הדובע בורמ יתפייע' :'הינו דודה' הזחמב בורטסא לע םג תלפונ תמדקומ הנקז

 ,םיממעשמ םמצעלשכ םייחה םגו ?יתנקדזנש אלפ המו .יאנפ לש דחא םוי וליפא יל היה

 .(92-91 ,1973 בוכ'צ) '!וללה םייחה ךותב עקוש התא ראוצ דע ...םימהוזמ ,םייליוא

 לש תקסופ יתלבה תרשרשה חכונל .ןיסנג לש 'לצא' רופיסל אוה םג לגלגתמ הז ביטומ

 רסחו שאוימ ,שתומ םירפא שח ותברק תא תושקבמה תוריעצה םישנה דצמ הבהא ייודיו

 תא הדירטמ ,הילע רבגתהל תישפנ תלוכי אלל ,ןדבאו הנקז לש תיגרטה השוחתה .םינוא

 רבכ' :בוכ'צ לש וירוביג לע הקיעמ איהשמ רתוי ףא וילע הקיעמו הגופה אלב םירפא

 אל בושו ולבנ םבולבלב בלה יחרפו ידכב ופלח םירופה תודליה ימיש ,םויכ רורב היה

 שפנל ורביד הכ םימיה דחאבש םתוא ,תוזרהה םהיתורמצו תונליאה ולאו !חורפל ובושי

 ,380 ימע) '[...] םלשנו םת .םולכ ,טלחהב - םולכ םירמוא םניא בוש וללה ,הקקושה

 שיגרמה ,רוביגה לש ותושישת תא שיגדמ בוכ'צ םלוא .(383 ,381 ימע ,וז חורב ,ןכו

 ןיסנג לש וירואית .דוע בושי אלש המ לש ןדבאה תא שיגדמ ןיסנג וליאו ,ןקז ומצע

 .וילע לעפש יסורה הארשהה רוקממ רתוי םיבואכו םירסוימ ,םייגרט

 תויפוסוליפו תויתורפס תויגוסב תועקתשה

 ,םהירבדכ ,'היפוסוליפ'ב וא ,תורפסב םיקסוע םירוביגה בוכ'צ לצא ןהו ןיסנג לצא ןה

 ,ךא ,תואיצמה יישקמ טלפמ םיאצומ םה תיתורפסה הריציב .'םייתימא'ה םייחל ףילחתכ
 הינוריאה ,ןיסנג לצא .םמצע םייחה תא םיצימחמ םה הללגב אקווד ,הינוריאה הברמל

 - 'היפוסוליפ'ב םירפא לש תקסופ יתלבהו תזרפומה ותוקסעתהמ רקיעב הלוע תימצעה

 ־יטרפב רהרהל הברמ םירפא .םמעט תא וייחמ תלטונה ,הבשחמה לש רתי־תוליעפל יוניכ

 םכירעהלו םינושה םהידדצ תא לוקשל ,םהילא עלקנש םיבצמו םיעוריא לש םהיטרפ

 ,הריו םע שגפמב .וכרדב תורקנה תושדח תויונמדזה דבאמ אוה ךכ ךותבו ,ןאכלו ןאכל

 תא לצנל םוקמב ,רשואה תיילשא לע תופסלפתהב חתופ אוה ,איה םג וב תבהואמה

 רפסמבו ומצע רוביגב תררועתמ תימצעה הינוריאה .התציחמב שממ לש רשואל תונמדזהה

 :ומע ההדזמה

 וליפאו - ותוהמב הפי אלו לפט 'רשואי ותוא לכש ,הבוט הריו ,רבוס ינא [...] ?רבוס ינא המ
 [...] ,םרוג שמשמ אהיש לוכי אוהש רחאמ [...] יאדכ וניא [...] ,המודמ וניאש ,רבכ חיננ םא
 [...] .שפנה תא הככ םילוונמהו םיליפשמה ,םימהוזמה םירוסייה םתוא לש

 :םיגלגלמכ ויהו םירק ויה הירבדו [...] ולש וזמ הפכ תא םואתפ האיצוה הריו םלואו

 ?היפוסוליפ - תאז המ -

 :ידמ רתוי השק סרא ליטהו הליחתב הרח םירפאלו

 אב ,הטושה ,ינא הנהו !הח־הח ,רבגו - םחל תשרוד איהש ,ירמגל יתחכש ינאו !חא -
 .(481-480 ימע) ...ילש היפוסוליפב
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 ללמוא ןויסינ לעכ םזקרסב ןיסנג רבדמ תוטשפומ תוינויע תויגוסב תוקסעתהה לע

 לש וירוהרהמ הלועש יפכ ,חצנב הזיחא לש ץמש ומצעל תונקל רוביגה לש יטתאפו

 לודגו םליא חצנ ותוא לש ופאב םיחח םואתפ םשו םויה אב [...] םדא ירה' :םירפא

 ־ינב' :הניז ינזואב עימשמ אוה המוד חורב םירבד .(437 ימע) '!הזיחא הנשי [...] ודובכב

 םנוסא תא םירתסמב םהל שחנמ םבל [...] .הלודגו החולד הילכ התוא ילא םייופצ םדא

 ,אתרופ הלצהל וליפאו ,םיאמצה ונאו [...] םירבד ונכותבו ונתא שיש אלא [•••] .לודגה
 טלפמ הזיא םהב ונל םישחנמו ליהבמה שיה ותואמ דחא קלח הלאכ םירבדב תוארל םיצור

 .(439-438 ימע) 'הזיחא וזיא םהב ונל םיששגמו

 ןיבש הריתסל המוד םחי הלגמה ,בוכ'צ לש ותריצימ םינוזינ ןיסנג לש הלא וירואית

 בנגוא ההות ,המגודל ,'הק'צורו' רופיסב .'היפוסוליפ'בו תורפסב תוקסעתהה ןיבל םייחה

 ,העש התוא הטילש וילע התנק רפסה תמכוח םא [...]' הרו לש הבהאה יודיו עמשמל

 ךכ־לכ תובורק םיתעלש תויביטקייבואה רחא תטלשנ־אלה הפידרה וז התיה אמש וא

 בורטסא רבדמ 'הינו דודה' הזחמבו ,(179 ,2002 בוכ'צ) יתויחל םדא־ינבל החינמ הניא

 ינוריא ךופיהב .(114 ,1973 בוכיצ) רתי־תונתלכש לש האצות אוהש 'תודימ לוקלק' לע

 איה השיאה םעפהו ,יקרס תובשחמ'ל עגונה לכב השיאהו רבגה ידיקפת ןאכ םיפלחתמ

 רמואש יפכ ,הילא תאצוי רבג לש ושפנש העשב ךכב המ לש םיניינעב םילופלפל הטונה

 רסומה ,הלש הקירוטירה ?יתוא הניבמ איה ןיא עודמ' :הנביירדנא הנלי לע יקציניוו

 'האנש־תילכת ילע אונש הז לכ - םלועה ןדבא לע תוינלצעה לבהה־תובשחמ ,ינלצעה

 .(110 ימע ,םש)

 ךשומה ריעצ דיקפ ,'ץיסינד ראקאמ לש םיגעלנה וירוסיי םיראותמ 'ביבאב' רופיסב

 :תורפסב רתוימהו זרפומה קוסיעה ןיבל םייחה ןיבש הריתסה תגצומ ןאכ םג .םירפוס טעב

 בחוס אוה םלועל !ללמוא אוה המכ [...] תוזומה םע עעורתמ התא םא [...] ,בוט אל [...] לוכה
 ,םינשי םלוכשכ ,םיירהצה־רחא ידמ ,ברע ידמ בתוכ אוה [...] בתוכו ,בתוכו [...] ,םירפס ותא

 ,תורפס שיא אוהש םיבשוח ךלפה ישנא לכ [...] ולש לודגה זגראב בתכש המ לכ תא ןימטמו
 ־ינב ךרדכ רבדמ וניאש םירמוא ,ותוא םיבבחמ םניא ,דחוימ המ־רבד וב םיאור לוכה ,ררושמ

 ".(HexoB 1985, 140) תורפסב קסוע אוהש [...] ןיינעל אלש טלפ ומצע אוה םגו [...] םדא

 לש ותמשנב סוסכל הליחתמ תעלות' :גיעלמו יטסקרס רואב גצומ תורפסב קוסיעה

 דוע עמוש וניא הב הקולה -,המשנה לש תקלד ,ילוח אוה רבחמ לש ימצע דובכ .ראקאמ

 ,ןיבהל םילגוסמ אלו םיצור אל ,ותוא םיניבמ אלש הבשחמה [...] םירופיצה תריש תא

 גורחל תורידנ תויונמדזה ,ךכו .(144 ,םש) 'ביבאה לע גנעתהל ראקאמל העירפמש איה

 [...] ראקאמ' :תורפסב תיתייפכה תועקתשהה לשב תוצמחומ תלוזל רבחתהלו תודידבה ןמ

 שוגפישכל [...] ,תורידנ םיתעל קר ילוא [...] תומתיהו תודידבה שגרב האלמ ותמשנ

 .(תרבחמה) ילש םה הז רופיסמ םימוגרתה לכ 11
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 םג ןכו ,ןיע־ףרהל םייח עתפל אלמתי ,ויניעב ץיציו ותומכ חלצוי־אל ינוהמת [."]

 ןכש ,הלאה םירידנה רשואה יעגר תא םג ליערת םירפוס תאנק םלוא .(145 ,םש) 'ורבח

 שיא םיריכמ םניא ,הז לש ויתונורשיכ תא הז םישיחכמ ול ןמדזנש חלצוי־אלהו ראקאמ

 .םיביואכ הזמ הז םידרפנו םיזגרתמ ,םיאנוש ,םיאנקמ ,והער לש ויתולעמבו ונורשיכב

 אלבו שפנה תוולש אלב ,תודידיו הבהא אלב ,תוחמש אלב םהיתונש ןהל תוגומנ ךכ

 החנש תיתורפסה הארשהה יעגרב ,םיברעב םראתל בהוא הכ ראקאמש םירבד םתוא לכ

 .(147-146 ,םש) וילע

 .רעפה םג רכינ ןוימדה דצל םלוא ,קהבומו טלוב הז אשונב בוכ'צל ןיסנג ןיב ןוימדה

 ,הינוריאב ,רומוהב גצומ תורפסב רוביגה לש תזרפומה תוקסעתהה ביטומ ,בוכ'צ לצא

 לצא רבד לש וכופיה .תקחוצו תנחוב ןיעב דצה ןמ רוביגב ןנובתמ אוה ;תונצילב וליפא

 ידכ תוינויע תויגוסל רכמתמ ומצע רוביגהו ,רוביגה םע ההדזמ רבחמה ,ןאכ :ןיסנג

 לצא עיפומ הז ביטומ .תברקתמו תשמשממה הילכה לע םירוהרהה ןמ ותעד תא חיסהל

 בוציעה תונמאב קסוע בוכ'צ .אוה רשאב םדאה לש תימויקה הידגרטל ףסונ יוטיבכ ןיסנג

 .רוביגה תומד תועצמאב היפרתוכיספ־וטואב קסוע ןיסנג ,םירוביגה תויומד לש

 םייחה תצמחהו ןדבא תשוחת

 םידובאה םייחה תשוחת ,ןדבאה ביטומ דואמ חתופמ ןיסנג לצא ןהו בוכ'צ לצא ןה

 םה וירוענו ותודלי ,קוחרה ורבע וליאו ,הווהב וייח תא רוביגה האור ךכ .םיזבזובמהו

 תונורכיזכ היצזילאידיא ךותמ תוגצומ רבעה תויווח .שפנה לש תוקפרתהה תוזוחמ ורובע

 :םייחה ןמ ומעפנ ןיידע שגרהו בלהשכ םידובא תישארב ימי ןיעמ ,םייתואיצמ יתלב טעמכ

 וזוגנש תוינומדק םינשבכ [...] טבוצ ליחתהו בוש רזחש ,הז לאונ בלל םואתפ היה המ'

 ראתמ רפסמהו .(397-396 ימע) 'תומולח האמוג התיה תטהולה ושפנו דלי היה אוהש [...]

 םישגור תולוק ידירש םהב ויה - םימיה רבכשמ םירפא לש וינפ תוזח התיה וז' :םירפא תא

 םג םינוזינ הלא םירואית .(462 ,450 ימע ,וז חורבו ,426 ימע)'ובבלבש תומולח םיעיבמו

 לש ארונה זובזבה לע שגדה םשומ ,לשמל ,'היבו דודה' הזחמב .בוכ'צ לש וירופיסמ םה

 .החורל םושנתו החוכ שדחת הדלותה לכו ,םשגה ףולחי הנה' :יקציניוו ןנוקמש יפכ ,םייחה

 םידובא ייחש ,הבשחמה יתוא תקנוח ,הער חורכ ,הלילו םמוי .הפוסה ינשדחת אל ינא קרו

 ,ךכב־המ לש םירבד לע יליוא זובזב זבזבתנ אוה ,ונניאו היה רבעה .תרזוח הניאש הדיבא
 :ומצע לע לבאתמו ףיסומ אוהו ;(109 ,1973 בוכ'צ)'ובש רחשה רסוחב ארונו־םויא הווההו

 היה לוכי ,םנוקיתכ םייח יתייח וליא ...ץימא ,םכח ,ןורשכ־לעב יננה !םייחה דוביאל וכלה'

 בלושמ ןאכ םגש יפ לע ףא םלוא .(134 ,םש) '...יקסבייוטסוד ,ראואהנפוש ינממ תאצל

 ןמ םלעתהל רשפא־יא ,ההז טעמכ חוסינב וליפאו ,ומצע ביטומ ותוא םירפוסה ינש לצא
 וליאו הינוריא לש בוטרוקבו רומוהב וירוביג לע רבדמ בוכ'צ ,ןאכ םג .ובוציעב םילדבהה

 .ומצע לע לבאתמ אוה םתועצמאבו - םהילע לבאתמ ןיסנג
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 רפיסה בוציע ימוחתב תוקיז

 הרעסה

 ,המיא ליטמו המצע־בר עבט־עוריאכ תורעס תוראותמ בוכ'צ לצא םגו ןיסנג לצא םג

 םיפשוחה םד יבאת םירוציכ םישנאומ ,חורה תללי ןוגכ ,הרעסה תותוא .לבת לש עוזעזב

 ־רופיסב עיפומ הרעסה רואית ,ןיסנג לצא .יופצה םפרט חכונל תודירחמה םהיניש תא

 רבכ אל הז עיפוהש 'לזרוקמהו ינונבלה הז רוחב' /רמלק .פ.ש'ל סחוימה רופיס־ךותב

 :הב ררוגתמ םירפאש ריעב

 וטבח ינקירה בוחרב .םילפאה ויתסה־תולילבש תמליאו הרוחש הכשח התוא תודבכב הצבר
 תורוחש וקיהבהש ,תונולחבש תויגוגזהו ,השבי הגאש וגאשו םהיתורומזב םיפושחה תונליאה

 החוכמ תודרח םיקרפל ויה וללה ,רדחבש הגונה הרונמה רוא תא הקוחרה הכשחב תואבוצ ויהו
 בשיו אב ,םויאו רוחשו רז דחא ,רז דחאו [...] ,םיסיסר םיסיסר ולצליצו תינקספה חורה לש
 קרפל קרפמ לליו ,הפוג הבורא התואב רשפאו ,גגבש הבוראה לצא רתסהבש לול הזיאב ול

 .(435 ימע) ארפ

 :'הפשכמ' בוכ'צ לש ורופיסב הרעסה רואיתל דהכ לצלטצמ הז רואית

 המחלמ הלהנתה הדשבו .הדשה לא ףקשנ דיחיה ןולחהו רדגב ץוענ היה ולש םירמושה ףירצ

 דגנמ םייולת ימ לש וייחו םלועה ןמ ימ תא ריבעהל הסנמ ימ ןיבהל היה השק .שממ לש

 םירמעתמש דיעה ,תוער רשבמה ,קסופ־אלה ןואשה ךא ,עבטב המקש תאזה היסומלרדנאב

 הללותשה ,הדשב והשימ רחא הפדר םיחצנמ תמצוע וזיא .ינומלא־ינולפ ותואב תושק וב

 והשמו ,הפצקו השעג ,ןולחה תויגוגז לע ףעז יפורגאב החיטה ,הייסנכה גג לעו רעיב

 רונתב םעפ ,גגה לעמ םעפ ,ןולחה ירוחאמ םעפ עמשנ םירורמ יכב ...הכבו לליי חצונמ

 ןיאש ,ידמ רחואמ רבכש עדויש ימ לש תובצע קר ,הרזעל האירק וב התיה אל .הקסהה

 .(91 ,2002 בוכיצ) עישומ

 ,ולצא .רתוי םיינועבצו םייסיסע םה בוכ'צ לצא ,הפוסה ירואיתב ברה ןוימדה תורמל

 הבוצע איה :שונא ינבל תוינייפואה תובוגת לש ןווגמ הלגמו םדאכ תגהנתמ הפוסה

 םיסחוימה םיישגרה םירואיתה לש המצעהו שדוגה .תלליימו הכוב ,תסעוכ ,תשאוימו

 לצא .תימוק הנצסכ הלוכ תראותמ הרעסה תנצס .יקסטורג רואב התוא םידימעמ הרעסל

 םע דחא הנקב םילוע הלא םירעפ .המיא הליטמו הדירחמ הפוסה ,תאז תמועל ,ןיסנג

 םיקירבמ ,םייתונמא םירואיתה בוכ'צ לצא - םירפוסה ינשמ דחא לכ לש יללכה ןונגסה

 .רתוי הבר תיגולוכיספ תויטנתואב םיעיטצמ םירואיתה ןיסנג לצא ,רתוי םיילרטאיתו

 הנובנ החונמל תיטתאפה הפיאשה

 דודה' הזחמה תמיתח תא הריכזמ ,רמלק לש ורופיס ,'לצא'ב רופיס־ךותבש־רופיסה תמיתח

 ץוחבש הרואפתה םג ךכו ,'היבו
- 

 ינש לצא .םירוביגה לש םבצמ תא למסמה יוותס ףונ

 םבצמ ,םהינש לצאו ,םתומ רחאל הל וכזי םירוביגהש החונמה ןיינע הלוע םירבחמה
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 ,םיאבה תורודל יופצה ילידיאהו אלפנה דיתעל הזתיטנא אוה הווהב םירוביגה לש םוגעה

