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ץונגע י״ של

תאמ

דלפשריה לאירא
]א[

בלכ אלא ,םתס בלכ אלו ,בלכו םדא םה וירוביגש ןאמור אוה ׳םושלש לומת׳
ףיקמה בחרמה םג .הושרד םיבר םיברו ,ינשרד תרמוא וז הדבוע .העדות לעב

םינפ וב תולגתמו ,וטושפ ידימ םיבר תומוקמב הז ןאמורב אצוי םירוביגה תא
.תותוועמ

ךותמ םיאצוי ונא ,תורפסב ללכב תואיצמו בחרמ לש םירואת ןוחבל ונאובב
ןוויכ וא יביטומא ןעטמ ירסח םה ,תואיצמה יאשומ — רואתה יאשומש החנה
,םיבוצע םניא ,לשמל ץע וא ןבא .אמלעב תודבוע תניחב םה ,אוהשלכ יכרע
תקבדומה תיות תניחב אוה יכרע וא יביטומא ןעטמ לכש ,ןאכמ .םיער וא םיבוט

ןוויכה ןיב סחיה .ראותמה לש שוריפ השעמ לש ירפ אוה רמולכ ,אשומה לע
ןתינו ,םצע םש ןיבל ראות ןיבש סחיכ אוה ולש אשומה ןיבו יביטומאה וא יכרעה

ביכרמה תניחב יפ לע תואיצמ רואת לש יביטומא וא יכרע ןוויכב שוחל אופא
,תויתימאה םהיתונוכת ירפ וניא םיראותמה םיאשומה לש םמשור .ובש יראתה
םשורה לש יביטומאה ונוויכ תא תנווכמה ,ראותמה לש היצטרפרטניא ירפ אלא

.ןושלב םייביטרוגיפ םיביכרמ ידי לע

םצע םש םג ןכש ,תירשפא דימת הניא ומצע אשומה ןיבו תיותה ןיב הדרפהה

יושע ,ומצע אשומה אלו אוהשלכ אשומ לש למס וא ןמסמ ותויהב ),אשונ(
הקיז ישממה אשומה ןיבל וניב םייקל יושע אוהו ,ישגד וא יכרע ןעטמ תאשל

תרותו תועפותה תרות לש ןניינע דוסי איה וז היעב .תיותל התוהמב המודה
:ףיסוהל שי תאז םע .יתייעבה ןייפואמ ןאכ םלעתא ןוידה ךרוצלו ,הרכהה

,הרכהה לש התלועפמ טלמהל לוכי וניא ילולימה ןומיסה השעמ םא םג
לכ דוסיב תיחרכהה ,החנהה תא לטבל ידכ ךכב ןיא ,ישונאה טופישה ןמ ונייה

וא ךרע תללושמ תואיצמה יאשומ לש ) (substanceםתומצעש ,ישונא טופיש
.הנווכ
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ןאכמ .יכרע וא יביטומא ןעטמ םיתיעל םמע םיאשונ תומש םג ,רמאנש יפכ
.םיוסמ ןוויכ ילעב םיאשומ לש )הרירב(היצקלס ידי לע םג תונבהל לוכי םשורש

שוגירו םשור םינבנ ןהיפ לעש םיכרד יתש ןניה היצקלסהו היצטרפרטניאה
).ךשמה ראבתיש יפכ תחא ןהש םייתש( רואתה ארקמל
ראתמכ ורצוויה ןמל גשומה לש וילוגלג תא ראתמ ,1הקסטורגה לע ורפסב ,רזיאק

ולגתנש תוימורה הרובקה תורעמ ירויצ לש םנונגסב םייושעה םירוטיע וא םירויצ

ןונגסכ׳ היה ׳הקסטורג׳ חנומה לש ןושארה ועמשמ .ונימי דעו סנסנרה תפוקתב

).הרעמ = (grotto׳תורעמה
לש תויקסטורגה תוקסברעה חכונל התג ירבד תא רזיאק איבמ אשונב וירבדב

תא ראתמ רזיאק .2׳לפא םנוויכש םיירופאטמ םיפורצ׳כ ןשרפ אוה ;לאפר
הקסברעה לש תיתגרדה הבחרה ןיעמכ ומצע סודומהו גשומה לש ותוחתפתה
ןוויכ׳הש הארנ ,רתוי םיבכרומ םיילולימ וא םייתוזח םיעבמ ידכל ,תיקסטורגה

.יקסטורגכ עבמ טופישל םומינימ יאנת ןיעמ אוה ׳לפאה
שוחל טעמכ ןתינ אל ),םילשורי(׳םושלש לומת׳ב ינשה רפסה לש ותליחת דע
) 189ימע(הז קלח לש תונושארה ויתולימ םלוא .בחרמה ירואתב ׳לפא ןוויכ׳ב

.5שדח ןוויכ לע תוזמרמ
לש םינפ םיארמ ולא .םירוצו תוילולת ,םיעלסו ןיקוצ ןיב הלגעה העסנ
המדאה לע לגלגתהל םישעגתמ ולאו ולא .המיא לש םינפ ולאו םעז
תלשלתשמו שחנכ המצע תכרוכ הקוחשה המדאהו ,םהילגרלש הקוחשה
,הלגעה תא םיסוסה ןיעיסמש דע התוא עולבל תקפסמ הניא .הלגעה ביבס
.םירביא םירביא תרשונ המדאהו

