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הזורפ □ 

- לוענמה תופנ יוגע ינשמ 
'טושפ וופיס'ב ץוחו םינפ לש הקיטקלאיד לע 

ןונגעל 

םחש היח 

ךרשוא םש ךניא םוקמב 

(בנש ימע ,הנה דע ,'םניעו ודיעי) 

ומוקמל עיגמ םדא ןיאש דע 

םרוג םוקמה המכ עדוי וניא 

(13 ימע ,ןילבול רמ לש ותונחב) 

החיתפ .א 

תרוקיבב תוינשרפ תובוגת לש עפשל התכז ןונגע תאמ 'טושפ רופיס' הריציה 
הריציכו יתרבח רופיסכ ,ראשה ןיב ,הנודינ איה .תירבעה תורפסה רקחמבו 

םיטביהמ השרופו הארקנ איה ;הקמוע אולמב ןמזה תייעב תא הכותב תלפקמה 
ולתנ הינשרפ ;תומולח לש תיטילנאוכיספ תונשרפ תוברל ,םינוש םייגולוכיספ 
,ןועגישה ביטומ ,לוגנרתה ביטומ) םיטרופמ םיחותינל וכז הלאו ,םיטלוב םיביטומב 

,הריציה שוריפל חתפמכ הלילעב הרתהה תדוקנ הנודינ ;(דועו ,הליכאה ביטומ 

םייפרגויב םירשקהב הארקנ ףא איה ;הלש תילולימה המקרה בורקמ הקדבנ ןכו 

'.דועו דועו ,םיבחר םייתוברת םירשקהב — ןיפולחל וא םידקוממ 

לייוצרוק :םיפסונ םיניינעב ףאו םירומאה םיטביהב םיעגונה םירקחמ לש גציימ רחבמ ןלהל 

הבישה אשונ םע ובולישב האיציה אשונ לע' ;(1946) ףונגע ירופיסב תורודה תייעב' ,ךורב 

תדוקנ' ,ב"א עשוהי ! (1967-1966)'םאה תדועסו ךלמה תב' ,ןושרג דקש ! (1962)'ןונגע ירופיסב 

'עגושמ לשריה היה םאה' ,הכלמ דקש ;(א"משת) 'הריציה שוריפל חתפמכ הלילעב הרתהה 
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םחש היח 194 

לש התוינפ־בר לע דיעהל וב שי תוירקחמ־תויתרוקיב תובוגת לש הז םוצע עפש 

תויווזה יוביר לעו הילא רבחתהל תוירשפאה םיכרדה ןווגמ לע םג ומכ ,הריציה 

ולגתיש רשפא תפסונ האירק לכ םעש ,הריצי ןכא יהוז .הב ןנובתהל ןתינ ןהמש 
.תועיתפמו תושדח םינפ הב 

לעו תיתלילעה התוחתפתה לע ,הריציה תא ןוחבל הסנמ ןלהלש ןויעה 
רופיס' לש יתרוקיבה טסקטנוקב הכ דע הנודינ אלש תיווזמ ,היתויועמשמ 
.תונושה םהיתורזגנ לע 'ץוחר 'םינפי לש תיטקלאידה תוארה תדוקנמ — 'טושפ 

םיגשומה לש תונוש תויורקיה םע ןייעמה תא השיגפמ וז הריציב האירקה 
,םירואית ולאש ןיבו םהלש םירישי םיילולימ םירוכזא ולאש ןיב :םירכזנה 
םיגשומל םימגרתימה םייתינבת םיזמר םיליכמה ,הלילע יעטק וא תויצאוטיס 
םינושה םהישובלב וללה םיגשומה לש םתעפוה תופיפצ .'ץוח'ו 'םינפ' םייבחרמה 

םדיקפתל רשאב תולאש םילעמו ןיינע םיררועמ ,ןמורב םייזכרמ םיתמצב םמוקימו 
.ויתויועמשמ תנעטהבו ןמורה לש ובוציע ךילהתב 

,לוציפ לש הקיטקלאיד םירצוי — ראלאשאב ןוטסאג ןעוט — םינפו ץוח' 
.םיירופטמ תוזוחמב תלעפומ איהשכ ונתוא תאמסמ הלש הרורבה הירטמואגהש 

.(Bachelard, 1994:211) 'לכה תעבוקה "אל"ו "ןכ" לש תודח התוא הזל שי 
סיסבל ךופהל ,וירבדל ,הלולעה וז ןיעמ תיטמכס הסיפת ינפמ ריהזמ ראלאשאב 
,ראלאשאב .(םש)ילילשהו יבויחה לע הבישחה לולכמב וטלשי רשא םי'זאמיא לש 

תיטקלאידה הקולחבש תויטמכסה ןמ גייתסמ ,תיפוסוליפה תוארה תדוקנ לעב 
.םיירטמואג םיגשומ םע םייזיפטמ םיגשומ לש םבוריע לשב רקיעב ,הרומאה 
חכוויהל היהי ןתינ ,ירטמואגה רשקהה טמשוי םא יכ ,רובס אוה תאז םע םלוא 

.(216 :םש) רועיש ןיאל םינווג תבורמ איה ץוחו םינפ לש הקיטקלאידה יכ 

האירק לש טסקטנוקב םינחבנה ,'ץוח'ו 'םינפ' םייבחרמה םיגשומה ,ןכאו 
תוננובתה תויורשפא בינהל םייושע ,תויטמכס לע תנעשנ הניאש תינשרפ־תיתרוקיב 

.םייתורפס םיטסקטב ןויעה םוחתב תוניינעמ 

טסקטב בחרמה לש ונוגרא יכרד תייגוסב טוריפבו הבחרהב קסועה רקחמב 
:טסקטב בחרמה לש ןוגרא ירושימ השולש לע רבודמ ,(1997 ,ןרוצ) ירופיסה 

'המולב לש המולח' ,הרובד םיוביירש ; (1989) 'םירתס םחלו םיבונג םימי ,סומע זוע ! (1983) 

ריעו הפוטע השא :ץיברוה לשריה לש ויתולאשמ' ! (1997)'תועבצאהו ףכה' ,הצינ בד־ןב ; (1993) 

המקרב ןויע' ,תידוהי קיווצ־יולה !(1997)'יתידיגירפ המולב םאה' ;(1997)'טילבת־תפמ איהש 

ךרד־הרומכ םזגנל ר"ד) האופרל קוקז אפורה' ,ןד ןורימ ; (1989)'"טושפ רופיס" לש תילולימה 

'טושפ רופיס' ,י"ש ילאונפ ;(ו"צרת) 'תוטשפל תיבמ' ,בד ןדס :ןכו ;(1995) '(ןונגע תייגוסב 

ינוחמצה תומד' ,הנר יל ! (1969)'ןונגע י"של "טושפ רופיס"ל תודחא תורעה' ,ףסוי ןבא ; (1960) 

י "של "טושפ רופיס"ב לוערתה ביטומ' ,בל קקח ;(ד"נשת)' "טושפ רופיס"ב תוינוחמצ תויטנו 

;(1979) ' "טושפ רופיס"ב תובכרומ תויביטומ םיביכר תוכרעמ' ,ריאי רוזמ ;(ט"לשת) 'ןונגע 

רפסה ילושב תרחבנה היפרגוילביבה תא םג וארו ;(1992)'תוטשפל םינפ םיעבש' ,הויז רימש 

.237-234 ימע ,(1996) טיבש יזוע ,רואל ןד ,רימש הויז תכירעב ,'תוטשפל דעבמ' 
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195 ןונגעל 'טושפ רופיס'ב ץוחו םינפ לש הקיטקלאיד לע 

יפוטונורכה רושימה ;תיטטס תושיכ בחרמה — ונייה ,יפרגופוטה רושימה 

רושימה ;תועונתו תויושחרתהמ עבונה בחרמה ןוגרא ,רמולכ ,ןמז־בחרמה - 
טסקט ךותב ןמוסמ ותויה לש אצוי לעופכ בחרמה לש ונוגרא — ילאוטסקטה 

.(81-80 :םש)ינושל 

,הריציב בחרמה תיינבהב תועייסמה תוטנידרואוקכ םישמשמה ,הלא םירושימ 

רבחמה תנעט .הריצי לש וא רוזחש לש ךילהתב םיבלש ,תאז םע ,םינייצמ םניא 

אוה ,ןכ לע רתיו ,הלאה םירושימה תשולש ןיב ןמזה לכ ענ [...] ארוקה' יכ ,איה 
.(80 :םש) .'הזמ הז םדירפהל לכויש ילב תחא תבב םתוא ספות 

תססובמה ,בחרמה לש הפמ ןיעמ' ןרוצ ידי־לע רדגומ יפרגופוטה ןוגראה רושימ 

וז הפמ .(81 :םש) 'ויביכרמ לכ לע ,םלשה טסקטה ןמ םיחוקלה םירמוח לע 
ןוגראה תא ןהו םלועה לש יקפואה ןוגראה תא ןה ,םוקימה תניחבמ תללוכ 
תויטנוולר ונניינעל .תויציזופוא לש הרוש לע ןעשנ רומאה ןוגראה .ולש יכנאה 
תופתתשמה ,(82:םש)הירפירפ-זכרמו בורק־קוחר ,ץוח-םינפ :תויציזופואה דוחייב 

לש תויפרגופוטה תונוכתה ןיב יכ ,קדצב ,ןעוט ןרוצ .םלועה לש יקפואה ןוגראב 

םיסחי יכו ,תונוש תויצלרוק תומייקתמ טסקטה לש תועמשמה ידבור ןיבו בחרמה 

ןיבש היציזופואה'ש ןכו .(םש) 'םיילארטינ תואיצמ ירמוח םניא' ץוח-סינפ ןוגכ 
בחרמה לש יפרגופוטה ונוגראב תויזכרמה תויציזופואה תחא איה ץוחל םינפ 
.(118 :םש) 'אדירג היפרגופוטל רבעמש תובר תויצטונוקב הכורכ איהו ,תורפסב 

תונווגמו תונוש תורוצב שושיא תלבקמ וז העיבק ,ןלהל תוארהל הסננש יפכ ,ןכאו 
.'טושפ רופיס' ןמורב ןויעה ךלהמב 

םרוג לא הרורב הקיז לעב אוה תורפס תריציב יפוטונורפה ןוגראה רושימ 
טקפסא לע — קויד רתילו 2סופוטונורכה לש תמצמצמ הרדגה לע ןעשנ ןרוצ .ןמזה 

,תובלושמ תוינמז־ללח תוירוגטק תועצמאב םרידגהל רשפאש םירבד קר' :דחא 

םצעבו ,תרדגומ תוינוויכ בחרמב עבוק סופוטונורכה .(83 :םש)'יוניש ,העונת ומכ 

ונניינעל .(84 :םש) ריצל (הרטמו אצומ תדוקנ) תומוקמ ןיב סחיה תא ךפוה 
לש תשרכ ןגרואמ יפוטונורכה רושימב בחרמה' יכ ,תרמואה העיבקה הבושח 
תאירק'ב ונל עייסת וז העיבק .(םש)'רדגומ יפואו םירדגומ םינוויכ ילעב םיריצ 

.הריציב תשרפנה 'הפמה 

ןיא יכ ,רבחמה שיגדמ ןאכ — בחרמה לש ילאוטסקטה ןוגראה רושימל רשא 

םלועה לע לחה ןוגרא והז' אלא .תינושל תינבתכ ומצע טסקטה ןוגראב רבודמ 
.(84 :םש)'ונממ באשנ וניא לבא ,רזחושמה 

םיטקפסאב — ונוימ יפ־לע — תורושק ינושלה טסקטה לש ןוגראה תוינבת 
תוצמל ןושלה לש הדי רצוקמ עבונה ,תיחרכהה היצקלסה דוסי (א) :הלאה 
ינשב ןמזב־וב קוסעל ןושלה לש התלוכי־יא ,יראינילה דוסיה (ב) ;םיטקייבוא 
(ג) !ןמזב ףצר ךרואל היעבמ תא ןגראל הסונא התויה :ךכמ האצותכו ,םירבד 

לש םלשה לולכמה לא ןווכמ — 'סופוטונורכ' - ןיטחאב לש ירוקמה גשומה יכ ןייצמ ןרוצ 

: 1997 ,ןרוצ :וארו .רומאכ ,דחא טקפסאל קר ותרדגה ךרוצל קקזנ אוה וליאו ,ןמזהו ללחה 
.83 ימע 
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םחש היח 196 

אוהו ,והשימ 'לש' עבמ אוה ןושלב עבמ לכש ךכמ עבונה ,יביטקפסרפה דוסיה 
תיבחרמה הביטקפסרפה .(85 :םש) הנותנ תואר תדוקנ יפל םלועה תא ףקשמ 
,ןרוצ שיגדמש יפכ ,הרקיעב תתתשומ ,רויצב תיבחרמה הביטקפסרפכ אלש ,ןושלב 
.(87 :םש ) םשו ןאכ לש תיראניב היציזופוא לע אלא ,ףוצר וק לע אל 

דמצ לש םדיקפת תאו םמוקמ תא רקיעב ןוחבל הסננ ןלהלש ןויעב 
:ליעל ורכזוהש םהל םיוולנ םיגשומ ןכו) 'ץוח'ו 'םינפ' םיינויציזופואה םיגשומה 
'טושפ רופיס' ןמורה לש םינושה וירושימ ןוגראב ('הירפירפ'-'זכרמ' ,'קוחר'-'בורק' 
ןהו םייפרגופוטה םיטביהב ןה ןויע בלשת תוננובתהה .ויתויועמשמ תריציבו 
ילאוטסקטה ןוגראה .הריציב וללה םיגשומב םיכרכנה םייפוטונורכה םיטביהב 
ןיינעל הנשקבתתש תודיחי תורעהמ דבל ,הז ןויע תרגסמב ןודיי אל בחרמה לש 

.הז 

- 'םיסנכנו םיאצוי' .ב 

'טושפ רופיס' ןמורב םיריצה תשר 

וריע ,שובש ריעה לש תיפרגופוטה התויזכרמל רשאב קפס ריתומ וניא ןמורב ןויעה 

םיבושחה םיעוריאה תיברמ םישחרתמ הב ,ןכש .הריציה רוביג ,ץיברוה לשריה לש 

םיחוודמ םהש ןיבו םיגצומ םהש ןיב ,ןמורב הלילעה תוחתפתהב םיעירכמהו 
ולודיג ,םנב תדלוהו לריצו ריאמ־ךתב יאושינ :םיינויציזופסקא םירמוח תניחב 
הנימל ויאושינו ויסוריא ,המולבב ותובהאתה ,ץיברוה לשריה לש ותורגבתהו 
יפוטונורכה רושימב תרבגותמ וז תויזכרמ .וינב תדלוהו ופוריט תשרפ ,ךילמיצ 
ןושארה קרפב רבכ ,ךכו .הילאו שובשמ םיריצ תשר תשירפ תועצמאב ןמורה לש 
הצוח םינפה ןמו ,ריעה ךות לא ,המינפ ץוחה ןמ העונתה לש המוקמ טלבומ 
תאצוי לזרבה תליסמ לש העוצר' :תובכרה עסמ לע תדקוממ הרעה תועצמאב 
םיאב םינולגעו םוי לכב םיימעפ תאצויו תסנכנ תבכרו שובשל תסנכנו בלסינטסמ 