 תונהיל וכזי אלש םיעדוי ךא םהיניע תא וילא םיאשונ רופיסה ירוביגש דיתע ותוא

 ,רופים־ךותבש־רופיסה רוביג לש וקיח תשא לש היפב םירבדה םימשומ ןיסנג לצא .ונממ

 :שאיימ ,ינתמיא ,רדוק ,רוחש ויתס לילב ותוא םחנל תשקבמה

 ר1ד הנה [...] [םיאבה תורודב] הפ םהייח תא תויחל םדא־ינבל םהל חונ רתוי היהיו [...] -

 .ינחטבומ ...ונוקית תא ול אצמי הלאה םירורמתה ימי ירבדמ רוויחו שולק לצ לכו - ,דלוי
 הזכו - וניניב תורוד אלו ,דיוד ,הנרושא ,קוחר אלו הנארא ,חא ...רוויחו שולק לצ לכ - דיוד

 וקחצי םיאירב םידלי [...] דחא םוי !םיהולא ...םתא ינא םג ייח תא זא תויחל הצור יתייה
 הדגאה ירבד תא שחלת םלוחה הדכנל הגלפומ הנקזו חיר ונתי תוקוחר תולצבחו םוקמ קוחירב
 [...] האלפנה

 .(436 ימע) ...חוננ ...חוננ הפ ונחנא - דיוד ,חוננ הפ ונחנא ...הפ ונחנאו -

 ילאידיאה דיתעל הזתיטנא אוה םירוביגה לש יחכונה םבצמ ,'הינד דודה' הזחמב םג

 וזובי רשאו ונירחא הנש םיתאמ ,האמ ויחי רשא הלא' ,םיאבה תורודל יופצה יפוטואהו

 הלוגס ואצמי ,ילוא ,הלא - ,הזכ םעט רסוחבו וזכ תלויאב וניליבש ,ונייח ינפמ ונל

 וליפא ילואו ,תונויזח ונודקפי ,ורבקב שיא םולשב חוננש העשב [...] ונא וליאו ,רשואל

 דוד ,היחנ ונא' :הינוס הפיסומ ךשמהבו ,(140 ,1973 בוכ'צ) בורטסא ירבדכ ,'םימיענ

 ,ונתעש עיגתשכו [...] לרוגה ונילע איביש ,תונויסנה תא אשינ חור־ךרואב [".] ,הינו
 ונא [...] חוננ ונא [...] ,םיכאלמ לוק עמשנ ונא !חוננ ונא [...] הכומנ חורב תומנ

 .(148-147 ,םש) '!חוננ

 םתוא םיעיפומ ןהיתשב .ונממ םלעתהל השקו טלוב תומיתחה יתש ןיבש ןוימדה

 םלושיש רכשהו הווהה ירוביגל היופצה 'החונמה' ,'םיאבה תורודה' ןוגכ ,םילימו םייוטיב

 בוכ'צ ירוביג :הנוש ביטומה בוציע ,תאז םע .ונעמל ולמע אל רשא הלאל דיתעב

 םשורה לבקתמש דע םיאבה תורודה לש יופצה םרשואמ תזרפומ הכ הדימב םילעפתמ

 ,תויטתאפב םירוביגה תויומד תורייטצמ ךכו ,הינוריא לש בוטרוק םהיפב םש רבחמהש

 םירבדמ ןיסנג לצא רופיס־ךותבש־רופיסה ירוביג וליאו ,דחי םג תוגעלנכו תוילטנמיטנסכ

 קינעמו םירוביגה םע ההדזמ רבחמה ;לבסו םירוסיי ךותמ ,םבל םדבו םתמשנ יכבנמ

 .הינוריא לכמ קוחר ,בואכו יגרט ןויבצ ימינפה רופיסל

 'הינו דודה' תמועל 'לצא' :המיתח

 תעבהב םתחנ הזחמה .רסיימו םימשמ ,רופא הווהב םידוכל םירוביגה 'הינו דודה' הזחמב

 קתנתהל םיכרד תשפחמ הינוס .שממ לש רשואל וכזי םהו תרחא תע עיגתש םתווקת

 .תאז תושעל תישעמה תורשפאה־יאל התעד תא תנתונ הניאש יפ לע ףא ,תואיצמה ןמ

 ,םימולהי ויזב םימשה לכ תא הארנ ונא [...] !חוננ ונא' :אתרופ המחנ הל תאצומ איה

 ,םימחרה עפשב ועבטי ונרסיתנש םירוסיה לכ ,תומדא ילעש ערה לכ ךיא ,הארנ ונא
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 ינא .הפיטלב םימיענ ,םיגונע ,םיעגור ויהי ונייחו ,םלועה לכ תא אלמל םידיתעה

 היגוס לש םיכיהגמהו םייטתאפה ,םיינמלוחה הירבד .(148 ,םש) '...הנימאמ ,הנימאמ

 בוכ'צ לש הזה הזחמה תמיתחל דה .תיטסיפוטואו תינוימד תידיתע תואיצמ םירייצמ

 ;יטסקרסו באוכ ,חקופמ ןיסנג לש ורוביג ,בוכ'צ תמועל .ילצא' לש םויסה ידומעב אצמנ
 גוס ,שממ לש םייח םניאש םייחב היופכו תצלואמ הריחב ,יפוטוא־יטנא אוה ולש םולחה

 לצא ידיחי םלוחה [...] קתושהו לפאה הלילה היה םולחו' :תוומה לא ךרדבש םייח לש

 םייח םדא־ינב רבדב הקוחר הדגא - םנומהו םייחה רבדב ורפיס הדגא [...] לחנה תונושל

 הז םיאנושו הזל הז םירוסיי םימרוגו הז תא הז םיבהוא ויהש ,םיללמאו םילאונו םידרוטו

 תמתחנ הלבונה .(481 ימע) 'תויחל חונ םגו רשפא םייחה לצאש ,בוש המדנ [...] הז תא

 ומידאישכ ,היהי המ [...] הצפק המנ רופיצו םורמב תרמצ הדרח הנה' :הקיעמ קפס תמינב

 .(485 ימע) '?םימשבש וללה תורהבה יתאפ

 תיפוטוא הדגא ןיעמב ,המוד המיתחב םימייתסמ 'הינו דודה' םגו 'לצא' םג ,ןכ םא

 תעמשנ ,תויועמשמה יובירו יובחה רומוהה ןמא ,בוכ'צ לצא םלוא .רוביגה יפמ תעמשומה

 טסילאיצנטסיזקאה ,ןיסנג לצא וליאו ,דחי םג תינוריאו תילטנמיטנס ,תיטתאפ הדגאה
 לכל חתפ הריתומ הנניאש תרדוק םעז תאובנ ןיעמכ תעמשנ הדגאה ,תורוחשה הזוח

 .שונא תווקת

 תוינושל תוליאש

 ,ךכ .בוכ'צ לש ותריצימ הנונגסב הלואשה ןושל תחא אל אוצמל ןתינ ןיסנג לש ויתוריציב

 דעבמ תרדוחו םיקחרממ ילא תכשמנ ססוק סרא תורו הגונ תחא המינ' םיטפשמה ,המגודל

 םירורהז קרפל קרפמ ויה ,דגנמש םימשה הצקב ,קוחרו' וא ,(428 ימע) 'הלודגה הממשל

 ,םימודמד תשלוחבו - םח היה .םינוא ספאב םילפונו םירזוחו תודבכב םיאשנתמ םישירח

 ,'הברע' רופיסב בוכ'צ לש רואיתה ןושלמ םינוזינ ,(463 ימע) 'רוחשה הלילה רפריפ [...]

 ,הגונו ךשמתמ ,טקש ריש' :רתוי ירילו סיופמ ,ךר בוכ'צ לש ונונגס ,רומאכ ,יכ םא

 הלעמלמ םעפ ,לאמשמ םעפו ןימימ םעפ עמשנ ,ישוקב ךא הטלק ןזואהש ,יכבל המוד

 ;(22 ,2000 בוכ'צ) 'הרשו הברעל לעמ הגח תיארנ אל חור וליאכ ,המדאל תחתמ םעפו

 הלעש חריה [...] ריוואב דמע קנחמ .המומע הגות ןימכ הליחתכלמ לוכב הרכינ םעפה'

 התיה תילולפאה ,םינפ ופיעזה םיבכוכה םג [...] הפועז ותשראו זע ןמגרא ןווגב היה

 םיראותמ הלא עבט ירואיתש יפ לע ףא .(98 ,םש) 'רתוי ירורכע קחרמה ,רתוי הכימס

 .הנוש איה םהמ הלועה תיללכה הריוואה ,ןיסנג לצאו בוכ'צ לצא םילימ ןתואב טעמכ

 תומינ םג וידחי תורבוח ןיסנג לש וירואיתב וליאו תירילו תילוכנלמ הריווא בצעמ בוכ'צ

 12.המיא תוליטמו תושק ,ולשמ תויטנתוא תומינ םגו בוכ'צ לש רצויה תיבמ תויריל

 .98 ,1989 ןייפ ואר בוטנומרל לש וגרוד רוביגמ ןיסנג לש תוינושלה ויתוליאש לע 12
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 םוכיס

 בוכ'צ לש הלאל ןיסנג לש ויתוריצי ןיב ןוימד יווק טטרשל הז ןויסינ לש ופוסב

 'לצא' ךוראה רופיסל הארשה רוקמ התייה בוכ'צ לש ותריצי יכ רורבה םשורה לבקתמ

 ונונגסמו בוכ'צ לצא םיעיפומה םיביטוממו םיאשונמ עפשומ ןיסנגש קפס ןיא .ןיסנג לש

 םאו יולגב םא ,גולאיד ומע להנמו ינויערה רושימב ונממ באוש ףא אוהו ,ינושלה

 ןויפאב ,עבטה ירואית לש םתויזכרמב דוחייב תרכינ בוכ'צ לש ותעפשה .עלבומב
 ,תלוזה יפלכ גיוסמהו רכונמה םסחי רואיתבו 'םירתוימ םישנא'כ םישיגרמה םירוביגה

 ,םיבברתשמה בוכיצ לש ונושלמ םילימ יפוריצבו םייוטיבב ףאו ,םישנ יפלכ רקיעב

 ,םייאדווה ןוימדה יווק תורמל ,תאז םעו .ןיסנג לש וירופיסל ,תירבעל םמוגרתב

 הריוואה בוכיצ לצא .םירפוסה ינשמ דחא לכ לצא הריוואה ירואיתב בר לדבה שי

 וירוביג .תרדוקו הדבכ הריוואה ןיסנג לצא וליאו ,תויוקדב־ םינווגב הרישעו תיטסירומוה

 יוור ןיסנג לש ורוביג וליאו ,םינידעו םיקפואמ גולגלבו םזקרסב םיראותמ בוכ'צ לש

 רסוח תשוחת .ללכב תימויקה היווהה ןמו ומצעמ הדילסו רוכינ ,זוב ,תימצע האנש

 םיטלובה הינמיסמ ןה ,תוומה ןיבל םייחה ןיב ,םייחה 'לצא' רוביגה תואצמיהו אצומה

 ןיאו הטימשה הלוע ותקעז ,םוהת דע דרוי ןיסנג לש ושואיי .ןיסנג לש ותריצי לש

 .הל הנוע

 תופצל ןיאו תולודגל םילגוסמ םניא םה ;בושייה ןמ םישנא םה בוכ'צ לש וירוביג

 םלועב ,הריעזה םתבישח ךרדב ,ינתרקה םהייח חרואב ןנובתמ בוכ'צ .ךכל םהמ

 לש תוישונאהו תונטקה תויעבל בושק אוה ;ךחוגמהו קיחצמה ,לבגומה םהיגשומ

 רייצמו ,ינחלס ךוחיגבו הכר הינוריאב הוולמ ,ינכייח םחי םהיפלכ הלגמ ,וירוביג

 המוד .תוימוקו תויטסירומוה רקיעב ,תונוש טבמ תודוקנמ םהיתויומד תא ארוקל

 רופיסה ןמאכ ףשחנ אוה .םירוביגה תויומד לש בוציעה תונמאב קוסעל הנהנ בוכ'צש

 ורוביג םע ההדזמ ,תאז תמועל ,ןיסנג .הנטקה הידמוקה לש דוחייב ,הזחמהו רצקה

 הילכה חכונל המיאו םירוסיי ,לבס תייווה איה םתייווהש םירחאה םירוביגה םעו םירפא

 םיננוקמ ,ומצע רבחמכ םהומכ ,ןיסנג ירוביג .וכרד ףוסב רשב לכל םיפצמה ןודבאהו

 םהל םירשפאמ םניא הגופה אלל םתוא םידקופה ץקה ירוהרה ;ףרה אלב םמצע לע

 ,תוומל ןודנה םגו טפושה םג אוה ןיסנג .םייחה ןמ האנה לש תחא המישנ ולו םושנל

 רופיס רפסמ אוה .רזכאה םניד קספ תא ומייקי םייחהש ןיתמהל אלא ול רתונ אלו

 ותריצי .רוחש רומוהו שואיי ,תורירמ ףופא רופיס ,הווקתל חתפ לכ וב ןיאש יגרט

 היפוסוליפהו ,ףוסוליפ אוה ,ןמא אוהשמ תוחפ אל .תימצע היפרתוכיספל ןויסינ איה

 .ינדבא םזילאיצנטסיזקא איה ולש
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 היפרגוילביב

 רמתיא ,רהז ןבא

 ,(םיכרוע) רואל ןדו ןורימ ןד :ךותב ,'םייסורה םילדומה תלאשו ןיסנג לצא גולאידה' :1986

 .41-11 ,םילשורי ,קילאיב דסומ ,תודועתו םיר?חמ :ןיסגגןסיג ירגא

 םייח ,ץודנרב

 .םילשורי ,סמ ןבואר תאצוה ,ותריצי תכסמו ןיסנג ןסינ ירוא •.העיבשה ררושמ :1964

 האל ,גרבדלוג

 לע םירימאמ רזממ :ןיסגג ןסיג ירוא ,(תכרוע) קותר יליל :ךותב /"לצא"ל ביבסמ' :1977

 .99-97 ,ביבא לת ,דבוע םע ,ותריצי

 ןסינ ירוא ,ןיסנג

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקהו םילעופ תירפס ,םיכרכ ינש ,ןיסנג ןסיג ירוא יבתכ לכ :1982

 לארשי ,הרומז

 .ביבא לת ,תורפסל תורבחמ ,ןיסגג ןסיג ירוא :וקל ון> רפסמה :1951

 יבצ ,זול

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ;לצא' רופיסל דומצ שוריפ :ןיסגג לצא :1983

 ןד ,ןורימ

 םילעופ תירפס ,ןיסגג ןסיג ירוא יבתכ לכ ,ןיסנג ןסינ ירוא :ךותב ,'ינשה ךרכה חתפב' :1982

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקהו

 ןיסגג ןסיג ירוא לש ותריצי *.חצגה לש ופאב םיחח :1997
 דסומ ,סיגויע ירווחזנ השימח -

 .םילשורי ,קילאיב

 רתסא ,ןייפ

 ראות תלבק םשל רמג תדובע ,'ןיסנג לש "לצא" לע בוטנומרלל "ונרוד רוביג" תעפשה' :1989

 .ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא ,ךמסומ

 'ץיבולבפ ןוטנא ,בוכ'צ

 .148-89 ,ביבא לת ,דבוע םע ,יקסנולש םהרבא :םוגרת ,תווחמ העברא ,',דינו דודה' :1973

 .םילשורי ,למרכ ,ןוקרמ הניד :םוגרת ,הברע :2000

 .םילשורי ,למרכ ,ןוקרמ הניד :םוגרת ,םירתא םימדקומ םירופיסו יסורפה ןורטפה םוי :2002

 .םילשורי ,למרכ ,ןוקרמ הניד :םוגרת ,םירחא םירופיסו ברק־ור -.2006
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 הדע ,חמצ

2000: vma.• ?םילשורי ,סנגאמ ,ץיסגר« ןזנינ ירג« ליט זגיררפיס יגיסב ™יר. 