תוילולת ,םיעלסו ןיקוצ׳ :׳הינפ׳ ןיבו העפותה ןיב הרורב הלדבה עתפל האב ןאכ

.׳המיא לש םינפו םעז לש םינפ׳ :םדצל שרופמ יביטומאה ןוויכהש ,׳םירוצו

ולא׳ ,יביטרוגיפ סחי ומע םייקמ רבכ בחרמל סחייתמה ןושארה אושנה
הנייפוא ןהבש תונושארה תונוכתהמ איה םמודה לש היצאמינאה .׳...םיארמ
הלאה םיביטומה לכ׳ :4׳הרוטקטיכרא־הד׳ב סויברוטיו קעזנש יפכ .הקסטורגה
. W. Kayser, Das Groteske: seine Gestaltung in Malerei und Dichtung, Hamburg 1957 1

.ילש ןה הז רמאמב תושגדהה לכ  21.ימע ,רזיאק 2
יצרה ,׳ה ךרכ ,ןומע י״ש לש וירופיס לכ יפ לע ,׳םושלש לומת׳ ךותמ תואבומה 3
.ח״כשת םילשורי .ןקוש

 P. Thomson, The Grotesque, The Criticalןכ םג ןייע  22,ימע ,רזיאק לצא אבומ 4
Idiom, London 1972; F.K. Barasch, The Grotesque, The Hague 1971, chap. I
,גשומה תורצוויה ךילהת לש רתויב ףיקמהו טרופמה רואיתה אוה שרב לש הרפסב אבומה

.ןלהל ראבתיש יפכ ,רתויב בושח אוהו
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אל םלועמ הלאכ םירבד .ינויגה אל רדסב םואתפ ומשוה תואיצמה ןמ וחקלנש
תוארונ תויומד תולוכי דציכ...ש ינפמ .ויהי אל םלועלו וישכע םימייק םניא ,ויה
היצאמינאהש ןאכ םיעטהל שיו י ?׳םישרושו םיעלס ךותמ חומצל ,שונא ינב לש

יומידה .הרופאטמ לש ךרדב אלא ,יומיד לש ךרדב אל תאזה הקסיפב תישענ
אשונהו ׳תכרוכ׳ לעופה ןיב סחיה וליאכ ,לעופל סחייתמ ,׳שחנכ׳ ,עטקבש דיחיה

יחה םוחתמ םיאושנ לש גוויז אוה עטקה לכ ךכו !וילאמ ןבומ אוה ׳המדאה׳
הזמ הז םיטפשמה םילשלתשמ םיאושנה חוכמ .םיממוד םיאשונל יתצלפמה
וסחיב רתויב קודהה יטאקידרפה ביכרמה אוה לעופה .השדח ׳תמא׳ םינובו

תרייטצמ םיאושנה חוכב .ינתמיא חוכב ויתונוכת תא ול הנקמ אוהו ,אשונל
רצונ עטקה ךרואלו ,ןוצרו חוכ תולעב תויושי םה המדאהו םיעלסה הבש הנומת

קלח הב םילטונש ,אטוז הלילע הנוב רפסמה ןכש ,׳התימאל תמא׳ יהוזש םשור

וליאכ םיירופאטמ םיאשומב םיקבאנה ,הטושפכ תואיצמה ינב הלגעהו םיסוסה
ביבס תלשלתשמו שחנכ המצע תכרוכ הקוחשה המדאהו׳ :הטושפכ תואיצמ ויה

המדאהו ,הלגעה תא םיסוסה ןיעיסמש דע התוא עולבל תקפסמ הניא ,הלגעה
םיאושנה וחקלנ אלמלא םלש היה אל עטקה לש ומשור .׳םירביא םירביא תרשונ

םישעגתמ׳ו םיעלסו םיקוצ ןיב גוויזה .םהיאשונמ ךכ לכ םיקוחר םימוחתמ
הריתסה םושמ םג אלא ,םילימה לש ילולצמה ןכרע םושמ קר אל שעור ׳לגלגתהל

םיביציו םיממוד םיאשומ םע )׳שעג׳ :דחוימב םיינוציקו( העונת ילעפ גוויזבש

העילבה תלועפ :יד רמאנ אל ׳היצמינא׳ ותמאב ,ןכ ומכ .׳םיקוצ׳כ ,ךכ לכ
.5דואמ טלוב ינשוחו ינפוג דמימ תלעב איה ,׳םירביא םירביא׳ הרישנהו
םייתסמ עטקה :׳הינפ׳ ןיבל תואיצמה ןיב רעפה שרופמ ןידע עטקה תליחתב
שרבו רזיאק .אשונה לע הטלתשה הרופאטמה הבש תמא םה ׳םינפיהש השוחתב

.םצע־סשל ךפהש ראות אוה ׳הקסטורג׳ גשומהש הדבועה לע םידמוע
'('esco...ןפואה ראות לש איה תמויסה ןכש ,יקודקד דרוסבא איה ׳הקסטורג׳

דחאב שרבו רזיאק ועגנ םישמ ילבש ינמוד ).תיתפרצב ':'esque...תיקלטיאב
,ראותה הבש היוה איהש ,תיקסטורגה היוחה לש רתויב םיינורקעה תודוסיה
הבש היוה ,המוקמב אבו תואיצמה לע טלתשמ ,תואיצמה לש ישונאה שוריפה

לש וז הרדגה .םצע םשל ךפוה ראותה הבשו ,םירביא םירביא איה המדאה
.וז הדובע דוסיב דומעת גשומה