אלמתהל דיתע הז יטמכסו יללכ רואית .(ונ) 'םיסנכנו םיאצוי איבהל םהיתולגעב 

,תומש םילבקמ םיסנכנהו םיאצויה רשאכ ,הריציה לש הכלהמב יפיצפס ןכותב 
.ןמורב םירדגומ םידיקפתו תויוהז 

ןמורה לש יפוטונורכה רושימב תחתמנ שובש הדוקדוקש םיריצה תשר םלוא 
קיבורקילאמ רפכה לא םג םא יכ ,ליעל ראותמכ ,הנממו בלסינטס לא קר אל 
לש ובשומ ריע ,הנממו גרבמל ריעה לאו ,ךילמיצ תחפשמ לש הרפכ ,ונממו 
ץפח תוזוחמ ,הקירמאו זנכשא תואצמנ רתוי קחורמה לגעמב .םזגנל רוטקודה 
םמעשו ,םתסנרפו םלזמ תא שפחל ואציש ,םירוביגה יבורק םיררוגתמ םהבש 
שובשל בורקה לגעמב .(םיבתכמ ,םירוקיב ןוגכ) םיירטס־וד םירשק םימייקתמ 
— ורותב דחא לכ — םיטלמנ וילאש רעיה אצמנ — הל הצוחמ אוה םג ךא — 

.םהילע תשבתשמ םתעדש תעב ומצע לשריהו ומא דצמ לשריה לש ודוד 

This content downloaded from 79.182.77.166 on Tue, 05 Sep 2017 08:03:45 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



197 ןונגעל 'טושפ רופיסיב ץוחו םינפ לש הקיטקלאיד לע 

שובש הדוקדוקש םיריצה תשר אופא תרייטצמ הריציב ףרפרמ ןויע ךותמ םג 

ךותמו ףרה אלל םיענ וירוביגש ,ןמורה לש ויכלהמ תנבהל עלבומ ןפוצ ןימכ 
רוזח סגו ךולה ךרדה תא םישועה םהמ .םירומאה םיריצה ינפ לע םינוש םיעינמ 

ןיפולחלו ,התיבה ןכמ רחאל ותבישו יופיר םשל גרבמלל לשריה לש ועסמ ןוגכ) 

קר םיענה םהמו ,(תוקיר םיידיב הנממ ותרזחו ריע התואל רביוט לש ועסמ — 
תודקפתמ ולא תוסינכו תואיצי .(לשמל ,המולב) הילא וא שובשמ ,דחא ןוויכב 
לש יגולוכיספה רושימבו יתלילעה רושימב םיחנעפתמה ,עדימ יריתע םינפצכ 

ןמורב םיחותמה םיריצה ינפ לע םירוביגה לש םהיתועונת רחא בקעמה .הריציה 
תויועמשמהו םהיתואיציו םהיתוסינכ ,(ןיעה ןמ לוכיבכ םייומסה םיריצה םג) 
הריציב םיפשחנה 'ץוח'הו 'םינפיה יגוס לא הקיזב םהיתודמע ןכו ,ןהב תוכרכנה 

.ןלהלד ןויעה לש וניינעמ םה 

תיראניבה תינבתה תועצמאב הריציה לש םינושה היטביהב ןייעל הנפנ םרטב ךא 

תועקושמה ץוחו םינפ לש תויבחרמ תוינבתל ףסונב יכ ריעהל יואר ,תרכזנה 
םג הריציב םילעפומ ,תויועמשמ רציימה ךרעמה ןמ קלחכ תודקפתמו טסקטב 
םהמ םילשלתשמה הלאבו 'ץוח'ו 'םינפ' םיגשומב םיכורכה םיינושל םיטקפסא 
םניאש םילובכ םיפוריצ וא תולאשה — םקלח .(א"ציו ס"נכ םישרושה ןוגכ) 
דצמ יביסנטניא רובגת תורומאה תוינבתה תא םירבגתמה ,תיבחרמ תועמשמ ילעב 

,'הפוחל סנכיי' ,'הדועסל סנכנ' :ןוגכ םייוטיב םיאצומ ונא ,לשמל ,ךכ .ןושלה 
סנכנ' ,'רחסמב ולוכ ומצע סינכי' ,'ולש הניאש תושרל סנכנ' ,'םיחרוא סינכמ' 
,'הדי ךותמ ודי איצוה' ,'ותעדמ אצי' ,'תועש רשע ואצי רבכ' ,'תונחב ובורו ושאר 
,'ומש אצי' ,'הברה םינש ואצי אל' ,'איצוהל תב ול שי' ,'קלח ךאיצוהל אלש' 
הסנכנו הנטק ריע תקזחמ שובש התצי רבכ' ,'תוירבה םע הלק העש איצוהל' 
הרישי העיגנ ילעב חרכהב םניא ,רומאכ ,הלא םייוטיב .דועו ,'הלודג ריע ללכל 

תדקפתמו העיפומ איהש יפכ ץוח/םינפ תיבחרמה־תיטקלאידה םידוגינה תינבתל 

תמושת תא הבסמ טסקטה לש תילולימה ותמקרב תיבקעה םתוחכונ םלוא ,ןמורב 
תא תדדחמו וללה םייראניבה םיגשומה םיחוקל ונממש יטנמסה הדשה לא בלה 

.ויפלכ תונרעה 

:ףלש הניאש תושרל סנכנש ימכ' .ג 

יטקלאיד יפוא ילעב םימחתמכ רדחהו תיבה 

ץוחמ שחרתמה עוריא .המולב לש המא ,לרימ לש התומ עוריאב חתופ ןמורה 
לש התסינכ םע וז הדוקנ רבעל הלילעה תא עינמ ךא ,תיפרגופוטה זכרמה תדוקנל 

.התדלוה ריע אוהש ,םשה־לוטנ ירפירפה ץוחה ןמ ריעה לא המולב 

םויה' :יאנת־לע המינפ ץיברוה תחפשמ לש התיב לא המולב תסנכומ הליחת 

'ךל אישהל הצע אצמנ אמש ,ךיניינע לע ץעייתנ רחמו ךריעל תרזוח תא יא ירה 
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בלהש תא הלגמ הליל ותואב המולב לש המולח וליאו .(ונ) לריצ הל תרמוא 

והומכו ,םידודנה ףוס תא ןמסמ וניא ץיברוה תיב לש ומינפש :הפל דיגמ וניא 
הבוחרב תבשוי המולחב המצע התארש הרכזנ' :היבגל רותסמ לוטנו ףושח ץוחכ 
,ןכ־לע־רתי 3.(םש)'הדריו םיברה תושרב בשיל המצעמ השייבתנ ,הלגעב ריע לש 

,ןכש .ץיקהב םג תקלתסמ וזה השוחתה ןיא תיבה ךותב תרחמל תררועתמ איהשכ 
רדחה ךות לא ץוחה לש ויתולוק תרידח םע םישטשטימ ץוחל םינפה ןיב תולובגה 
,תגגופתמ הל קינעהל היה רומא תיבה םינפש תוביציהו תוסחה תשגרהו ,המינפ 

.(זנ)'ריואב ףחרמ' הל הארנ הרקתה־הבג רדחהש העשב 

לא ההימכה ןמיסב אופא תדמוע ץיברוה תיבב המולב לש התבישי תישאר 
םלוא .ימויק םויאכ ספתנ ץוחה דועב ,תננוגמו תככוס תפטעמ תניחב תיבה 
איהש ,חרכהכ תספתנ תיבב התבישי .היצאוטיסה תכפהתמ םש התוהש ךשמהב 

ןיא ךכיפל תיבב הלוחה המא םע בשיל המולב התיה הדומל')ול הרשכוה םנמא 

תועצמאב ,ךכו ,ץוחה לא תפאוש החור תעב־הב םלוא ,((בע)'הל השק תיב תבישי 
דוגינ תועצמאב .(םש)'ןירוח תבכ תומלועב המשנה הל תטטושמ' םירפסב האירקה 
היציזופואה ידי־לע עבומה ,היתונוצר ןיבל המולב לש התוביוחמ ןיב הז יטקלאיד 
ךופהל תלגוסמה ,המולב לש תימינפה התמצוע ןה םיפשחנ ,ץוח/םינפ תיפוטונורכה 

וישרוש ןהו ,ןיימודמ ץוחב תוריח לש תוטטושל קיעמה םינפה ללחב תוהשה תא 
לשב ,לעופב ותולגתה ינפל בר ןמז הניבו לשריה ןיב חתפתהל דיתעה רבשמה לש 
.םבשייל תלוכיהו םהיתונוצרו םהיתויוביוחמ ןיינעב םהיניב היורכה ינושה םוהת 
תיבב המולב לש התוהש ךשמב ,ליעל זמרנה רבשמל םדוק בר ןמז דוע םלוא 
,םתורגבתה ךלהמב הניבו לשריה ןיב רצונה ינימה חתמה הבעתמו ךלוה ,ץיברוה 

םינפ ןיב םיקהבומ םייפוטונורכ םירבעמ לע תוססובמה תונצס יתשב ואישל עיגמו 
תיב אוה הז ןיינעל 'ץוח'ה וליאו ,המולב לש הרדח איה םיעוריאה תריז .ץוחל 

.רדחה תא ףיקמה החפשמה 

ןמ הלעמל ודי ףכב ההשמ המולב לש הרדח לא סנכנה לשריה הנושארה הנצסב 

םדא ינבכ םהינפ ומידאה העש התואב' .אציש ול ןמסל תטשומה ,הדי תא יוארה 
לש 'ותשילפ' .(חע) 'התציו ודימ הדי תא האיצוהו הדמע .ןוגה וניאש רבד ושעש 
יללכב העיגפכ עלבומב תשרפתמ — הרדח לא — המולב לש 'םינפיה לא לשריה 

ועבט לאש ,יציברוהה ללחה לא ,הצוחה הלש התאיצי תא אופא תררוגו ,םורוקדה 

זגורו קתנ תפוקת רחאל םוקמ ותואב תשחרתמ היינשה הנצסה .ונעדוותה רבכ 

.המולב לש המולח ררועמש תוינימה תויצאיצוסאל בל־תמושת הנפמ (1993) םיוביירש הרובד 

ןימה רביאל םירכומ םיינאידיורפ םילמס לע ,התעדל ,םיזמרמ 'הלגע'ו 'ריע לש הבוחר' 

יניעב המולב תא הגיצמה ,'םיברה תושרב בשיל' הנומתה תא תשרפמ איה ,רתיה ןיב .ישנה 

םאתהב .'םיברל הצורפ התויהלו ץורפה הבצמל' יתוזח ףילחת־יומידכ ,בוחר תרענכ המצע 

השובה שגר וליאו ,ירסומה־יכרעה ןבומב הדיריכ (הלגעה ןמ) 'הדריו' הלימה תשרפתמ ךכל 

תועמשמה תא ,התעדל ,ששאמ ('םיברה תושרב בשיל המצעמ השייבתנ')הנומתה לכל הוולתמה 

,תבתוכה לש וז התונשרפ לע ךמתסנ םא םג .(136-135 :םש) םולחה לש תללוכה תינימה 

המולב לש 'ץורפה הבצמ' ןכש ,ונתוא םיקיסעמה םייראניבה םיגשומה דמצ לש םוחתב רתווינ 

.התוררועתה םע הל רווחתמ םנמאש יפכ ,ץוחל םינפ ןיב תולובגה תריבש לע רוריבב דמלמ 
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היתובקעב סנכנ ,המולב לש היתוקיתש תא דוע תאשל לוכי וניאש ,לשריה .םהיניב 

הביגמ איה וליאו ,סויפ םשל הדי תא לוטיל ידכ ודי תא טשופ אוה .הרדח לא 
,תמדוקה הנצסה לע םייללכ םיווקב הרזח ונינפל ,הרואכל .רדחה ןמ האיציב דימ 

'םינפיה אוהש ,ללח ותואב לשריה לש ותדימע לכ ,ןכש .ךכ הז ןיא השעמל םלוא 
םיחנומה לוגלג ךותמ רהרהמ אוה ודי תא טישוה םרטב .םעפה הנוש ,המולב לש 

לע ףא ,ונממ איה הקוחר המכו הל אוה בורק המכ' :ותעדותב 'קוחר'ו 'בורק' 
רתוי ול הבורק איה ירהו ודי טושפל אלא ךירצ וניא .ךכ לכ הקוחר הניא ןכ יפ 

לטבמ ,ישפנ קחרמל יזיפ קחרמ ןיב הליחת ןיחבמה ,לשריה 4.(בפ) 'םימיה לכמ 

.יזיפה קחרמה תורצקתה לע לוכה דימעמו ,םהיניב לדבהה תא רוהרהה ךשמהב 

לש התניחבמש ררבתמ לבא ,ךרד רוציק רוציל הסנמו היעבה תא ףקוע אוה ךכב 

יורש ובש םינפ ללח ותואמ הרדעיהו רדחה ןמ התאיצי .ירשפא הז ןיא המולב 
הב שיגרה התצישמ') התוחכונ תשוחת תא תילסקודרפ םימיצעמ קר תעכ לשריה 

,ךכב — רקיעב וא — םג אטבתמ םישגפמה ינש ןיב ינושהש אלא .((םש) 'רתוי 
,הרדח לש ומינפ לא (ץיברוה תיב) "ץוח"ה ןמ (התמזוימ) םעפה תרזוח המולבש 

תא הקילחהו ושארב השא לש הדי העגנ םואתפ' :ןיידע םש אצמנ לשריהש העשב 

שיגרהש ןויכ .תאז התיה המולב לש הדיש ,וניבת רפסא אלו שירחא יכ םג .ורעש 
.(גפ)יאנליו רענינ הב 

האיצי איה ,ורעש תא הפטיל וזש רחאל המולב לש הרדחמ לשריה לש ותאיצי 

םלוא ,הדובכ לע רומשל ןויסינו תוחכפתה ןיעמ ותאיציב שי ,הרואכל .רותיו לש 

עגר ,הבהאה יוליג לש רידנ עגר לע ןאכ רתוומ לשריהש טסקטה תתואמ יומסב 

םויסב העיפומה הנומתה ךופיה לע ןעשנ טסקטה לש ותותיא .דוע רוזחי אלש 
רדחה ןמ המולב לש התאיצי רחאל .ליעל הרכזנש ,הנושארה 'םיידיה תנצס' 
ירה' :לשריה לש םיאבה וירוהרה בלושמ רובידב םש םירסמנ הנושארה הנצסב 