 תור ,דלפנש

 ירג« ,(םיכרוע) רואל ןדו ןורימ ןד :ךותב /"לצא"ב םישנה תויומד - "וללה םישנה"' :1986

 .172-153 ,םילשורי ,קילאיב דסומ ,ת־חגיןתג מירן?ז\ונ •.■\יםנג ןמיג

 ןושרג ,דקש

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקהו רתכ ,רלגגב :א ךרכ ,\9־m0-70 תירבעה זגרגפיזנר :ח"לשת

Albeck-Girdon, Rachel 

2005: 'Introduction', in Uri Nissan Gnessin, Beside <£ Other Stories, The Toby Press, New 

Milford — London, vii—xxx. 

Lapidus, Rina 

,1870-1970 2003: Between Snow and Desert Heat: Russian Influences on Hebrew Literature 

Hebrew Union College Press, Cincinnati. 

Wilkinson, Myler 

1986: Hemingway and Turgenev 
- The Nature of Literary Influence, UMI Research Press, 

Ann Arbor, Michigan. 

HexoB, A.n. 

1985: «BecHOH», tom 4, CTp. 144-147, b: Cobpanue coHunemw e 12 moMax n3,aaTe;11,CTB0 

.npaB.ua», MocKBa» 
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 םיירמוח םיריש :ןתנוי ןתנ

 ריירב־'ץיבולפוק תנע

 .הלש ילאוטסקטךיבה טביהה אוה ויד רקחנ םרטש ןתנוי ןתנ תריש לש םינייפאמה דחא

 :ןתנוי־למרכ ילינ תבתוכ ,(2007)רראשגיט םירייע ,ןתנוי לש ןורחאה ורפסל 'רבד תירחא'ב

 םילדגמ לש בכרומ סקלפמוק םצעב איה ,הלולצו הריהב ןיע תיארמ תשבולה ,וז הריש ,לבא

 תכשחבו תונוילעה תומוקב ,םשו ,םיירותסמו םילפא םיפתרמ םג םהל שיש ,תומוק־יבר

 - הבחרה ותלכשה .הרידנ תיפוסוליפ תולשבו ריהזמ טקלטניא ותריש הגופס ,םיפתרמה

 - תיללכהו תידוהיה ,תיתורפסה
 םיגולאיד ותרישב להנל ול ורשפא החוורל םיחותפה ויקפואו

 םלועה תורפסמו הירוטסיהה ןמ ,תויודבו תויתמא ,תויומד לש עפש םע ,םייומסו םייולג ,םיבר

 ינורחא דעו ,תודהיה תורוקמ ראשו ך''נתה ,תינוויה היגולותימה ןמל ,תויוברתהו תורודה לכ לש

 .(93 ,2007 ןתנוי־למרכ) קרוי וינ לש תיתחתה תבכרה תוריק לע יטיפרגה לש םינטייפה

 הלאכל רוריבב תוקלחתמ ןהילא תנווכתמ ןתנוי־למרכש תוילאוטםקט־ןיבה תויתשתה

 .םלועה תוברתמ תובואשה הלאכלו ,ך''נתה ןמ רקיעבו ,תידוהיה תרוסמה ןמ תובואשה

 הרמאמ איה ןתנוי לש ותרישב תויכ"נתה תויתשתה אשונב ירקחמ קוסיעל תקהבומ המגוד

 ץיבורוה)'ןתנוי ןתנ לש "תלהק יריש''ב ןויע !?לבה לכה םילבה לבה' ,ץיבורוה הילט לש
 וניא הז רמאמ .ןתנוי לש ותרישב תלהק רפס לש ומוקמ תלאשב רקיעב קסועה ,(2006

 ןמ תויתשתב וקסע םיבר אל ,תאז תמועל .ןתנוי לצא תויכ"נתה תויתשתב קסועה דיחיה

 .ללכב םלועה תורפסמו השדחה תירבעה תורפסה

 תויתורפסה תויתשתה

 ןויצרוא ותוא הנכמ ןתנוי לש ותרישב תיללכו תירבע תורפס לש םירוכזאה יוביר לשב

 ,הןןימוהפו הרייט ורפסב ,לזרב ללהו ,(21 ,1984 אנתרב) 'יתורפס ררושמ' ראותב אנתרב
 :ןהילא ויארוק תא ןווכמו תויתורפס תוריציב ותרישב שמתשמ ןתנויש בתוכ

 תוריצי לש היומס העמטהב וא ,םייכ"נתה תורוקמה ןמ תוחוקלה תויתשתב קפתסמ וניא ררושמה

 םירבד לטנ ונממ רצויל וא הריציל ארוקה תא ןירשימב ןווכמ אלא ,תוילסרבינואו תוירבע
 ןה תואבומה ן;...] ןתנוי תריש לש רכיהה ןמיסל ךפוה תורישי תויוסחייתה לש יוביר .םימיוסמ

 קר םייק טוטיצה .וידחי ןפרטצהב םדאה תוריחו ררושמה תוריח ,בתוכה לש וחור תוריחל תודע
 רתויב קומעה יתיווחה רושימב דכלתמ אוהשכ ,בתוכה תיווח תא הכלהכ תרשמ אוה ובש םוקמב

 .(171-170 ,1990 לזרב) ויתושוחתו וירוהרה ףצר םע

 המכ הלעמ ןתנוי לש ותריציב תונושה תויתורפסה תויתשתה לש ןמוקמ תניחב

 'ילש יל־חלל' ומכ ,תויטרקנוק תוריצי רוכזא :םיילאוטסקט־ןיב םירוכזא לש םיגוס
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 תוצע' וא ,'ייל־וול' הנייה ךירנייה לש עודיה וריש תא רכזאמה ,(25-24 ,1995 ןתנוי)

 ןיעדויב טוטיצ ;סטנוורס לש ז\טוחך> ןור תא רכזאמה ,(68 ,1979 ןתנוי) 'האניצלודל

 רישב ומכ ,וטומב םהב שומיש תועצמאב לשמל ,הטלבהב םיתעל ,םירכומ םיטסקט לש

 תליתשו $חל\זיא\ ן^טינירונ ךותמ חקלנ וטומה ובש ,(72 ,1974 ןתנוי) 'םמושש ינפל'

 חתופה תיבה איה ךכל תניינעמ המגוד .םמצע םירישה ךותב תורחא תוריציל םיזמר

 רגדא לש עודיה וריש תא חתופה תיבה תא יולגב ריכזמה ,'יליהול לע רישה' תא

 ןיינעמו ,ןתנוי לש ורישב שרופמב רכזומ ףא 'יל לבאנא' םשה ;'יל לבאנא' ,ופ ןלא

 דוחייב ,ולולצמב םג ופ לש וריש תא ריכזמ רישה ,םשה רוכזא לע ףסונ יכ ןייצל

 :יקסניטוב'ז באז לש ומוגרתב

 is ןלא רגדא / יל־לבאנא

 ,םינש ינפלו םינפל היה הז

 .ילפרי? םי לע תוכלמב

 :עךת אל המש - הדל: הרד םש

 .יל־לבנא הל יתאךןל

 הבהא דבלמ רחא בל־אשמ

 (143 ,2001 ךייר) .יל םגו הל םג היה אל

 ןתנוי ןתנ / יליהול לע רישה

 יליבשב יתכלב ,ימולע־ימיב ,זא

 יל לבאנא םגו ליאליא יל ויהשכ

 ילומ תכליה םיאתפ היתיאר

 םילאה־יכרדב הןפיכ היה אל

 .יליהול - המשב יתאךןל זא

 (250 ,2004 ןתנוי)

 ,םירחא םירצויל םיסחייתמה םיריש םג ןתנוי תרישב םייוצמ הלא םיריש לע ףסונב

 ,ותריצילו םחרוב םיאול החרוחל םישדקומה םיריש ינש לשמל - םלועה תורפסמ רקיעב

 וא תוריציל תירבעה הרישה לש התקיז לע .דועו ,ליירפ לאירבג ררושמל שדקומה ריש

 :םולב־ןוטרק תור תדמוע םירחא םיררושמל

 עדומ ותויהב קר הנניא ולש תיתורפסה תוילאוטסקסל סחייתהל לוכי טסקטה הבש ךרדה
 גצומה דחא ןמסמכ ומצע ספות אוהשכ םג אלא (הזורפב metafiction^ המודב) רפיסה יכילהתל

 וא םילאוטסקטרטניאה םילדומה םה הלא .םירחא םיטסקטל סחיב וא ומצעל סחיב םלש לולכמכ

 ,רבחמלו טסקטל ינוציח טסקט רזוח תילאוטסקטרטניאה הרזחב .הרישב םילאוטסקטארטניאה

 טסורפ טרבור לש טסקט וא ,ןויס הירא לש 'קילאיב לע תויצאירויב קילאיב לש םיטסקטה תמגוד

 םיינוציח םיטסקט םידהדהמ תילאוטסקטארטניאה הרזחב וליאו .'ססורפ טרבורל' ךז לש ורישב

 ינש ןיב םיינורקע םילדבה ןיא םילדומה תניחבמ .רבחמה תרזח ןיעמ ,רבחמל אל ךא טסקטל

 תיתורפסה תוילאוטסקטל סחייתהל הברמ םינורחאה םירושעב תירבעה הרישה .הלא הרזח יגוס

 .(34-33 ,1989 םולבךוטרק) הלא םילדומ תועצמאב המצע לש

 יזכרמ אשונ םלוכל ךא םינוש ןמז יקרפב ובתכנש םיריש תצובק תטלוב ןתנוי לש ותרישב

 היפרגונומב .האסידואהו הדאיליאה ,םיירמוהה םיסופאלו סורמוהל תוסחייתהה - דחא

 תוברתה לא ררושמה לש ותוכשמיה תביס לע דומעל זול יבצ הסנמ ןתנוי לע בתכש

 ־ףס לע םייחה תיווחו ירמוהה סופאה תא אלממה ימיה דוסיהש ,רבדה הארנ' :תיסאלקה

 ילבמו ,המודקה תונוויה לא ןתנוי תא ובריקש םה ,ולש םייסאלקה םירוביגה לש ץקה
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 ,תויוברת ןיב ינורקע קבאמ ןאכ ןיא .תודהיה תורוקמ לא תוקזחה ויתוקיזב עוגפל

 לש תיתשתה ינבאמ - םיה .(95 ,1986 זול)'תידדה המלשה אלא ,יקסבוחינרשט תרישבכ

 וכשמש םה ,תויסאלקה תוריציב תבשונה תינוכית םיה חורהו - זול תעדל ,ןתנוי תריצי

 .ללכב תינוויה תוברתבו םורמוהב קוסעל ןתנוי תא

 ץבוקב רוא וארש ולאמ לחה ,ןתנוי לש 'םיירמוהה םירישה' תא ןוחבל הסנא הז רמאמב

 ותומ רחאל רוא וארש ,םירחואמה ויריש דעו ,1951־ב רואל אציש ,רפע־יליביט ,ןושארה

 ללכב האירקה .ותכירעל ףתוש היה ומצע ןתנויש ,(2004) ברעה תויכבב םירייע ץבוקב

 ינשלו סורמוהל הרישי הקיז םיפשוחה םיריש רשע העברא תוחפל הלגמ ןתנוי לש ותריש

 ;(1951) 'םיה תא שרוח ףרוחה' :האסידואהו הדאיליאה ,ול םיסחוימה םילודגה םיסופאה

 ;(1962) 'היורטמ הנלה רויצ' ;(1962) 'ןמזה ילג לע רמז' ;(1962) 'הגונה הרישב היחנ ול'

 ;(1970) 'השפנל השיא ,ושפנל שיא' ;(1970) 'השדחה הקתיאמ תומושר' ;(1962) 'רמוה'

 ;(1979) 'הקיתע תירמוהב' םילימב חתופה תרתוכה רסח רישה ;(1974) 'המחלמהמ ןורכיו'

 ופורפא'ו 'הסורמא הססנירפ' ,'ןורחא ףדצ' ;(1988) 'תקלצה לע רומש' ;(1984) 'הגלפה'

 ירפס בורב ,השעמל '.(2004) 'םיה ךרדב ינירוטנסמ' רוזחמה ךותמ םתשולש ,'סואסידוא

 םלוא ,םיירמוחה םיאשונל תוקיז םהב תוהזל ןתינש םיריש םיללכנ ןתנוי בתכש הרישה

 םע הנתשמו תכלוה איהו ,תחא השקמ היושע הניא התוללכב ןתנוי לש ותרישש םשכ

 לע וירבדב אנתרב ןייצמש יפכו .םיירמוחה םיאשונל היתוקיזל רשאב םג ךכ ,םינשה

 יתורפסה דוביעב יוניש לח ךרדה ךשמהב' ,ללכב םייתורפס תורוקמב ןתנוי לש שומישה

 .(21 ,1984 אנתרב) 'םמצע תורוקמב יוניש לחש יפכ ,תורוקמה לש

 ורופיס ,היורט תמחלמ רופיס :השולשל םיקלחנ ןתנוי לש ותרישב םיירמוחה םיאשונה

 .םורמוה לש ותומדו סואסידוא לש

 םילפונה ןויכיזו היורט תמחלממ הבישה רופיס

 ררושמה קסע הליחת יכ הלעמ םיירמוחה םיסופאב םיקסועה ןתנוי לש ויריש תניחב

 הלא לש טבמה תדוקנמ ,איה רשאב המחלמל הליבקמכ היורט תמחלמ רופיסב רקיעב

 ,המגודל ,(1951) 'םיה תא שרוח ףרוחה' רישב .םילפונה תא םירכוזו םתיבל םיבשה

 םהירבח לש דובכה תומ לעו םתש ברקה לע םירפסמה ,םיאנדה תרזח רופיס שמשמ

 ,ללכבו השדחה תעב ברקה ןמ םירזוחה לש םתוגהנתהב יומס ןוידל חתפ ןיעמכ ,ברקב

 ,ףוחה ךרואל םירייס ,'הגונה הרישב היחנ ול' ;59 ,1951 ,רפע־יליבש ,'םיה תא שרוח ףרוחה' ואר

 תומושר' ;21 ,םש ,'רמוה' ;19 ,םש ,'היורטמ הנלה רויצ' ;18 ,םש ,'ןמזה ילג לע רמזי ;17-16 ,1962

 ןורכיז' ;54 ,םש ,'השפנל השיא ,ושפנל שיא' ;11-10 ,1970 ,ןמור בורעב םירייפ ,'השדחה הקתיאמ
 םיריש ,'הגלפה' ;26 ,1979 ,ךאב רע םיריש ,'[הקיתע תירמוהב] *י ;11 ,1974 ,םיריש ,'המחלמהמ

 תויכבב םיריש ,'ןורחא ףדצ' ;9 ,1988 ,םברר ו? לע םיריש ,'תקלצה לע רומשי ;33-32 ,1984 ,םירחא

 .411 ,םש ,'סואסידוא ופורפא' ;409 ,םש ,'הסורמא הססנירפ' ;408 ,2004 ,ברער
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 :(הרובקה תרודמל םילתלת תצווק תכלשה) םיינוויה הרובקה יגהנמ אוה האוושהה יעצמאו

 הנוכמה ,דובכה 2.(273 ימע) 'ן־ורחא לתלת דוע ךילשנ אל הרודמל ,הפסנ וניחא תע'

 םחול לכ לש ותפיאש התייהש ,םלוע תליהתב הייכזה רמולכ - (KMac;)'םואלק' תינוויב

 ,ונלכש יכ' :וננמז ינב םימחולל ,ןתנוי יפ לע ,דבא - ברקב לופיי םא רקיעב ,ינווי

 ינשב ןוראה תובקעב הכילהל הליבקמ םיאנדה תבושת .(םש) 'ונדובכ תא ,אגה סליכא

 ,ברקה ןמ םירזוחל ףתושמ ,םויהכ זא ,םיה תא ףטועה בצעה .רישב םינורחאה םירוטה
 תא ודביא םימחולהש רחאל ,םויה וליאו ,םשור־בר סקט הרובקה התייה רבעב םלוא

 הרודמל ,הפסנ וניחא תע / .יכבמ ונלדח ונחנא קר' :ונתשה הרובקה יגהנמ ,םדובכ

 ,רישל וטומל דוגינב דמוע הרובקה יגהנמ יוניש .(םש) 'ןורחא לתלת דוע ךילשנ אל

 רכזנה ,רוטסנ לש ונב רמוא ובו (198-195 יוש ,יעיבר ריש) האסידואה ןמ חוקלה

 הרובקה סקט אוה םדאה ינבל דמועה דיחיה דובכה יכ ,ברקב סוכוליטנא ויחא תומב

 םיכובה תונגל אב ינניאו/ :םיתמה תא םירכוזה הלא לש העמדהו (רג?שה תצווק תפרש)

