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סייו ללה 

אסיכו םודה 

,"אסיכו םודה" ומש ארקש ,דחא ךשמתמו עסוקמ רופיסב לתפתנו רבחמה בשי 

.םישוריפו תויעב ןעוטה ,רזומ םש ןימ ומצע אוהש 
"דל ויהי אל םיננגעמו" :רהזי .ס 

היצארגטניאה תייעב לע העיבצמ ,רופיסה תנבהל חתפמ תשמשמ "אסיכו םודה" תרתוכה 
הניחבמו ,ותבצה ךרדלו רופיסה לש "קומעה רושימ"ל ארוקה תא תנווכמ ,ויקלח לש תיטננאמיאה 
.2םידחא םירקוח ידי--לע ןודנ רבכ ןונגע תוריציב תרתוכה לש המוקמ .ויתולובג תא תמחות ףא וז 
.תבבודמ איה התואש המגידאראפה לש התוהמ תא תנייצמ איהש "אסיכו םודה" תרתוכב דחוימה 

תידדה הקיז הנשיש םינמיס לש תורוגס תוכרעמ ,תודאנומ לש הצובקמ תבכרומ וז המגידאראפ 
.םיירטמיס םיכרעמב תובצומהו םהיניב 

'ה רמא הכ" :יארקמה הרוקמ יפל - ץרא תמועל םימש - םידוגינ דמצ הליכמ תרתוכה 
.(א ,וס והיעשי)"?יתחונמ םוקמ הז-יאו ,יל ונבת רשא תיב הז-יא :ילגר םודה ץראהו ,יאסכ םימשה 
יירפ פורתרונש ,תיתורפס הרוצ ךותב הרוזש ,תקדקודמ היגולותימ לש התקיצי לע תזמרמ איה ךכב 

.(תויראניב) תוינוינש תוכרעמ י"ע הריציב תמלגתמ תרתוכה .תידפולקיצנא הרוצכ התוא האור 
.למסכ םג אלא זמיסכ קר אל םיינשו דחא םינמיסה ועיפוי (ספאו דחא)םיינורשעה םינמיסה םוקמב 

הלואג-יטתסא-רוביחיסוניכיתוהולא םימשיאסיכ ומסמ אוה .יבויחה בטוקה אוה דחא 
םודה-ץרא !ילילשה בטוקב םיינש רפסמה בצינ הז דגנכ !הרוציחוריתביהמשנ-אבה םלוע 
םידוגינה ידמצ לש דוקפיתה חותיפ .תוומ-ןכות-רמוחירבגיףוג-הזה םלוע-תוינומדיתולגידוריפ 
יטסילארוטקורטסה דותמב תועיתסהה תולובגל תועדומ ךותמ ,ןוידה ךלהמב בלתשהל רומא וללה 

.רופיסב םיידוהיה תורוקמה חותינבו ןוימב תועלבומו תוללכומה תויתורפםיץיזו תוירואיתבו 
הקוצמ לש התרהבהל תרתוח היתויועמשמ לולכמ לע רופיסב תרזחושמה היגולותימה 
יפכ לארשי םע תודלות לש הווסמב השבלתהש רפסמה לש תילאוטקלטניא-תירסומ-תיגולוכיספ 
תונומת לש ןתבצה י"ע ףשחיהל תנתינ וז תישיא הקוצמ .תיתרוסמה ותורפסב םיפקתשמ םהש 

.3םהיניבש םיסחיה ביט תרבסה י"עו םנוימו םיבצמו 

םיאצומ ונא וב רכזנה אסיכו םודה םיגשומה דמצלו והיעשיב קוספל "תיגולומסוק" תוסחייתה 
םע לש ן"חה תורפס לכב םילגתמ החותיפו הדטיבש (א ,בי ,הגיגח) העודי תידומלת היגוסב 
ארב תישארב רמאנש ץרא תארבנ ךכ רחאו הליחת וארבנ םימש םירמוא יאמש תיב ר"ת" :לארשי 
םויב רמאנש ,םימש ךכ רחאו הליחת תארבנ ץרא םירמוא ללה תיבו ץראה תאו םימשה תא םיקולא 
ךכ רחאו היילע הנוב םדא םכירבדל יאמש תיבל ללה תיב םהל רמא םימשו ץרא םיקולא 'ה תושע 
םכירבדל ה"בל ש"ב םהל רמא .הדסי ץרא לע ותדוגאו ויתולעמ םימש הנובה רמאנש תיב הנוב 
"ילגר םודה ץראהו יאסכ םימשה 'ה רמא הכ רמאנש אסיכ השוע ךכ רחאו ףרפרש השוע םדא 

.(ץרא-םודהיףרפרש) 
הלעמ !ץרא לומ םימש :תקהבומ הימוטוכיד יפל הןווהה לש יסיסב ןומיס לע עיבצמ הז רוקמ 

.20.2.76 ,"תונורחא תועידי" 

.718*717 'ע ,1968/9 4 - 3 'א ,"תורפסה" :ץלוה .א 

The Structural study of" .Levi-Strauss, c :ןוגכ סוארטשייול דולק לש תויראלופופה ויתוישמב ןייע 

 206-301 ,1963 Myth", Structuraal Antropology, Tr. Jocobson, N.Y. London ירבדמ וטומה הארו
:ל"נה קרפל אובמב סוארסש טטצמ ותוא םאוב זנרפ 

 It would be seen the mythological worlds have been built up only to be shattered again, and"
 ".that new worlds were built from fragments הזה רייצ" .רכ ,יחי (בוט רחוש)םיליהת שרדמ הוושהו