הדי האיצוהשכו ןכ השע אל אוהו ובל לא הצמאלו הרעש תא קילחהל לוכי היהש 

תא תשמממ ןכא ,לשריהכ אלש ,המולב .(טע) 'חורבל הל ןתנ החרבו ודי ךותמ 
ןויכ') אוה םעפה עצבמ החירבה תא וליאו ,ורעש לע הקילחמו הלש ישגרה ףחדה 

הטילבמ תונצסה יתש ימויס ןיבש תכפוהמה היגולנאה .('אציו רענינ הב שיגרהש 

יפוליח .לושכמל םהל דומעי רשא ,לשריהל המולב ןיבש יתוהמה ינושה תא בוש 

לא םירוביגה ןמ דחא לכ רבד לש ופוסב םיריזחמה ,וז הנועט הנצסב תומוקמה 
תורשפאה־יא לע רופיסה לש הז בלשב רבכ רוריבב םיתתואמ ,ולש "םינפ"ה ללח 

רשקה תוענמנ לע — תורחא םילימבו ,דחאכ םהינש תא ליכיש ללח קולחל 
.םהיניב דוחיאהו 

לש םירורב םינמסמל םיכפוה ראותמה חסונב האיציהו הסינכה יקחשמ 
היצאירו איהש ,הנצסב ןנובתנ וז העיבק לש השושיאל .ןמורב גוויזה/רוזיחה 

ראותה לש םיפוכת םירוכזאב טסקטה ץבוש ןמורה לש החיתפה יעטקב רבכ יכ ןייצל יואר 

ירוביג תא עלבומב ביצמ ודוהדה ,תאז םעו ,ירשב ראש' אלא ונבומ ןיא הרואכלש ,יבורק' 

םיעגונה םינושארה םיטרפה ורהבתה םרטב דוע תאזו ,'קוחר-בורק' יראניבה ריצה לע הריציה 

.ויתויומד ןיבש םיסחיה םקרמלו ןמורה תלילעל 
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לריצ הדחייש רדחל לשריה סנכנ הבש הנצסה וז .תומדוקה םייתשה לע תניינעמ 
רדחב .(איה המולב יכ רבסו) םשמ הלוע לוק עמשש רחאל ,םתיבב ךילמיצ הנימל 

,החילס' :רמואו םגמגמו ,ןכל םדוק הב חיגשה אל םלועמש ,הנימב שגופ אוה 
אלו ולובגב יתאב ינא' :הנימ ול הבישמ ךכ לע .'תושר אלב יתסנכנו יתיעט 
איה הנימ לש הרדח לא לשריה לש ותסינכ םצע ,הרואכל .'ילובגב סנכנ אוהש 

יטנאירו רוכזא ןיעכ ןאכ שי ,ןכש ,הז שגפמב ןומטה לאיצנטופה לע תותיא רדגב 
תויולצנתהה יפוליחמש אלא .המולב לש הרדח ךות לא תושר אלב ותסינכ לש 
םינפה ןיב םיצצוחה םירורב תולובג לש םמויקב םיריכמ םיינשה יכ ,הלוע םהיניב 

ןיא אופא הרואכל .םהמ דחא לכ אצמנ ובש ,ץוחה ןיבו תלוזה לש ימיטניאה 
:הנימ לש הירבדב יכ ,רוכזל שי תאז םע .רשק לש ותוחתפתהל יוכיס הליחתכלמ 

.המולב ןיבו הניב עבוקה ינושה — לשריה לש ודידל — עלבומ 'ולובגב יתאב ינא' 
החינמש אלא ותרזוע הניאש יד אל' המולבש לע ובלב םערתמ לשריה ,רוכזכ 
ידכ השעמ השעתש תווקל ךישממ אוה םתיב תא הבזעש רחאלו ,(הצ) 'ותוא 
יכ הלוע וירוהרה ךותמ ,ללכבו ,(חצ) 'תרחאמ הפוס תזרדזמ הניא םא'ו ,םדחאל 

ויתולובג ךות לא התאדוה יפ־לע תרדוחה ,הנימ .השיאה ידיב לוכהש רובס אוה 
גרוע אוה הילאש תישנה תויביטרסאה תא ןיעדויב אלש אופא תמלגמ ,לשריה לש 

ןיב הפי הלע אלש המל דוגינב ,הז גוויזל יוכיסה עלבומב זמרנ ןאכ .המולב לצא 
ןיאושינה רשקל רבד לש ופוסב ליבומה ךילהתה לש וכשמה ,ןכאו .המולבל לשריה 
.הנימ דצמ תויביטרסא לש הנמיסב ,רתיה ןיב ,דמוע הנימל לשריה ןיבש 

תושחרתה איהש ,ןרוהנדליג תיבבש הביסמב םיידיה תנצס תועצמאב תאז םיגדנ 

םש .המולבל לשריה ןיבש הנושארה םיידיה תנצס ךופיה לע הלוכ־לכ תדסוימה 
האיצומה איה המולבו ,ודימ המולב לש תטשומה הדי תא חינמ וניא לשריה — 
הנימ לש הדי — ןאכ וליאו !הרדח תא תאצויו ודי ךותמ הדי תא הכובמב 
ודי איצוהו' לחלחתנש אוה לשריהו ,לשריה לש תטשומה ודיב הקבדה איה־איה 

תדימ לע ןאכ םג אופא םידמלמ םיכפהתמה םידיקפתה .(חק)'הנימ לש הדי ךותמ 
רדרדיי רשא ,לשריה לש הגוסנה ותדמע לעו רשקה ךותב הנימ לש תויביטרסאה 

.תינוציק תוסנכתה לש תישפנ היצאוטיס לא רבד לש ופוסב 

בכרומה םיסחיה ךרעמ תא תכפוהמ תיגולנא המימוטנפב אטבמה ,הז עוריא 
תחפשמ לש הרואכל־ילרטינה םינפה ללח ךותב שחרתמ ,התעמ לשריה ןותנ ובש 

ןיא ,וילע םייופכה םיימואתפה ןיסוריאה רחאל ,לשריה יבגלש אלא .ןרוהנדליג 
תושרל סנכנש םדאכ בשי לשריה' :רז םוקמ םא יכ תילרטינ הירוטירט דוע וז 
,'ולש הניאש תושרל סנכנ' לשריה יכ רופיסב רכזנ םימעפ עברא .(יק)'ולש הניאש 
,ומעטמ וא םירחא םעטמ רוסיא וילע לחש רדגומ יזיפ ללח הז ןיא םעפהש אלא 
רוציל הדיתעה תישממה תוביוחמה תא ,תאז םע ,הליכמה תירופטמ תושר םא יכ 

אלפיי אל .המולבמ תוקתניהו הנימ םע הפוחל הסינכ :וייחב הכיפה־יתלב תינפת 

הניאש תושר' ךותבכ רומאה עגרב שח המולבב תושאונ בהואמה לשריהש ,ןכ־לע 
.'ולש 

םותחנ יטקלאיד יפוא ילעב םימחתמב רדחהו תיבה לש הז טקפסאב ןויעה תא 
לוכיבכ־התוילושו םיעוריאה ךלהממ הרואכל התושילתש ,תושחרתה לש הרוכזאב 
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תינורקעה התובישח לע תועיבצמ הלא ;תוינייפוא תוינונגע תולובחת אלא ןניא 
.תענצומו תילוש התויה לשב אקווד 

,התיבה ץיברוה תחפשמ ינב םירזוח ןרוהנדליג תיבב ןיסוריאה רחאל ,רוכזכ 
םעיגה םע םהמ תענמנ םתיב ךות לא הסינכ לש תילאיווירטה הלועפה םלוא 
ביבס תחתפתמהו תחפותה הנצסה .םינפבמ לוענמה רוחב ץוענה חתפמה לשב 
,תתרשמה ןיבו ץיברוה גוזה ןיב םירבד יפוליח ךותמ ,תיבה ךות לא הסינכה ןיינע 

תדמלמו ,תניינעמ טבמ תדוקנמ ץוח/םינפ אשונה לש הקיטקלאידה תא תדדחמ 

םצעב התיבל ץלחמ הכחמה ץיברוה תחפשמ .רפסמה יניעב ותובישח תדימ לע 
היוצמה (המולב לש התפילחמ) תתרשמה םע ,התבוטב אלש ,'םוקמ הפילחמ' 
,ץוחה לש תוסחה־רדעיהו תופישחה תשוחת תא רצק ןמזל םיווח סה .תיבה םינפב 
,הגאד־תרסחו הקומע הנישב העוקש תתרשמה דועב ,לוענמה תופכ לש הזמ רבעמ 
הלמש תשבול ינא דימ') תיב־תלעב גהנמ — הוריעהש רחאל — תגהונ ףאו 

.('תחתופו 

,'ץוח'ו 'םינפ' לש הקיטקלאיד לע רוריבב ןעשנה ,הז ילבנרק םידיקפת ךופיה 
חתפמ ללגב .שדח רואב וללה םייבחרמה םיגשומל תוולנה תויועמשמה תא ריאמ 

,ץוחה ןמ ויתותלד לע םיקפדתמ םהש תיבל םיציברוהה לש םרצבמ־םתיב ךפוה 
— חתפמה תא הקיזחמה איה ,תוהז־תרסוחמו לוכ־תרסח תתרשמ־הרענ דועב 
'ץוח'ו 'םינפ' םיגשומה םינעטנ הז בצמב .םתחוורלו םנוחטיבל — עמשמ יתרת 
תונירקמו םתוריבש לעו םתויערא לע ,םתודיינ לע תועיבצמה תוילמס תויועמשמב 

5.הריציב םיפסונ םילגעמ לע 

הירפירפו זכרמ לש הקיטקלאיד - דיעה לש הדצל' .ד 

,רמוא הווה ,זכרמה תדוקנ לא רושק לשריה טסקטב יפרגלפלטה ןוגראה רושימב 
םתמחו םתיבש ,ריעה ירישעמ םיתב־ילעב לש םנב אוה :שובש לש הבל־בל לא 
שובש דצל .יתרייעה דסממה בלב םינגועמ םהירשק לכו ,ריעה לש הרובטב םיבצינ 

רבעשל ,הצחמל ירפכה יפואה תלעב הירפירפה ןמורב תמייק יפרגופוט זכרמכ 
רד לארשימ םדא ןיא' ירופיסה הווהב וליאו ,םיבר םידוהי לש םהירוגמ םוקמ 

6.(דפק)'לזמ היבקעמ ץוח םש 

רתוחה ,(1997) 'ץיברוה לשריה לש ויתולאשמ' ב־זךב 'נ לש הרמאמב היוצמ תרחא השיג 

יטילנאוכיספ־ירוגלא שוריפ העיצמ בד־ןב .ןמורב םימיוסמ םיטקפסא לש יגולוכיספ שוריפל 

ינשו לשריה לש ותוימינפ אוה תיבה :הרורב הירוגלאה' :רתיה ןיב ,תנעוטו חתפמה תנצסל 

וירוה ןיא .הנימו המולב םה ,ץוחבמ ץוענל םיסנמ וירוהש הזו םינפבמ ץוענה הז ,תוחתפמה 

:םש)'םינפבמו ,ןכל־םדוק התיבש וב ול הנק ןשיהש ינפמ שדחה חתפמה תא ץוענל םיחילצמ 

.(רוקמב השגדהה ,256 

הילא עיגמ אוה .ריעה ידילימ וניא ,'הימי ימדב' תינונגעה הלבונה ירוביגמ ,לזמ היבקע 

אוהשכו ,הניווב הטיסרבינואה ןמ ותשפוח תעב הנידמה ירעב ץיק־תוטטוש בגא ותוריעצב 
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ץוחמש לזמ תיב לא תרבועו שובש זכרמבש ץיברוה תיב תא תבזוע המולב 
לש ותעונת תא םג ויתובקעב ררוג רופיסה לש יפוטותרכה רושימב הז רבעמ .ריעל 

,המולבב הגוה לשריה :ויתובשחמב קר — הליחת .הירפירפה לא זכרמה ןמ רוביגה 

אוהשכ ,ןכמ־רחאל .לזמ היבקע לא ויתובשחמ תא עיסמ אוהשכ ,הררג בגא לוכיבכ 

לש וירוגמ רוזא לא וידעצ תא ןווכמ אוה ,ומא תצלמהב תולילב לייטל ליחתמ 

ופיקמ ,ופיקמו וב ץיצמ ,לזמ לש ותיב לצא' דמוע אוה — ףוסבלו ,לזמ היבקע 
לש ודמעמ תא השיגדמו תרזוח לזמ לש ותיב לומ וז הדימע .(ופק) 'וב ץיצמו 
סנכנ אל וימימ' :למ יעפ לא גרועו הלגעמל ץוחמ יוצמש ימכ המולבל סחיב לשריה 

ינופצה ןולחה ןמ אצויש הז רואש ול דיגמ ובל לבא ,םינפבש המ האר אלו תיבל 
ויניע אשונו וב םיחתפנ םימשהש באב העשת לילב דמועש םדאכ .המולב לש רוא 

המ .המולב לש הנולח יפלכ לשריה דמוע ךכ ומצע לע םימחר שקבל ידכ הלעמל 

'הנאריו הנולח תא המולב חתפתש ,איה לשריה לש ותלאש ,לשריה לש ותלאש 
.(םש) 

לשריה לש ותקושת ןיבו םימשה תחיתפו םימחרה תשקב ןיבש היגולנאה 
וילויטמ דחאב .יזויגילר דמעמ לש ךרע הנולח ינפל ותדימעל הקינעמ המולבל 

ןגה רעש לש ותחיתפ שער עמשמל ץוחה לא תיבה ןמ תאצוי ןכא המולב םש 
רוביחה .'רעש חתפנש' עמש וכרדכ תיבה תא ףיקמה לשריה םג .חורה ידי־לע 
ששאמ חתפנה ןגה רעש ןיבו (הליענ תליפת — 'רעש ונל חתפ') רעש תחיתפ ןיבש 

.דמעמה לש יזויגילרה טקפאה תא 

ריש'ל תררועמ איהש תויצאיצוסאה לע ,ןגה לא רעשה תחיתפ ,םוקמ לכמ 
לוק תאש ,המולב ךא .לשריה לש תוסומכה ויתווקתל זמרמ רתוי איה ,'םירישה 

ולוק תא העמושבו ,רעשה תא רוגסל ידכ אלא תאצוי הניא ,עמוש אוה הידעצ 
היצאוטיס לע זמרמ ולוכ רשקהה .המינפ תיבה לא תרזוחו הירוחאל תעתרנ איה 

,ץוח/םינפ לש תיטקלאידה תינבתה לע המצעל איהשכ תנעשנה ,םינפ רתסה לש 

םיידורפ םיזמר םהבו ,יגולואתה טסקטנוקה ןמ תלאוש איה הירמוח תא וליאו 
רעש תליענ לע םג ומכ ('המולב לש הילגר לוק חורה רחאו [...] חור') תולגתה לע 

