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יובירו תודחא

ףולל הטנ חרוא" ןמורה לש הנגימה תלאשל

יס הריצי לכמ רתוי תרוקיבה ידי לע הנודינ ןונגע י"ש לש ותריצי

צי ונתורפסב ונל ןיא ירהש ,ןיע תבוט תרוקיבה וב הגהנ ןידבו .וננמז
ש תרוקיבה ירצי תורפסב לודגה לכ .ןוגגע תריציכ תיתרוקיב הנבהל

בוח ידי אצוי יניא ,ןונגע ירקבמ לש םהיתויוכז תונמל אב ינא םא
ונפיהש שי ),ץ"כ ,דייבש ,לייווצדוק( ינחורה ומלועל ונבל תמושת
למסה םלוע חונעיפל — שיו )ןדס( רצויה לש םירתסנה ויתונויזחלו
יתונמא םינונגנמ םג ופשח ,הריציה תוהמב רקיעב וקסעש ,םירחאו
מל דדח ןונגעש ,רבכמ ונל ררבתנ םא 1.היביטומ בכרהו הינבימ
החיכומו תרוקיבה האב ,טרפב ידוהיה םדאה לשו ללכב ינרדומה
תרוסמב אוה יולת ןיידע םינושארה םינמורב םא .רופיסה תונמאב

מוק-רועיש לעב ןמא לככו ,הנממ קתינ ךליאו "ןולל הטנ חרוא"מ ירה
רפסה תורות ילעבש דע ,ןמורה לש תורוגשה "תוירואיתל" המיאתמ
כ ןמורה לש וז "הקיטאופ" 2.ןמאה עבקש השדחה הכלהל םהיתוכלה
םינפ תולגלו וז המגמ ךישמהל ונא םישקבמ הז רמאמב 3.תרוקיבה
.ךולל הטנ חרוא"

רושקה ,ןמזב תמייוסמ תופיצר לע רקיעב ססובמ יתרוסמה ןמורה
אית ".הלילע" הנוכמ יתביסה רשקה ז "השעמה רופיס" הנוכמ ןמזב
אב תומוקמ ראתל םיסנמ םניא םירפסמה ז ומצע ינפב ךרעכ םה םג
תמגדה םשל םא ,תומוקמ ראתמ רצויה :הלילעה תא םג םישמשמ
ש וללכ .תושחרתהל תונמיהמ תוביסמ קינעהל ידכב םאו תואיצמה
בצעל רצויה לש וכרד אלא ,םמצע ינפב םידמוע םוקמהו ןמזה ןיא
ואית ראתלו הלילעה לש םייתביסה םיכרצה יפ-לע םיעטק ראותמה
מה םוקמה ידי-לע ,ןבומכ ,אוה םג עבקנ וניאש
הומת ןמורה לש והנבמש ,רדבתמ ףולל הטנ חדוא"ב ןייעמה לכל
ה ינאה" לש ויתושיגפ לע םסובמה ,םינמז רדסב הז דחא הזב םיאב
ודמה תופיצרה תא רבושו רתויב לודג םינמזה רדסמ תוגיסנה רפסמ
ארנ תוניחב המכמ .םוקמב ותעונתו "רפסמה ינאה" לש ונמז "תומ
עמ-דופיס" — התניגו התניכ תילטוטסיראה תרוסמהש ,דמ םייקמ
יפא םה םהבש םיעורגה — םיטושפה )תולילעה :דמולכ( השעמה

תסמ ךרדב אל ,וזב וז תורושק ןניא ובש תודוזיפא,דש ,ידוזיפא השעמ

ירא "4.רכו םה םתמשאב םיתוחפה םינטייפה ידיב םירבחתמ םהו

רפוסה ,גרבדלוג .ל :דוהיב ןייעו ליעל ורכזוהש םירקבמה תיברמ לצא 1

נמזב קוסיפ ,ץיבכש .ב !ימלשוריה םכחה ,רנכוט .מ !'הלכ תסנכה ,לש

.ט"ישת ,ןונגע י"ש לע ,ירופיסל םינפמ רופיס,ה ,לשמל ,ןדס .ד !ט"ישת
קותמה לגרה ,חמצ .ע !ח"ישת ,ןג-תמר ,יש לבוי ,הלכ תסנכה לע ,רנכוט .מ