 הךוד7קל ךלשה :דחאה ונדובכ הז אלה ,םיללמא שונא־ינב ,ונא .הרזגב ופסנש םיתמל

 אוה הנממ הבישהו היורט תמחלמ רוכזא .(273 ימע) 'יחל לע הגמךן התרכנש הצוקה

 תוומה תסיפת תמועל ,ונא־ונימיב תוומה תועמשמבו לבאה תסיפתב ןוידל החיתפ אופא

 .המודקה ןוויב לבאהו
 רקיעבו ,המחלמה ןורכיזב קוסעל ןתנוי ךישממ (1962) 'הגונה הרישב היחנ ול' רישב

 לש ותומד ,ןאכ .הקתיאל רזוחה סואסידוא לש ותומד תועצמאב םעפה ,םילפונה ןורכיזב

 ינש ןיב רשקה .המצע המחלמה םוקמ תא תוספות ותיבל יכרדב ויתואקתפרהו סואסידוא

 'םיה תא שרוח ףרחה רבכ' םילימב ומצע תא טטצמ ןתנוי ישילשה רוטב :יולג םירישה

 םג חוקל וטומהו ,ןכל םדוק םינש רשעכ רוא הארש רישה לש ומשל תוזמורה ,(312 ימע)

 רישלמ ררושמה תא רוצעל הסנמ הפולנפ :(352-350 'וש ,ןושאר ריש) האסידואה ןמ אוה

 םיאנדה תבושת לש הגונה הרישה יכ היפלכ ןעוט סוכמלט םלוא ,םיאתה תבושת לע

 ,ןתנוי .(312 ימע) 'השךחכ םהל התיהו הועמשי ידמ היהו ו •םךא־ינב־לע דיאמ הביבח'
 ,תושמשמה ,'הגונה םיאת־תבושת ריש' םילימב חתופ 'םיה תא שרוח ףרוחה' ורישש

 ,ןכש ,וטומב סוכמלט ירבד תא אופא םייקמ ,יוושכעה לבאב ןוידל החיתפכ ,רומאכ
 ,ןכאו .התע ןכ זאכ ,הנתשמ וניא םיתמה ןורכיז :השדחכ םעפ לכ תספתנ םיאתה תריש
 סואסידואב קר קסוע וניא אוה יכ הלגמ 'הגונה הרישב היחנ ול' רישה לע קימעמ טבמ

 ללכב םלועה ןיבל וניב ץצוחו סואסידוא תא הוולמ םיתמה ויער ןורכיז .התיבה רזוחה

 םלוא .(313 ימע)'ןמזהו םיתמה תונורכז יניבל בערה הפוג ןיב' :טרפב הפולנפ ןיבל וניבו

 היינשה ותיצחמב םיברה לא (סואסידוא) דיחיה ןמ רבעמהו ,הווהה לע םג רבדמ רישה

 ברעה תרמכב םירייפ הפוסאל םלוכ םינפמ רוקמה םש ןויצ אלל םיירגוסב םידומע ירפסמ ,ךליאו ןאכמ 2
 .(2004 ןתנוי)
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 'ףוחל ,ונלש הפולנפ ,בושנ ונמצע לא םידדוב / תרזוחה ,תוניפסה תחאב' - רישה לש

 - 3(םש)
 תוחפ םירודס ,םירוט השימח וא העברא לש תיבמ ינרוצה יונישב םג ןמתסמ

 תא שרוח ףרוחה' רישב ומכ .הנתשמ םכרואש םירוט הנומש לש תיבל ,םתרוצב רתוי וא

 תשוחת רואית .הווהה תושוחתב ןוידל חתפ חתופ סואסידוא לש ורופיס ,ןאכ םג ,'םיה

 חור־בוצע ןכ לעו ,ידעלב םלכ סדהב םשי יכ ותשגרהו סואסידוא תא הוולמה תודידבה

 (312 ימענ 'יננה
 י

 םגש ,ונימיב ברקה ןמ םירזוחה לש םתשוחת רואיתל הצפקמ ןיעמ אוה

 :ישפנה־יפרגואיגה־יזיפה םמוקמ תא םיהזמ םניאו 'םידדוב' םה

 .םינבל םימודמד .לפ־וע

 ברע רבכ םא ןוכנ לא עדנ אל
 .םיה ןמ הלועש דא הז וא

 .תובע רקיב אוה וא
 (313 ימע) .ףוס אוה וא

 תודידבה תשוחתו ,םירזוחה לש םתכובמ תא םה ףא םישיגדמ םירודס־אלה םירוטה

 :האסידואב לואשה םוקמ רואית תא ריכזמה ,םימודמדהו לפרעה רואית תועצמאב תמצעומ

 תואדווה רסוח תשוחת ךא .(15 'וש ,רשע דחא ריש)'לפרעו ןנעה בע םלועל הטול ץרא'

 םניא םהשכ ,יקריק לש הבשומ םוקמל םעיגהב וישנאו סואסידוא לש םתשגרה לע תזמרמ

 חרזמ יא םיע־חי ונא ןיא ,ידידי ,הנה' :םינוא ירסח םישחו יפרגואיגה םמוקמ תא םיעדוי

 ,ירישע רישנ 'ותאצ! הלעי הפיאו / ואובמב םךאל ריאמה שמשה דרי היפיא / ,בךעמ יא

 רחאלש ךרדה תואלתמ םילבוסה הלא לש ישפנה־יזיפה לובלבה תשוחת .(192-190 'וש

 סופאב הגונה רישה קר ונניא םיאנדה תבושת ריש .הווהלו רבעה סופאל תפתושמ ברקה

 ןמ תומדה קר הנניא הפולנפ ;ונא־ונימיב ברקה ןמ םיבשה לש םריש םג אוה ,ירמוהה

 הארמ ןה סופאבש סואסידוא לש ויתושוחתו 4,איה רשאב השיאה םג םא יכ האסידואה

 לש ןורחאה תיבב עבומה ןוצרה .הווהב ברקה ןמ םירזוחה םימחולה לש םהיתושוחתל

 םיבשה םימחולה לש םנוצרל זמר אוה ,'הגונה הרישב היחנ ול' ,ותרתוכ םג אוהש ,רישה

 ,(313 ימע) 'חורה תבשנמ דימת םש' ,םיבוטרה םיפוחה רואית .ןורכיזב תויחל ברקה ןמ

 תימ: חור םש תבשונו' :רישה לש ישילשה תיבב סואסידוא יפב לואשה רואית תא ריכזמ

 עגעגתמה ,ןורכיזה םע יחה סואסידוא תמועל ,םלואו .(312 ימע) 'תקסופ הנניא םעפ ףאש

 םיבשה םימחולה ,(םש) 'ריבענ תורעס הבךה דוע םשל עיגנש דע'ש ךכל רע ךא לואשל

 .וישכעהו ןאכה לש לואשב תויחל םיפאוש ,וננמז ינב םיגרדומ םיאנד םתוא ,ברקה ןמ

 טושמה ןיבלי םש םירחשה רפעה ילת?' ,קחרמב םש־יא םויה רבכ תויחל םיניינועמ םה

 ןמ ,תימוימויה תואיצמה ןמ תקתונמה יקריק לש הצראל םיזמרמה ,(313 ימע) 'ןורחאה

 .(תרבחמה) ימעטמ ןה ןתנוי ןתנ ירישמ תואבומב תושגדהה לכ ,ךשמהבו ןאכ 3

 .293 ימע ,ןלהל ךכ לע וארו ,'השפנל השיא ,ושפנל שיא' רישב רזוח הז ביטומ 4
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 ןיכסהל ועדי ובש ,רבעה ןיב .םלוע ןורכיזל תמה רונפלא לש וטושמ עוקת הבש ץראה

 םיבשה םימחולה ובש ,הווהה ןיבל ,'םיה תא שרוח ףרוחה' רישב וניארש יפכ ,תוומה םע

 ךורכה באכה תורמלש ,סואסידוא .רעפ רעפנ ,םייחה םע ןיכסהל םילגוסמ םניא ברקה ןמ

 רזוח רמולכ ,הפולנפ לש בערה הפוג לא בשו םוכמלט תא קשנל רזוח םיתמה ןורכיזב

 םיאתל רומג דוגינכ רישב גצומ - ?ןימה ןמ רתוי םייחה תא למסמ המו - םייחל

 לכו םמצע לא םתודידבב בושל םהל םימרוג םישח םהש באכהו לובלבהש ,םינרדומה

 .תוומה תריש ,הגונה הרישב תויחלו םיתמה לש םמלועב ראשיהל םנוצר

 המחלמל סופיט־באכ שמשל היורט תמחלמ תרזוח (1974) 'המחלמהמ ןורכיז' רישב

 רמאנ ופוסב םלוא ,'םדמ הבקע הךגא'כ היורט תמחלמ תגצומ רישה תליחתב .איה רשאב

 רשאכ ,ריעה שוביכ ינפלש הלילל זמרמ רישה .(67 ימע) 'הךגא התיה אל היורט' יכ

 ברקב היורט השבכנ ופוסבש ,הליל ותוא ןורכיז .וחרב םיאכאהש ונימאה םינאיורטה

 הרעסה ינפלש טקשהו הגופהה .תיוושכעה המחלמה ןורכיזל הליבקמ הווהמ ,םדמ בוקע

 התייה אל וא התייה היורט םא הלאשב רישב תרצונה תוילגעמה .תומחלמה לכב םיהז

 תינאיורטה הילשאה :ונימי לש ברקב הגופהה תיילשא תא תפקשמה הארמ םצעב איה

 הווהה ינייפאמ לא הווהלו רבעל ףתושמה ןמ רבוע רישה .וננמז תב הילשאל הליבקמ

 :םיינשה ןיב ףתושמל רזוחו

 הווהה הווהלו רבעל ףתושמה

 ,טאל ררועתהל ,ךרה לוחה לע הלילה ןשיל לכונ [...]

 םיכורד םינומר יל? ,הךןלפ יל? ,םיכופה םיפדצ ומכ זוזל

 תיכנוק תולגל ,לולצה ץרפמה תפש לע םיפחי תכלל

 (םש) .בורק? םיאב ונאש בתכל ,הלחב

 רישה רבוע ןכמ רחאל ,ףוחה לע העוגרה הנישה לש ילרוטספ רואית אבומ הליחת

 ,ףוחה לש תוילרוטספה לא רזוח אוה ףוסבו ,('םיכורד םינומך ילב') וננמזב אבצה ייחל

 םינומירה רוכזא תא רישה ךותמ םיפלוש ונייה םא ,השעמל .הווהלו רבעל תפתושמה

 ,היורטב אוהה הלילה תא קר ראתמה הזככ רישה תא אורקל היה רשפא םיכורדה

 תפסוה םצעב םלוא ,סופאב תראותמה םדמ הבוקע הדגא התוא תראשנ התייה המחלמהו

 ,היורטו ,ללכב המחלמה ןורכיזל איהה המחלמה ןורכיז ךפוה םיינרדומה קשנה ילכ

 לע םילטומ םיראשנ םיתמהשכ ,רישה לש ופוסב .הדגא דוע הניא ,הדגא קר התייהש

 ,םגו ,איה רשאב המחלמ לש ישונאה יביטקלוקה ןורכיזה ןמ קלח םישענ םה ,ףוחה

 .ונימי ןב םחולה לש יטרפה ןורכיזה ןמ קלח ,ןבומכ

 רופיסה תועצמאב תאז השוע ,ללכב םילפונה ןורכיזבו המחלמב קוסעל ןיינועמה ,ןתנוי

 ימוהתה לדבההו ,המחלמ לכל למס איה היורט תמחלמ .היורט תמחלמ לש יגולותימה

 .המחלמב םיכורכה תוומה םעו ןדבאה םע םידדומתמ הבש ךרדב ץוענ הווהל רבעה ןיב

 דובכ לש תוומל בשחנ ברקב תוומש ינפמ םייחל הרזחה תא הרשפא תודדומתהה ,רבעב
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 ,םיתמה םע דחי 'לכשנ' דובכה הווהב םלוא ,תמה ןמ הדירפ הרשפא תויסקטהש ינפמו

 .םוימויה ייחל הרזחה םג ךכו ,תירשפא יתלב טעמכ תמה ןמ הדירפה ןכלו

 סואסידוא

 אל םיריש ןתנוי תרישב םייוצמ ברקה ןמ םיבשב הללכהב םיקסועה םירישה דצל

 ,ויללעמב עודי םואסידוא םיירמוחה םיסופאב .סואסידוא לש ותומדב םידקמתמה םיטעמ

 תמחלמ רוביגכ אל ןייפואמ אוה ןתנוי לש תירמוחה ותרישב םלוא ,ותרובגבו ותמכחב

 המהמתמה םחול :האסידואב עיפומ אוהש יפכ אלא ,הדאיליאב עיפומ אוהש יפכ ,היורט

 ותחפשמ לאו ותיב לא םואסידוא לש וסחיש יפכו .תופסונ םינש רשע התיבה ותרזחב

 .םינשה ךלהמב הנתשמ םואסידוא לא ןתנוי לש וסחי םג ךכ ,וידודג ךלהמב הנתשמ

 רמזי :םיריש ינשב סואסידוא רכזומ ,1962 תנשב רוא הארש ,ףגחה ךרואל םירייט ץבוקב

 לש רחא ןפ גצומ וללה םירישה ןמ דחא לכב .'הגונה הרישב היחנ ול'ו 'ןמזה ילג לע

 ותומד תרייטצמ ,וספילק תא בזועה סואסידוא לע רפסמה ,'ןמזה ילג לע רמז'ב :סואסידוא

 ,'תכפכפהה ושפנ' :תוכפכפהה איה תיזכרמה ותנוכתש ימומרע ןקתפרהכ רוביגה לש

 ןמזה תא תלמסמ ותוכפכפה .(311 ימע) 'דלי לש םת םע תימומרע תכפכפה רבג שפנ'

 ךותמ םינש עבש וספילק לצא ההתשה סואסידוא ,האסידואב .בוש ילבל הנתשמו ףלוחה

 המ עודי אל םלוא ,בהאמל הל ותוא החקל ,וב הקשחש ,וספילק .וידודנ תונש רשע

 המע ראשיהל הצור ונניא רבכ אוה וב םישגופ ונאשכ ירהש ,היפלכ ולש־ויתושגר ויה

 לש ורישב .הבזעל וספילק ול תרשפאמ םילאה וצב קר ,השעמל .םיזע ותיבל ויעוגעגו

 רחבש ,סואסידוא לש ונוצר ירפ התייה הלוכ הקתפרהה יכ זמרנ ,תאז תמועל ,ןתנוי

 אלא וז התייה אל וליאכ המדנ .(םש) 'בהא אלש יפ־לע־ףא' וספילק תא ול תחקל

 ומכו .התוא םייסש אוהו התוא םזיש אוה סואסידואש דעומ תרצק םיבהבהא תקתפרה

 דעומ תרצקו הלילק םיסחי תכרעמכ וספילק לצא הקתפרהה רואית םג ,ותוכפכפה רואית

 .ףלוחהו הנתשמה ןמזה לע דיעהל דעונ סואסידוא לש ויפואמ תעבונה

 לש ןיטולחל רחא ןפ ץצו הלוע ,ליעל ןודנ רבכש ,'הגונה הרישב היחנ ול' רישב

 וא המחלמב לכש םתואש ,ויער אלב (312 ימע) 'ותיב לא רזוח סואסידוא' :סואסידוא

 םיעגעגתמו ברקה הדשמ םיבשה תא למסמ סואסידוא הז רישב ,רומאכ .התיבה ךרדב

 הניבל וניבש ,הפולנפלו ומוי תרגשל רוזחל לוכי וניאש ימכ רייטצמ אוה .םילפונל

 םוקמכ ויניעב הארנה ,לואשל עגעגתמש ימכו ,(313 ימע)'ןמזהו םיתמה תונורכז' םיצצוח
 ותדיריו ויער תומ רקיעבו ,סואסידוא הווחש תונושה תואקתפרהה .וב תויהל רתוי בוט

 יפ לע ףאו ,םייחה םלועב םיתמה ןורכיז אשונב קוסיעל סיסבכ ןאכ תושמשמ ,לואשל

 ןמ םיבשה ,תאז תמועל ,ונא־וננמזב .ותיבל רוזחל וילע םיישקה תורמל יכ ןיבמ אוה ןכ

 .התיבה םתרזחב םישקתמ תוברקה

 .סואסידוא לש ודיקפת הנתשמ (1970) 'השדחה הקתיאמ תומושר' רישה ןמ לחה
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 לש ותומד .רתוי ימיטניא השענ וב קוסיעהו ,ללכל גוצייכ דוע שמשמ וניא אוה תעכ

 תבצומ - (279 ימע) 'סואסיך1א 1מכ' - דבלב תחא םעפ הז רישב תרכזנה ,סואסידוא

 הז רישב סואסידוא לש ותומד לש ישארה ןייפאמה .רשה־ינאה לש ותומדל הלבקהב

 םהש ,םינבל ליבקמה ,םוכמלט תמועל - תואקתפרהה תדומל ,תרגובה תוהבאה אוה

 'הגלפה' רישב םג .םהיתומשב רישב םירכזנה ,ויזו רואיל ,ומצע ןתנוי לש וינב השעמל

 ןיב איה האוושהה ,ןאכ .םיב גילפמה סואסידוא לש ותומד םע רשה־ינאה ההדזמ (1984)
 ןמזה םיב הגלפהל למס איה רישב הגלפהה .ייחא' הנוכמה ,סואסידוא ןיבל רשה־ינאה