.םימחרה 

.הכובו לוענמה תופכ לע ושאר תא חינמ לשריה תושחרתה התוא לש המויסב 

םיבצינ הירבע ינשמש ,ץוחל םינפ ןיב הקשההו שגפמה תדוקנ ןה לוענמה תופכ 

םג ךא ,תישממה הדוקנה יהוז .(ה קרפ)'םירישה ריש'ב עודיה דמעמב םיבהואה 

קפדימה בהואה .םיבהואה ןיבש האוגו ךלוהה חתמה זקנתמ הילאש ,תירופטמה 

ישארש יתמת יתנוי יתייער יתוחא יל־יחתפ' :שקבמ הבוהאה לש התלד לע 
תונאותב הליחת תברסמ איה וליאו ,(ב קוספ) 'הליל יסיסר יתוצווק לט־אלמנ 

לזמ היבקע .ריעל ץוחמ רודל רחוב אוה ,האלל ותבהא הבזכנש רחאל ,ובשומ תא הב עבוק 

זכרמה ןמ - תוביסנה ףקותבו ומצע ידיב - םיימעפ החדנש ימ לש קהבומ גוציי אופא אוה 

.(הל הצוחמ לא הרייעה בלמו ,תינתרקה תיאצילגה הרייעה לא הריטעמה הניוומ) םיילושה לא 

.הירפירפל זכרמה ןיב חתמה ריצ לש ומויק לע ,ראשה ןיב ,זמרמ ונינפלש ןמורב ורוכזא 
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היתועבצא ,תחתופ איהשכו ,('וילע ומה יעמו')היתושגר תא ררועמ אוהש דע תונוש 

.(ה קוספ)'לוענמה תופכ לע רבוע רומ' ןה ראותמכ 
,הירפירפבש לזמ תיבב ןגה לש לוענה ורעש ינפל לשריה בצינ הבש הנומתה 
בוטר לשריה לש ושאר קר אל :'םירישה ריש'מ הנומתה לע תידורפ היצאירו איה 

אוה אל .זוע לכב וילע םיכתינה םימשג יממ םא יכ לטה ןמ אלו ,ופוג לכ אלא 
.('ןאכ ינא לשריה בישה ,ןאכ ימ [...] המולב הלאש')המולב םא יכ םירבדב חתופה 
תופחרמ ןניא הבוהאה לש היתועבצאו ,תינענ הניא - אליממו ,תישירח ותניחת 
,(רעשה תא רוגסל האב איה ירהש) תלחוימה החיתפה ינפל עגר לוענמה תופכ לע 

תיארקמה תושחרתהה .ושאר לע התפיטל תא רזחשמה ,ונורכז יכבנב קר אלא 
קמח ידודו ,ידודל ינא יתחתפ') בהואה רבגה לש ומלעיהבו ותקימחב תמייתסמ 
המולב ןמורב הרומאה תושחרתהב וליאו ,(ו קוספ — 'יננע אלו ויתארק [...] רבע 

.בוש ילבל תיבה לש ומינפ לא תרזוחו ,לשריה לש ויניעמ תקמוחה איה 

איה ,ץוחל םינפ ןיב םייטקלאיד םירבעמ לע הלוכ־לכ היונבה ,תרכזנה הנצסה 
,לשריה לש תישפנה תורדרדיהה ליחתת ךליאו ןאכמ .ןמורה תלילעב הנפמ תדוקנ 

ןמיסב םידמוע הלא םיכלהמ .םזגנל רוטקודה לצא וזופשאלו ופוריטל ליבותש 
שובש לש דסוממה הבל ךותמ ,הירפירפה לא זכרמה ןמ לשריה לש רורבה רבעמה 

הירוגמ םוקמ לא ,רכזנכ ,םיילילה וילויטב קר אל רבודמ .הל הצוחמ לא קחרה — 

"ותיילגה"ב — ךכ־רחאו ,רעיה לא ותוטלמיהב םג אלא ,ריעה ילושב המולב לש 
.תקחורמה גרבמלב םזגנל רוטקוד לש אפרמה תיב לא ותחפשמ ידי־לע 

אוה ,הילוש לא שובש לש הזכרממ וכרדב לשריה לש האבה ותנחת ,רעיה 
תיפרגופוטה הניחבה ןמ יוצמ ותויה לשב קר אל תאז .יביטמיטלואה "ץוח"ה 
םילח ןיא רשא םוקמכ ספתנ אוהש םושמ רקיעב אלא ,ריעה לש הלגעמל ץוחמ 

7.םימוחת ול םוחתלו םדאה תא ליבגהל םעבטש ,םייתרבחה םיקוחה וילע 
תועצמאב הליחת לשריה ררגנ ,המולב לש הבשומ םוקמ לא ומכ ,רעיה לא םג 
ול ןיאש ינפמ רעיב ידיחי ול ךלהמש' ,ומא יחא ,ודוד לע בשוח אוה .וירוהרה 
'הרושל ץוח אציש ינפמ ,םתיבמ ויתובא והולגהש' ךכ לעו 'םלועב רחא םוקמ 
לש הכופיה איהש ,תילידיא הנומת ונוימדב האור אוה תרחא םעפב וליאו .(בר) 
ומצעל ידיחי אוהש חמש וינפל טיבמו ול בכוש ומא יחא ודודו' :הדונמה תנומת 

אמצ אוהשכו לכואו רעי ירגרג ול טקלמ בער אוהשכ .םדא ינב םע רבד ול ןיאו 
תוחוקלו תויונחו םיתב םהל ודבש םדא לכ ראשכ אל ,ןייעמה ןמ םימ התוש 

.(םש)'םישנו 

שגפמה ,רתיה ןיב ,וניינעש ,('ולאו ולא') 'ריעבו רעיב' ןונגע לש ורופיס תא הז רשקהב ואר 

לש ןתריבש תא ותייווה םצעב םלגמה ,קשיצנרפ דדושה ןיבו דסממה יכרב לע לדגה רענה ןיב 

רעיה תועמשמ ןיינעל לייוצרוק לש ויתורעה תא ואר ,ןכ ומכ .תוירסומהו תויתרבחה תומרונה 

רשקהב ריכזמ לייוצרוק .(126 ,48-47 ,44 ,35 ,31 ימע ,ןונגע ירופיס לע תוסמ)ןונגע תריציב 

.רעיה לא ('רושימל בוקעה היהו') םייח השנמ לש ותחירב תא ןהו ,ותחירבו לשריה תא ןה ,הז 

תא םג .היקוח לכ לע הלוכ תוברתה לש ,תעדמ אלש ,הלילש לייוצרוק האור וז החירבב 

.הרבחה יללכב הדירמכו הסרתהכ לייוצרוק שרפמ ('הימי ימדב') רעיה לא הצרת לש התחירב 
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יתש תא םימלגמ ןפוד־אצויה דודה תשרפב וללה תוננובתהה ינפוא ינש 
המינפמה ,הנושארה יפ־לע .ומצע לשריה לש ושפנ ךותב תוצצורתמה תויצפואה 

ידי־לע 'הרושל ץוח' אצויש ימ לכ ,הרבחה לש תימרופנוקה תוארה תדוקנ תא 
לא הרבחה לש הרובטמ הלגומ תויהל — וניד דחא ,תויתרבחה תומרונב הריפכ 

ץוחמ לא וכרד תא רוחבל םדאה לוכי ,תרחאה היצפואה יפ־לע וליאו .הילוש 

היתודסומלו הרבחל ףילחתה .ןיעדויב הנממ תוקתניה ידי־לע הרבחה לש הלגעמל 

תא ,השעמל ,םיריכזמ םהינממסש םייח ,וקיחבו עבטה םע םיינומרה םייח אוה 
רעיב םייחה לש םכופיה .ןדעה ןגב ןושארה םדא לש הגאדה־רסוח תאו תוריחה 

אל םיספתנה ,תונחהו תיבה ילמס תועצמאב םלוגמ ריעה ןמ קחורמהו חותפה 

םג אלא ,(תוברת/עבט עודיה דוגינה ךותב) תינברוא היצזיליוויצ לש םיגוצייכ קר 

ותוא תורשוקה תויובייחתה םדאה לע םליטהב ,םרקיעמ תוריח יללוש תודסומכ 

.(תוחוקל ,השיא) םירחא לא 

איה רעיה לא ריעה ןמ תאצל ותריחב ,לשריה לש םימדוקה וירוהרה רואל 
ושפנ .וילע םייופכה הרבחה יקוח דגנ הסירתמה ,תעלבומ תיתרוקיב הרימא רדגב 

תא ריסמ אוה ופוריטב .המידק ףסונ דעצ הרומאה הסרתהה תא תחקול תפרטנה 

וישעמ תועצמאב ןתרזה ידי־לע (תויתדו תויתרבח) תומכסומ תועפות לעמ הווסמה 
תצילחו (וטר)'םירש ינפל רבוע היה וליאכ' רעיה יצע ינפב ועבוכ תפנה :םינושמה 

יכ ,הליפת יכרוצל אל םלוא ,'םימשבש אבא' לא לוקב רובידה ;םהינפב וילענ 

ףילחתכ 'עג עג עג' תאירק ;'?העשה המ' הרואכל־תילאיווירטה הלאשה םשל םא 

'וקירוקוק' ןכש) ףוריטה תיוותמ לוכיבכ תוקמחתה םשל ,'וקירוקוק' האירקל 
יפלכ הקיקר ■,(ומצע יניעב עגושמ וניא אוה וליאו ,עגושמה לש ונמיסכ תלבוקמ 
ןיעכל תכפוה ויבגל וליאו ,שדוק לוליחכ ינחלופ־יתד רשקהב תספתנה ,הלעמ 
םוחמ רותסמל ושאר לע ולענ תניתנו ,(וניע ךותב תחונו קורה רזוח ובש) קחשמ 

.שמשה 

האיצי' קהבומב םה לשריה לש וישעמ תולבוקמה תויתרבחה תומרונה יפ־לע 

ויתובא םילגמ ותוא םג — יופצכ — ןכ לע ,ומא יחא ודוד ישעמכ ,'הרושל ץוח 
.ולש ויתובא ידיב הלגוה דודהש יפכ ,ידימה יתרבחה ולגעמל ץוחמ לא 

אפרמה תיב יוצמ םש ,גרבמל לא ותוא הכילומ לשריה לע היופכה תולגה 
8,הנממ הבושחו שובשמ הלודג ריע איהש יפ־לע־ףא ,גרבמל .םזגנל רוטקודה לש 

קחרמה .ןמורה לש יפרגופוטה זכרמל סחיב תקחורמ הירפירפכ ןאכ תדקפתמ 
יפכ ,םירורב תונורתי לעב אוה הירפירפל יפרגופוטה זכרמה ןיבש יפרגואגה 
רשאב 'תרחא תמא' תריציל עייסמ אוהש רחאמ ,ןמורב ךכ־רחא ררבתמש 

לשב .(הירטסוא לש הנוטלש תחת הנותנ התיה וזשכ) היצילג תריב התיה (בובל) גרבמל 

רוחשה םיל יטלבה םיה ןיבו החרזמל הפוריא ברעמ ןיב םיכרד־תמוצכ יפרגואגה המוקימ 

הבש הפוקתב .עודי תוברת זכרמ התיה ןכו ,ימואלניבה רחסל זכרמ התיה ,םורדב ןקלבלו 

הידפולקיצנאה :יפ־לע) םידוהי ףלא םישימחמ הלעמל גרבמלב ובשי ןמורה תלילע תשחרתמ 

.('בובל' ךרע ,אכ ,תירבעה 
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לעבכ רייטצמה ,ירפירפה 'ץוח'ה הכוז ךכו 9.וריע ינב יניעב לשריה לש ותלחמל 
.תמיוסמ היצטיליבהרל ,םייאמ לאיצנטופ 

,ךופהת אל איהו ,אפרמה תיב ילתוכל ץוחמש גרבמל תא הארי אל לשריה 
תרתה לוטיל גרבמלל ךלהש ,רביוט הנויכ והומכ .וייחב בצעמ םרוגל ,ךכיפל 
ונממ לעפתנ ,רפסב ץיצה ,'םלוע יליבש' רפסב ארקש םדאב םש שגפו ,הארוה 

,0.(הפ)גרבמל תא האר אלו וריעל רזחו ,ויתועמ ולכש דע וב ארקו 
,הלודגה ריעה ןמ םועטל אלב הבישהו האיציה ןיינעב רביוטל לשריה המוד םא 

םג ןוימד לש םיוסמ טוח ךושמ ןמורה לש יפוטונורכהו יפרגופוטה רושימב ירה 

םשכו ,וריעמ הלגש םדא אוה םזגנל רוטקוד ףא ,לשריה ומכ .ואפור ןיבו וניב 
לש ויתובשחמ סג ךכ ,הנש םיעברא ירחא םג וריע לע אוה וחיש לכ ןיידעש 
ררועמש שגרב אוה םהיניב לדבהה .םולחב ןיבו ץיקהב ןיב שובשל תודדונ לשריה 

םיעבראש םזגנל רוטקודה' :ןמזה קחרמ לשב םהמ דחא לכ לצא ריעה ןורכיז 
חבשבו וריע חבשב רפסל לוכי רוזחל שקבמ וניאו וריע ןיבל וניב תוצצוח הנש 
תרכזה וליפא וריעמ אציש םוימ הברה םימי ואצי אל ןיידעש לשריה ,היבשוי 

.(ולר) 'ותרעצמ המש 

קוחר לשריה ,הירפירפה לא יפוטונורכה רבעמה תא םינפהש ,אפורכ אלש 
הירפירפב תוהשהש םמדמ עצפכ אוה ,שובש ונייה ,זכרמה ורובעב .תאז תושעלמ 

ןמ הרומגה הרזחה קר .ואפרל אל ךא ,המ־תדימב ומומיד תא רוצעל הלוכי 
.ותמלחהל עייסתש רשפא זכרמה לא הירפירפה 

.יאבצה תורישה ןמ רטפיהל ידכ עגושמ ומצע םישמ לשריהש ,ריעב תצפומו תרצונ העומש 

.ךרפותש ילב דימתהל וז העומשל םירשפאמ הרבחה םעמ וקותינו לשריה לש ותקחרה 

םיינשה תא םירשוקה ,םידחא ינמ דחא אוה רביוטל לשריה ןיב (ינוש םג ללוכה) הז ןוימד וק 