."םלועל םייקו יח אוהו התמ ותרוצ ה"בקה לבא ,תמייק ותרוצו תמ אוה 
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רופיסב ריכזמ ןונגע .4המל םדק המ הלאשב הכורכה תינורקעה תויתייעבה תוברל ,הטמ לומ 
רמאנש וילגר םודהל ףרפרש וילע בשיל אסיכ" :'א ,ד"י הגיגחב קרפ ותואמ ףסונ רוקמ שרופמב 
ינש" תרתוכה תחת ןותנה ,ב"מ קרפב רופיסב בלושמ הז רוקמ ."ילגר םודה ץראהו יאסכ םימשה 

."תומלוע 

,הז דגנכ הז םה םייושעש ,אבה םלועה תאו הזה םלועה תא ,תומלועה ינש תא יבל לא יתתנ" 
תכרעמ תא שרפמו ביחרמ ןונגעש ןאכמ ."אסיכ ינפב םודהכ אבה םלועל המוד הזה םלועהש אלא 

.אבה םלוע:םימש-אסיכ תמועל הזה םלוע-ץראיםודה :תינוינשה םידוגינה 

תומלועה תכרעמ דותב התועמשמו (הלבקה תורפס) "רהוז"ב "אסכו םודה" תרתוכה 
(א"ע אמר ב"ח) "רהוזה" ןמ םגרותמה ,ט"יר ימע ,ב"ח "רהוזה תנשמ" יבשת היעשי לש ורפסב 
לבא" :(תויאמגודה ןורקע לע םסובמה) "שדקמה תיבו ןכשמה :הנושאר הרדס" קרפב אבומו 
,הטמל םניקתה הלעמ לש םינווגה לכו ,הלעמ לש המגודכ וארב םלועה תא אוה ךורב שודקה ארבשכ 
א"ע א"כר - ב"ע ,בר ב"ח "רהוזה" י"פע .ז"יר ,םש ,יבשת .י "םלועב םלוע רשקתיו קבדתיש 
הלעמ ןיבש רוביחה תדוקנ תא ,ונממ ללכושמה ,(שדקמה תיב) תיבה וא (ןכשמה) להואה הווהמ 

:ךכ "יאסכ םימשה" קוספה ץבושמ םש .הטמו 
לארשיב םהב ץפח אוה ךורב שודקה :הארו אוב .רגו 'יאסכ םימשה 'ה רמא הכי :רמאו חתפ" 
המגודכ הזה םלועב תועודי תוגרדמ םהמ השעש ונשריפ רבכו ,וילא םתוא בריקו ותלחנו ותזוחאל 

,יילגר םודה ץראהו יאסכ םימשה' :בותכש ,ןותחתו ןוילע ,דחי תומלועה לכ ללכשל ,הלעמ לש 
.(כר-טיר ימע ,םש) "דחא תויהל ןותחתו ןוילע ללכשל 

הז ,ייל ונבת רשא תיב הזיא' וב יורש בקעיש עיקרה הז ,'יאסכ םימשה' :רחא רבד" 
"שדקמה תיב ןינב 

.םש היהו הלישל ואבש דע ,ןכשמ םהל היה ,רבדמב וכלה לארשיש ןמז לכ :הארו אוב לבא" 
אל ירהש ,תחנל אל לבא ,ריאהל ידכ הזכ הז רשקתהל ,הזכ הז סינכהלו הזב הז ךושמל דוס אוה הזו 

הטמלו הלעמל החונמ התיה זאש ,ךלמה המלש ימיב שדקמה-תיב הנבנשכ אלא תחנ [התיה] 
.(בר 'ע ,םש) "תיב שיו ןכשמ שי ךכיפלו 

."דבלב יערא רשק אלא ,הניכשל לארשי ןיב דימתמ רוביח רצונ אל 5ןכשמב" :יבשת שרפמ 
ןמ תוכיראב אבומה עטקה .לדח אוה ףאו שדקמה םקוהש העש המלש תפוקתב היה דימתמ רוביח 
ןמ בושח קלח ןייצמ אוה ."אסיכו םודה" רופיסל תיאידיאו תיתלילע-תירופיס תיתשת שמשמ רהוזה 
תייעב רשאכ .רופיסב םינשינו םירזוחה תויצאוטיסו םינבמ ןמסמו ויתויועמשמו ולש םיביטומה 
איה אסיכה ןיבל םודהה ןיב ,הזב הז רשקתהל ,הזב הז סינכהלו הזב הז ךושמל "דימתמה רוביחה" 
אוה הריציב ויפילחו "הזב הז" יוטיבה .הריציה לש תיתאו תיטתסא תיגולואית-תיגולוכיספ הייעב 
.תוישרפה עבראב ורוזיפב םגו יטסיטאטס ןפואב םג רתויב ץופנה ,תועמשמה לעב ,יוטיבה 
לארשי יעסמ רופיס (1 :םה "אסיכו םודה''ב םיעיפומהו רהוזה ןמ עטקב םיעיפומה םיביטומה 

!המדאה ןמ ואצומו וחוכ רוקמ תא ספותה םדאה לש ינורקעה יגולותימה יוטיבב ןד ,םש ,סוארטש-יול 
ו ימע ,"ץראו םימש" תרתוכה תחת הדגאה רפסב יקצינברו קילאיב י"ע וטקולש תודגאו םישרדמ הוושה 

,רתוי בושחכ האור אוה המ תא ?ןשרדה לש היצאטניירואה תנווכמ ןאל :הלאשה הלוע םכותמ .(דחא ךרכב) 