 שקבל' :הבותכה הלימה ךרד איה וז החכש חצנל ידכ תעצומה הדיחיה ךרדהשכ ,החכשהו
 / לוחב ץענהל טושמכ / םיבר םימ לע ףצק ראשהל / הלמ לש ףצ שךןל לע הלצה

 םיב גילפמה ררושמה ןיב תרצונה תוהזה 5.(34 ,1984 ןתנוי) 'םיבצחכ / קוחר ןיבלהל

 הריציב זחאיהל ךרוצה ןמ תעבונ ,ויתסב םיב אוה םג גילפהש ,סואסידוא ןיבל ויתסב

 והשעמל רוכזא םושמ שי 'לוחב ץענהל טושמכ' יומידב םג 6.ןורכיזבו טלפמכ תירישה

 ידכ ,ןורחאה הז לש ותשקבל ,המדאב תמה רונפלא לש וטושמ תא ץענש ,סואסידוא לש

 'ודער'ש שממ לש םיבצח םתוא ,ןכאו ,םיבצחב לוחב ץעננ טושמה .ול הבצמכ שמשיש

 םישענ - (309 ימע) 'םיחרופ םיבצח ודער חטב ךל םג' - רישה תישארב סואסידואל

 דדומתהל ןויסינה ,ןכ םא .ןורכיזה ןומט הבש ,קוחרמ הניבלמה הלימל ,יומידל ופוסב

 אוהש ,סואסידואל האוושהב אקווד יוטיב ידיל אב הביתכה ךרד החכשה םעו תוומה םע

 .תירמוחה הרישה תוכזב ,םלועה תורפסב רתויב רוכזה רוביגה ילוא

 ותקלצ - האסידואה ןמ חוקלה ףסונ ביטומ עיפומ (1988) 'תקלצה לע רומש' רישב
 היליקירבא השישקה ותנמוא ינפב תיתימאה ותוהז תא הריגסמה איהש ,סואסידוא לש

 תודלי ןורכיזל תישחומ תודע םג איה תקלצה .(רשע העשת ריש) ונומראל שפוחמ ואובב

 ,התיבה רוזחל דדונה סואסידואל ארוקה ,ןתנוי לש ורישב .סואסידוא לש ההזמ ןמיס םגו

 :וליצהל ידכ וב שיש דיחיה ההזמה ןמיסה איה ,אסיג דחמ .הלופכ תובישח תקלצל שי

 ;(118 ימע)'תקלצה לע רימש י - דגבמ וא תוממ ךתוא ליצת אל רבכ / הקךצ םוש םש'

 :התיבה בושל וחירכמו תיבה תא סואסידואל ריכזמה דיחיה ןמיסה איה ,אסיג ךדיאמ

 אמא ךל הריאשהש וז ,רמשמ ליכמ רימש תקלצה תא לבא

 ריתוה הבואכמש ןורחא ןמיס ,הודכשמ ךליצהל

 םימחרה־לוטנ ףוחל ךתוא ריזח?ש אוה

 (םש) .רבח ילב דסח ילב

 / הלמ לש ףצ שךןל לע הלצה שקבל' :רישה םויס לש הנוש חסונ אבומ ברעה תומכב סירייפ הפוסאב 5

 .(309 ימעז 'םיבצח? / קוחר ןיבלהל

 ונב תא ןתנוי לכש הבש ,םירופיכה םוי תמחלמל זמר הארנה לככ אוה רישב רבוטקוא שדוח רוכזא 6

 .רואיל
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 קחשמה םת' - 'קחשמ' םשב ןתוא הנכמ רשה־ינאהש ,תופלוחה תואקתפרהה תמועל

 לש וייחב דיחיה עובקה טרפה איה תקלצה - (םש) 'תומחלמב ,םיבהאב ,ץע־יסוסב

 דיחיה רבדה איה ,םידודנה תונשבו ,תודליהו תיבה ןמ דיחיה ןורכיזה איה .סואסידוא

 ־לוטנ ףוח'ה אוה תיבהש יפ לע ףא ,התיבה סואסידוא תא ריזחיש חוטב ןגועכ שמשמה

 הנניא ןתנוי לש ורישב תקלצה ,האסידואב תרכזנה תישממה תקלצל דוגינב ךא .'םימחרה

 ןייצמש יפכ ,התיבה בושל סואסידואל םורגיש םאהמ ןורכיז אלא שממ לש תקלצ חרכהב
 לש ותקלצ תודוא לע ןתנוי ןתנ לש ורישב' :'תקלצה תא רומשל' ורמאמב ימדק לאיחי

 רישב ךא ,תואיצמה םלועב ישחומ רבד איה תקלצ :ידמל ץופנ סכודרפ טלוב סואסידוא

 זוחמ לא ,ורוקמ לא רוזחל םדאה תקושת אוה ועמשמש ,ילסרבינוא למסל תכפוה איה

 .(18 ,1989 ימדק) 'שומימ־תב אהת אל םלועל וז הקושתש ,ול רורב םא םג ,תודליה

 ץיקב ובתכנש םירוזחמה דחא ,(2004)'םיה ךרדב ינירוטנסמ' ןתנוי לש רחואמה רוזחמב

 לש לבוחה בר המודמ 'הסורמא הססנירפ' רישב .םיריש ינשב סואסידוא רכזומ ,2002

 חלשמ אוה סואסידואלו ול ףתושמה .(409 ימע) 'הסורמאה לש סואסיךוא [...]'ל הניפסה

 סואסידוא אוה סוירטימיד לבוחה בר םלוא .ןוכיתה םיב םיגילפמה םי ישנא םהינש :םדי

 הבהאה' :רמוא אוה ךכל עדומ ותויהבו ,ותויפוסניא לע םיל רכמתמה הז ,דימת דדונה

 ופוס םיל רכמתמש ימ ,תורחא םילימב .(םש) 'םיב תרמגנו / הליחתמ / סוירטימיד לש

 לש וידלי אלא ונניא ,תאז תמועל ,'ונחנא' .הדיחיה ותבהא אוה םיה יכ ,םיב ול אובי

 :הקתיאל רוזחנ ןכלו ,סואסידוא אוהש ,סוירטימיד

 ,סואסידוא לש םידליה ,וגימא ,ונלב אולה [...]

 הדיגבמ ונליצתש ,תקלצ וזיא בלב וא לגרב ונל הרומש דימת

 הבהאה לש הקתיאל ונתוא ריזחת!

 וםש) .הדיחיה ,תינפוסה

 תא הכשמש איהו ,םאה לש התבהאל ןורכיז התייה 'תקלצה לע רומש' רישבש ,תקלצה

 הבהא התוא ,'הדיחיה ,תינפוסה / הבהאה' ןורכיזב הז רישב תפלחומ ,התיבה סואסידוא

 ךלוהה ןמזל הדיחיה הבושתה איה ,הז םיריש רוזחמב ןושארה רישה ,'ןורחא ףדצ' רישבש

 םימגפל תעדוי הבהאה / קרש המ תא ילינגו [...]' :ףוסהו הלילה ינפמ דחפלו רצקתמו
 ;תישממ־תינפוג הנניא תקלצה 'הסורמא הססנירפ' רישב םג .(408 ימע) 'ררושמל תתל

 ויתובהא ומכ) הדיגב ינפמ רשה־ינאה תא ליצהל הדיקפתו 'בלב וא לגרב' היוצמ איה

 ,תינפופה' הבהאל ,הקתיאל התיבה וריזחהלו (יקריקלו וספילקל סואסידוא לש תונמדזמה

 תא ללוחתש איהו ,רשה־ינאה לש ובלב הטרחנש הבהאה ןורכיז איה תקלצה .'הדיחיה

 .התיבה ותרזח

 לש ומשש 'םיה ךרדב ינירוטנסמ' רוזחמב ינשה רישה ,'סואסידוא ופורפא' רישב

 ובש ,הבישה ביטומל ןתנוי רזוח ,רוזחמב םינורחאה םירישה דחאו ,וב רכזומ סואסידוא

 :התיבה הרזחה עסמב סואסידוא לש ותוהתשה תרבסומ תעכ .רתוי םימדקומה וירישב קסע
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 םא ,רמולכ .(411 ימע) 'ומצ? תא חיכשל / םייאה ןיב הסנז? רבגה !יח היורזקמ תאצל'

 לע עיפשמ המחלמה ןורכיזשכ ,םידודנה רחאל התיבה הרזחב וקסע םימדקומה םירישה

 היחנ ול') ךשמיהל םיבייח סואסידוא לש הרגשה ייחש הרכהבו ,םוימויה תרגשל הרזחה

 וכרדב ההתשה סואסידוא :ותבישב בכעתה םואסידוא עודמ רבסומ תעכ ,('הגונה הרישב

 עסמה .(םש) 'תומחלממ קיר התיבה בושל / ,יקנ ולש הקתיא לא אובל' ןוצרה לשב

 המחלמה ימיא תא קוחמל ןויסינ ויה תונוש תואקתפרהו םינוש םייא ןיב תוטטושהו ךוראה

 :םייחל תורסמתה תועצמאב

 טאל רותל [...]

 ,ויתובהא־יצרפמו ,ולש םיתיזהו יא לכ

 ,המךאה־ילא :וילילאו יא לכ ,םישנה ,ןייה
 ,המחלמה ילא ,םיהו שמשה ילא
 ןמזה ילא .הבהאהו תומה ילא

 (םש) ...הלגח שמש ףוטש :סופמילואה לש יהולאה באפב רכתשהל

 הבהאה ,המחלמה ,םיהו שמשה ,המדאה) םיעיצמ םייחהש המ לכל תילאטוטה תורסמתהה

 תואקתפרההו ,(םש) 'המחלמה תונש עשת' ןורכיז תא תיחמל הדעונ (תוומה וליפאו

 הביתכה םא .תונורכיזה תקיחמ אלא הניא ןתרטמ ,ןהב תונופצה תואנהה לכ לע ,תונושה

 לע ןורכיזה תא שטשטל הדעונ םייחל תילאטוטה תורסמתהה ,ןורכיזה תא רמשל הדעונ

 תמייק ,ךרדה תואנהל תפרוג תורסמתה עונמל ידכו .התיבה הבישה תא רשפאל תנמ

 .השיאה תבהא וזש ןיבו םאה תבהא וזש ןיב ,תיבה ןורכיז :חא ררועל התרטמש ,תקלצה

 לע םירישל ןיפיקעב רושקו ןתנוי לש םיירמוחה םירישה תצובקל ךיישה ףסונ ריש

 הרופיסבו התומדב קסועה ,(1970) 'השפנל השיא ,ושפנל שיא' רישה אוה סואסידוא

 תא ןירשימב רכזאמ וניא ,תנקדזמה הבהאה לש התוהמ וניינעש ,רישה .הפולנפ לש

 ,האסידואב .הבהאל הרופטמכ המירפהו הגיראה רופיסב שמתשמ אלא ירמוהה רופיסה

 תא בכעל דעונש ,המירפהו הגיראה השעמל התוא האיבמ סואסידואל הפולנפ לש התבהא

 הבהאה :הנוש תועמשמ הז השעמל תסחוימ רישב ךא ,לעבל םינתחה ןמ דחאב הריחבה

 טרפ ףיסוהל ןתנוי רחוב הרופטמה תא קימעהל ידכ .ומרופ ןמזהש ןשיה גיראה איה

 עבצ אוה םודא ,עודיכו - 'םודא אוה גיראה לש ועבצ יכ ןייצמו האסידואב רכזנ וניאש

 ונל ברעי ךיא [...]' ,ןכ לעו ,ררופתמו ןשי גירא ןה תונשיה הקושתהו הבהאה .הקושתה

 לכה' ,הנניא רבכ הבהאה ?(227 ימע) 'ןשיה הבהאה גירא הזב / םחי. ךיאו קתמי ךיאו

 הבהאה גיראש יפ לע ףאו ,(םש) 'ןקורמ שפנה ךזנגו / המותח ונלש האסידוא! / רמגנ

 שיא / ד־זב ןאכמ ונתכלב' :ודועיי תא אלמל לגוסמ וניא רבכ אוה ,ףשוכמו םודא ןיידע

 הפולנפ תגרוא סורמוה לש ורישב' יכ ןתנוי לש וריש לע וירבדב ןעוטה ,קקח רופלב ירבדכ אלש 7
 .(63 ,2004 קקח) 'ןבל גירא
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 ;תירופטמ תיתשת אלא וניא ירמוהה רופיסה ,רומאכ ,ןאכ .(םש) 'השפנל השא / .ושפנל

 תדגונמ טעמכ ךרדבו וכותמ דדוב ביטומב םא יכ ומצע רופיסב שמתשמ וניא ןתנוי

 ,תונמאנלו הבהאל למס םה ,הרתההו הגיראה ,הפולנפ לש הישעמ ,האסידואב :רוקמל

 ,הבהאה אוה םלשה גיראה ,ןתנוי לצא וליאו ,המירפה ךילהת ללגב אקווד תושגדומה

 .הבהאה לש התוררופתה ךילהתל ליבקמ המירפה ךילהתו

 סורמוה

 םניאש םיריש םג םייוצמ םיירמוהה םיסופאה תא םירכזאמה ןתנוי לש ויריש תצובקב

 הברה אלש ,סורמוה .ותרישלו ידגאה רבחמל םא יכ אקווד ומצע סופאל הקיז םימייקמ

 םינומדקה םינוויה רבכ .יביטמיטלואה רצויכ תיברעמה תוברתב ספתנ ,וייח לע עודי
 היהש םשכו' :םינטייפל תפומ לעכ וילע בתוכ ז\7ימ*ופב וטסיראו ,'ררושמה' והוניכ

 באכ סורמוה לא סחיה .(35 יוש ,ד קרפ) 'םילענ םינינע יבגל םינטייפה שאר סורימוה

 הקיטנמורה תפוקתב דואמ םצעתה ,סנסנרה תפוקתמ לחה קזחתהו ךלה רצויל סופיט

 סורמוה לש ותומדש םירופיס ינש בתכ סחרובשכ ,םירשעה האמה דע ךשמנ השעמלו

 Bigraphy' הרמאמב ןיילו'ז קינימוד תבתוכש יפכו .'תוומלאה ןב'ו 'רצויה' :םזכרמב תדמוע
of an Immortal', 

In 'El Inmortal,' the fictional biography becomes a voyage through literature; in 'El hacedor' 

it is platonic myth of literary creation. Both protagonists appear to be allegories of the 

.(136 ,1995 'author', whom Homer has come to epitomize (Jullien 

 אבה עטקה ןמ .קהבומה ררושמה לאכ סורמוהל תוסחייתה אוצמל ןתינ תירבעה הרישב םג

 ומוגרת תחיתפב וטומכ שמשמה ,'...םולכ ןיא ילשמ יל - ינא' יקסבוחינרשט לש ורישב

 :םיררושמה ריכב תא סורמוהב האר אוה ףאש תוארל ןתינ ,הדאיליאל

 ,ויךך1שמ3 ןושאר ,וינב ריחבל דובכ

[".] 