תא תראתמה הנומתה ,המגודל ,ךכ .לשריה לש ורופיסב ףסונ ןפ ריאמה רשק ,יגולנא רשקב 

דחאה) הז לש הז היצאירווב םיארנ םה הבש ,שובש יקושב רביוטו לשריה לש ףתושמה םלויט 

רביוט' :םהיניב ןוימד וק םש הלוע רתיה ןיב .(ויתפש ןיב היובכ הירגיס — רחאהו ןשעמ 

לע םייקתתש המואל רשפא יאש םינויצל םידומ םהינש לבא ,ינויצ וניא לשריהו ינויצ וניא 

שגופ רביוטש רחאל :תפסונ המגוד .(במק) יעקרקה לע דומעיש ךירצ קלח אלא ,תונרגתה 

ףקתה רחאל לשריה תא וריאשה םש ,גרבמלב אפורה לצאמ םירזוחה לשריה לש וירוה תא 

המכ' :ריאמ ךורב רמוא ךכ לע .ורקיעמ שולת םהל עמשנה טפשמ םהל רמוא רביוט ,ףוריטה 

רביד אלש האור התא וירבדב ןנובתמ התאשכו ,ןיינעכ אלש רבדמש המוד ,שיא ותוא םכח 

םיקימעמ םא ,לשריהל רשאב םג םיפי ריאמ ךורב לש וירבד .(הכר) ךבלבש הז דגנכ אלא 
.םתועמשמ תא םישרפמו ופוריטב רמוא אוהש םירבדב 

הז הלאה םיטפשמה תא הכימסהב םיינשה ןיב תיגולנא הברק הקיסמ (1989) קיווצ־יולה 

ואב - ךכ לע הווצמ אוהש בושחל העטש ינפמ תרחאב ויניע לשריה ןתנ םינש ינפל' :הזל 

תנביגה תא רביוט הנוי אשנשכ שובש ישנא ועטש ,תועט וזיו ,(טמר) 'הווצמ וניאש ול וארהו 

,השוע אוה המ רביוט עדוי אלא ,ותונמואב לקלקש ינפמ ונממ םקנתה אוה ךורב שודקה ורמא 

לעופב שומישה ,התעדל .(ש"ח .ילש תושגדהה] (זמר)'היתולעמב ויניע ןתנו הרועיכמ ןיע םילעה 

שמשמה ,רביוט לש ויכרדב התעמ ךלוה לשריהש' ,ךכ לע ילוא זמרמ םירשקהה ינשב 'העט' 

תוארל "ועט"ש ,שובש ישנא לש םתגשהל רבעמ וליפא ,תלעות יאושינל ךכ לכ תקהבומ אמגוד 

.(6 הרעה ,88 :םש)' "תועט" ךכב 
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תוימינוטמכ ץוחו םינפ - ינוס תיננ ףא' .ה 
הינומרהסיד לשו הינומרה לש תויטקלאיד 

תאצל יאשר וניא לשריהו ,רוגס םוקמ אוה םזגנל רוטקוד לש אפרמה תיב 
,אפורל קיזחה הלודג הבוט אברדא' ,ךכ לע ןנולתמ אוה ןיא םלוא .רעשה תא 
יופירה ךילהת .(בלר)'תיבל והוסינכהו וילע ומחרתנו םלועב ךלשומ היהש םדאכ 
לש יטקלאידהו ינויציזופואה ךרעמב םה םג אופא םיבלתשמ אפורה לש ותוסחו 

דע ('םינפב' ונייה) וריעבו ותיבב לשריה השועש ךרדה תא .ןמורב ץוחו םינפ 
ןימכ ,הנגה לוטנו ףושח םויקכ ,תוביזע לש בצמכ ספות אוה ,רבשמה לש ואישל 
ריעב םזגנל רוטקוד לש ותיבב ותייהש תא וליאו .ץוחב תכשמנו תכלוה הייהש 
ןמ הב שיש הייהש ,('ץוחב' רמולכ) וייח לש יפרגופוטה זכרמה ןמ תקחורמה 
.תונגומלו תומימחל ,תוסחל ויניעב תרשקתמ וז ,אקווד בויחב האור אוה ,הייפכה 
תיב לא הנושארל העיגהש העשב המולב לש היתושוחת םע תאז תוושהל ןיינעמ 

'םלועב תכלשומ' ןכא איהו ,המוקממ התלגש ימ תקזחב זא איה םג .ץיברוה 
תמחרמ לריצ .השארל גג תרסוחמו המותי התויהב ,הרופטמה ךרד לע אלש ,לעופב 

תא המולב תדבאמ תיבה ךותב אקוודש אלא ,תיבה לא התוא הסינכמו הילע 
.תונגומ רסוחו תופישח תשגרה רוריבב רדשמ המולחו ,תומימחהו תוסחה תשוחת 

תיבו ץיברוה תיב ,םיתבה ינש ןיב דוגינ־ידכ־דע ינושה לע רקיעב תדמלמ האוושהה 

םיתמצב םייאמה 'ץוח'ה תמועל 'םינפיה בחרמ תא םירוביגל םיקפסמה ,םזגנל 
םיתבה ינש לע עלבומב עיבצמ רומאה דוגינה ,לשריהל רשא .םהייח לש םייטירק 
11.תרחאה התוויעש תא ןקתל האב תחאהש ,וייחב תובצעמ תונחת לעכ וללה 
בחרמכ תיבל בר ךרע סחיימ ומצע לשריה יכ ,שיקהל ןתינ ןמורב רחא םוקממ 
הנימ לש הירוה תיבב ץיברוה תחפשמ לש ןושארה הרוקיבב .םדא־ינב בצעמה 
רמא ,ןאכ' .ךילמיצ תחפשמ לש ריאמה תיבה לע ץוחה ןמ לשריה טיבמ רפכב 
תיבה ויז לטינ סנכיל ךירצ אוהש רכזנש ןויכ 12.םלוע יולש םיבשוי ןאכ ,ובלב 
םיאצמנב ותאנק תא אופא תררועמ הז תיבל ץוחמ הדימעה .(בכק)'ותאנק הקספו 

לע עיבצמ ןדס .לייוצרוקו ןדס וריעה ןונגע תריציב יזכרמ ביטומכ תיבה לש ותובישח לע .11 

שי רשא ,רבעה םלוע לש תועמשמב - תיב .'םישעמה רפסי ירופיסב ישאר ביטומכ תיבה 

ותוא רשוק אוהשכ תיבה אשונב הבחרהב עגונ לייוצרוק .(29 :ט''ישת ,ןדס) תננוגמ תוסח וב 
ירופיסב הבישה אשונ םע בולישב האיציה אשונ לעי :ורמאמב הבישהו האיציה אשמ לא 

ותועמשמ ףקיהש יפא למסי אוה ןונגע ירופיסב תיבה ,לייוצרוק יפל .(229-188 :ג''כשת)'ןומע 

'תושונאה לש ,םעה לש תיבה םגו ,ילאודיבידניאה תיבה תויהל לוכי אוה .םצמטצמו בחרתמ 

תטלבה לע םא יכ ,וז ןיעמ תינלמס תונשרפ לע ךמסנ וניא ,םוקמ לכמ ,וננויע .(224 :םש) 

.וב תוכרכנה תויצטונוקהו יבחרמה טקפסאה 

רשקהה .יליח וגשה םלוע יולשו םיעשר הלא הנה' :בי ,גע םילהתמ חוקל 'םלוע יולש' ףוריצה .12 

לש טסקטנוקה ןמ .םיקידצה לבס לעו םהישעמו םיעשרה תחלצה לע רבדמ קוספה עוטנ ובש 

ורשקהו יארקמה קוספה רכז םלוא ,ל"נה םילימה ףוריצ לש תיבויח היצטונוק הלוע רופיסה 

ןמ הלועה תיללכה תיטקלאידה חורה תא תמאותה ,תיטנלוויבמא הרימא עלבומב םירצוי 
.רופיסה 
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,ררבתמ ךכ ,איהש תדמתמו תכשמתמ הוולש םש האור אוהש םושמ רקיעב ,וכותב 
רומא ומצע אוהש הדבועה ,םנמא .םתיבב ולש וייחמו וירוה תיבמ רדענה דוסיה 

עגרל ויניעב תלטבמ ,תיבה ךות לא סנכיהלו םינפל ץוחה ןיבש לובגה תא תוצחל 
לש ורוא ןכא יכ הלגמ אוה ותסינכ םע ךא ,ךילמיצ תיב לש יסחיה ונורתי תא 
ומוח ןוגכ ,םירחא םינמיס ןיב דחא ןמיס אלא וניא ץוחב ותויהב ול ףקשנש תיבה 
הלא לכו ,םירדחב ףדונה םילישבתה חוחינו םירעובה םיצעה חירו רונתה לש 
תותרשמהו םיתרשמה וליפאש ,םלוע יוולש לש תיבל יכילמיצה ללחה תא םישוע 

.םיחמש וב םיכלהמ 

,תיבה םינפ לא האנקב טיבמו ץוחב בצינה לשריה לש הז רואית תמועל 
לע םיעיבצמ הלאו ,ברועמ לשריה םהבש םירחא םירואית ינש ךכ־רחא םיעיפומ 
םינבל תונוליו .םיאנ וילכו ןקותמ םתיב העמו לשריה' :ךופהה ןוויכב תוננובתה 
ףקשנ םלועה .םתיעצמאב םהל הרושק המודא העוצרו םהיתונולח לע םייולת 
האנ ותיבש ימ .ןולחב תדמוע הניא הנימ םרב .שלושמכ םהיתונולח ךותמ םהל 
רמול רשפא יא ,דחאכ םירד הנימו לשריה .ץוחב לכתסהל ול ךרוצ המ םינפבמ 
םירסח םניאו ןקותמ םתיבש אלא ,םיחמש םניאש רמול רשפא יאו םיחמש םהש 

.(דסק)'םולכ 
ןהה לע דומלל ןתינ הלש ואלה ךותמו ,הנימל לשריה ןיב הנחבה רצוי רואיתה 
וניא הרואכלש ,ןקותמה התיבב העש יפל הל יד ,ןולחב תדמוע הניא הנימ .ולש 
ןקותמה תיבה ןכש ,הצוחה הפוצו ןולחב דמוע ,הארנכ ,לשריהש אלא .םולכ רסח 
ול ךרוצ המ םינפבמ האנ ותיבש ימ' .ושפנ תא טיקשהל םהב ןיא םיאנה םילכהו 
םגש רשפאו ,הנימ לש תויומסה היתובשחמ ןה הלאש רשפא — 'ץוחב לכתסהל 
.םינפבמ האנ חרכהב וניא ותיב לשריה יניעבש ,עמתשמה רבחמה לש זמר — 
רשקהב טילבהל שי .'ותשא וז ותיב' ל"זח יפ־לע יכ ,ריכזהל רתוימ הז ןיא ילוא 
,ןוליווה גרא לע העוצרה תרישק בקעש ,הרואכל תילאיווירטה ,הדבועה תא הז 
רשאב זמרמ רתוי והז .שלושמכ םהיתונולח ךותמ תיבה יבשויל ףקשנ םלועה 
.םתוא רערעמ וייחב (ישגרה־יטנמורה) שלושמה לש ומויקש ,לשריה לש ומלועל 
,שלושמה תא 'האור הניא' ,ןולחל דעבמ ןנובתהל הברמ הניאש ,תאז תמועל ,הנימ 

.תויאשחה תוינומרהסידה ויתואצות תא תעד ילבמ תאשונ איה ךא 
לשריה לש ותיבש רחאל עיפומ הצוחה תיבה ךותמ תוננובתהל ףסונ רוכזא 
םלוע ףקשנ םומד' :םהמ וינפ תא ריזחהו םהב ץקשכ ,'םיחרוא אלל רייתשנ' 
ןולחב הנימו דחא ןולחב לשריה דמע םימעפ .םישלושמה תונוליוה ךותמ ץוחה 

.(ועק)'םבל לא וטיבהש רשפאו ץוחל וטיבהש רשפא .דחא 
תוחתפתהה לע זמרמה ןפוצכ תדקפתמ ,התמדוק ומכ ,וז תוננובתה םג 
'ןייאתמ' ומכ — החפשמה ייחל הימינוטמ תניחב — תיבה לש ומינפ .תיתלילעה 
לא .וילע םבל םינתונ םירוביגה ןיאש רחאמ ,המצעל היווהכ דוע ןאכ רכזנ וניאו 
םייחה תא ןייפאמה קירה .הנימ םג וז הנומתב תפרטצמ ןולחב דמועה לשריה 
ץוחבש םלועהש אלא 13,הצוחה םטבמ תא תונפהל םיינשה תא ץלאמ תיבה ךותב 

לזמ היבקע לש ותבוהאו הצרת לש המא ,ץנימ האל לש ןולחב התבישי :וזל המוד הנומת .13 

,עמשמ יתרת ,בלה תלחמב םינייפאתמ םירצקה הייחש ,האל .'הימי ימדב' תינונגעה הלבונב 
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בואשל םילוכי םה ןיא ץוחה ןמ םגש — רבדה תועמשמו ,םומד םהילא ףקשנ 
חוטב וניאש ,רפסמה לש תממתימה ותרימא וליפא .םהיאושינ ךות לא תויח 
ןמ הלועה השקה רסמה תא ךכרל הב ןיא ,המינפ םבל לא וא ץוחל וטיבה םא 
םיפקשמ םהישעמ — גוזה ינב ינש ןיב אלמ םאות רייטצמ תילסקודרפ .הנומתה 
אולמ תא ,ןבומכ ,רדשמ השעמה לש ורקיעו ונכותש אלא — הארמבכ הז תא הז 

.גוזה לש ןיאושינה ייחב הינומרהסידה לשו ערקה לש םקמוע 

תוריציב ץוחה םע םינפה לש שגפמה םוקמכ ןולחה יכ ,ריעהל שי הז רשקהב 

וננויע לש טסקטנוקב 14.םינוש םירקחמב ןודנו הבר תוניינעתהל הכז תורפס 
:(4 :1981) קאיביס לצא טטוצמה רנטייא רקוחה לש ותרעה ,לשמל ,תניינעמ 
תועסמל הקושתה תאו תבזכנה הגרעה תא תמלשומ הרוצב ראתמ [...] ןולחה למס' 

לשריה ,ררבתהל דיתעש יפכ .'תיטנמורה תורפסב ינשה־טוחכ תורבועה ,החירבל וא 

ותגרע תובקעב רבד לש ופוסב אצי ,ןולחב ותדימעמ זמרנש המ תא שממי ןכא 
תטלחומ הצירפ וב שיש עסמב ,רעיה לא ,וריעלו ותיבל ץוחמ לא חרביו תבזכנה 

.םילבכהו םיגייסה לכ לש 

— ןיפנא־ריעזב ןורטאית'כ ןולחה תא האור (ןהכ ריג טרבור) רחא רקוח 
לש ,רתויב םיימיטניאה םיימינפה םייחה םע םיינוציחה םייחה לש שגפמה־סוקמ 