םידוגינה ידמצ ךותמ .רכו ימל ףופכ ימ ןכו ,ויניעב םילוקש םהינש אמש וא ,ץראה תא וא םימשה תא 
!הרוצו ןכות תייעב ןכו ערו בוט ,המשנו ףוג תלאשל ץראו םימש תלאש תרבעומ םהמ תולועה תולאשהו 

תורפס" :ןנאש .א םידוגינ דמצכ ןכותו הרוצ ןיינעל הוושה .לולכשו האירב :ב ,בי הגיגח תכסמ ןושלבו 

.218,217 ,13,11*10 'ע ,ו"לשת ,"דרמו לרוג - קבאמה 
לש הסיפת םינייצמ ךא "רהוז"ב םייולת םניאש םישוריפבו םישרדמב האירבה לש האובבכ ןכשמה לע האר 

תודגא" ,גרובצניג :ןכשמ רשקהב אסיכו םודה ןינעל תופסונ ןכו סומסוקורקאמה תא ףקשמה סומסוקורקימ 

ב ,'מ ,תומש ןכשמה תשרפ לע ארזע ןבא ןכו 321 ,(תורוקמ ףסוא) 318 'עה ,308 ,82 ימע ,ד ,"םידוהיה 

םג הז רופיסב הארנש יפכ .לגעה אטח לע סויפ איה ןכשמה תמקה תלועפ םישרדמב רבכ ."םויב" :ה"ד 

םג האר .ןלהל הארו .המשאו אטח תשוחתל תדגונמה ןוקית תלועפ איה (רופיסה) תיבה תמקה תלועפ 

ימע ,"הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ" :םולש .ג .םירישה רישו םישדוקה שדוק ,שדקמה תמקה ןיינעל 
קרפב ןלהל תנבולמו רופיסב תינורקע תכרעמ איה וז תכרעמ .172*171 ,147 ימע הז רופיסבו ,168-167 
,ט"ס ,יב ארקמ תיב ."'ה תכלמהו שדקמו תבש" :דלפנייו השמ האר ."אסיכו םודה" רופיסב םיסומתיר 

.194*188 ,ז"לשת 
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הזה םלועה (5 ;רוביחה לש תויעראה (4 !המלש ימיב שדקמה תיב (3 :הליש ןכשמ (2 !רבדמב 
.ויפילחו "הזב הז" יוטיבה (6 !הלעמ לש המגודכ 

6(וונגע) דפסמל "אסיכו םודה" תרתוכה תועמשמ 

רשא םילמה יכל תונויזחב אל םלואו .וזוע תראפתו אסיכה השעמ רפסל אוה לקנ יכ יתבשח ימותב 

יתב היה בוט ,יתבל הל יתרמא .הישות ושע אל יתפשו האשנתנ אל יחור ינושל הרתוה יכ םג .יפ םע 

תוהבגתמ יניע ןיאו ינא חור לפש תעדיש ומכ יתב ינא לבא ,אסיכה תשרפ תא ךל יתרפיס וליא 

םיפרפרשהו םיכופה תואפכה יתיאר םלועל יתאצישכו ,יתדלונ באב העשתבש ,םודהה ןמ הלעמל 

םיפוקז 

יתרמאו ישאר הל יתענענ .תואסכה םיפקוזש תדלונ באב העשת לש החנמב אל יכו ,יתב הרמא 

םירמואו תואסכה תא ופקז רבכש ,םלועל יתאצי באב העשת לש החנמב ,רבדה ןוכנ תמא ,הל 
יתיארו היה הליל ןמז םלועל תאצל ימא יעממ הנושאר יתרעננשכ לבא .תומחנ לש םיקוספ 
בשיל אסיכ ארמגב ורמאש ומכ ,אסיכל םודה אוה ףרפרש .הכיא תוננוקמ םישנו םיכומנ םיפרפרש 

.(211 ימע)ילגר םודה ץראהו יאסכ םימשה רמאנש ,וילגר םודהל ףרפרש ,וילע 

:ונא םידמל טטוצמה עטקה ןמ 
הפשה תייעב איה תירקיעה היעבה .אסיכה השעמ תא רפסל חילצה אל ךא הסינ רפסמה .1 
האר)7הבשחמה לומ תגצומ הלמה "יפ םע רשא םילמה יבל תונויזחב אל" .ןויזחה תמצועל סחיב 

.םודהה השעמ תא רפסל תאז לכב לוכי וא חילצה רפסמהש הארנ ךא .(ןלהל 
היצאוטיס ךותל דלונ אוה ,דלונש העשב יכ .8באב העשת ותדיל ךיראת םצעב ץוענ ונולשכ .2 
תואסכה יתיאר םלועה ריואל יתאצישכו" .9הלעמל םינותחתו הטמל םינוילע" :רופה םלוע לש 

."םיפוקז םיפרפרשו םיכופה 
לש החנמב" וקויד לע ותדיל ןמז תא דימעהל הסנמה ותב ירבד תא ןקתמ וא שיחכמ רפסמה .3 
ןמזהש ןעוט אוה .הרשייתניהכפהתנו הרזח הכופהה תכרעמהש העשב רמולכ ,"תדלונ באב העשת 
עגר יבגל רפסמה לש תונשרפה תעבוקש ןאכמ ."ימא יעממ תאצל הנושאר יתרעננשכ" אוה עבוקה 
דחא אוה םדא לש ולרוג תא עבוקה הדילה עגר וינע)ותדילל םדוק עריאש המ לכ יבגל ומכ ,ותדיל 
ןכל םדוק ראית ותוא ,ותדיל ןמז לש הז רואיתל תונשקעב רזוח רפסמה .(היגולורטסא לש הירקיעמ 
תכרעמה תוכפהתה וא ךופהה םלועה למס תועמשמל עדומ רפסמה .רופיסל 183 ,182 ימעב 
יד אל תועטהש ,םלועב םלוע ףילחא אלו העטא אלש ידכו" .הרוהה תא ותסיפת יבגל היתואצותלו 
ךפוס אסיכה אוה םודההש העוט התא םאש ,ןאכ ןוגכ ,תויועט יתש תללוכש אלא ,תועט איהש 
.אסיכ ינפב םודהכ אבה.םלועל המוד הזה םלועהש יבלל יתנניש ןכ ללג .םודה אוה אסיכהש תועטל 