 העפי־סלוע הזוח הז םיניע־םותש

 ,האור ןיע והמכ היכ דע התאר אל

 הניגנמכ םילמ קצ; רשא שיאה

 הנפד־ילע ריתכמ ,תוננך־ףסכמ

 .רמוה ארק רשא ,ןוליבי אל דעל

 .ררושמלו רצויל סופיט־בא ןימכ סורמוה לש ותומד העיפומ הבש ,ןתנוי תרישב םג ךכ

 תוקיזה ךרד יכו יטאופ־סרא הווסמ ןיעמבכ וז תומדב שמתשמ ןתנויש רמול ןתינ השעמל

 דבור ףיסומו הרישה לש הדיקפת לע אוה־ויתונויער תא עיבמ אוה ותרישלו סורמוהל

 םתס ונניאו וינפ לע תמיוסמ הכסמ םש ררושמה םא' ,םולב־ןוטרק ירבדל .ותרישל ףסונ
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 וא תירוטסיה (ןמזוגה הנח־רב־רב הבר ,דוד ,ףסוי) העודי תומד אלא ,"רישב רבוד''ה

 םלש ךבדנ ןאכ ףסונ ירה ,הרישה לע רישב רבדמ אוה רשאכ ,(איבנה ,ןצילה) תילמס

 םירמאנה וא םירחא םיררושמ לע םירישב ,ןבומכ ,רבדה טלוב דחוימבו ,ארוקה לע לעופה

 ,ןכאו .(20 ,1982 םולב־ןוטרק) 'רבחמה לש ונמז ןב אוהש ןיב ,ןומדק אוהש ןיב ,םמשב

 םייטאופ־סרא םירישכ ותרישבו סורמוה לש ותומדב םיקסועה וירישמ המכ האר ןתנוי

 םיריש .(1996 ןתנוי)'הרישה לע םיריש רחבמ'כ רדגומה ,זנירייטה רמה ורפסב םתוא ץבישו

 - 'ןמזה ילג לע רמזיו 'היורטמ הנלה רויצ' ,'רמוה' ,'השדחה הקתיאמ תומושר' - הלא

 םנמאש ,ליעל ונודנש 'הגונה הרישב היחנ ול'ו 'הגלפה' םירישה דצל הז רפסב וללכנ

 .םיירמוחה םיסופאל הרורב הקיז םהב תמייק ךא םיקהבומ םייטאופ־סרא םיריש םניא

 םידקומ השולש םייוצמ הללכב תיטאופ־סראה הרישב יכ תנעוט ןמפירב הלארא

 הרושקה ןתנוי לש תיטאופ־סראה ותרישב ךא ,ארוקהו רישה ,ררושמה ,םייטאמת
 הרידגמ ןמפירב .רישהו ררושמה :םידקומ ינש קר ללכ ךרדב םייוצמ ותרישבו סורמוהב

 :ךכ הלא םידקומ ינש

 תויוסחייתה לש לודג ןווגמ הלגמ ,תוירוגטקה שולשב םירושקה םיטוטיצב ינושאר ןויע
 טופישה תדמעב ןהו ,רישב תלפוטמה תיטאמיתה תיווזה םצעב ןה אטבתמ הז ןווגמ .תויטאמית
 ,ודיקפתו וישעמב ,ויפואבו ותומדב ,ותוהימב םיקסוע - ררושמב םירושקה םיטוטיצה .תחסונמה
 ,ותוהימב םיקסוע - רישב םירושקה םיטוטיצה [...] הרבחב ומוקמבו ררושמה לש ותוכמסב

 .(120-119 ,2001 ןמפירב) רישה לש וחוכו ויתולבגמב ,ותביתכ ךרדב ,ותדיל ןפואב

 םהב ןיא יכ הלגמ םזכרמב תודמוע ותרישו סורמוה לש ותומדש ןתנוי לש וירישב ןויע

 ררושמכ סורמוה לש תידגאה ותומד .ותרישל ררושמה ןיב תיעמשמ־דחו הרורב הדרפה

 רויצ' רישב ,לשמל ,ךכ .ונורוויעמ תורישי םיעבונה הינייפאמבו ותרישב תלברעתמ רוויע

 תורודל המחלמה תא חיצנמה רוויעה ררושמה לש ותומד העיפומ (1962) 'היורטמ הנלה

 םא יכ ןאכ תראותמ המצע המחלמה אלש הלגמ רישה לש ותרתוכ רבכ םלוא ,םיאבה

 וקלח .םירוט השיש ןב דחא לכ ,םיווש םיקלח ינשל קלחתמ רישה .הנלה לש רויצ

 :היורטמ הנלה לש רויצה רואית ,סיסרפקא השעמל אוה ןושארה

 רוכשה הפוגו תגגוח הפיה הנלה

 רואמו םדמ

 ,ןויליא לש ,רמתמ אוה תומוחה ןמ

 טנופסלהה דע

 .רחשו קיריו םידאב

 (310 ימע) .רושימב ומחלנ םימעה

 רואיתב אלא הנלה לש יטסילאיר רויצב רבודמ ןיא יכ הלגת רויצה רואית לש הניחב

 רוכישה ףוגה .הללגב המרגנש המחלמה ןיבל תגגוחה הרוכישה הנלה ןיב דגנל אבה

 תעגונ־אל־תעגונה המחלמה לע ףיקשמ ומכ השעמלו תומוחל לעמ רמתימ ריאמו םדמ
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 היעבצ םג .רושימב הטמל םימחלנ 'םימע'ה דועב תומוחה לעמ קחרה היוצמ הנלה .וב

 רויצב םהל םיפצמ ונייהש םיעבצה םניא - רוחשו קורי ,םודא - תגגוחה תומדה לש

 .יתשוחת אלא יטסילאיר אל ןפואב תראותמ הלוכ היצאוטיסה ,השעמל .הנלה תא ראתמה

 ,רוויעה ררושמה .רויצה לש הז רואיתל ירשפא רבסה יוצמ רישה לש ינשה ויצחב

 תורודל רמשל ודיקפת ;המחלמה תוארמ תא 'שונא טרחב' בתוכ וניא ,'רמוה' ןאכ הנוכמה

 ריבעמ ,טשפומ לוקה .היתולוק תא םא יכ המחלמה לש תישממה הנומתה תא אל םיאבה

 איהש יפכ המחלמה תא רייצמ וניא אוה ,רמוה יפ לע רייצמ דייצהשכ ,ןכ לעו ,השוחת

 יפ לעו היתולוק יפ לע :רוויע ררושמ ידי לע תספתנ איהש יפכ אלא םייניעב תספתנ

 תועצמאב שגדומ רויצה ןיבל תירמוחה הריציה ןיב רישיה רשקה .םיררועמ םהש תושוחתה

 ספתנ אוהש יפכ ,ררושמכ סורמוה לש ודיקפת .ריצמ - רמואש - רמוה :שלושמ זורח

 אוה הבש ךרדה םלוא ,ואוביש תורודה ןעמל תולוקה תא בותכל אופא אוה ,הז רישב

 ,רומאכ ,ול םרוג ונורוויע ירהש ,תוארמה ךרד ,תיטסילאיר ךרד הניא ןורכיזה תא ריבעמ

 .וב םיררועמ םהש תושוחתה ךרדו עמוש אוהש תולוקה ךרד םירבדה תא ריבעהל

 םיירמוחה וירישל רתויב םיאתמה גוסה ;הריש לש םינוש םיגוס ןיב הניחבמ ןמפירב

 אשומ־תריש' :'תיטאופ־סרא אשומ־תריש'כ הלצא רדגומה הז אוה ןאכ םינודנה ןתנוי לש

 ;תויומדכ ארוקב וא ררושמב ,תינורקע ,תקסועה הריש התוא ,אופיא ,איה תיטאופיסרא

 .'דכו (בשחמ רינ ,ןורפיע ,טע) הביתכה־יעצמאב ;תרוקיבה ןיבל ררושמה ןיב סחיב

 תומייוסמ תוניחבמו ,תינושל הייווהכ הרישל ץוחמ םייוצמ הלא ןוגכ םיריש לש םהיאשומ

 תדקמתמ הנניא ןתנוי לש ותריש .(129 ,2001 ןמפירב)'תרחא אשומ־תריש לכל םימוד םה

 הכסמכ סורמוה לש ותומדב וקוסיע .תקהבומ הריש־אטמ הנניא איה ןכ לעו דבלב הרישב

 ילג לע רמז' רישב .םירחא םיאשונב וקוסיעמ קלח ללכ ךרדב אוה ררושמכ ולש־ותומדל

 אוה רישב הדיקפת ,בושו ,ןורחאה תיבב קר סורמוה לש ותומד העיפומ ,לשמל ,'ןמזה

 םיה לש תקסופ יתלבה העונתהש ,ןמזה .חוכשל אלו רוכזל :אוה רשאב ררושמה דיקפת

 :לוכה חיכשמ - רישה לש ותרתוכב עיפומ 'ןמזה ילג' ףוריצה ןכ לעו - ותוא תלמסמ

 ומכ םיפלוחה םיבוטה לש םתומ תא ,סואסידוא לש ותכל םע וספילק לש בלה באכ תא

 :ררושמה אוה רכוזש דיחיה .יפויה

 יתלה תפש לע רשא דע ,סורמוה ,ןשיל םהל ןת

 םיפחשכ ועיגרי םש ,חטבל ליכה וחכשי

 התמש םתבהא םע ,סירמוה ,םינטיפה קר

 (311 ימע) .םיבוצע םירטמסקה רפסה ךות לא םירש דוע

 תא המע האיבמה ,החכשה תא רשפאל סורמוהב הריצפמ רישה לש ןורחאה תיבב היינפה

 ,םירטמסקהה תריש תא םררושב ,םירכוזה הלא םה ,םתוהמב ,םיררושמה םלוא .עגורה

 ,םיירמוחה םיסופאה תא תנייפאמה ,תנגרואמה ,הרודסה םירטמסקהה תריש .סופאה איה

 תדמוע ןמזה־םיה תעונת .ןורכיזה תא תרשפאמ איה אקווד ;רדסו ןוחטיב ןתנויל העיצמ
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 תילאטוטה הקיחמה תא םישרמ םניאו םירכוזה ,םירטמסקהה לש םתועיבקל דוגינב

 לוקש רישהש יפ לע ףא יכ ןייצל שי הז רשקהב .החכשה רהנ אוה ,ינולה רהנ רשפאמש
 תיפאה הרישה תא ןייפאמה יליטקדה רטמסקהב לוקש אוה ןיא ,רודס לקשמב ובורב

 ירהש ,הליחת הנווכב רחבנ הז לקשמ יכ ןכתיי 8.יאכורט רטמטקואב אלא תירמוהה

 .העובקב תספתנ תירטמסקהה הרישה וליאו םיכפכפהה 'ןמזה ילג' לע רבדמ ובורב רישה
 ,םהבו - םלוכ םיררושמל םופיט־באכ שמשמ סורמוהו ,רומאכ ,םירכוזה םה םיררושמה

 .ומצע ןתנוי ,ןבומכ

 ,תועיבקה למסכ ,הביצי הניגע תדוקנכ רוויעה ןטייפה שמשמ (1962) 'רמוה' רישב םג

 תא הכבמה ,וספילק תדמוע ןושארה תיבה דקומב .םלועב םייוניש ללוחמה ןמזה תמועל

 אצמת דוע וספילק יכ ונל חטבומ ינשה תיבב רבכ ךא ,הנממ סואסידוא לש ותכילה

 תיבב םלוא ,המחנ ומע איבמ ,תקסופ יתלבה ותונתשהב ,ןמזה ,הרואכל .רחאב םימוחינ

 םיעלסהש ןוחטיבה ;םיעלסב יוצמה רמוהל םיקוקז םה יכ רישב םירבודה םילגמ ישילשה

 הלגמ יעיברה תיבה .ררושמה תא םינייפאמ ,רעוסה םיה תמועל ,םתוביציו םיקפסמ

 ימע) 'שישיה ,קוצ ומכ הפוצ אוה' :קוצל המודמ אוהש םושמ םיעלסב יוצמ רמוה יכ

 דצב םלוא ,תוביציה איה ררושמה לש ותומדב תטלובה הנושארה הנוכתה ,ןכ םא .(308

 םיתבה ינשמ הלועש יפכ ,תפסונה תטלובה הנוכתה ,הלש אצוי לעופכ וא ,תוביציה

 הבשקהל ררושמה תא בייחמ ןורוויעה .הבשקהה תא הוולמה הקיתשה איה ,םינורחאה

 - וביבס תולוקל תיפוסניא
 .הריציה תא תרשפאמה איה־איה םיה לש ולוקל הבשקההו

 ,םירטמסקה בתוכה ,רוויעה ןטייפה .םיה לש ולוק תא תפקשמ ררושמה לש ותריצי

 תוניגנמ / םישחול םי לש םירטמסקה' :עבטה לש הלודגה הריציל ילכ ןיעמכ שמשמ

 ,העימשב ףלחומ ,איהש תומכ תואיצמה תא תואורה ,םייניעה ןורוויע .(םש)'רועה ןטיפל

 .ףלוחה ןמזל רבעמ איהש הריציה תרצונ ךכו ,תוארמל רבעמש םילילצה תא תטלוקה

 אוה הבש וזל תדגונמה ךרדב ררושמה ריוצמ יעיברה תיבבש ןייצל ןיינעמ הז רשקהב

 :ישימחה תיבב ריוצמ

 יעיבר תיב

 שישיה ,קוצ ומכ הפוצ אוה

 םישףחה ינפ ומכ וינפו

 .רבךמ םיהו םיקתושה

 ישימח תיב

 ,בישקמו ןקזה בישקמ אוה

 םישחול ם; לש םירטמסקה

 •רועה ןטיפל תוניגנמ

 ותריש היפל הנקסמה תא םיצעמו ישימחה תיבה לא ליבומ יעיברה תיבה ,השעמל

 םיה תריש לש הרבעהו הבשקה לש םא יכ הייפצ לש האצות הניא רוויעה ןטייפה לש

 .תירישה הריציה ךות לא ,ןמזה תא תחצנמה ,תיפוסניאה

 .םירישה ילקשמ רבדב םייניעה תוריאמ ויתורעה לע ינגור יגח ריידל תודוהל ינוצרב

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 18 Aug 2015 18:46:52 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ריירב־'ץיבולפוק תנע 298

 ילפממ ,ויזו רואיל ,וידלי םע ךרעש עסמ ןתנוי ראתמ 'השדחה הקתיאמ תומושר' רישב

 םהב העבטש הקתפרהה תא .הגויק םגאה תדג לע היוצמה וז ,השדחה הקתיאל הרגאינה

 :האסידואה ירוביג לש וזל המדמ אוה המתוח תא

 יריר? הזה שיאה תא ביתכ

 םירועו םישרח ויהש םירחאה לכ ומכ

 המוד והזעמ םהלש הןלתיאב עראש וא

 (279 ימע) .רמוה וא סוכמלט וא סואסידוא ומכ

 ,רשה־ינאה םה עסמב םיפתתשמה' :תולעופ תושפנ עברא רישב ההזמ ץיבורוה הילט

 תויומד םתשולש - ריעצה ויזו רוכבה רואיל - םהיתומשב םירכזנה ,םייגולויבה וינב

 ןדיצלו ;תוילאיר
 '"ויריש ינורחא תא ולמלמ? םש היה ןקז תלהק" ך"נתה ןמ תומד -

 תויומדה שולש .תולעופ תושפנ שולש קר שי רישב ,יתעדל םלוא .(192 ,2006 ץיבורוה)

 סוכמלט ,ןתנוי אוה םואסידוא :רישב תויומדל תוליבקמ ןאכ תורכזנה האסידואה ןמ

 לש ותומד .שחרתמה תא דעתמה יאנמויה אוה רמוהו ,ויזו רואיל ,םינבה ינשל ליבקמ

 םייחה יאלמ םיריעצה וינב תויומד תא דימעמה ,ומצע ןתנוי לש ותומדל הליבקמ תלהק

 ,וייח תא וידלי ינפל ראתמ ךכ רחאו ,ררושמה ,ןקז תלהק תומד ,ולש־ותומדל דוגינכ

 ,('ןטקה יבוהא ,ילש ידנולב ,דלי םעפ היה תלהק םג') תודלי :תופוקת שולשל םיקלוחמה
 ,הנקזהו ,('םיגמלאו תוירכנ םישנ אלמ ,הימלש ,הימלש / ;ומי וילא המה ותורבג^') תורחב
 האסידואב ראותמה ,םוכמלטל םיליבקמ ,םתויח אישב רישב םיראותמה ,םינבה .הווהה

 דומל םואסידואכ דחא דצמ ראותמ ,תאז תמועל ,באה .תורגבל עיגהש ריעצ םלעכ

 ררושמה לש הווהה ןיב רוביחה לע .םיריש למלממה ןקז תלהקכ ינש דצמו תואקתפרה

 וישכעבו ןאכב תנגועמה תרגסמה' :ךואר־זרמר הליג תבתוכ ירמוהה םופאה ןיבל וידליו

 .היווחב ךדיאמ תופתתשהו דחמ תוננובתה לש תינמז לע הביטקפסרפ ןיעמ לא תחתפנ

 לש השוחת רצוי ,ךדיאמ ינמז־לע ףתתשמכו דחמ ינרדומ הפוצכ ,רישב הפוצה רבדמה

 'ותוידוהי תקמעתמ הז ךילהת ךשמו ךות ;המצע םע תלתפנה תושונאה םע תוהדזהו ךשמה

 .(1 ,1975 ךואר־זרמר)

 וידליל באה ןיבש רבשמה תא תלמסמה ,הרעס תללוחתמ םילפמה תא םתביזע רחאל

 :הרעסב םתריס תאו םהיתוכח תא םידבאמ םהו ,ול םיעמשנ םניאש

 ינא יתייה הזו תוקעצ ועמש הלילה תדר םעש ביתכ

 הריסה תאו תוכחה תא חורה ף'ח!?ב ינב לא יתקעצש

 הרעסה ןודןקתש ינפל יתננחתה ופסא
 (278 ימע) [...] ,םינבה טפשמ? •ופסא אל

 ,ול עמשיהל םיברסמ םינבה ,('הךי?סה ןחקתש ינ?ל [...] ופסא') תוביציל ןנחתמ באה

 :תולאש לואשל אלב ותביתכב םירבדה תא ראתל שקבתמ יאנמויהו
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 ,תומושך לש ןביטב ןיבמ התא המ ,יאנמוי ,לאשת לא
 בתוכ בתוכ ,לכה ךסב התא ימ