למסל רורב ןפואב רשקתמ [curtain] ןוליוה וא ךסמהו — יוכו ,לפשה םע בגשנה 

התואש ,ןמורב תפסונ הנצס לא הפי תרשקתמ וז הנחבה .(םש :םש ,קאיביס)'הזה 

ךורבו לריצ לש םתובצייתה תא תראתמה הנצסה וז :ליעל ורקסנש ולא לא הוושנ 

הדימע תוראתמה תויושחרתהב תוארל שי םירקמה תשולשב .ץוחה לומ ריאמ 
תונצסה לש םיבחרה ןהירשקה לע םיתותיא םיליכמה ,םייתלילע םינפצ חתפ לומ 

.תורומאה 

ךורבו לריצ םש םירתונ ,תונחה תא ברעב םיבזוע םיתרשמהו לשריהש רחאל 

ןיב רשקמה ךסמה־ןוליווה לש ותליבקמ) היצחל דע הלולגה תלדה ירוחאמ ריאמ 

התואב תשחרתמ ץוחב .ןוידפה תריפסב םיקסוע םהו החותפ הפוקה ,(ץוחו םינפ 
:הל דעה רוביגה לש םיימיטניאה וירוהרהב תלקתנה ,תיתמיב הנצס ןיעמ העש 

ףרצמ התא .ךינפל תוחנומ ךיתועמש העשב תונחב הליל תבישימ האנ ךל ןיא' 

התואב .תשקיבש םוקמל תעגהש שיגרמו האורו ןחלושה ידצב םפקוזו רנידל רניד 
.הז ינפל הז םמצע םישיפרמו ךתונח יחתפ לע םירבועו תוגוז תוגוז םיאצוי העש 

םיעגייתמ םה תוליל המכ ,יוא .םהיתועיספמ םבל עמוש התא התא םינזא לעב םא 

התואב .םהל תנכומ הבוט סא עדוי יניאו ךלילו עגייתהל םה םידיתע תוליל המכו 

התלאש .הירוה ןוצרל התעינכ תאצות □הש ןיאושינ ייח ,הייח לש קירה ךותמ ץוחה לא הפוצ 

יתלב הייפיצב סג הוולמ הצוחה התייפצש ,תדמלמ תלדה תחיתפ עמשמל 'אב ימי תרזוחה 

,לשריה ןיבו ץנימ האל ןיב םיכושמה ןוימדה יווק םה םיבר .רדענה בוהאה לש ואובל תקספנ 

ופוסב ,םהייח ךלהמ םלוא .ץוחה לא תיבה םינפ ךותמ תיביססבוא תוננובתה התוא םללכבו 

.תילכתב םינוש □ימויס לא םתוא ליבומו הנוש ,רבד לש 

.(1981) סילוגראמו קאיביס לש םרמאמב םירקחמה תמישר תא ,לשמל ,ואר .14 
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.ךילא אב ןומנקו םיקומצו םינאת חירו ךתונחב ךתשא לריצ םע בשוי התא העש 
.(אצ)'תויוטנ םהינזאשכ םיקתושו דחאכ םיבשוי ריאמ ךורבו לריצ [...] 

תנייפאתמ ליעל תראותמה הנומתה ,הנימו לשריה לש םתיבמ תונומתל דוגינב 

ןיבל םניב הינומרהו םתוא בבוסה םוקמה ןיבו הירוביג ןיבש הינומרה :הינומרהב 

— ריאמ ךורב לש ותואר תדוקנמו ותעדות ךותמ רסמנ ורקיעב עטקה .םמצע 
אשנו — (המולב לש המא ,לרימ)וירוענ תבהא לע ,וירחא ונבכ ,אוה םג רתיווש 

רשפאש המ תא ריכמ ריאמ ךורב .םיידמעמו םיילכלכ םילוקיש ךותמ לריצ תא 
תונמזמה ,ויתובשחמ ןה ךכל תודעו ,'הבהאה לש תיטנמורה הסיפתה' תונכל 
אוהש אלא .בהואה ןמ ןברוק םישרודה הבהא ירופיס ןורכיזה לא רשקה ותואב 

םילשה ותעדמ אציו ותבהא וילע הפקתש ימ םירובס שיו' :וז הסיפת וינפלמ החוד 

:ולשמ רפסמה ףיסומו .(בצ)'םתוא העטמ םרצי ןכ םירובסה לכ .הבהאה לע ושפנ 
איהו הילע רזחמ וניא אוה ,ולא ןוגכ םירבדל היונפ םתעד ןיא ריאמ ךורבו לריצ' 

.(םש)'המע םלש ובלו ומע םלש הבל ,התעד תא תפרטמ הניא 

תטלבהל תואנה עקרה אוה ,רחא םוקמ לכמ רתוי ,תונחה לש םינפה ללח 
ילכלכ סרטניא לע תתתשומה הינומרה ,הלעבו לריצ ןיבש תיגוזה הינומרהה 
ילאדיאה ףילחתה סג ,רבתסמכ ,איה תונחה ללחב הבישיה ץיברוה גוזל .ףתושמ 
הלולגה תלדה ךרד ץוחה ןמ םיאבה תולוקה .םירחא תוגוז לש תיברע ילויטל 
םירבוע' ץוחבש וללה .םימיענב תונחב םיבשויה תאנק תא ררועל םהב ןיא הצחמל 

םיבשוי לריצו ריאמ ךורב וליאו ,'הז ינפל הז םמצע םישיפרמו ךתונח יחתפ לע 
רשא לא אצוי וניא םבלו ,םינילבתו תורפ חוחינ םיפופא ,םיקתושו םינפב דחאכ 

.וישכעו ןאכ גישהל ןתינ אל 
הבהאה לש תילידיאה הנומתה תא רחא םוקמ םושב שיחכמ וניא ןמורה יכ ףא 

םוקמ לכמ ירה ,תילכלכ תוחונו הרשפ יאושינב הרוקמ םא םג ,םיציברוהה ןיב 
לש וז ,תואר תודוקנ יתש לש ןתושגנתה לשב ינוריא טקפא רצוי רומאה עטקה 
העיבצמה ,(רפסמה לש ועויסב)עמתשמה רבחמה לש וזו וקלחב חמשה ריאמ ךורב 

תוחונינה ,תאז םע .יטנמורה העמשמב הבהאה לע ריאמ ךורב לש ורותיו לע 
העיפומ ,רומאה עטקב היומס תרוקיבל הכוז איהש ףא יציברוהה ללחב תיגוזה 

.תורחא תויצפוא ינפמ די־רחאלכ הלטבל ןיאש ,הביצי היצפואכ ןמורב 

לש ילאוטסקטה ןוגראה רושימב םיטילבמ ריאמ ךורב לש םירסמנה וירוהרה 
קהבומ יוטיב םה הלא םירוהרה .'םש'ו 'ןאכ' תיראניבה היציזופואה תא בחרמה 
לע ןוחטיב תכסונה תונחה וז 'ןאכ' :טסקטב בחרמה לש יביטקפסרפ ףוקישל 
,בוחרה ,ץוחה אוה 'םש' .ריאמ ךורב לש ותסיפת יפל ,אוהש ןבומ לכב היבשוי 
ילאוטסקט־םינפה דקממב םיררועמו תונחב םיבשויה לא םיעיגמ ויתולוקש 
.םייתימאה םייחה ימענמ תא ,ותעדל ,םירסחה וב םיכלהמה םע תונמיהל ןוצר־יא 
בצעמה םינפ בחרמכ בר ךרע תיבל סחיימ ,ןמורה רוביג ,לשריה ,רומאכ 
תיווזמ ןיינעה תא הריאמה ,האבה הדוזיפאב תטלבומו תרזוח וז הדבוע .םדא־ינב 

.תפסונ 

גהנמ ומצעל לגסמו ותיבלו וריעל רזוח לשריהש רחאל ,ותמלחה רחאלש בלשב 

תיב לא וכוליה ךרד עיגמ אוה ,םיירהצה רחא תבשב ותשא םע לייטל םיתב ילעב 
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תא ,םירדחה תאו םילתכה תא קדובו וכותל סנכנ לשריה' :ותיינבב דמועה שדח 

ול יאדכ וינפל ןכומ ותיב היה רבכ דלונ אלש דעש םדא .תונולחה תאו ףוקשמה 
וניינבב דמועה תיבה ןיב היגולנאה .(אנר) 'וניינב רמגנ אלש תיב תרוצ האריש 
סנכנ לשריה .הרורב איה — ולש החפשמה ייח דוחייבו — לשריה לש וייח ןיבו 

תיבה לש ימיטניאה םינפה לא ,הלעמל תורכזנה ויתויועמשמ לכ לע ,ץוחה ןמ 
אלש תיבה תא בטיה ןחובו ,'תיב קדב' םצעב ךרוע אוה ותסינכ םע .רומג־אלה 

תיינב תא העטק ותלחמש רוכזל שי ירה ,היגולנאה לא רוזחנ םאו ,וניינב םלשנ 
ןכומה תיבה תא ריכזמ בותכה .םינושארה םיבלשב (ותחפשמ ,רמולכ)ולש ותיב 
.'תיב םינוב' השעמל ךיא דומלל היה לוכי אל ,ןכ לע ,ונממשו דלונ וכותלש 
יבלש לכל עדומ תויהל םדאה לע יכ ,עמתשמה רבחמה ירבדמ הלוע עלבומב 
,'ןכומ תיב' .ולש ותיב ןכא והזש שיגרהל לוכי אוה זא קר ,'תיב'ה לש היינבה 
וליכהל תמאב לכוי אל ,םהל יארחא וניאו ותיינב יבלש רחא בקוע םדאה ןיאש 
,הגרדהב הנבנ 'תיב'ה רשאכ קר רצוויהל םייושע םיינומרה םייח .ותיבכ דקפתלו 

.היינבה ךלהמב בטיה םיקדבנ ותוא םיביכרמה םיטנמלאה לכ רשאכו 

תא וב אצומ וניאו ,'ןכומ תיב' ךותב לשריה ליחתמ ןכא הנימ םע וייח תא 
םירחא ידיב השענש ךודישה םצעב לחה ,איהש הניחב לכמ 'ןכומ תיב' והז .ומוקמ 

םהל ונתנש תיבה לש אלמה טוהירהו יזיפה הנבמה ךרד רובע ,ותבוטב אלשו 
םינייפאמה םיגהנמב הלכו ,ריעצה גוזל םיקפסמ הלאש םיכרצמה ןכו ,םירוהה 
תיב ךותמ לשריה לש ותאיצי .ויתובאמ לחונ םצעב אוה םתואש ,גוזה ייח תא 
,תישפנו תיפרגואג ,רתויו רתוי םיקחורמ םילגעמ לא ראותמכ ותוא הכילומ הז 
.וילע תטלתשמ וז השגרהו ,ץוחב יוצמש ימ לש תינוציקה תוביזעה תשגרהל דע 
— ךכ רחאו ,תיב קדב לש ונמיסב הליחת תדמוע ותמלחה רחאל ותביש וליאו 
יונישב ךילהתה לש ותישאר .סרהנש יתחפשמה תיבה לש תשדוחמ היינב ןמיסב 
םע לייטמ לשריה היה דקתשא ,דחאכ הנימו לשריה םהל םיכלהמ' :םילגרהה 
ובורו ושאר ומצע סינכה' ;(בר)'ותשא םע לייטמ אוה וישכע ,ידיחי ךכ רחא ,רביוט 

תע ,תונחל אובל תעו ותשא םע קחשל תע,ויעגרו ויתע לשריה עדוי .תונחה יקסעב 
לש ותיב חתפנ בושי ;(ונר) 'תוירבה םע הלק העש איצוהל תעו הרוחסב קוסעל 
,ותיב תא םהל תוארהל ידכ םיחרוא סינכמ היה הנושארב .תוירבה ינפל לשריה 
לש וכשמה .(זנר)'וירבח םע חישל שיא לש וכרדש ינפמ םיחרוא סינכמ אוה וישכע 

םצעב הווהמה ,םלושמ ,רוכבה ונב לש רפכה לא 'הקחרה'ב שדחמ היינבה ךילהת 

ןתינ רבעה תרוכזתמ ןקורתמ תיבהש רחאל קר 15.רבעל תדמתמ תרוכזת ותואיצמ 
,הנימ םע שדוחמה רשקה — יתימאה תיבל היהיש המ תא שדחמ תונבלו בושל 
היה המוד .ךכ שיגרה אל וימימ .קפדו םמחתנ ובל' :השדח םואתפ ול תיארנה 
תא יכ רוכזל שי .(דסר)'השא םע דחא רדחב דמועש ול איה הנושאר סעפש וילע 

הרתהה תדוקנ תא הנימ ירוהל ותריסמו תיבה ןמ קוניתה םלושמ תאצוהב האור עשוהי ב"א .15 

תא וא ,םירוהל ומצע תא ריזחמ ,ונב לא ומצע תא ךילשה רשא ,לשריה' :ןמורה תלילע לש 

לא התוא ריזחמ אלא ותייעב תא רתופ וניא אוה .םאה ידי לע וב קפוסמ יתלב קלח ותוא 

תא אלא ,תיבה ןמ לשריה קיחרמ ומא יפלכ ךיבסתה תא אל ,ונתטישל .(86 :א"משת) 'םאה 

.וילע ופכש 'ןכומה תיביל דוחייבו ,ורבעל תרוכזתה 
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אקווד לשריה השוע התוא ותבהאב המולב רבע לא םינושארה שושיגה תונויסינ 

לש ןורכיזה .הרדחב המולב םע רמולכ ,'השא םע דחא רדחב דמוע' אוהש ךותמ 
ךרואל ,רומאכ ,והוולמ ושאר לע ותוא תפטלמ איהש ףוטילהו הרדחב המע ותוהש 

,תיבה לש שדחמ היינבה בלש ,הז בלשב הנהו .ויאושינ רחאל ףאו ותורגבתה תונש 

רדחב הנימ םע תודחייתההו ,המולב לש הרדחב תתר ךותמ הדימע התוא 'תחכשנ' 

לטינש הנבב ןה הבכשמ לע הגוה הנימש דועבו .תילותב תוינושאר לש הליהב הכוז 

ךכו ויתובשחממ ,ורבע תרכזמ ,ןבה תא קלסמ לשריה ירה ,הלעבב ןהו הנממ 
רבד םושב אלו ונבב אל לשריה הגה אל העש התוא' :וייחב שדחה בלשה לא סנכנ 

.(הסר)'תמשונו וינפל תבכושש ותשאב שיגרמ היה לשריה לש ומצע לכ .םלועבש 

- 'וניניבו הנינ ץצוחש ימ ןיא םא האב איה' .ו 
ןמווה םויס לש יבחרמה טקפסאה 

.תונושה םהיתוסיפת יפ־לע םירקבמו םירקוח וקלחנ ןמורה תלילע לש המויס לע 
המלשהה־יא וא המלשהה תלאש איה םיבתוכה תא הקיסעמה תירקיעה הלאשה 

רשואמ לשריה םאה :ורשוא תלאש - עמתשמבו ,ןיאושינה ייח םע לשריה לש 
שוחלל הכישממ המולבל ותבהאש וא ,הנימ םע רשואמ תויהל לגוסמ ןיפולחל וא 