.(210 ימע) "יתבל ותוא דיגא ,יתרמא .הזה רבדה םע אוה םלש יכ יתיארו יבל תא יתנחב 
וא תושגנתהב יורש רפסמה .בלה תניחב לשו ןוניש לש האצות איה תומלועה תפלחה יא 
ךא "תילאיצנטסיזקאה" תכרעמה ןיבל "תיסקודותרואה" תכרעמה ןיב הווהתמה תדמתמ תוחיתמב 
רוציל רשפא ,אסיכהו םודהה ןיבש יתוהמה לדבהה םע אוה םלש םאה ,בלה תניחבו ןוניש ידי-לע 
הריסמה םצעבש רצקה .יודיווה הווהתמ תבל הריסמה ןויסנ םצעב ןאכש אלא ."תבה" םע תוהדזה 
הרכהה ןיבל תננשמה הרכהה ןיבש רעפב םג ךא .ןויזחה ןיבל ןושלה ןיבש רעפב ץוענ תבל 
תומלועל חינמ וניאש רצקה איה תלבוקמה תכרעמל תכפוהמה תכרעמה ןיבש תושגנתהה .תרקנמה 
םודהכ" תודרפנ תויואיצמ יתש ןה הטמ לש תואיצמו הלעמ לש תואיצמ .הזב הז זחאיהלו רבחתהל 
הינש השרפ) שדחמ רוביחה תא תכרעמב רוציל םוצע ץמאמ רופיסב עקשוי ךדיאמ ."אסיכ ינפב 

.("יתודלי ימי" תישילש השרפמ קלחו 

ימע ,1975-1974 ,יה ךרכ 18-19 "תורפסה" ןבא ףסוי לש םכסמה ורמאמ האר רבחמו רפסמ רפוס תייעבל .6 

לש םיירקיעה םירנא'זה ןמ דחא לש ויוהיזו הנושארה השרפב רבחמה לש תיפארגויבה תוברועמה .137 

ראשה ןיב םיקידצמ ,קילאיבל "חיפס" תמגוד ,יפארגויביוטוא רופיסכ (רקיעב תישילש השרפ) תוישרפה 

.280-247 ,"ןונגע רשפ" :רנכוט םלושמ הוושהו .רפסמה םע רבחמה לש גדסמה יוהיזה תא 

;40 ,38 'ע ,"ןילבול רמ לש ותונחב" :ןונגע יבתכ האר שובלמ-הבשחמ !ףוג-םילמ םידוגינה דמצ לע .7 
.ףוג-הבשחמ שובלמ-סילמ :19 ,"המוחה ןמ םינפל" •,הכ ימע ,"םיצעהו שאה" 

ש"הרע ,"ץראה") "אסיכ ינפב םודהכ אבה םלועל המוד הזה םלועה" ירמאמב יתדמע רבכ הז ןויער לע .8 

.ן;נעה לש תוית;עבה אולמל עדומ יתייה אל זא ךא .(ו"כשת 
.ב ,י ,ב"ב ;א ,כ םיחספ האר .9 
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,באב העשתב דלונ חישמה .הלואגה אשונ אוה תכרעמה ךופיהב רושקה ףסונ ירקיע אשונ 
ןייצמ וניאו ,א"ע ,די ףד ,הגיגח תכסמבש ינשה רוקמב רחוב ןונגע .10רפסמה דלונש םויב וב ונייה 
אוה באב העשתב דקפתמה ףרפרש םצעה וא גשומה תועצמאבש ינפמ ,ב''ע ,אי ףדב רוקמה תא 
םידבר השולש לע ונדמע התע דע .ישיא רופיסל וכפוהו ותויתייעב תאו 1'הלואגה רופיס תא םינפמ 

.הלבקו הדגא שרדמ ,םיאיבנ :"אסיכו םודה" ףוריצה-יומידה לעופ םהבש םיירוטסיה-םייתורפס 
שי ילוא ןאכמ .רפסמה שפנב תשחרתמ ותלועפו הרופאטמל ךפהנה יומידה אוה יעיברה דבורה 
יהוז .הריציב םדוביעו םיירוטסיהה םהידברל םיידוהי תורוקמ לש דימתמ לולכשו דוביע לש ךילהת 
םודה" רפסב םדוביעו (הלבק ,שרדמ ,ך"נת) םיידוהיה תורוקמה ילוגלג .הז רקחמ לש תרתוכה ףא 
,12ןונגע לש םינורחאה וירופיסמ :עמשמ יתרת המיתח רופיס .ןונגע לש המיתח רופיסכ "אסיכו 
תועמשמב .יוכו 13ותריצי לא רפוסה לש וסחי ,תינחור האווצ ,םכסמ רופיס לש ןבומב המיתח רופיס 
הנושאר השרפב ראותמו הווחנ אוהש יפכ ,רפסמה תומ רופיס והז - המיתח הלמה לש תלאשומ 