 קחמנו ךלוה קחרנו ךלוה לכה תויהבו
 ךמש ־לפא ,ךכש ולפא

 (םש) .םיננעב שזנשה האבו םיעבצה םינתשמו

 םיעוריאה תאו ןופיסה יבג לע שחרתמה תורודה רבשמ תא דעתל הווצמ יאנמויה

 הדימב ריכזמ יאנמויה לש הז ודיקפת .היתובקעב חזמה תפצהו הרעסה - םייטמוארטה

 רשפאל אל ידכ .םירבדה ןורכיזל ילכ שמשל :'רמוה' רישב ררושמה לש ודיקפת תא הבר

 יאנמויה שקבתמ רישה ךרוא לכל ,ןכאו .בתכב םתוא דעתל שי םירבדה תא תונשל ןמזל

 תא תראתמה הלימה תלפכהו ,רישב םימעפ שש עיפומה ,'ביתכי יוויצה .עסמה תא דעתל

 היפל ,איה םג הלופכה ,הרימאל םידגונמ הלא לכ - ('בתוכ בתוכ') יאנמויה לש וישעמ

 אוה ,יאנמויה אוה בתוכה יכ םיאור ונא בוש .(םש) 'קחמנו ךלוה קחךנו ךלוה ליכה'

 תא תקחומה תיפוסניאה ןמזה תעונת ינפב ןגוע שמשל ודיקפתו ,סורמוה אוה ,דעתמה

 יפכ ,תואיצמב ללוחתהש עוריא ראתמה ,הז ריש םג .םישחרתמ םהש רחאל תוערואמה

 שקבמ רשה־ינאה ירהש ,העימשה שוחל רשקנ ,דעתמה־ררושמה ידי לע הספתנ איהש

 תדר םעש ביתכ' :המצע תושחרתהה תא אלו ,תושחרתהה תולוק תא דעתל יאנמויה ןמ

 תא ראתל לגוסמ ונניא ,רוויעה ררושמה ומכ שממ ,יאנמויה .(םש) 'תוקג?צ ועמש הלילה

 .'ךשחבו [...]' ,'הלילה תדר םע' שחרתמ לוכהש םושמ קר ולו ,ןיעל תיארנה תואיצמה
 בתוכה ,'רמוה' רישב ומכ ,בוש .'םיךועו םישךח' ויהש םירחאה לככ והומכ יאנמויה

 ןכתיי .עמשש תא בותכל ארקנ אוה תאז לכבו ,שריח םג אוה ןאכ ךא ,רוויעכ ראותמ
 םשכ ,ולש תימינפה העימשב תעלבומ איהש יפכ תואיצמה תא בותכל שרדנ ררושמהש

 עובנל ותביתכ לעש ןיבמש ימכ רוועתמה סורמוה תא ראתמ 'רצויה' ורופיסב סחרובש

 9.ויתונורכיזמ

 םג עיפומ הרומישל ילכ שמשמו תיארנ־אלה תואיצמל יוטיב ןתונש ימכ רצויה לש ןפה

 סורמוהב ליחתמה ,הז רישב .(1979) 'הקיתע תיךמוהב' םילימב חתופה תרתוכ רסח רישב

 הלועו ץצ ,(68 ימע) 'רבדיש םיל תתל / רמוה ומכ / םיצעל םיניע' תורושב ,וב םייתסמו

 תרשפאמה 'הקיתע תירמוה'ה הפשב חתופ רישה .תונורכיז רמשמכ ררושמה לש ודיקפת

 ,ףלוחהו ףצושה ןמזה איהש ,תפצוקו תפטושה תימיה תואיצמה ךותב :'עלסב קיבךל'

 םילמסב ראתמ ולוכ רישה .וב קובדל שיש עלסכ ,ןורכיזה איה ,תירמוחה הפשה העוטנ

 תמועל םלוא ,(םש) 'חלמ לש ןושלב / הקיתע תירמוהב' ,תימי הפשב הריציה ךילהת תא

 אב סיאול החרוח' :ותומדב םיקסוע ףא וירישמ םיינש ,רומאכו ,סחרוב לש ותביתכ תא ריכה ןתנוי 9
 םירייע) 'ילש םירפס דקע' םילימב חתופה רישהו ([338 ימע] 95 ימע ,1979 דל סירייט) 'םימיב

 .([339 ימע] 36 ימע ,1984 ,טיר™.
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 לעופ תומש תועצמאב תראותמה ,םיה תיעקרקמ תונורכיז תאלעה לש תיביטקאה הלועפה

 לעופה תועצמאב תראותמ איהו ירמגל תיביספ איה הריציה תלועפ ,הז תא הז םיפדורה

 :'קתשל'

 הלוצמה לא םיקוצ ררגל ,עלסב קבדל

 םיה תא חידקל

 תפרטנ הניפס ירבש תולשל

 תפז לש תויטרב םהל אפרל

 ףוחל םיעוגעג ףטשל תוצא לש תקרי

 <םש) [...] .קתשל

 תונורכיז תולעהל יביטקאה ןויסינה הנניא הרישה לש תיתימאה הלועפה יכ ררבתמ תעכ

 תירמוהה םייניעה תמיצעב הוולמה הקיתשה אלא ,םאפרלו ,םיה אוה ,ןמזה ךותמ

 הניא ,הריציה תפש ,תירמוהה הפשה .ררושמה לש וטע ךותמ רבדל תואיצמל תרשפאמו

 ןורכיזל תרשפאמה תיביספ הפש אלא םיה ןמ ןורכיזה תא דירפהל הסנמה תיביטקא הפש

 .תוארמה תא בוש םיפילחמ (םיה ירבד) םילילצה .לוכיבכ ,תומוצע םייניעב הכרד ףוטשל

 אל .ויתונורכיזו ויתותוא תא וב ריאשהלו ותוא ףוטשל םיל חינמ םי בלב רקדזמה עלסה

 סורמוה הווהמ הז רישב םג ,ןכ םא .וב תוקבדה םא יכ הריציה השעמ איה עלסה תריקע

 .תיתימאה הריציה תא רשפאמה אוה ונורוויע ;ררושמל סופיט־בא

 הגלפה ראתמה ,'ןורחא ףדצ' רישה ללכנ 'םיה ךרד ינירוטנסמ' םירישה רוזחמב ,רוכזכ

 לע םשומ שגדה םעפה םלוא ,סורמוה לש ומש רכזנ הז רישב םג .םיינוויה םייאה ןיב

 עדויה ,רשה־ינאה לש תוביציה רסוח תמועל ,תירטמסקהה ,תירמוחה הביתכבש תוביציה

 שי' ,יחצנ אוה ירהש ,ץקה ןמ ששוח וניא ןמזה .(408 ימע)'ךלוהו רצקתמ םייחה ליתפ' יכ

 םוינלימה לש ופוס תארקל עסמה ןכ לעו ,םייחצנ םניא םדאה ייח םלוא ,'ןמזל ,ןמז ול

 ןימכ תראותמה ,תירמוחה הרישבש תוביצ־ל עגעגתמ רשה־ינאה .דחפ ליטמ עסמ אוה

 / םירטמסקה לש תוסומכ שולש םיתש' :םדאה יוצמ ובש תיעבמה ימויקה בצמל הפורת

 ןייפאמה ,עובקה לקשמה ,רטמסקהה .(םש) 'תיעבמה ךשחהךומךמ ילוא ונתוא תולאוג ויה

 תואדווה־יאל האופר ןיעמ ,תועיבקו ןוחטיב תשוחת הרשמ ,תירמוחה תיפאה הביתכה תא

 הרישה תא ןייפאמה לקשמכ ןתנוי לש םינוש םירישב רכזנ רטמסקהה .לזואו ךלוהה ןמזלו

 לכב / ,ימ לבא [...]' :ןתנוי בתוכש יפכ ,תילכת ירסח וילא םיעוגעגה םלוא ,תירמוהה

 תירמוחה המחנה וליפא .(םש)'?תירבעב / םירטמסקה םיבתוכ ךיא עדוי ,הזה ימיה בחךמה

 ליתפ' ,רישב ןושארה רוטה לש הניחב .ןורחאה ועסמ אוהש ,הזה עסמב ונממ תענמנ

 ,יליטקד רטמסקהב בותכ אוה יכ הלגמ ,'ם-יה לע דרוי הלילה ,ךלוהו רצקתמ םייחה

 רישה ךשמהב ןעוט רשה־ינאהש לקשמ ותוא ,םיירמוהה םיסופאה תא ןייפאמה לקשמה

 ןושארה רוטה קר יכ הלעמ רישה לש תפסונ הניחבש אלא ,ויפ לע בותכל עדוי וניא יכ
 ףקשל דעונ הנתשמה לקשמהש ןכתיי .ללכ רודס וניא לקשמה וירחא דימו ,ךכ בותכ
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 ןתנוי לש ותרישב למסמה ,ירטמסקהה לקשמל דוגינב ,תוביציה רסח ימויקה בצמה תא

 .תורידסהו תוביציה תא ,טרפב הז רישבו ,הללכב

 הריציה ךילהת .העידיה א"הב ררושמה לש ותומדכ ןתנוי ירישב אופא רייטצמ סורמוה

 הבצמ איה הריציה .העימשה ךרד התטילקו תיארנה תואיצמה יפלכ ןורוויעב ןייפאתמ ולש

 תטשפומ איה העימש ךרד תואיצמה תטילק .ררושמ ידיב הדבועו הטלקנש יפכ תואיצמל

 איהש הריצי רוציל לגוסמ ,תעמשנה תואיצמל לוביק ילכ אוהש ,ררושמה ןכלו ,רתוי

 לש וחורב הטלקנש יפכ תואיצמל רכזו די איה תירמוחה הריציה ,ןכאו .רתוי תישגר

 תועצמאב םיגשומה רדסהו תועיבקה תוכזב רתיה ןיב ,ןמזה תא חצנמה ןורכיז ,ררושמה

 ןתנוי יניעב רישה לש ודיקפת לע .םיטלובה הינייפאממ םהש ,םירודסה םירטמסקהה
 :זול בתוכ

 ,םירישה םצעב םירסמנ םייטאופה םימרוגה וליאו ,ונל םותח םוחת איה תרתסנה היגולוכיספה
 הדיחי תירשפא הלואג לש טקא ןימכ רישה לש היצקנופה תסיפתב ץוענ םרקיע .ונניינעמ םהו

 רישה .(32 ימע ,טירח* םיריש) 'הלמ לש ףצ שרק לע הלצה שקבל' - ןמזה לש ףחסה תמועל

 םילמב אלא םירבדל הנקת ןיאו ,רבועו ףחסנ ראשה לכ וליאו ,הנורחא החוטב הזיחא ןיעמ אוה

 .(114 ,1986 זול) תורבוע ןניאש

 סורמוה תא האור ררושמה יכ תדמלמ ןתנוי תרישב תירמוהה הרישה לש הינייפאמ תניחב

 םצעמ ,ךכ םאו .התוללכב הרישל םגדכ - ותריצי תאו ,אוה רשאב ררושמל םגדכ

 .םתוהמב םייטאופ־סרא םיריש םה הלא םיריש ,ותרישבו סורמוהב קוסיעה

 םוכיס

 רתויב טלובה יונישה .םינשה ךלהמב םיבר םייוניש וללוחתה ןתנוי ןתנ לש ותרישב

 וז המגמ .'ינא'ה תריש ,ישיאה־יטרפב קוסיעל ,'ונחנא'ה תריש ,יללכה ןמ רבעמה היה

 האר זול לש ורפס םנמא .ןתנוי תריש לע זול יבצ בתכש היפרגונומב הבחרהב תרקסנ

 10,ןכמ רחאל ובתכנש םירישב ןויד וב ללכנ אל ,םירבדה עבטמ ,ןכלו ,1986 תנשב רוא

 ןתנוי לש םיירמוחה וירישב םג .םהב םג הכשמנ יונישה תמגמ םלוא
 יפכ ,םישרפתמה -

 םסרפתהש ,רפין־יליבמ םדקומה ץבוקה ןמ לחה ,ולש הרישה יצבוק בור לע ,וניארש

 ,יוטיב ידיל וז המגמ האב - ותומ רחאל רואל אציש ,בריןז\ תגזנבב זגירייט דעו ,1951 ־ב

 תא שרוח ףרוחה' רישב ומכ ,ללכב ברקה ןמ םיבשב םיקסועה םירישמ רבעמב רקיעב

 ןמ בשש ימכ קר אל גצומה ,םואסידוא לש ותומדב םיקסועה רתוי םיישיא םירישל ,'םיה

 בשה דדונל הרופטמכ םירישב םוקמ ספותו ךלוה ישיאה ורופיסש ימכ םג אלא המחלמה

 םיריש ןכו ,(1995) ןטזז\ םיגפ לרערו (1988) ינברה ריק לע םירייס םיצבקב וללכנש םירישל הנווכה 10

 רוא וארש ,ןובזיעה ןמ םירישהו ,ןכל םדוק ומסרופ אלו (2004) ברעה תומבב םירייס הפוסאב וללכנש

 .(2007) יחאמו» םירייס ץבוקב
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 הנורחאה םעפב ןתנוי לצא םירכזנ היורט תמחלממ םיבשה .ומצע ררושמל ףא וא התיבה

 תריש תא תוולל הכישממ סואסידוא לש ותומד םלוא ,1974־ב רואל אציש ,סיריש ץבוקב

 םואסידוא לש ותומד לא סחיה םג .2002 ץיקב ובתכנש ,םירחואמה םירישל דע ןתנוי

 םיבשה 'ונחנא'ל דגונמ המחלמה ןמ בשה םואסידוא ,הליחתב .ןמזה ךלהמב הנתשמ ומצע

 לע רמז') ףלוחהו ךפכפהה ןמזה תא למסמ וא ('הגונה הרישב היחנ ול') המחלמה ןמ

 ותומדל הליבקמכ גצומ אוהו רתוי ישיא השענ וילא סחיה ןמזה םע םלוא ,('ןמזה ילג

 בושל ארקנה דדונל הרופטמכ וא ('הגלפה' ,'השדחה הקתיאמ תומושר') רשה־ינאה לש

 רשי סחיב ,בוש - ('סואסידוא ופורפא' ,'הסורמא הססנירפ' ,'תקלצה תא רומש') התיבה

 .רשה־ינאל

 רבחמה ,סורמוה לש ותומד אוה ןתנוי לש םיירמוחה םירישב תופוכת הלועה ףסונ אשונ

 דמלמה הביתכ לדומ שבגתמ סורמוה לש ותריציו ותומד ךרד .ול םיסחוימ םיסופאהש

 םיירמוחה םיסופאבו סורמוה לש ותומדב שומישה .ןתנוי לש תיטאופ־סראה ותסיפת לע

 ,תיטאופ־סרא אשומ־תרישל ותריש תא ךפוה ומצע ןתנוי לש תירישה ותסיפתל הווסמכ

 היווהכ הרישל ץוחמ וא ,הרישל ץוחמ ,תינורקע ,םייוצמה םיאשומב' תקסועה וזכ

 תא רמשל ודיקפתש ררושמל סופיט־באכ גצומ סורמוה .(127 ,2001 ןמפירב) 'תינושל

 תלוברעמב ןתיא קוצ ןיעמכ ,לוכה חיכשמו עלובה ןמזה דגנ המחלמה תרגסמב ןורכיזה

 .תיתוזחה הסיפתה ןמ םיגרוחה םיעצמאב תואיצמה תא טלוק רוויעה ררושמה .ןמזה

 ,הייארה תועצמאב תספתנה וזמ רתוי תטשפומ איה העימשה תועצמאב תספתנה תואיצמה

 .ןורכיזה תביתכ תועצמאב התוא רמשלו דעתל לוכיש אוה רוויעה ררושמה ןכ לעו

 לש ותביתכל קינעמ סורמוה לש תיתימ־תידגאה ותומדבו םיירמוהה םיסופאב שומישה

 הרישל ,תוכורא םינש הספתנש יפכ ,'ץראה תריש'מ התוא תכפוהה תוידבור־בר ןתנוי

 םימעפ הספתנ ןתנוי לש ותריש .המע תבתכתמו ברעמה תוברתל תקשונה תולובג תצרופ

 יכ הלעמ םיירמוחה ויריש תניחב םלוא ,תמכחותמ אלו הטושפ הרישכ תרוקיבב תובר

 היקמועבו המוכחתב יכו שרדה תא ליכמה טשפ תניחבב ותריש התייה וכרד תישארמ רבכ

 .םלועבו ץראב םיררושמה ילודג לש םתריש דצל ןוכשל היואר איה

 היפרגוילביב

 וטסירא

 .ביבא לת ,תורפסל תורבחמ ,קה יכדרמ :םוגרת ,הקיטאופ :1947

 ללה ,לזרב

 .ביבא לת ,וידחי ,הקיטארפר הרייט :1990
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 הלארא ,ןמפירב

 ,'1997-1950 השדחה תירבעה הרישב הקיטאופ־סראב תיזכרמ תינבת :הריש לע הרישי :2001

 .הפיח תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח

 ןויצרוא ,אנתרג

 .mim, 24.2.1984; 2.3.1984 תועירי ,'יתרבהה ןפוצהו ירופאטמה ןפוצה' :1984

 סורמוה

 .ביבא לת ,דבוע םע ,יקסבוחינרשט לואש :םוגרת ,זטזניררא :(1934) 1987

 .ביבא לת ,דבוע םע ,יקסבוחינרשט לואש :םוגרת ,דחאיליא :(1941) 1987

 הילט ,ץיבורוה

 .208-173 ,אי ןבאש ,'ןתנוי ןתנ לש "תלהק יריש"ב ןויע !?לבה לכה םילבה לבה' :2006

 רופלב ,קקח

 .63-62 ,4:78 םייגואמ ,"'השפנל השיא ,ושפנל שיא" ןתנוי ןתנ לש וריש לע םירבד' :2004

 ןתנ ,ןתנוי

1951 

1962 

1970 

1974 

1979 

1984 

1988 

1995 

1996 

2004 

 .היבחרמ ,םילעופ תירפס ,רפע־יליבש

 .היבחרמ ,םילעופ תירפס ,«\to ךרגאל םיריש

 .היבחרמ ,םילעופ תירפס ,םיה בגרעב םירייע

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,םיריש

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,ןאב דע םיריש

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,םירתא םיריש

 .ביבא לת ,ןתיב־הרומז ,יסברת ריק לע םיריש

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,ןמוזי םיגפ לגער

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,תרישת לע םיריש רזממ *.םירישה רזנח

 .ביבא לת ,דמח ירפס ,תונורחא תועידי תאצוה ,ברעה תרזבבב םיריש

 ילינ ,ןתנויילמרכ

 ,ביבא לת ,תונורחא תועידי תאצוה ,רראשנש םיריש ,ןתנוי ןתנ :ךותב ,ירבד תירחא' :2007

97-89. 