16.רשואמ תויהל ול החינמ הניאו יעשמל םירודסה םיינגרובה וייחל תחתמ 

לשריה ,םלושמ לש ויחא ,שדחה קוניתה לש ותסירע לעמ ,הלילעה םויסב 
םהינש יכ ררבתמו ,תוימיטניאו הברק ךותמ הז לש וירוהרה תא הז םינחוב הנימו 
יבויחה דצה לע םימיכסמו רפכה לא תיבה ןמ קחרוהש םרוכבב תעב־הב םיגוה 

.תוהז תוביס לע תנעשנ הניא םתמכסה םצע יכ ,תאז םע ,רובס לשריה .ןיינעבש 

.םיינשל תקלחתמ הבהא ןיאש ינפמ ,הל רמא' :הלאה םיטפשמה םיעבוק ונניינעל 
דירוה .דחאו דחא לכ םע הלדג איהש הבהא לש הכרדש יתייה הרובס ,ול הרמא 

.וניניבו הניב ץצוחש ימ ןיא םא האב איהש אלא ,יכ אל ,רמאו ושאר לשריה 
.(בער-אער)'קונית ותואל אלא לשריה ןיוכתנ אלש עדוי םימשב םיקלא 

דומעל היושעה הציחמ וא הציצח לע רבדמ הז עטקב דיחיה יבחרמה יוטיבה 
רבעה ןמ הבהאה תא ריאשהל הלולע תאזכ הציחמ .הינעמנ ןיבו הבהאה ןיב 

17.רחאה רבעה ןמ — הל קקותשמה תאו דחאה 
.הלילעה לש םינושארה היבלשב םיימעפ העיפומ המוד תירופטמ הנומת 

,ןויערה תארקל וניכהל הסנמ איה רשאכ לשריהל לריצ לש הירבדב — הנושארל 

איהש חוכשל ךירצ התא יא הז רבד םרב' :ורובעב םלוה ךודיש הניא המולבש 
ינתחטבומו הרוסחמ לכ הל וננתנו ונתיבל הונסנכה הילע ונלמחש ונתלמחבש ,היינע 

בדךב הצינו (1989) זוע סומע ,(א"משת) עשוהי ב"א לש םהינויע תא ,לשמל ,הז ןיינעל ואר .16 
 (1997).

.(ץ"צח שרושמ ,ןבומכ ,תרזע איה םלוא)'ץוח' הלימה תא הכותב הליכמ 'ץצוח' הלימה :קודו .17 
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'ריקפ ךלזמ ץבל ךניב המצע תא הדימעמ הניאו המוקמ תא הריכמ איהש הב 
.(הצ) 

המולבש רחאל לשריה לש וירוהרהב המוד הרופטמ העיפומ היינשה םעפב 

:ובלב ההות לשריה .ותיבב הרקמ ךרד הנימב שגופ לשריהו ץיברוה תיב תא הבזע 

.(טצ)•המולב ןיבו יניב לזרב תמוחב תדמועש הנימ לע אניט יל ןיא המ ינפמ' 
תוציחמל הלילעב םימיוסמ םיבלשב אופא תומודמ לשריה לש וייחב םישנה יתש 

יטנמורה שלושמה תלילע וז ירה — תיצמתב .ותבהאו ולזמ ןיבו וניב תודמועה 
ןיבו לשריה ןיב ריקכ איה המולב םאה יניעב :התומלגתהב ןמורה לש יטמלבורפה 
ןיבו וניב לזרב תמוחכ איה הנימ ומצע לשריה יניעב וליאו ,הנימ ,דעוימה וכודיש 

18.ותבוהא המולב 

ןיא םא' האב הבהאהש ,הנימל לשריה ירבד רואל הלילעה תא םינחוב רשאכ 

רבכ לשריה לש וכרד לעמ תקלתסמ המולב יכ רוכזל שי /וניניבו הניב ץצוחש ימ 

:ול ודעי וירוהש וז ןיבו וניב רקיעו ללכ המצע תא הדימעמ הניאו ,םדקומ בלשב 
אל ןיידע .דומלל ןתינש תא הדמל הנימ לש התאיבמ .התארש המ התאר המולב' 

תא תונשל הכלמנ ךכ ןיבו ךכ ןיב [...] .הל דיגה הבל לבא ,שרופמ רבד העמש 

,ןמורה תירחאב לשריה ירבדמ הלועה טשפה יפל ,אופא הרואכל .(דצ) 'המוקמ 

הציצחהש רחאמ ,הליחתכלמ רבכ הנימ ןיבו וניב תורשל הכירצ הבהאה התיה 

תמאב התוא הריסמ הניא ץיברוה תיבמ המולב לש התוקלתסהש אלא .הרסוה 
התויח אולמב המולב תא םייקל ךישממ אוה ירהש ,לשריה לש וכרד לעמ םימתבו 

.ויעוגעגבו ויתובשחמב ףרה אללו 

לכ שממתהל לכות אל ,וייח תא תעסשמה הבהא ,המולבל ותבהא םג םלוא 
ןיבו וניב ,התעידי אלב םנמא ,'לזרב תמוחכ תדמוע' יושנ אוה הל רשא הנימ דוע 
ןיאש אלא ,ורשוא ןיבו וניב וז הציחמ 'קלסל' לשריה הסנמ ושואייב ,ןכ־לע .המולב 

.ויתובשחמבו ונוימדב ימינפ ןתמו־אשמב ,ומצע ןיבל וניב אלא תאז השוע אוה 
לכ ,ובלמ הקוחר התיהש יפ לע ףא' :הינפמ ומצע תא טלמל ןוצרה עיפומ הליחת 
הטלמה אלא ,התלפמב הצרש םולשו סח .הנממ הטלמה ול ןיא תמייק איהש ןמז 

םירוהרהל לשריה ספתנ רתוי הברה רחואמ בלשב .(זיק)'םוקמ לכמ שקיב הנממ 
המולב התיה רשפא הנימ התמ וליא' :הנימ לש התוקלתסה לע רתוי םידקוממ 
תירקנ הניא ללכ המולבו ,תמשונו היח הנימש אלא .(בסר) 'יל אשניהל תיצרתמ 
רזנמב המצע השבכ וליאכ' ויניעב תספתנ איה ךכ םושמו ,לשריה לש וכרד לע 

רחאל םג וירוהרהב תולעל הכישממ ןיידע איה ,תאז לכב .(םש)'םלועה ןמ הלוטנו 
.ותיב לא אפרמה תיבמ ותביש 

יוארו ,הילא וסחיב טעמכ תשגרומ־יתלבה הנפמה תדוקנ תעלבומ ןאכ םלוא 
אל וז הביר ,ובלב רהרהמ היה המולבב רכזנו הנימ םע בשוי היה' :הב ןנובתהל 

הרצ הניעש ינפמ תאשינ הניא .םלועמ םדא הבהא סא ינקפוסמו יתוא הבהא 

רופיס'ב יטנמורה שלושמה יכ ,קדצב ,תנייצמ 'תוטשפל םינפ םיעבש' הרמאמב רימש הויז .18 

תמאב וירוזיחל התנענ אל םלועמ המולב ןכש ,לשריה לש ונוימדב אלא םייקתמ וניא 'טושפ 

 (1992 [1996] : 192).
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לכב הנימ תראותמ רומאה עטקל ךשמהב דימו .(וסר) 'הנמיה םדא הנהי אמש 
הב האר אל הב אצויכש רוא תציצ הקיהבה הנימ לש היניעמ' :הבש ךשומה חוכ 
לש הפוגמ האצי המיענ תומימחו ופתכ לע הדי החינה איה ףא .םלועמ לשריה 
רשאכ ,ףוריטה ףקתה לש ואישב יכ ,ריכזהל שי ןאכ .(םש)'לשריה לש ופוגל הנימ 
ורעש תא הקילחמו הדי תא תטשופ איה ,הנימ ,ותשא םע לשריה תא םישיגפמ 
המולב לש ףוטילה תעונת תא — ןבומכ ,התעידי אלב — תרזחשמה הווחמב 
הב טיבמה לשריהו ,ןייצל רפסמה אצומש יפכ ,הרק הנימ לש הדיש אלא .הרדחב 

סא יכ הילא הנופ אוה ןיא ויפמ איצומ אוהש ןושארה רובידבו ,תוכבל ליחתמ 

יטירקה בלשב .(םש) 'עג עג עג אלא יקוק יתרמא אל ינא [!] המולב' :ותבוהאל 
תבצינ התופיקשל דעבמו ,לשריה יבגל ללכ אופא תמייק הנימ ןיא ותלחמ לש 
ובו ליעל טטוצש עטקב וליאו .איה קרו ('עג עג עג') ויעוגעג אשומ ,המולב ויניעל 
תומימח םירזמה ,סח עגמכ םעפה הדי עגמ ראותמ ,הלעב יניעל דעבמ הנימ תיארנ 

רורב תותיא תתתואמ המולב לש הדי עגמל העגמ ןיב היגולנאה .לשריה לש ופוגל 

התע סופתל הבורק הנימ .לשריה לש וייחב םישנה יתש לש היכרריהב יוניש לע 
המולב וליאו '9.המולבל הכ דע דעויש ימיטניאה םוקמה תא לשריה לש ותעדותב 

הרסוהש ימ תקזחב ,השעמל ,איה לשריה לש וירוהרהב תרייטצמ איהש יפכ 
לשריה לש םהייח ךות לא אובל לכות ןכא הבהאהש יוכיסה םייק ןכילעו ,םכרדמ 
םא האב איה'ש לשריה לש ותרימא תא רפסמה ןיעטמש הינוריאה תורמל ,הנימו 

20'וניניבו הניב ץצוחש ימ ןיא 

,רופיסה ףוסב ףתושמ ימיטניא ללח םיקלוח םנמא הנימו לשריהש הדבועה 
ץוחמש הירפירפב — 'ץוחב' היוצמ המולב וליאו ,םקתשמה םתיב לש 'םינפיה ללח 

.ןיינעה לש ףסונ קוזיח אלא הניא — םייתרבחה הילגעמלו ריעל 

קפסל זמורמ חוורמ ריתומ רפסמהש םושמ ,'תספות' ונרמא אלו 'סופתל הבורק' ונרמא .19 
הנימ וליאו ,לשריה לש ושאר לע הדי תא הקילחה המולב :דחא טרפ לש יוניש תועצמאב 

,יהמיאה ןפה תא המולב לש העגמב תוארל היהי ןוכנ ילואו .ןאכ ןיא תוהז .ופתכ תא תפטלמ 

.רבגל ותוא ךפוהה ,הנימ לש העגמבש יטוראה ןפה תמועל ,לשריה לש ותויתודלי תא חיצנמה 

אלש' ךכ לע 'םימשב םיקלא' תא דיעמה ,רפסמה תזרכה תא הטושפכ לבקל ,ןבומכ ,השק .20 

שי .הבהאה לש התוירשפא לע וירבד תא רמוא אוהשכ ,'קונית ותואל אלא לשריה ןיוכתנ 

ןווכמב ןעמנה לע השקמה ,חותפ םויס ןמורל תוושל (תחלצומ) הלובחת רדגב תאז תוארל 
וארו .הנימו לשריה לש םיפתושמה םהייחב רשואה לש ותוענמנ וא ותוירשפא תלאשב עירכהל 

רתיה ןיב .(214-210 :197} ,דקש) 'םימשב םיקלא' ןושלה־תרגשב דקש ןושרג לש ונויד תא 

.םיינוריאה היכרצל ל"נה ןושלה־תרגשב שומיש השוע ירפסמה תומד' יכ ,דקש םש עבוק 
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- ,ץוחר ,םינפ' לש םייטקלאיד םיטגיה .ז 
םמיס תורעה 

ףילחהלו ךפהתהל םינכומ דימת םה — תוימיטניא ידכ דע םיברוקמ ץוחו םינפ' 
בואכ אוה ,הלאכ ץוחו םינפ ןיב ילובג חטשמ םייק םא .םתביא תא םהיניב 
ראתל (218-217 :1994) ראלאשאב ןוטסאג רחוב הז ירויצ ןפואב .'וידדצ ינשמ 
תושימגה תאו וללה םיגשומה ינש ןיב תדמתמה תיטנלוויבמאה תוחיתמה תא 
ןייצמ - 'םיתעל' .ןחוב אוהש םימיוסמ [םייריש] םיטסקט יפ־לע םדוקפת יכרדב 
םצעמ החוכ תא ץוחו םינפ לש הקיטקלאידה תכשומ' — רחא רשקהב ראלאשאב 
ץוחו םינפ .(229 :םש) 'רתויב (רוסאה) לבגומה ימיטניאה בחרמב תוזכרתהה 
ץוחל םינפ ןיבש היציזופואה' (82 :1997 ,ןרוצ)'םיילארטינ תואיצמ ירמוח םניא' 

.(118 :םש)'אדירג היפרגופוטל רבעמש תובר תויצטונוקב הכורכ [...] 
יפ־לע .'טושפ רופיס' ןמורב וננויע םוכיסל םג תופי ליעלש תועיבקה לכש המוד 
םג — ךכ תובקעבו םידיקפת ףילחהל םיטונ הלא םיגשומ יכ ררבתמ ונתקידב 
םיטקפסא םע וירשקש ,יביטטונוק לבוש םמע םיאשונ םהש ,ןכו ,תויועמשמ 

.(םימייק םה םא) םיפפור ןמורב םייפרגופוט 
ושוריפ םינפב תויהל :תיטמוטוא תיבויח תועמשמ הרואכל אשונ 'םינפ' גשומה 

ץוחב תויהל :תילילש תועמשמ לעב אוה ץוחה ותמועלו ;ןגומ תויהל ,ךייש תויהל 
,ונדמל הריציב וננויע ךותמ םלוא .ףושח ,אקומ ,ךייש אל ,רז תויהל ושוריפ 
לא לובכ תויהל וא ,אובלמו תאצלמ רוצע תויהל םג ושוריפ םינפב תויהל יכ 
אלל תוריחמ תונהיל םג ושוריפ ץוחב תויהל וליאו .ץוחה לא הומכלו תומכסומ 

21.תושדחתה תשגרהמ וליפאו תוליבכ רסוחו תוביוחמ־יא תשגרהמ ,תולבגמ 
ןמ תרזגנה וזמ הכופה תועמשמ לבקל לוכי ,'םינפ' ,הרואכל־יבויחה גשומה 
לולע אוה תלוזה לש ימינפה וללח ךות לא ימ־יא רדוחשכ :תומימחהו תויתיבה 
וליפא תורז שחש ימ שיו .רז ,רמולכ ,ומוקמב אלש ,יוצר־אל ומצע תא שוחל 
,ץוחב ומוקמ תא אצמי ןכ־לעו ,ולש ימיטניאה ללחה תויהל רומאה ,ותיב־סינפב 