םירחאו , 2.7.63! 3.8ץראה

מ תויעב :ירמאמב יתנד ,הז רמאמב לפטא םהב ,םיינורקע םיניינע המכב 2
.ט"ישת ,יש ןונגעל

צ .ש לש ורמאמב ןייע תוינבימה תויעבה ןמ המכ לש תילילש הראהל 3
הטנ חרוא לע ,ןיקלה .ש :לש םהירמאמב תיבויח הראה .א"שת ',ו תסנכ

נגע י"ש ירופיס לע תוסמ ,ןולל הטנ חרוא ,לייווצרוק .בו
ט קרפ ,ז"שת ,א"ת ,קאה םוגרת ,טויפה לע ,וטסירא 4
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דע ,תרופיסה לא טג ונימי לש ןמורה ירקוח ידי לע ורבעוה הלילעה תודחא רבדב ויתוסיפת
תרחא תודחא תמייק הז יבגלש ועבקו יקסראקיפה ןמורה םשב וז הסיפת לע ןיררוע ואבש
יטאמארדה ןמורה ןמ קר הטוס הניא ןומע לש ותריצי ,םרב .תיטאמארדה תודחאה ןמ הנושו
הרוש ידי-לע תקרפתמ ןמורה לש תינמזה תכרעמה .יקסראקיפה ןמורה ןמ םג אלא ,יתרוסמה
םירזוחו םהייח תודלות וינפל םיצרמ רפסמל םינמדזמה םינוש םירוביג !תויטס לש הכורא
ולש "לרוג" םהמ דחא לכל .הזח ןמזבו םהה םימיב םלרוג םיראתמ ,המחלמה תומיל ךכ םשל
לכ םילגנה םינושה תולרוגל תיאשונ תודחא הנקמה ) 5,המחלמה( ףתושמ לרוג דחי םלוכלו
לש תורבודה ושעג םישגהש ךכ לע העיבצמו וז העפות הלגמ "רפסמה תומד" .ומצע יגפב דחא
היניינע םהש ,ןהלש ןהיניינע וינפל תולגמ דוחל תחא לכו דחי ןלוכש ,הילע תוננוקמהו ריעה
:הלוכ תיתרבחה תואיצמה לש
ריכזמ וניאו ויפמ הרתי הלימ איצומ וניא ותוא ריכמ ינאש םוימ .קתושו וכרדכ בשוי תיבה לעב"
בוד וב אצויכ .הפוס דעו המחלמה תליחתמ המחלמה יכרועמ היהש יפ לע ףא ,המחלמה תומי תא
רבד לכ לעש םהישנב אל ,םהיפ לע המחלמה םש םיריכזמ ןיא ,המחלמה ירחא ורייתשנש ריעה ינב
 126)6.ימע("המחלמה תומי תא תוריכזמ רבדו