.וס ,חמ-טל םיקרפ תישילש השרפבו 

תידפולקיצנא הריצי 
הינש השרפ) ""הניכשל אסיכ" םיקהל ןויסנ ןיעמו ,4"הבכרמ השעמ" אוה ןונגע לש ורופיס 
ןושלה תועבטמ לש היצאזילאיר אוה ויקלחבו ותרטמב רופיסה אלא תוצילמ רדגב ולא ןיא .(רקיעב 

.לאוטירב ,ןחלופכ ,הינש השרפ ,רופיסה תא םייתניב ןייצנ .וללה 
ןונגע םסריפ תוישרפה שולש לש ןתיברמ תא .תוישרפ עבראב בתכיהל היה רומא רופיסה 
עברא יכ הארנ .16די-בתכ ךותמ ןורי הנומא ותב הפיסוה תיעיברה השרפה תא וליאו וייחב 
הזמ הז םינושה םיאשונ השולשו 17םיטסקט יגוס (השעמל השולש) העברא תונייצמ תוישרפה 
רתויה לכל וא ןיטולחל וזמ וז תוקתונמכ רופיסה תוישרפ תוארנ רתויב ינדפק בקעמ אלל .ירמגל 
אשונב הינשל הנושאר השרפ ןיבש טלחומה ינושה טלוב דחוימב .תינוציח תרגסמב תורופת 
,שרד ,זמר ,טשפ :ס"דרפ גשומה דגנכ תוישרפ עבראב רחב ןונגע .ילאוטסקטה גראמבו רנא'זבו 
םיווהמ םיטסקטה יגוס תשולש יכ ןיחבהל ףא לקנ .הרותה תדמלנ םהבש םינפה תעברא .דוס 

.18םירנא'ז יגוס השולש 

:ןמקלדכ ןייפאל ןתינ רופיסה בכרומ ןהמש תוישרפה עברא תא 

דנאכ הארו 10 ימע /'ימצע לא ימצעמ" :ןונגע לש ותדיל ךיראת תיעבל הארו .183 ימע ,"אסיכו סודה" .10 

.5 הרעה ,5 ימע 

,1975 ידיסחה רופיסה" ורפסב "הלואגה רופיס תמנפה ,בלצרבמ ןמחנ 'ר ירופיס לע" :ןד ףסוי האר .11 
 179-132.

."המוחה ןמ םינפל" רפסל חפסנ :ןורי הנומא האר .12 
לש ינרמויה ומש תורמל . 167*153 ימע ,"ןונגע רשפ" ורפסב "אסיכו םודה רשפ" :רנכוט םלושמ הוושה .13 
רנכוט ,(167 ימע) "'אסיכו םודה ורופיסב ןונגע י"ש רמוא תרחא אלו תאז" תיטלחהה ותמיתחו רמאמה 

לזרב ללה הז רמאמ לע המת רבכו ,ותריצי ללכ תא רפסמה תכרעה :הריציב דחא טביה לע קר דמע 
.18.7.1965 ,"תונורחא תועידי" ,"ןונגע לש םייפארגויבאטימ םירופיס" ורמאמב 

ןודנהו 'א קרפ לאקזחי רפס הארו .הגיגח תכסמבש "ןישרוד ןיא" היגוסב רכזנ הבכרמ השעמ וא הבכרמ .14 
.198 ימע רופיסב 

,הלבק" :ןד ףסוי ןייעו ."הניכשל אסכ תושעל ידכ" :יז ימע "הלכ תסנכה"ב לידוי 'ר לש ודיקפתל הוושה .15 
'ר לש הז ודיקפת לע ,172 ימע ,"ןיראדנאמהו ירכנה" ורפסב "ןונגע לש הקסיפב הינוריאו היפוסוליפ 
ובש שדקמה תיבל ףילחת אוהש ,דובכה אסיכ ןבומכ אוה 'הניכשל אסיכ" .הניכשל אסיכ גשומה לעו לידוי 

,הבש רתויב ןוילעה קלחה ,הנוילעה הבכרמה ןמ קלח אוה דובכה אסכ תולגה םדוק הניכשה הנכש 

,2,1 תורעה םש האר ."תלצאנה תיהולאה תואיצמה ןיבל תארבנה תואיצמה םלוע ןיב רשקה תדוקנ יהוזו 

י"פע "הילמסו" הלבקה תנבהב דוהי יקרפ" :םולש .ג ןייעו .(ןיכומיסל םיילבקו םיישרדמ תורוקמ) 3 
.הבכרמ השעמ ,הבכרמ :חתפמה 

.(חפסנ) "המוחה ןמ םינפל"ב "רפסה לע" ןורי הנומא האר . 16 

,1972 ,4*3 'ג ךרכ ,"תורפסה" ,"יתורפסה טסקטה לש הירואיתל םיקרפ ישאר" :רהוז ןבא רמתיא ןייע .17 
 427*446.