םיאב  190-189),ימע(׳ריעה אובמ׳ ,םושלש לומת לש ינשה רפסה תחיתפב

םיעטק .ליעל חתונ םהב ןושארהש ,הז רחא הזב בחרמ לש רואת יעטק השולש

הז עטקל ליבקמב ,םילשורימ האיציה רואתב יוצמ ותוהמב דאמ המוד עטק 5
 357).ימע(
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לצנמ רפסמה .אמלעב םוקמ יוניש הניא םילשוריל תוברקתההש םיארמ הלא
ןיכהל ודיקפתש דולירפ הנובו ,׳אובמ׳ה תדוקנ ,ןאמורבש וז ׳תיגטרטסיא׳ הדוקנ

ירואת אקוודש הדבועה הזה אובמב תטלוב .וירחא אבה רפסל יביטומא עצמ
.תיביטרוגיפ ןושל לש דבכ ןעטמ םינועט ,וכותבש םדאה ינב ירואת אלו ,בחרמה

,הנוש סודומב םיבותכ וב םילולכה םירואיתה תשולשש הדבועה תטלוב דוע
עטקב :המדאהו םיעלסה — א עטקב :םינוש םהב םיראותמה בחרמה יקלחשו
יכנא םג אוה ,יקפוא קר וניא בחרמה .םימשה — ג עטקבו !ריואהו חורה — ב
,םימשהו ללחה ,המדאה ,הלאה טבמה ידקומ תשולשל .םייקנע םידממ לעבו

לש םייסאלקה םיסודומה ןיעמ ,םייביטומא םינוויכ השולש רפסמה דחיימ
ינשל ) (vulgarisךומנ׳ סודומ ,תצלפמל המודמה המדאה ,ןושארל :עבמה
םהינוויכב הזמ הז םיכופה םהשכ  (gravis),בגשנ — הובג סודומ ישילשלו
׳רי(׳םירהב יהנ לוק׳ הבוצע היזולאב םילשורי תא םידקמ ,ינשה :םייביטומאה
לש םייטאטסקאה םימויסה תא גלפומה ובוביגב ריכזמ ישילשהו ),טי ,חי ,ט:ט

ידגבו חל־ול ימש ,ןכשמה תיינב הארו( .םימודקה ׳ןפוא׳הו ׳קוליס׳ה יטויפ
).טל םש ,דרשה
דאמ המוד ןורקעב תיביטרוגיפה ןושלה תניחבמ םייונב ישילשהו ינשה עטקה
הז םינושו ונממ םינוש םה ,םייקסטורג םניא םה תאז םע .ראותש ןושארה עטקל
םדאה לע ףונה תלועפ רואתב — רקיעב ךא ,יביטומאה ןוויכב אוה ינושה .הזמ

לש וביל תא םואתפ הפיקה בצע תממד׳ .רמוק קחצי לע ,בחרמה ךותבש
דע...׳ :ןושארה עטקבו .׳םלא רמז ךותמכ ויפב ונושל הממד׳ :דגו ׳...קחצי
הבש הלגעהש אלא ,רכזנ וניא םדאהש דבלב וז אל .׳הלגעה תא םיסוסה ןיעיסמש

לע תלבקמו ,בחרמה לש םייביטרוגיפה םיביכרמה םע תקבאנ םדא־ינב םיבשוי
ךשמהב םיאבה םיעטקב .הטלמיהב םג םדי לע תטלשנ איה :םתויקוח תא המצע

וניב ץיחה ךא ,ונממ עפשומ םנמא אוה :זכרמכו ריצכ ,ףונה ךותב םדאה יוצמ
תמא ןיב ץיחה ררובמ ,תירויצה ןושלה רשוע לכ םע .ןחבומו רורב בחרמה ןיבו

סחוימה יביטומאה ןעטמה לש ורוקמ רורב ןכ ומכ .ראותה ןיבו םשה ןיב ,בזכו

,הנברוחב תדמועה ריעה לע הניקה :ישונא ךכבו — יתוברת ןעטמ והז .ףונל

םירוגשה םינעטמה םה ,׳הלעמ לש םילשורי׳ לא תזמורה תיטויפה המינהו
.םילשוריל ואובב ידוהיכ קחצי ומע אשונש

היוהל עצמ ןיכמ אוה .דבלב הקסטורג אופא ןיכמ וניא םילשוריל ׳אובמ׳ה
םילשורי היורש ,ךשמהב םג .הלש דחא ביכרמ איה הקסטורגהש ,רתוי תבכרומ
לוקה איה תיקסטורגה המינה .םיליבקמ תולוק השולש תלעב ,׳תינופילופ׳ היוהב

ךליאו ןאכמ ;ינשרד תרמוא וז הדבועו ,הז אובמב הגוצתה רדס יפ לע ןושארה

.הז ןושאר עטקל םנורקעב םימודה םיעטקה ונחביי
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]P
בוהצ םלועה לכו ולוכ םלועה לכ תא החיתרה המחהו רונתכ רעב םויה
לש ופוגל רבחתמש הז קבאכו ,ץראו םימש ןיב דמועש הז ריואכ ,שביו
אלא עמוש וניאו האור וניאש דע ,וינזא תא אלממו ויניע תא הסכמו םדא