.עמשמ יתרת 

רשאב תיביטקידניא תויהל הלוכי ךפהל וא ץוחה לא םינפה ןמ הכילומה ךרדה 
אוה הז רבעמ .שובשל תסנכנו התדלוה ריעמ תאצוי המולב .הב תוענה תויומדל 

ץיברוה תיבמ התאיצי םג .הריע לא דוע רוזחת אל איה ,ןכש ,ירטיס־דח קהבומב 
ץיברוה תיבב ךורדל בושת אל המולב ,תירטיס־דח ךרד איה לזמ תיב לא התסינכו 

חרובו ותיב תא בזוע ,התמועל ,ץיברוה לשריה .רוקיב םשל וליפא התביזע רחאל 
.אפרמה תיב לא גרבמלל לבומו ונועגש תוצרפתה רחאל וריע תא אצויו רעיה לא 

ינפל .ותיב לאו וריע לא הרזח ךרדה תא לשריה השוע םישדוח השולש רובעכ 

הנופצ םאה .רוזחל תנמ לע דימתו ,חווט־תורצק תואיצי ותיבמ אצי ,רפוסמכ ,ןכ 
?תורכזנה תודבועב יולגה עדימל רבעמש תועמשמ 

םהינפ [...] םדא ינבו ץראה הבחרתנו םימשה וחתמנש המוד ,הימת דמע ץוחל [לשריה] אצישכ' .21 

.(טצק)'ושדחתנ וליאכ םיקיהבמ 
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תינוויכ־דחהו תצרחנה תויווקה תטלוב לשריהל המולב ןיבש האוושהב 
ןתינ .לשריה ייחבש תמיוסמה תויגזגיזה התמועלו ,המולב לש הייח תא תנייפאמה 
תיצמתב םיפשוח ילמסה לאיצנטופה ילעב וללה םייבחרמה םינמיסה דציכ תוארל 

המכ דע לילעב םילגמו ,םיינשה לש םיירקיעה יפואה יווק תא יגולנא חרואבו 
ןמ הלכה תיוות הנותנ המולב לע ,ליעל רומאל ףסונב .דחא הנקב םילוע םה ןיא 

הדבוע תונשל לוכי וניא רבדו ,ילכלכה־יתרבחה דמעמל ץוחמו ריעל ץוחמ :'ץוח'ה 

ריעב התכינחו שובשל ךומסה קיבורקילאמ רפכב התדלוהש ,הנימל רשא .וז 
איה ךנוצר ,רחא םוקממ איה ותסורא ךנוצר' :תושרופמ רמאנ הילע ,בלסינטס 
הנימ .(טלק)'תחא הסרפ לש ךלהמ ,שובשמ קיבורקילאמ קוחר המכ .ריעה תונבמ 

,תיפרגופוטה תוארה תדוקנמ ןה ,'םינפיה םע 'ץוח'ה תא התייווהב אופא תרבחמ 

,רמולכ) הרייעה תא תמלוה התונתרק ןכלו רפכ תב איה :תורחא תוניחבמ ןהו 
האיבמ יהירה ךכיפלו ,הלודגה ריעב הכנחתנ איה םלוא ,('םינפבמ' איה וז הניחבמ 

לא רפכה ןמ ךרדה תא — תיפרגויב — השוע םג איה 52.'ץוח'ה ןמ רז חוחינ 
הכומסה הרייעה לא רפכה ןמ ןכמ רחאלו ,הירוה תיב לא הרזחבו הלודגה ריעה 
גוז תבל רופיסה ינותנ יפ־לע התוא םיכפוה ולא םיטרפ .רפכה לא רוזחו שובש 

םיאנתל תושימג לש הדימב המצע תא םיאתהל תלגוסמה ,לשריהל תילמיטפוא 

.הלילעה ךלהמב תושעל שרדית ןכאש יפכ ,םינתשמ 

ןעמנה יניעב קר אל ,םתועמשמו םהידיקפת תא תונשל םייושע 'ץוח'הו 'םינפיה 
תדוקנו םתוננובתה ךרד םג אלא ,עמתשמה רבחמה ידי־לע ךרדומה ינוציחה 
אפרמה תיבב ,השעמל ,רוצעה לשריה תא ונרכזה ךכ .םמצע םירוביגה לש םתואר 

היהש ימכ הכרב ךכב האור ךא ,םשמ תאצל תושר ילבמ םזגנל רוטקודה לש 
םילחש רחאל ,םימיל .םימחר ךותמ תיבה ךות לא והוסינכיש הכזו 'םלועב ךלשומ' 

,ינא רוצע אמש' :הגוהו םירוהרהב ףקתנ אוה ,הבוטל אלו ,ישפנה ובצמב םייוניש 

םוקמה .(חלר) 'היהא רוצע יתומ רחא וליפאו ,תומאש דע ןאכמ אצא אל אמש 
םיחישו תונליא עוטנו' האנ ונגש ,תוסח קינעמו ןנוגמ תיב אוהש ןכל םדוק המדנש 
ךפהתמ ,(חכר) 'וחוניש םילוחה ליבשב םש םידמוע תואסכו םילספסו םיחרפו 
,םייחל יוכיס וב ןיאש ,םייאמו ליבגמ םוקמל השענו לשריה לש ותעדותב אופא 

.רוביגה לע שדחמ תטלתשמה תימינפה רוצמה תשוחת תא ףקשמ אוה ךכבו 
בלשב אוצמל ןתינ םייראניבה םיגשומה ןיב םידיקפת יפוליח לע היצאירו 
ידכ ךות 'ץוח'ו 'םינפ' םיגשומב ךפהמ בהואמה לשריהשכ ,ןמורב רתוי םדקומ 
וטבמ תדוקנ ךותמ תימיטניאה התייווה לא םתוא רשוקו ,המולבב וירוהרה 
תוארל םייניע ול שיש ימ םרב .המולב לש התלמש הקודהו הרופא' 23:תדחוימה 

הרופא .םינפבמ רופא ץוחבמ רופא אוהש לכ אלש שיגרמו האור שיגרהל בלו 
'םינפיה .(וצק) 'האנו חוור המולב לש הבל לבא ,המולב לש התלמש הקודהו 
סא יכ ,םתוא םיחוד וא םירוביגה תא םיליכמה םיללח םניא הז הרקמב 'ץוח'הו 

לש העגמ ךכיפלו ,יוגל האשינ בלסינטסב הנימ לש ןויסנפה תלעב יכ ,ריכזהל שי הז רשקהב .22 

.רתי תשגדה לבקמ תופסונה ויתויועמשמ לע 'ץוח'ה םע הנימ 

.רוביגה לש ימינפה ולוק תא ליכמ רפסמה לש ולוק ובש ,בלושמ עבמ ןיעכב םיאבומ םירבדה .23 

This content downloaded from 79.182.77.166 on Tue, 05 Sep 2017 08:03:45 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



□חש היח 216 

ונייה ,תינוציחה התפטעמ תמועל ,השפנ תא ,תומדה םינפ תא םיראתמה םיגשומ 

תא היבו הינימ ץפנמ ,הבוהאה תומדב רהרהמ וא ןנובתמה רוביגה .הישובלמ 
תוירורפאו המולב לש תינוציחה התוירורפא ןיב יהשלכ היגולנא רוציל תורשפאה 

תיצמת רוריבב תפקתשמ ךכ .תועטב הנממ שיקהל םייושעש ,יהשלכ תימינפ 
.םיכפוהמה םיגשומה דמצ לע תנעשנה וז תוננובתה תועצמאב לשריה לש ויתושגר 

'טושפ רופיס'ב אופא םירזשנ 'ץוח'ו 'םינפ' םיגשומה ןיב חותמה קדה טוחה לע 
םינובה ,םייתלילע תונורתפו תויוכבתסה םג ומכ םיעלבומו םישרופמ םיטקילפנוק 

םיגשומכ ןה םדוקפת תובישח לע ונעבצה וננויעב .הריציה לש תויועמשמה גראמ תא 

הינפ תפישחל םילככ ןהו ,הריציה לש םינושה הירושימב םייטננימוד םינגראמ 
.תדחוימ תיווזמ הז ןמורב תוננובתה םירשפאמה תויומסה 

רצוי ,הרומאה תיטקלאידה תינבתב ןמורה השועש יביסנטניאה שומישה םלוא 

תמוצ תודוקנב .ןמורה ירוביגל תעגונה הפיקמ הלוחת תלעב הרימא םג רבטצמב 
םירוביגה םילגתמ ,ולש םירחא םינוש םידקומב םגדמכ רופיסה תלילעב תועירכמ 

ןכו הז יטקלאיד בצמב הייהשה .'ץוחב' ןהו 'םינפב' ןה תינמז־וב םיאצמנש ימכ 
לש םירורב םינמסמ תויהל םיכפוה ,םידגונמה םיבצמה ןיב םיפוכתה םירבעמה 
(תיפיצפסה תימוקמה היצאוטיסה לש קר אלו) הבחרה תימויקה היצאוטיסה 
לכ — םירחאו םזגנל רוטקוד ,הנימ ,המולב ,לשריה .ןמורה ירוביג םינותנ הבש 
תויה לש הקיטקלאידה תא םהייח ילוגלגב םיאטבמ — דחוימה והרקמו דחא 
- לגעמה ךותב תחאה ולגרו דמועש ימ לש הקיטקלאיד ,דחאכ ךייש־יתלבו ךייש 

.ול הצוחמ תרחאה דועב — אהת רשא הז לש ותועמשמ אהת 

.םעפה םג ךכ .יעמשמ־דחה ןמ תויבקעב םיענמנ וירופיסב ןומע לש וירסמ 
'ץוח/םינפ' תיבחרמה תינבתה לש הקיטקלאידה שוריפב תלצונמ הז ןמורבש אלא 
'ןכ' לש תודח התוא תעב־הב םעמעלו תועמשמה ידוגינ תא התועצמאב רוציל ידכ 

.הטושפכ םידוגינה תינבתל תוולתהל התיה הלוכיש ,'אל'ו 

היפרגוילביב 

ףסוי ,ןגא 

.414-400 :ו ,טכ ,םיינזאמ ,ףונגע י"של "טושפ רופיס"ל תודחא תורעה' :ל"שת 

הציג ,בד-ןב 

.238-199 ,דבוע םע ,תורשואמ אל תובהא ,'הרישל ףוריט ןיב :תועבצאהו ףכה' : 1997 

.269-239 ,םש ,'טילבת תפמ איהש ריעו הפוטע השא :ץיברוה לשריה לש ויתולאשמ' :1997 

.293-270 ,םש ,'זתידיגירפ המולב םאה' : 1997 

תידוהי ,קיווצ־יולה 

.88-71:ביבא־לת ,סוריפפ ,ויתולגעמב ןונגע ,"'טושפ רופיס" לש תילולימה המקרב ןויע' :ט"משת 
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בל ,קקזי 

.725-713 : 3/4 ,תורפסה ,ףונגע י"של "טושפ רופיס"ב לוגנרתה ביטומ' :ט"לשת 

ב"א ,עשוהי 

.88-74 :11-10 ,חיש ילע ,'הריציה שוריפל חתפמכ הלילעב הרתהה תדוקנ' :א"משת 

הנד ,יל 

לש ויתוריציב םינויע :תונוחמצהו ןונגע ,'"טושפ רופיס"ב תוינוחמצ תויטנו ינוחמצה תומד' :ד"נשת 

.50-38 :ביבא־לת ,םיפשר ,ינוחמצה טביהה ןמ ןומע י"ש 

ריאי ,רוזמ 

י"ש תוריציב םיביטומ לש הקימאנידה ,'"טושפ רופיס"ב תובכרומ תויביטומ םיביכר תוכרעמ' : 1979 

.ביבא־לת ,םיימדקא םימוסרפ — לקד תאצוה ,ןונגע 

וי ,ץיימ 

ץוביקה ,המודמה אפורה ,'(ןונגע תייגוסב ךרד־הרומכ םזגנל ר"ד) האופרל קוקז אפורה' :1995 
.235-161 :ביבא־לת ,דחואמה 

בד ,ןדמ 

.35-32 :ןונגע י"ש לע ,'תוטשפל תיבמ' :[ט"ישת] ו"צרת 

סילוגראמ טיירהו 'א סאמות ,קאיגיס 
.19-1:31-30 ,תורפסה ,'סמלוה קולרש לש תונולחהו ומנ ןטיפק לש רהוצה' : 1981 

י"ש ,ןומע 

:ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,ג ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ ,'טושפ רופיס' :ד"כשת 
.בער-הנ 

.דנ-ה :םש ,םש ,'הימי ימדב' :ד"כשת 

.חער-זסר :ב ,םש ,'ריעבו רעיב' :די'כשת 

סומע ,תע 

.72-39 :1993 םילשורי ,רתכ תאצוה ,םימשה תקיתש ,'םירתס םחלו םיבונג םימ' : 1989 

י''ש ,ילאונפ 

.52-41 :ביבא־לת ,ךוניחו תוברת ,ןונגע י"ש לש ותריצי ,יטושפ רופיס' :1960 

לאירבג ,ןרוצ 

הקיטאופל ילארשיה ןוכמה ,ירופיסה טסקטב בחרמה לש ונוגרא יכרד — בחרמ ,םלוע ,טסקט : 1997 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו 

ךורב ,לייוצרוק 

םילשורי ,ןקוש תאצוה ,ןונגע ירופיס לע תוסמ ,ףונגע ירופיסב תורודה תייעב' :[ג"כשת] 1946 
.49-38 ,ביבא־לתו 

.229-188 :םש ,ףונגע ירופיסב הבישה אשונ םע ובולישב האיציה אשונ לע' : 1946 

הויז ,רימש 

,תרוקיבה יארב ןונגע י"ש לש "טושפ רופיס" — תוטשפל דעבמ ,'תוטשפל םינפ םיעבש' : [1996] 1992 

.233-189 :ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,טיבש יזוע ,רואל ןד ,רימש הויז :וכרע 

[םיכרוע] טיבש יזועו רואל ןד ,הויז ,רימש 

,דחואמה ץוביקה תאצוה ,תרוקיבה יארב ןונגע י"ש לש 'טושפ רופיס' — תוטשפל דעבמ :1996 
.ביבא־לת 
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ןושרג ,דקש 
:ביבא־לת ,םילעופ תירפס ,ןומע לש רופיסה תונמא /םאה תדועסו ךלמה תב' : [1973] 1967-1966 

 227-197.

הכלמ ,דקש 

.147-132 :32 ,תורפסה ,'יעגושמ לשריה היה םאה' : 1983 

הרובד ,םיוביירש 

האצוהה תיב - סוריפפ ,ןונגע י"ש לש ויתוריציב תומולחה רשפ ,'המולב לש המולח' :1993 
.150-133 :ביבא־לת תטיסרבינואב 

 Bachelard, Gaston

 1994: The Poetics of Space (trans. Maria Jolas), Beacon Press, Boston.
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