,1969,1 ,'ב ךרכ ,"תורפסה" ,"תירוטסיהה הקיטאופה תויעבו יתורפסה רנא'זה" :יקסניבולג לאכימ האר .18 
.25*14 ימע 
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רופיסהו הירוגלאה ,לשמה לע רקיעב ןעשנה ,"''םישעמה רפס" חסונב רופיס :הנושאר השרפ 
.יגולוכיספ-יטילאנאה 

ןוגכ ,היפארגוירוטסיה תורפסו יתרוסמה טוקליה תטיש יפילע הבורב הבותכ :הינש השרפ 
אוהש טסקטה תא םירצויה םישרדמו םיקוספ יפלא םיטקולמ הב ,רזעילא יברד יקרפו ינועמש טוקלי 

.רזחשל וניסינ ותואש טסקט לש גראמ .תורוקמ לש רזשמ-השעמ 
ינוריאו ילאטנמיטנס דממ ךותמ תרפסמ יטנאמור-יטסילא-יר רופיסל הבורק :תישילש השרפ 
רפסמה לש היפארגויבוטואה תא הכישממ ןכו ותודליב רפסמה לש היפארגויבה תא יביאנ םיקרפלו 
היתודלותו ופי לש התישאר !ופיב ותבישי תישאר :לארשי ץראב ותבישי תישארב 
לארשייץרא לש הירוטסיהה תישאר םג .ופי לש םיירוטסיה-הרפו םיידגא-םייפארגויבאטימה 

.ביבאילת לש התישארל ולא תוישאר רשקמ רפסמהש ךות ופי ריעה תועצמאב תבלושמ 
תא 'ה חקל"ב הליחתמו לארשי םע תישארב תקסוע (ןומע ייחב המסרפתנ אל)תיעיבר השרפ 
טסקטה לש ותורבגתה תמועל ידמל לילד הבש ישרדמה דוסיה .תשבוגמו הרצק השרפה ."םהרבא 
רבכש לארשי םע ייחב םיירוטסיהה םיאשונהו םיביטומה לע זכורמ ןפואב תרזוח איהו ,יארקמה 
.תקהבומ תישרדמו תירופיס תיתשת תלעב איה םש העיפומה ןד ינב תשרפ קר .ןכל םדוק ועיפוה 

ליעל הניוצש היגוס התואב העיפומה ,תמסרופמה תידומלתה הדגאב ורוקמ סדרפ גשומה 
,םולשב אצי ,אביקע 'ר ,דחא קרו סדרפל וסנכנש םיאנתה תעברא לע תרפסמ איה .(ב"ע ,וט הגיגח) 
ינבא לצא םיעיגמ םתאשכ" .הזב הז, תויוהמה וא תומלועה תפלחה לש הנכסל עדומ היה אוה ףאו 

.20"םימ םימ ורמאת לא רוהט שיש 

הלבקה תנבהב דוסי יקרפ" ורפסב םינושה וייוניכו סדרפ גשומה לע הבחרהב ןד םולש .ג 
קרפב ןכו ,(85-36 ימע) "תידוהיה הקיטסימב הרותה לש התועמשמ" קרפב טרפב ,"הילמסו 
ורפסב תולועה תונקסמהו םינוידה ,תורעהה ."םילבוקמה לש לאוטירב שודיחו תרוסמ" :יעיברה 
תולעבכ הרותה תסיפת" םה ונענעל וירבד ירקיע .ןונגע ייש לש "אסיכו םודה" לע רוא תוהיגמ 
וילעש ןפוצ תוליכמכ תוישרפהו םילמה ,תויתואה רדס תייעב ,(41 ימע) "םייגאמ הנבמו תוהמ 
הרותה רש 2'היפיפי עיפומ וב ,תולכיהה תורפסמ ,שרדמ רכזנ ןכ .םלועה םייקתמ ותועצמאבו 
ףא רשפא ,םשה םש ךותמ תגראנ הרותהש ןויערהו ,הרודסו הכורע הרותה תא 22השמל רסומה 
,(52 ימע)יח םזינאגרואל הרותה יומיד ,(ליעל) תוישרפ עבראב וירופיס תא ןונגע בתוכ ךכ םושמ 
תועמשמ :ונתוא קיסעמה אשונה רקיעבו (49) דוריפ וב ןיאש ןליאכ הרותה לע העבצה ךכ ךותמו 
לש "ךרע בר"כ ןייצמ אוה ותוא רמאמ ריכזמ םולש .ךליאו (54) שדוקה יבתכל שיש םינפה תעברא 
םירבחמ לש תוינשרפ תורות ןיב רשק םייק ויפל ,רהוזה לש ארקמה תונשרפ לע רבאב םלהליו 
.רהוזה לש ארקמה תונשרפ ןיבל תועמשמה תובכש יוביר תא םינייצמה םייניבה ימיב םיירצונ 
ןיבל תידפולקיצנא הריציכ 23הטנאד לש ותריצי ,תיהולאה הידמוקה ןיב ליבקמ רשק םייקש הארנ 

."אסיכו םודה" ןונגע לש ותריצי 
ומגרתמו הריל יד סלוקינ ידי לע טטוצמה ,בר םוסרפל הכז וירבדלש ,זורח איבמ םולש 
הנפת ןאל ,לעפתש המ לע רסומה ,ןימאתש המ לע הירוגלאה ,םישעמה לע הרומ טשפה" .תיניטלמ 
הנבומש) היגולופורט ,הירוגלא ,טשפל תוקלוחמ תוינשרפה תובכשה" .(62 ימע) "דוסה - דיתעל 

,"רופיסה תונמא" ורפסב "רופיסב יומסו יולג" :דקש .ג - "םישעמה רפס" לש טסקטה דוחיי תרדגה ןייע 
299*298 ימע ,רנא'זה תעיבקב ךרוצה) 1973 ,2 /ד ךרכ ,"תורפסה" 'חותפה לשמה" :ץלוה .א :111*89 
י"פע "אקפאקל ןונגע ןיב" :לזרב ללה ןייעו (302*300 ,םש ,"םישעמה רפס" לע םירקבמו םירקוחו 

.חתפמה 

םודה" לש הנושאר השרפל וישוריפ לע רישה תא לבקהו "תמו ץיצה" ורישל קילאיב לש וטומה האר 
ירכנה" :ןד .י :146 'ע ,"יקסבוחינרשטו קילאיב" :ליייווצרוק האר ."הדועסה ירחא" רופיסלו "אסיכו 