העיספ לכ םע .םומעש ידיל ואיבמו שפנה תא שביימש םלא םוזמז ןימכ
דבלב וילגר .שרחכ השבי ונושלו תושבייתמ ויתומצעו תחופ וחוכ העיספו

האמל והואיבהש דע ,וילגר רחא ררגנ ןכבו .תוכלוהו תוררגנ ןיידע
 202).ימע( םירעש
בהיצה ,םוחה — ראותמה בחרמל םירושקה םיביטומטייל תכרעמ חתופ הז עטק

דחוימבו םילשורי לש תוגציימ תויושיל ןאמורה ךרואל םיכפוהה ,קבאהו
.ופיל הלבקהב

סחי ידי לע ,דחא יומיד דבלמ ,בושו .ינתמיא ליעפ חוכ ןאכ הנוק בחרמה
הז קבא׳ ;םלועה לכ תא החיתרה המחה׳ :תומשהו םילעפה ןיב ירופאטמ
ןוצרו יביטקא חוכ םיסחיימ םילעפה לכ :׳...אלממו ,הסכמו ) (...רבחתמש
ולש םישוחה יחתפ לכ תא םתוס ,םדאה לע טלתשמ אוהו ,בחרמה לש םיממודל

דע,וינזאתא אלממו ויניע תא הסכמ ,םדא לש ופוגל רבחתמ׳ :םלוגל וכפוהו

המודו םדאה ךלוה העיספ לכ םע .רגו ׳עמוש וניאו האור וניאש
דמוע ריוא ,שמש — םייח ירסח םיביכרמ ליכמה ףונה .שבייתמ אוה — םלועל

םיילגר ידכל םדאה תא וחוכב םצמצמ ,עבצבו םוחב םצעומ םחוכש קבאו
:6דבלב

...תוררגנ ןיידע דבלב וילגר
וילגר רחא ררגנ
.םירעש האמל והואיבה

ךא ,םיילגרה תומייקו ׳אוה׳ םייק .ןיפנא ריעזב תיקסטורג הלילע יהוז
םיילגרל ליבס םמוד ךפהו )׳שפנה תא שביימ׳( תויח לכ דביא אוה ! קתונמב
.ודי לע ערכוהש םדאהו בחרמה םה הלילעה ירוביג .יאמצע יח ןיעמ וכפהש

םישרוד םניא )יקסטורגה לש ומשור אוה םפורצש( רבדבש המיאהו ךוחיגה
היוהל ותוא הכפה בחרמה ךותמ היצקלסה ,ןאכ םיעטהל שי ,םלוא .טוריפ
רסח וכותבש םדאה תא ריתוהש חוכ הנק בחרמה .םייח תשיחכמ ,׳תינגרואנא׳

קחצי לש ןושארה והשעמ אוה הטמה תיינק .היצטניירוא רסחו ,טעמכ הרכה
 196, 198.ימע ,רזיאק האר םמודל םדאה תכיפה לע 6
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הניא םירעש האמ .םירעש האמל הנושארה ותכילה איה וז ותכילהו .םילשוריב
הליבס הכילה איה הילא קחצי לש ותכילהו ,ןאמורה לש ותינבתב אמלעב םוקמ

ףסונ ביטומטייל איה תאזה הכילהה( אוהשלכ חוכ ידי לע תלעפומ ,ןיטולחל
).בחרמה ךותב הרטמ אלל הכילה יעטק לש םמויסב דימת תמקוממ איהו ,ןאמורב

רשפה ןורסחש המוד .ןיכומיס ןאכ רבדל ןיא ךא ,׳לרוג׳ הז חוכ תונכל היה חונ
לע ול בסוהש היצטניירוא רסוח לש בצמב .אוהש רשפ לכמ רתוי ןאכ יתועמשמ

הליבס ןאכ ותלועפ ,בחרמה לש וחוכל ןיטולחל ליבס בצמב ,בחרמה ידי
.הרטמו רשפ תרסח תורירשל
רמוחב שומיש לכ אלב ,קצומ רמוחל םיכפוה הזה בחרמה רואיתב םיביכרמה לכ

,׳רמוח׳ב ללחה אלמתמ ךכבו ,דמוע ריואה .תואיצמב םייקה ןכומה ןמ קצומ
ךפוה ןמזה ףא ךכבו ,ותמדרתמ ןאכ רעומ ,׳רונתכ רעב םויה׳ קוחשה יומידה ףאו

.םלועה לע רונתכ תרגוס ,תיטאטסו תשחומ תושיל
איה המ התמצועו תיביטרוגיפה ןושלה לש היוביר םיחיכשמ ,הז עטק ארקמל
,יתואיצמ בחרמ לא הקיז לכ לטבמ תוועמה בחרמה .תומשה םה המ ,׳תמא׳ה

.יקסטורג בחרמ והז .ומוקמב אב אוהו
]ג[

איה ) 204-203ימע( קושה רואית לש ונומיס ךרד ,תורופאטמ יתש דבלמ
קלח וב םיחקולה תואיצמה יביכרמ .אדירג תורוגיפ םה וב םייומידה םגו ,הטושפ

יקסטורגה ומשור ,תאז םע .םעבטמ םהל תורז תונוכת םינוק םניאו םיתוועמ םניא
דימעמ הבש ךרדל המודב .הדמעההו היצקלסה ידי לע ןאכ רצונ אוהו ,קהבומ
ררבש םיאשומה תא ןאכ רפסמה דימעמ ,המב לע ויתורואפתו וינקחש תא יאמב