 יבצ ,זול

 .ביבא לת ,םילעופ תירפס ,היפרמבומ *.ןתנגי ןתנ תריש :1986

 לאיחי ,ימדק

 .14.7.1989 ,רמשמה לע ,'תקלצה תא רומשל' :1989
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 תור ,םולב־ןוטרק

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,הזבצע יארב הרייט :1982

 .ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,הגיס םיעברא - הזבצע יארב הרייט •.די תבתרב רי :1989

 רשא ,ךייר

 .ביבא לת ,דבוע םע ,הרייט יונ־גגרת תואררשה רחבמ :תהפטונל רבעונ היקייטגה :2001

 הליג ,ךואר־זרמר

 .3.1.1975 ,יאשמ' ,רבד ,'ןמזה ןחבמבו סותימה ןמיסב' :1975

Jullien, Dominique 

1995: 'Biography of an Immortal', Comparative Literature 47:2, 136-159 
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ABSTRACTS VII 

1. 

Towards 'the Ultimate Human Synthesis'": 
Dialectics of Undecidability in Lea G01dberg,s Work 

Anat Weisman 

The paper proposes a description of the distinctive texture of Lea Goldberg's 

work: a quick alternation between contradictory emotions and values that 

induces a particular ambivalence. I call this poetics 'Oscillating Dialectics'. 

It strives for a kind of completeness, towards a synthesis of contradictions, 

but the synthesis is never reached. No transcendent unity subsumes the 

contradictions, the works remains oscillating between its poles. The first part 

of the paper analyzes the poem 'White Days' (Yamim Levanim) in order to 

describe the psycho-esthetic stance of the poetess through a concrete example. 

I show that this stance is manifested at the level of ideas, of values and of 

prosody. Many of Goldberg's poems, over the course of her writing years, 

are founded on the model of 'multistability in perception' effect (the Duck/ 

Rabbit or the Necker cube riddle paintings). In the second part of the paper, 

with reference to further examples, I show Goldberg's poetry as characterized 

by the painful illusion of the necessity of choice, and the conscious rejection 
of the transcendental. 

2. 

Reading Lea Goldbe^s Ott Blossom as a Palimpsest 

Giddon Ticotsky 

The poems of the Hebrew woman poet Lea Goldberg (1911-1970) are usually 

considered as symbolist and therefore detached from their time. Goldberg's 

poem book Al ha-Prikha (On Blossom, 1948) serves as a test-case to identify 

its references to history: the Second World War, the Holocaust and the 

independence of the state of Israel. By discovering the different 'urtexts' of the 
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poems - their Russian, German and Italian sources of influence - the reader 

can understand Goldberg's own representation of her time. For example, she 

tends to read WW2 through the impressions of the Russian poets Alexander 

Blok and Osip Mandelstam from WW1 and the Russian revolutions. The 

different layers of Goldberg's palimpsest also portray her inclination towards 

two opposite mentors: the Hebrew poet Avraham Ben-Yitzhak (Sonne), who 

represented to her the German symbolistic poetry ('art for art's sake'), and on 

the other hand, another Avraham - the Hebrew poet Avraham Shlonsky, who 

believed in a more engaged poetry and was an ardent follower of the dominant 

modernist Russian poets. The 'Palimpsestical effect' of On Blossom poems is 

not only retrospective but also prospective: in their turn, the poems of this book 

were interwoven into Israeli culture and were integrated into some popular and 

literary works which correspond with them. 

3. 

The Terrible Power of Ethics: 

A.B. Yehoshua,s A Journey to the End of the Millennium 

Adia Mendelson-Maoz 

In recent years an academic debate has emerged around the relationships 

between ethics and literature. This article is a contribution to the evolving 

field of ethical criticism, confronting its theoretical basics and offering a 

new practice of reading, through an analysis of A.B. Yehoshua's work, A 

Journey to the End of the Millennium. Until the last decades many writers 

and scholars opposed any discussion of moral or ethical themes in the 

context of literary works. Their objection stemmed from the fear that the 

literary work will turn to a dogmatic text and be used for conservative 

education. However, behind that fear stands the binary concept of Western 

culture as an enlightened one, contrary to what may be considered the dark 

non-Western cultures of the third world. In this article, I offer an innovative 
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study on the interface between the practice of ethical reading and the post 

colonialist thought, through a reading of Yehoshua's work. By revealing this 

often hidden link I propose a criticism over the seemingly objective attribute 

of Western morality, demonstrating that the Western apparently universal 

concepts of ethics are in fact part of the power relations between hegemonic 

cultures and subordinate ones. 

4. 

'How Can I Endure to See the EviP: 

Text and Intertext in A.B. Yehoshua,s Novel 

Friendly Fire 

Tehilla Shwartz-Altshuler 

In A.B. Yehoshua's novel Friendly Fire there exists a prominent correspondence 

with the Bible: the novel's characters read the Bible, they are angry, excited and 

indifferent towards it, translate it and (almost) throw it into the fire. In this 

article, I investigate the different intertextual appearances of the book of Song 

of Songs in the novel, and show how the play on different types of intertextuality 

adds layers of depth to the understanding of the novel. I show that the use 

of the Song of Songs portrays two important themes in the novel: the theme 

of dialogue (the "Duet") and the theme of mediation, while also weaving the 

theme of missed opportunities into the fabric of the story. The correspondence 

with the literal meaning of the Song of Songs and its perception as a drama 

whose dialogue does not lead to a sincere listening between two sides, that 

control and aggression are entwined in it inside beautiful allegories of love, 

clarifies a bit of the chaos boiling under the orderly design of the (lack of) duet 

in the novel. Just when the novel's protagonist, Jeremiah, wishes to deal with 

forgetting, the Bible deals with memory, not just personal or collective, but also 

a circular memory which has neither a beginning nor an end. The sub-textual 

connections between other basic Biblical texts that appear in the novel receive a 
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power of their own and amplify the failure and feeling of missed opportunities 

in not finding a common, useful, mediatory language. Therefore, the Biblical 

works converse with each other in the novel and this sub-discourse adds to 

the enrichment of the upper discourse, in which the dimension of allegory is 

limited. 

5. 

The Renaissance from the Other Side: 

The Struggle with Chaim Nachman Bialik's Poetics in 

Uri Zvi Greenbe^s Early Work 

Karin Neuburger 

In this article, I present a comparative reading of two of Uri Zvi Greenberg's early 

Hebrew poems (published in 1912-13), in which he re-visits and corresponds 

with two ofBialik's most famous works ('HaKayitz Gove'a'/Summer Passes 

Away and 'Im Dimdumei HaKhama'/At the Setting of the Sun). In the course 

of this reading, I show that Greenberg's early poetry is not epigonic, weak, and 

preponderantly determined by emotions, as suggested in the research dealing 

with his work, but rather revolts against Bialik's poetics. While Bialik invested 

much effort in order to maintain a fundamental distinction between aesthetic 

and real worlds and thus also between poetry and politics, at the very beginning 

of his career Greenberg aspired to blurring the borderlines between the poem 

and the world. Thereby, he wished to establish an alternative to the concept 

of Jewish culture introduced by his forerunner, i.e. he strived at interfering in 

politics through writing poetry and intended to bestow an explicitly political 

character upon modern Jewish culture. It is in this context that I suggest to 

read young Greenberg's preference of Yiddish to Hebrew as a poetic language 

as an expression of his revolt against Bialik and not as an attempt to avoid a 

controversy with him. 
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6. 

Meeting Alterman in the Sands 

Sigal Naor-Perelman 

In the poem 'With Alterman in the Sands', which was printed in Hadarim 

in 2001, Natan Zach 'causes' a late and hesitant meeting between the two 

most important poets to have influenced Modern Hebrew poetry, Natan Zach 

and Natan Alterman. This meeting forces a direct conflict between "Zach's" 

poetic portrait and that of "Alterman". Though this dispute was 'forced' on 

"Alterman" in the poem, the reading illustrated, primarily, that Zach feels that 

his poetic arguments are no longer as strong as they used to be. In the poem, 

the poeto-biographical self-image is reflected and becomes clear when Zach 

uses different poetic media that narrow the gap between the poetic viewpoints 

of "Zach" and "Alterman". Confronting his real and imminent death, "Zach" 

admits that the human experience, which has been a central principle in his 

poetry, is getting weaker now. Once again he contests Alterman's poetic 

claim that human experience is not enough and that life has to lean to some 

extent on a historical view. The feeling that human experience is not enough 

anymore is expressed also through Zach's experienced voice, a style which 

he then attacks in Alterman's poetry. Throughout the poem "Zach" tries to get 
close to "Alterman" but "Alterman" disagrees. Furthermore, at the end of the 

poem "Alterman" turns out to be a great father-figure, almost a divinity, which 

prevents "Zach" from drawing closer to him and asking his forgiveness. 

7. 

National Symbols and Kabbalistic Motives in the Figure 
of Leah in Lifnim Min ha-Homah 

Elchanan Shilo 

This paper deals with Jewish national symbols and Kabbalistic motives which 
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Agnon uses in creating Leah, the heroine of his story Lifnim Min ha-Homah. 

At the beginning the various symbolic layers of the story are discussed. Leah 

is identified with the Jewish nation, her father is identified with God, and their 

house is identified with the Temple. Agnon's reason for writing symbolically 

is also discussed. In the second part of the paper, the Kabbalistic motives 

that form the heroine Leah's personality are addressed. According to the pre 

Lurianic mysticism Agnon identifies Leah with the sefira Bina, 'intelligence,' 

and other similar motives such as heart, the day of atonement, soul, Alma 

d'etcasa and trei rain delo mitparshin. According to Lurianic Kabbalah, Agnon 

identifies Leah with Jerusalem, humility, the inner self of the Shechina, the soul 

of Malchut and 'zivug neshikin'. On the one hand, Agnon puts metaphysical 

meaning into realistic descriptions, and his work of art proceeds from reality to 

metaphysical being; on the other hand, he puts the Kabbalistic idea into literary 

reality. 

8. 

Opera Seria? 

8 Stories811^י Grandiosity and Masculinity in David 

Yigal Schwartz 

David Schütz is a forgotten writer. Adult lovers of literature remember him, 

but few young bibliophiles have ever heard his name. This is a seemingly 

strange and surprising phenomenon, since he is a contemporary writer who 

was well known not very long ago. His last book was published in 1997, and 

was preceded by seven others, some of which won critical acclaim, and three 

of which became bestsellers. How, then, can we explain his nearly complete 

disappearance from the visual field of contemporary literature? The answer to 

this question, which this article attempts to establish, is that Schütz was never 

really accepted into the center of the Israeli literary system. Indeed, he earned a 

faithful audience of readers, mainly thanks to the fascinating plots of his stories 

and also because of the confessional, revealing position of his narrators, and 
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perhaps even for ex-literary reasons - his bizarre biography and the fact that he 

was a handsome man - but, in fact, he was and remained all his life an 'outside 

child' in Hebrew literature, because the thematic and aesthetic codes of his 

work did not fit those of the center of the contemporary Israeli literary system. 

Yigal Schwartz attempts to support this claim at two complementary levels: 

the level of the world of emotion and consciousness that Schütz creates and 

the level of the author's style which both, separately and together, significantly 

deviate from the normative Israeli 'horizon of expectations'. 

9. 

The Secular Hebrew Poet as Cultural Hero 

in the Middle Ages 

Yosef Tobi 

The actual change in the status of the Hebrew poets as cultural heroes began 

toward the mid-10th century under the influence of the Arab culture. As is 

known, the Arab poet was a central figure and a cultural hero in jahili Arab 

society. Then, Arab poetry began to fulfill a new function - praise of the ruler in 

exchange for a gift of material pleasure. In any event, the literary and spiritual 

activity of most Arab poets was restricted to the field of poetry, and they did 

not belong to the social and spiritual leadership circle of their community. The 

Hebrew poet was a cultural hero of the Jewish community in Spain in General 

- not only of its poets - as is shown by the fact that chronological works from 

the Spanish period mention the poets among the national spiritual and religious 

figures. In contrast to the typical Arab poet, all the Jewish poets in Andalusia, 

except for Ibn Khalfun, were not occupied only with poetry as their single 

preoccupation. There is no doubt that their social and spiritual prestige and 

their status of cultural heroes stemmed not just from their poetry, and perhaps 

not at all from their poetry. They were also Bible commentators, linguists 

scholars, philosophers, physicians, political personalities, heads of the Jewish 

community, heads of yeshivas and religious court judges. In all, the Jewish poet 
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in Andalusia was counted among the leadership of his community and clearly 

committed to the Jewish tradition. 

10. 

The 'Radiant Robe' Story 
and its Midrashic and Biblical Parallels 

Ronit Shoshany 

The story of the 'Radiant Robe' first appears in Hibbur Yafeh me-ha-Yeshuah 

('The Book of Comfort') by R. Nissim B. Jacob of Kairouan (Hirschberg 

edition, 26-29). Scholars have pointed out various elements in the story - 

such as the selling of the wife into slavery - which are foreign to Jewish 

values. Following Baneth, most scholars maintain that the story has a Muslim 

source. This paper argues that the 'Radiant Robe' story has common features 

with the tale of Abba Yudan (Vayikra Rabba 5:4 and parallels), and that the 

reason scholars have not discovered this connection is that R. Nissim adapted 

and enlarged the Abba Yudan story according to the Joseph cycle in Genesis 

and other biblical and rabbinic motifs. The tale of Abba Yudan is meant to 

encourage charity. Its adaptation in light of the additional sources directs the 

story to a new meaning: encouraging faith in God's salvation and expressing 

complete trust in His righteousness. 

11. 

4The Impotence of the Heart': 

Uri Nissan Gnessin's Relation to the Works of 

Anton Chekhov 

Rina Lapidus 

Uri Nissan Gnessin (1879-1913) had a powerful connection to the works of 

the great Russian authors: Gogol, Turgenev, Tolstoy. Particularly striking is his 
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relation to the work of Anton Chekhov, in terms of language, characterization, 

subject matter, ideological background, and composition. The present paper 

focuses upon Gnessin's novel By (Etsel), which is compared to Chekhov's 

Uncle Vanya and to his stories 'Springtime', 'Talent', 'Willow', 'Verochka', 

'Misery', 'The Duel', and 'Witch'. I find similarities in the fashioning of many 

subjects, such as the scenes of nature that concretize the hero's loneliness. The 

protagonist is 'a superfluous man' of the type made known by Goncharov, 

Lermontov, Turgenev and Panaev. He is unable to sustain an ongoing 

romantic relationship and as a result of the failure of his relationships with 

women undertakes a pathetic and ridiculous attempt to murder his rival or to 

commit suicide. However, notwithstanding the similarities, there are important 

differences between the two. Chekhov's works are fashioned with a humoristic, 

melancholy and lyrical atmosphere, while Gnessin creates a heavy, frigid 

atmosphere of suffering and thoughts of the destruction that await the hero and 

the author at the end of their path. Chekhov is a literaiy artist whose style is 

reminiscent of a comedy, while Gnessin is a philosopher, whose work is written 

in an existential, suicidal mood. 

12. 

Natan Yonatan: Homeric Poems 

Anat Koplowitz-Breier 

This article examines a unique phenomenon in Natan Yonatan's poetry, which 

I call his 'Homeric Poems.' These poems have intertextual connections with 

The Iliad and The Odyssey. It appears that these intertextual relations began 

in 1952 and increased up to his latest poems, written in the summer of 2002. 

The 'Homeric Poems' can be divided into three groups, the first one being 

poems which relate to the Trojan War, in particular to the soldiers who survived 

and returned home. The second group of poems is based on the character of 

Odysseus, an ex-soldier, an adventurer, a wanderer, and a family man. In some 

of these poems the poet considers Odysseus as a reflection of himself. The third 
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group focuses on Homer and his creative work. Homer is considered as the 

model of the poet; the poems in this group demonstrate Yonatan,s arspoetics. 

Thus, his 'Homeric Poems' show several different aspects of Yonatan's poetry; 

furthermore, their intertextuality adds more value to their meaning. 
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