.166*160 ,"ןירדנמהו 
.םש רפסמה לש ודיקפתל לבקהו "ןילבול רמ לש ותונחב"ל החיתפב ורוכזיאו היפיפי לש ודיקפת האר 

.ןלהל חישמ-יול ריבסתו הינש השרפל חפסנב הרעה האר ."אסיכו םודה"ב יזכרמ אשונו ביטומ אוה השמ 

דומעל רשפא םולש .ג לש ויתונחבא תקדצ לע ."םדא לש ויתומש" ,187*186 ימע ,תישילש השרפ רקיעבו 

,"רופיסו רפוס ,רפס" ורפסב םדיקפתו םיקוספו תויתוא לע ןונגע לש תועמתשמה ויתועד תאוושה ךותמ 
.ח"לשת 

לש תחוורה העדל דוגינב ,(199 'ע) "Nostalgia ä Nightmare" ורפסב הסנאדל ןונגע תא המדמ דנאב .א 
.אקפאקל ותלבקה 
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תירחא תואובנל םיבותכה תונשרפ ,ללכ ךרדב ,הנבומש) "היגוגאנאו (תוירסומ תופטהו תושרד 
המישמ ומצע לע לטנ אל םאהו תכבוסמ הכ תכרעמב שמתשהל ןונגע האר ךרוצ המ ."(םימיה 

.דחוימ ןויע תבייחמה הלאש איה - תואיקב לש תינתוואר הנגפה אלא הנניאש 
םילמס תכרעמ ביבס ענה רוגס םילמ רדס הכותב הליכמו תמייקמ ןונגע לש הנודנה ותריצי 

סומסוקבו תידפולקיצנא ךרדב הרוהה תא הכותב תנגראמ ,םייפיטיכרא םילמס לש זכרמ רבעלו 
םלג רמוחכ תשמתשמ איה ןהבו'הזיחמ איה ןתואש ,הל ומדקש תורפס תוריצי תועצמאב רוגס 

.ןהב םימודרה םיסותימה לש היצאזילאוטקאל 
םתוא אצומ יירפ פורתרונש ,24םינויפיאה לכב תדמוע תידפולקיצנא הריציכ "אסיכו םודה" 
"The encyclopeadic knowledge in such poems is regarded sacra- :תוריצי לש הז גוסב 

 57 .mentally as a human analogy of divine knowledge" p
הסנמו תוקיתע תויתורפס תורוסמ לע ןעשנ אוהש םע ,יארקמה רופיסה תא רזחשמ ןונגע 
תומרונה תכרעמו ומלוע תסיפתו רפסמה לש תישיא תוברועמ בוליש ךות שדחמ ןתולעהל 
ישעמב ולש גלפומה עדיה .ידמ תרכינ הקומעה ותוברועמש ילב ,ולש תויתאהו תויגולוכיספה 
תאירבמ תורודה ישעמב הפוצה המשנ לש וז איהש ,רפסמכ תיפצתהיתדוקנ םצעמ עבונ תורודה 
,תורודה ישעמ תא רהוזהו הדגאה ,ארקמה תוכרעהל םאתהב ןתוא הכירעמו ןונגע תדיל דעו םלועה 
עדיל יגולאנא רפסמה לש "ישונאה" עדיה ןכל .רפסמה לש תומרונה תכרעמל הכרעהה תייטה ךות 
"רופיסו רפוס רפס"ב אלמה ויוטיב תא אצומ תויתואלו םילמל ןונגע לש יטסימה וסחי .יהולאה 
אוה רפסל החיתפב .("תרחב ונב יכ" תנש) ח"צרת תנשב םיקתוע םירשעו האמב רואל אציש 
תעדמ הנוב וניא ןמאהו" .הרותל סחיב םתכאלמב םייאמצע םניא םהינש :ה"בקל ןמאה תא ליבקמ 
ךכ ,ןישפשפ השוע אוה ךאיהו םירדח השוע אוה ךאיה תעדל ול שי תואסקנפו תוארתפיד אלא ומצע 

."םלועה תא ארובו הרותב טיבמ ה"בקה היה 
רחא קרפו תויתואל בחר קרפ שדקומ ,הנורחאל העיפוהש ,רפסה לש תבחרומה הרודהמב 
םייק שדקמה תיב היהש ןמזב" הרפכ לש ,ןברק לש הרוצ ןונגע האור רפס רוביחב .םירפס רוביחל 
םירפס) "ןברק םוקמב ול הלוע רפסב וישודיח תא הלעמ םדאש וישכעו ,וילע רפכמ םדא לש ונברק 

.(רהוזה םשב 
תורודה עקר תעונת תכפוה ,הלומ םיפלוח תורודהש ךות ,המשנכ רפסמה לש תיפצתה"תדוקנמ 
הריציל ןויפיא תשמשמ איה ףאש עסמיתלילעל - המשנה - תיטאטסה הדוקנה לומ לא 
רפסלו קיפסהל בייח אוה ,תקחוד רפסמה לש ותעשש ינפמ ימאניד היהנו ךלוה עסמה .תידפולקיצנא 
.רפסל היהי רשפא יאש ינפל וא ךישחיש ינפל .תבכרה תנחתל ועיגיש ינפל תורודה ישעמ תא ותבל 
עקרה תזוזת תא שיחמ אוה תובר םימעפ ,25"םיזפחנ ונא אלמלא" הינש השרפב עיפומה יוטיבה 
תנחת לא תיבה ןמ ותב םע אצוי רפסמה .עסמ ךותב עסמ ונינפל .הנומתל הנומתמ ירוטסיהה 

.ןושארה עסמה הפצנ וכותמש ינשה עסמה והז ,תבכרה 
עדיה לולכמ ןוגרא תא םירשפאמכ הריציה לש םוכחתהו תונדמלה םרוג תא דחוימב ןייצל שי 

(We notice that many leaned and recondite writers תחא תכרעמל תיגולותימה הסיפתהו 
 (whose work requires patient study are explicitly mythopoetic writers, הטנאד תמגוד
:תידפולקיצנא הריצי םע תודדומתה לש העשב ונתשוחת יבגל לכמ בושחה יאנתהו רסנפסו 
 The feeling that here we are close to seeing what our whole literary experience has
 been about.