:ירטמיס ,דואמ טלובו םיוסמ רדסב ,תואיצמה ךותמ
הרוש דגנכ הרוש — תויונח לש תורוש יתש
.רכו םירביא רסוחמ ,אמוס וא רגיח — תונח לכ ינפלו

רבוע ,רבתסמו ירשפא ןיידע אוהש ,תויונחהו בוחרה לש ירטמיסה ךרעמה
.םינצבקהו םיכנה לש ליבקמה םרודיס םע הלא תולובג
הירטמיסה יביכרמש המוד לבא ,7ימוק ביכרמ תויהל היושע המצעלשכ הירטמיסה

הארמכ איה הנומתה :קהבומב תיקסטורגל הנומתה תא םיכפוה ןאכ
,תירטמיסו תינאכמ הרוצב האשונ לע קיודמב תרזוח איה ,יארב ףקתשמה
.דבלב ותרוצ לע ותוא הדימעמו ישונאה ונכותמ ותוא תנקורמ ,ותוא הליפכמ
.׳קוחצה׳ ורפסב ןוסגרב לש ונויער והז 7
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שי ;אשונה תא ,האלמה הרוצה תא שדח רואב הריאמ הנכותמ תנקורמה הרוצה
.ןכות לכמ ותוא תנקורמ איהש שיו ,וילע תמייאמ איהש שיו ותוא תכחגמ איהש

)ירטמיס( ינאכמה ןיבש הריתס לע דמוע הז עטקב גשומה טקפאהש אצמנ
׳תוישונא׳מ תמלעתמה ,םיישונא םיבאכ לש תירטמיס הדמעה יהוז .ישונאהו
ןמ איה תינאכמה הרזחה .דבלב םהלש ינוציחה הארמב תדקמתמו ,היאשומ
ןכש ,׳תדמתמ׳ הידוראפ איה וז ,ןאכ :הידוראפה לש הדוסיב םידמועה תונורקעה

הידוראפ איה וז .ונכותמ ולוממש הז תא ןקורל ׳ךישממ׳ הירטמיסב רביא לכ

הקסטורגה לש וזמ הכופה ךרדב ןאכ גשומ טקפאה ,תינורקע .תיתוזח
,ראותמה אשומל רז ישגרו יכרע ןעטמ ךוישמ היונב הנורחאה :תיביטרוגיפה

לש לבוקמה ישגרהו יכרעה ןעטמה לורטינמ הקסטורגה היונב ןאכ דועב
:תיעגרה תיביטרוגיפה הקסטורגה הז עטקב דאמ תטלוב .םיראותמה םיאשומה

ןאכ שי .׳...םהיעצפ תא תנגטמ המחהו םהיניע ןיב םידקרמ םישותיו םיבובז׳

,דוקיר — ילוחהו ןורוויעה לומ :םיקוחר םייטנאמס תודש לש ףורצ
.תוכנהו ינועה לומ — הלילזו
הגילפמ איה ןכש ,הדוסיב חנומה ןורקעה דצמ הנוש אלו תפסונ הבכש יהוז
דע ׳תוישונא׳ה ןמ תומלעתהה תא הכישממו ,דבלב ינוציחה הארמב תודקמתהב

לש הינפ יובירמ תמלעתמ תואיצמה ךותמ הרירבה .הלש הטוב הריתסל
,הרירב לכש ןאכמ .רורב יביטומאו יכרע ןוויכ לעב בחרמ ךכב תרצויו ,תואיצמה
,החוכמ :ראותמה אשומל ראות ךוישכ הניד ,׳תמאה ןמ קלח׳ תרימא ןיעמכ איהש

אוה — איהש יפכ תואיצמה תא גציימ תואיצמה ךותמ ראותמה קלחה ןיא בוש

.הלוכ תואיצמל הרופאטמ םא יכ ,הימינוטמ וניא
בחרמב יורשה רוביגה לא טבמה הנפומ ,הלאה םיבקועה םירואיתה ינש ףוסב

?הז בחרמב ומוקמ המ :ראותמה

ונעטמ ןיב רפסמה רשקמ ,׳םילשוריל אובמ׳ב ישילשהו ינשה םיעטקב
ודקומ אוה רוביגה ,ל״ר :רוביגה לש ויתושגרו בחרמה לש יביטומאה

לש השעמ ןאכ לחש רורב ןאכמו ,ראותמה בחרמה לש יביטקייבוסה
,דבלב יסחיכ ונילע לבוקמ ףונה לש םייוסמה םשורה .ףונה לש היצזיביטקייבוס
רפסמה ןיא ןאכ .ןאכ רבדה ךכ אל .8םיוסמ םדא ידי־לע םיוסמ עגרב הווחנש יפכ

:ןכ ינפל עגר ראותש יפכ וינפל הלגנה בחרמב רוביג לש ותייוח לע רבד חוודמ

די יטשופ קחצי הארש הנושארה םעפה וזש הדבועה לע דמוע אלא אוה ןיא
תדוקנ ,רמולכ ).ימלשוריה בחרמה תא תנייפאמל תכפוה ,ופיל הקיזב וז הדבועו(

ינייפאממ איהו ,תיטנמורה הפקשהה תודוסימ אוה בחרמה זכרמכ יביטקייבוסה לש וחוכ 8
.הז תא הז םיאיצומו םירתוס ,יקסטורגהו הז ןבומב ׳יטנאמור׳ה .ןאמורב ופי לש הירואת
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איה רואיתה לש ותנעט עמשמ ,רפסמה לש וז איה רואתל תיארחאה תוארה
םדאל התארנ איה ךכ׳ אלו ׳תואיצמה איה ךכ׳ — לוכיבכ ,תיטסיביטקייבוא
םיסוסה לש םקבאמ רואיתל רשאב ליעל רבכ זמרנש דוסיה .׳םיוסמ עגרב םיוסמ

רפסמה לש ותואר תדוקנ .תאש רתיב ןאכ שחמומ ,םעלבל תמייאמה המדאב
לעו ,לכ תעדוי תניחב איה :הדי לע תלבגומ הניאו רוביגה לש וזב תבלושמ הניא

תרוצש םימיעטמ םהש הדבועה חוכמ .רתוי הברה לקשמ ידבכ היקוספ ךכ ידי
םשורה תא תופכל םחוכב שי איהש וזיא תיביטקייבוס היווחב היולת הניא בחרמה

אלו ,היצנטסבוס לש ףקות ול תתלו ,ומע התוהזל ,הלוכ תואיצמה לע יקסטורגה
.דבלב םשור לש

לע רבוע רפסמהו .׳בלכ וב עגפ ךלהמ קחציש םע׳ :רמאנ ליעלד עטקה ףוסב

בלכה לש ומוקמ המ עדוי ,ןאמורה לש ופוס תא עדויה .ףטחב הזה שגפמה
ירקמ שגפמה ,םירעש האמל הנושארה הכילהל המודב ,ןאכ לבא ,הזה רפיסב
ךותמ הלועה ביכרמכ בלכה לש ונומיז תא ןאכ שיגדהל שי .רשפ רסחו ןיטולחל

,קוח לש המצוע הל קנעות ךשמהבש ,הדבוע ,הרקמ והז ;תיקסטורגה הנומתה

.הרשפ אוה רשפה ןורסחו
אוה ימוקהו ימוק אוה ) 206ימע(םיקרחהו קחצי ןיב ברקה רואת לש ומשור רקיע

בחרמה .וידחי ןאכ םיכורכ םהו ,םייאמל דגונמה — יקסטורגה לש דחא בטוק
םנמא ךכו ,9חוטב טלקמ תויהל רומאה ורדח — רובגל רתויב בורקה בחרמה אוה
םייח עטקה ךרואל שכור הז בחרמ םג םלוא .׳ ...קחציל ול היה בוט׳ :עטקה חתופ

םיירשפא םיביכרמ םה בחרמה יאשומ ,ןאכ דע וראותש םיעטקבכ אלש .ןוצרו

ךותמ םיררבנ םה ןיאו ,םהל תורז תויוכיא םינוק םה ןיא ;ולש םירבתסמו
אקווד דאמ םיוסמ ןמזבו ,דחא ןמזב ,דחי םנומיז .התוא תוועל תנמ לע תואיצמה

והז .הנווכו ןוצר בחרמה הנוק הז ןומיז חוכב .םתוא תוועמה אוה רוביגל סחיב
.וינפמ ומצע םצמצמ אוהש דע קחצי לע רבגתמה ,יתייח חוכ לעב ןייוע בחרמ
לע רפסמה לש םיינדמלה וישוריפבו וטופישב קר יוצמ עטקה לש ימוקה ונוויכ
אוה ןיא ךא ,10׳םמוחת תא טעמל ידכ׳ ׳וכו ׳םהיחא ינפ ליבקהל׳ .םיקרחה תוהמ

ןיב קבאמ אוהש ,םישפשפהו רוביגה ןיב לילעב עלגתמה יקסטורגה קבאמב עגונ

.בחרמה לש ויחילש ןיבו רוביגה
ןיב דוגינה לע דמוע ) 37ימע: 1960 ,G. Bachelard, Poetik des Raums,ורפסב(דלשב ׳ג 9
.חוטבו דהוא םוקמכ ,תיבה — ׳םינפיה לש ותוילמס לעו ,׳םינפיו ׳ץוח׳

לש יתימאה וכרע ןיבל רסומה טופישה ןיב רעפ לע דמוע ,ינוריאכ והומכ ,ימוקה 10

הזכ רעפ ןיא ובש ,יקסטורגה ןמ ונורקעב ןיטולחל הנוש אוה ךכבו ,ראותמה
םירד דציכ שחומ הז עטקב .תוילאיר לש המצוע ראותמל הנקמה רבד ,ףשחנ
.תונוש הריסמ יכרדל םיקקזנ ןכא םה דציכו ,תחא הפיפכב יקסטורגהו ימוקה
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,בחרמבש קבאהו םוחה יביכרמל ןאמורה ךרואל םיפרטצמ םיקרחה ןומה
,ללחה .ימלשוריה בחרמה לש גציימ ביכרמל םיכפוהו ,וללח תא םיאלממ
אוה םא רמוחו לק ,קצומכ דמוע אוה ירה ,ריוא אוה םא םג :קיר וניא ,ריואה

הנוק דציכ שיחממ  268-267ימעב רואתה .םיקרחב וא קבאב — רמוחב אלמ
,שממ םונהיג לש רועיש ידכ ןאכ םצעומה ,םוחל ףסונב ":רמוח לש תוהמ ללחה