ימע 545*519 'ד ךרכ ,"תורפסה" /'יקסב'צידרבל 'םירמ'ב הדגאה לש הבוליש" :ןגכ הרופצ האר 
.תידפולקיצנא הריצי איה "םירמ"ש ראשה ןיב חיכוהל הסנמו יירפ תא תטטצמה 33 הרעה ,543*542 

:ןגכ תנייצמש תונוכתה .תידפולקיצנאה הריציב יירפ ההזמ ןתואש תונוכתה ןמ קלח קד תמייקמ "םירמ" 

הריציב זכורמה םלש ילאטוט ףוג לש גשומה ןורקע לע תססובמ (תידפולקיצנאה הריציה) הנורחאה וז" 

ך"נתה ןוגכ ,תרוסמ התוא ילעב םירצוי תצובק לש וא לודג ררושמ לש תויהל לוכי הז ףוג .תידפולקיצנא 
שולש וכותב ללכ הז ןויזחו) םימיה תירחא ןוזח דעו םלועה תאירבמ םלש ןויזח ליכמ אוה תומלשכש 
ןונגע לצא םימייק וללה םירוזחמה השולש לכ ."(הרבחה לשו החפשמה לש ,דיחיה לש :תוירוזחמ תועונת 

םג הוושהו .הלעמל וניוצש תופסונ תונוכת תומייק וללה תונוכתה דצב ךא .תוישרפ שולשל הקולחה יפל 

.84 (לזרב ללה :ךרוע) .1975 ,קילאיב ףסאמ ,"קילאיב ירישב תורוקמב שומישה" הרמאמל 
.27 הרעה האר 
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תורפסה לש םייתורפסה היגוס בור תא ,תיסחי הרצק העיריב ,אצמנ ןונגע לש הינש השרפב 
.תוירוטסיהה היתובכשל תידוהיה תיתדה 

רבחמהש ונא םידמל ,26תוינוציחכ תוארנה תורגסמ תוברל ,רופיסה לש בכרומה הנבמה ןמ 
םילגעמ :הזב הז םבלשלו תומלוע ילגעמ תרדס לש היצאזינורכניס רוציל הצר 
לעיסיירוטסיה (םלועה ןמ התאיציו התדיל ינפל רפסמה תמשנ) םייפארגויבאטימדבייפארגויב 
ללח וא סומסוק תרצוי הריציה רשאכ (תויפוסוירוטסיה תוסיפת) םיימואל לע-סיימואל :םיירוטסיה 
וא תישארה תדוקנב ןונגע חתופ תונושארה תוישרפה שולשב .םיעוריאה םילהנתמ וכותבש רוגס 
הציחמה" לע רבגתמה "סומסוק אורבלו בושל רומא הריציה יקלח דוכיל .רפסמה לש תירחאה 
םויקה ןיבל תוומה ידי-לע לבגומה ישונאה םויקה ןיב - תומלועה ןיבש ערקה לע וא 28"תלדבמה 
םתהמו םתהל אכהמ תולכיהה לכבו תומלועה לכב "דימתמ רוביח" רוצילו תוסנלו - תוומל רבעמ 

ףקשמה ןוקית תויהל הרומא ותאצותש לאוטיר איה הריציה .אסיכה ןיבל םודה ןיב ,אכהל 
םיהקומה םייטסימ םיפחד לע ,יתעדל ,ססובמ ינונגעה לאוטירה .תיטילאנא תיגולוכיספ היצאביטומ 

.רבחמהו רפסמה לש רומוההו תינוריאה העדותה י"ע 
וזכש המישמ םצעש ינפמ אלא ,השעמל םייתסנ אלש ינפמ קר אל לשכנ יפיזיסה ןויסנה 
ןידה-לעב תעדוה תא לבקל שי ןכ .ןולשכל הנודינ יתורפס לאוטיר תועצמאב תוומה לע רבגתהל 
תונויזחב אל םלוא .וזוע תראפתו אסכה השעמ רפסל אוה לקנ יכ יתבשח ימותב" :ליעל הטטוצש 

.(210 ימע)29"יפ םע רשא םילמה יבל 

."םיזפחנ ונא אלמלא" ןוגכ םיינכט םיביטומו רושיק-ייוטיב ,תוליבקמ החיתפיתואקסיפ .26 
.168,136 ,םש ,יירפ .27 

'ע ,תוסמ ,"הדובאה תודחאה ירחא שופיחב" לייווצרוק .ב םג האר .170 ימע ,"אסיכו םודה" הוושה .28 
.9.9.77 ,"בירעמ" ,"ןונגע תריציב םילשורי לש המוקמ" :ירמאמ ןייעו .291*281 

ורפסב "םידבה שובל שיאה" המגודל ,ןונגע לש םינזחה ירופיס האר םילמהו תונומתה ןיבש רצקה לע .29 
.98 ,"האולמו ריע" 
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