לגלגתמו רצחל רצחמו תיבל תיבמ ךלוה חירה היהו׳ — חירב ללחה אלמתמ

וז אל .׳...עגוימו עבוישמו עבוישמו עגוימ הרות לוק׳בו ,׳...ץוחב דמועו
אלא ,בחר יישוח ׳דרוקא׳ ןיעמב תינמז וב ןאכ םילעפומ םישוח העבראש דבלב

תורבוח וז הנומתב .רמוח ידכל טשפומה תשחמה ךרדב םימצעומ םהש
לש ינתמיאה ומשור תריציל וידחי תיביטרוגיפה ןושלהו היצקלסה תוקינכט
ךכ רחאו ,םיטהולה תכתמה יקלחו םוחה ,רואה קר וררבנ בחרמה ןמ .בחרמה
רתומל .יביטלרפוסה םאישל םיעיגמ םה הרופאטמהו יומידה חוכבו ,לוקהו חירה

ךותב ישונאה םלועה לש ודמעמ לע טבמ ןאכ דחייל שי םלוא ,תאז טרפל
עמשנ ,תובישיה ןמ הלועה הרותה לוק ,לוקה .קחצי לע ותלועפ לעו ,בחרמה

,רמולכ .ןוגיטו הייפא ,לושיב — חירה טוריפ רחאל תאזו ׳עבושמו עגוימ׳
הייפא ,לושיב לש םנומיז ןיאו ,׳הליכא׳ לש האצותכ םירייטצמ עגיהו עבושה
דוסיה .הלילז אלא ,םתס הליכא תעדה לע הלעמ ,תאזכ המצועבו ,וידחי ןוגיטו

ןושארה עטקב ׳םירביא םירביא׳ו ׳תעלוב׳ הרופאטמב זמרנש ינפוג־ינשוחה
,ךפיהל ,חיר קר ןיא .ילארואה ונוויכב ןאכ רזוח ,םינצבקה יעצפ רואיתו ,ראותש

םירעוב םהירונתש םיבר םיחבטמ לש הכודקניס אלא הניא חירה לש ותמצוע
לש שאב ןגטימ םלועה לכש םשכ ,םילכאמ םיפאנו םינגטימו םילשבתמ םהבו
בחרמכ ללחה ,ןודנה רואיתה לש ףצרב םלוא .׳חבטמ םלועה לכ׳ תניחב ,הלעמ

.טעלוהש שונא לוק — לוקהו ,הטיעלמ תושי ךפוה
רוכזנ םא ,שחוי תבצועמה וז ןיבו תרבתסמהו תירשפאה תואיצמה ןיבש רעפה
:םיארנ יתלב םקלחבו ,םיממוד םה .םצעב לוק ירסח םה םיראותמה םיאשומהש

הנומתה םלוא ,חטשב תררוש הממד ,הבישיה ןמ עמשנה שולחה לוקה דבלמ
חוכב התנקנש המצועה .לילכ תחכשנ וז תואיצמש דע ,העונת תשחורו תשעור
,עטקה םויסב .12יקסטורג בחרמ והז .ןיטולחל וז תואיצמ לע הטלתשה תוויעה
איה וז הסינכ .הלילעל בוש בחרמה רשקנ ,הנקזה לש התיבל קחצי לש וסנכיה םע

.׳ילרוג׳ השעמ והז ,םירעש האמל הכילהל המודב .הרפיש םע ותורכיהל חתפ
התתש קחצי ריישש המ׳ו ,ודכב םימה ושביש ינפמ הנקזה לש התיבל סנכנ קחצי
ןבומכ םיכיישה ׳ללחיו ׳בחרמ׳ ןיב דירפהל יתקקזנ ,ןבוהש יפכ ,ןוידה ךרוצל 11
.םוקמה יקוח וילע םילחש רטמארפה אוה ,דחא רטמארפל

 333, 334, 335.ימעב םג םייוצמ הז עטקל םתוהמב םיבורקה םיעטק 12
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לש ודעצל הקמנה ןאכ תשמשמ ,ןיטולחל יעבט השעמכ ,המחה .׳...המחה
הז דעצ שרפתמ )וז הקיז קדהמ ׳התתש׳ לעופהו(ןאכ ראותש עטקל הקיזב .קחצי

ךא ,םנמא חוכ לעב אוה ,ןוצר ןיא בחרמל .בחרמה לש וחוכמ הרישי האצותכ

לש ודעצ ךכו ,רשפ רסח אוה חוכה :הז חוכב הנווכ אצמנ אל .ילאנוסרפמיא

.ונממ אצויה קחצי
האמל הכילהה ,ןאמורה תלילעב יזכרמ טרפ אצמנ םפוסבש םיעטקה תשולש
םויה׳ :ןמז רואתב םיחתפנ ,הנקזה תיב לא הסינכה ,בלכה םע שגפמה ,םירעש

הנוכשה לע םוי ותוא התיה היורש הבוהצ תובצע׳  202):ימע(׳רונתכ רעב
עטקה  203,ימע(׳עגוימו שולח היה המוה אוה םימיה לכש הרותה לוק וליפאו

עבושמ הרות לוק הלע ) (...היה םח םוי םויה ותוא׳ ;)קושה רואת תא םידקמ
 267).ימע(׳...עגוימו
םינייפאמהמ אוה ,םירעש האמ לש ןייפאמהו עובקה דוסיה אוה הרותה לוק
עגמב .םיפלחתמ תודוסי םה ונממ עבונה עגיהו םוחה .בחרמה לש םיילאוטירה

.תחא תיתוכאלמ היווהל דחי םיגווזמ םהש הארנ ,ןאכ ףלחתמהו עובקה ןיב
וחוכב הנושה ,דחוימב םח ,אוהשלכ ׳םוי ותוא׳ב םיעראתמ םיעטקה תשולש
דיחא ףצר ןמזה ןיא .בחרמה דוסי לא ןאכ רדוח ןמזה דוסי ,ל״ר .׳םימיה לכ׳מ

גווזמ אוה ;אמלעב תודבוע לש ףסוא וניא ראותמה בחרמהש םשכ ,שידאו
ףתשמו ,חוכ הנוק ,וטושפ ידימ אצוי אוה םג .וקתנל רשפא יאש רשקב בחרמל

בחרמ לע דוע רבדל ןתינ אל טעמכ וז הדוקנב רבכ .בחרמה חוכ םע וחוכ תא

ראבתת בחרמהו ןמזה ןיב הז גוויז לש ותובישח .המלש היוה לע אלא ,דבלב
שבויה ,ההתשמה ץיקה םירבוח ובש קלח ,ןאמורה לש ןורחאה וקלח ארקמל
.תחא תינתמיא היוהל הפיגמהו
ובו ,רוביחה לש ןורחאה וקלחל עצמכ תיקסטורג היוה הנוב ןאמורה לש הז וקלח

ןיבש הקיזב .ןיוע םלועכ דאמ יתמגמו יביטקלס חרואב םילשורי לש המלוע הנבנ

דע םיתיעל ,בחרמה לש ינתמיאה וחוכ ןאכ דע רכינ בחרמהו ישונאה םלועה

יקסטורגה דוסיה שחמוה קושבש דיה יטשופ רואתב .םמודל םדאה תכיפה
םינצבקו םיכנ לש עפשב הנחינ םילשורי .תירטמיס הרוצב םירדוסמכ םרואתבש

המלועל םיכייושמ םניא ןאמורב םינצבקהו םיכנה .םישודק תומוקמל םילפטה
הלא םירואתב םיכפוה הלא שונא ינב .הבחרמל םא יכ ,םילשורי לש יתרבחה
.בחרמבש תודבועל
תא תוועל ךרוצ היה אל  349),ימע(יברעמה לתוכה לא דרומה ,הז בחרמ עטקב
;םכותמ רורבל ךרוצ היה אלו ,יביטומא ןעטמ םהל תונקהל ידכ תואיצמה יאשומ
,םיאשומ לש גולטק אוה ולוכ עטקה ,דחא יומידמ דבל .היד תתוועמ וז תואיצמ

.םשל ההז ראותה — רמואכ ,ראות וא יאוול אלל
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לש ומשור .ימוקל דגונמה הז — יקסטורגה לש דחא בטוק םה המיאהו העווזה
אקווד ,יביטומאהו יכרעה ונעטממ תומלעתה ידי לע אקווד ןאכ גשומ ראותמה

לע רמול .ראתמה דצמ תדחוימ תוסחייתה לכ ללושמה ,יניינעה ןינמה ידי לע
םיאולחת לש ףסוא ,תומד רסח ןומה םהב תוארל רבדה שוריפ ,׳תותכ יתכ׳ םיכנה

:דוחייה לע ןאכ רבג עפשה .בחרמבש םימצע ,תודבוע — םדא־ינב לש אלו

םהילע טלתשמ .םדאה ינב לש םדוחייו םתומצע תא רתוסה דוסיה אוה
.םלטבמו
ויאשומ לע תרבגתמה הרופאטמה תא וטושפב רבכ אופא ליכמ ראותמה בחרמה
לש הז וקלחב הנבנה יקסטורגה עצמב ןורחאה ךבדנה אוה הז עטק .13םתלטבמו

ןוידב ראותש ןושארה — הז קלח חתופה עטקל ותוהמב דגונמ אוה .ןאמורה
בחרמה ראשנ — ןורחאה עטקב ,ןיטולחל בחרמה תווע ןושארה עטקב .ונינפלש

תאז םע .םדא ינב — ןורחאב ,םינבאו םיעלס וראות ןושארה עטקב .וטושפכ
ןנשי :ךכ לע ףיסוהל ךרוצ ןיאש המוד .ותוכיאב דואמ בורק םירואתה לש םמשור

.הקסטורג — ׳תמאב׳ ןהש יפכ ,ןטושפכ ,ןהש תועפות םילשוריבש בחרמב

ימע( הלילה תועשב לתוכה רואת ןיבל ,הזה עטקה ןיב דוגינה תא שיגדהל שי 13
םיארנ םירבדה ובש ,םויב .׳הליל לש םלועו םוי לש םלוע׳ ןיב דוגינ ןיעמ 351),
תונקז׳ םויב .תילידיא תיטנאמור היוה תילעומ הלילבו ,תיקסטורג איה רואתה תוהמ ,החוכנ

תסיפו ) (...םיבשע םילוע םינבאה ןיכמו תועמדב םינבאה תא תוסכמו הז דצמ תודמוע
תושודקה םינבאה לע התרש םימחר תממד׳ הלילבו  350),ימע(׳...התרהטב תדמוע עיקרה

הל ערהש לע הלילב טרחתמ לוכיבכ וליאכ ) (...בצע לוק עמשנ לתוכה ינבא ןיבמ )(...

.הלילב שדחמ רשוא ,םויב שחכוהש ךרעה  351).ימע(׳םויב
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