םיסרוהו ,םהלש םתלילע לע רפסל םיברמה םירבגו םישנ לש םיגולונומ ןמורה ףוצר םצעב
 99ימע( רמוז תרבגה לש םירבד .תודרפנה תולילעל דבעמש המילש הלילע לש המויק וז ךרדב
לש םירבדו )ךליאו  244ימע( אדיירפ לש הידבר !)ךליאו  137ימע( ח"ב תרבגה לשו )ךליאו
םאיבמ רפסמהש ןיב ,םיגולונומה לש םתצקמ קר םה ),ךליאו  327ימע( רטסוש הצנידפש
,םיצרופ  7םירחאו הלא םיגולונומ .ולש ומשמ םרסומ אוהש ןיבו )אדיירפ( ינא ןושלב םנושלכ
תא תרערעמה תואמצע ןמורה תא תוביכרמה תודיחיל םינקמו תינבמה תרגסמה תא ,ןבומכ
תודלות )ןמשמ דסמנ וא( הנשמה-תויומד תורפסמ הלא םיגולונומב .יתרוסמה יתביסה הנבימה
ריעה לש הלרוג ,ףתושמה לרוגה ךא ,הלשמ לרוג תויומדה ןמ תחא לכל שי ,רומאכ :ןהייח
",ורבעש םימי"ל רוזחל ןיא יכ ,אוה ןלוכב רזוחה ביטומה .תולרוגה לכ תא חירבמ ,תעקושה
ידכ וריעל בשה ,חרואה תלילע תא ,ךכ םושמ ,םיסרוה הלא םיגולונומ !בוש אלל ופלחש
ןהו )הריציה לש המודמה המגמה ןמ תויטסב( הרוצה תניחבמ ןה ,הרבע תרטעב התוארל
תירקיעה הלילעה ןיבש תוחיתמה ).חרואה לש ויתומגמל יניינע דוגינכ( ןכותה תניחבמ
.הלוכ היציזופמוקה לש דוסידורקע איה תוטוסה הנשמה-תולילע ןיבל )המודמה(
הנשמ-תולילע ןיבל תירקיעה הלילעה ןיבש םידוגינב היולת הניא הלילעה לש החולצפתה
תואיצמהש דבלב וז אל :קודו .הלגתמה םלועה תא "חרואה" ספות הבש ךרדב םג אלא ,דבלב

ותעדות !ררופמ ומצע אוה אלא ,תוילוחדווילוח ול הלגתמו תררופמ איה חרואל תילגנה

תדוקנמ ןה ,ותביבס םע דדומתמה הווההךבכ וב ןנובתמ אוה אלא ,דבלב חכונל תסחייתמ הניא

דיתעה םג אוהש ,בורקה רבעה לש היארה-תיווזמ ןהו )ותודלי ימי( קוחרה רבעה לש ותואר
םישנ( היתוביסו תילגנה תואיצמה לש התוררופתה ןונגע שריפש םשכ ).לארשי-ץרא( אובל
המכ ןיחבמ אוהשכ ",רפסמה-תומד"ב ןמזה דמימ לש ותוררופתה תוביס תא ףשח ןכ )תוננוקמ
יכ םיעטמ אוהו ,יביטקייבוא ןמזל יביטקייבוס ןמז ןיב ,תינוסגרבה הנחבהה ךרד לע ,םימעפ
:יביטקייבוסה ןמזב תינתומ "דפסמה תומד" לש התואר-תדוקנ
ןיבש דמוע ןמזהש דל המדנ ךמצע ןיבל ךניב התע בשויו סוחת ול שי ךורא ןמזהש יפ לע ףא"
 29).ימע( "רבועו ןמזה ץפוק םדא ךב עגפ ,אלמ םלוע ידכ תבשח םיעגר השימחל םיעגר השימח
:דחא חוסינבו

ומדנ ותמש םדא ינב .םדאל םדאמ יתצר תחא העשבו ופוס דעו םלועה ףוסמ יתסט תחא העש"

חרוא :עיפומ .דז אשונ ןהבש תואבומה תצקמ ןאכ איבנ .ןמורב רתויב רידת אוה המחלמה אשונ 5
 8, 0—10, 11, 14, 18, 25, 28, 30, 31, 48, 60, 70, 82, 116, 122, 126,ימע ,י"שת ,א"ת ,ןולל הטנ
132, 137, 138, 149, 150, 152, 160, 163, 185, 189, 199, 208, 215, 216, 237, 242, 245, 247, 248,
.דועו 257, 296

.י''שת ,א"ת ",ןולל הטנ חרוא,יפ לע תואבומה לכ 6

)זיוהנידוב ישטבייל(  381—382ימע !)גנילציש(  379—380ימע !)חקורה(  305ימע :הוושהו 7
.דועו
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לעש םהיתובצמ תא יתיארש שיו םינפב םיגפ םתוא יתיארש שי .םיתמ יל וארנ םייחו םייח יל
 275) 8.ימע("םהירבק

ושפנב ספות םדא :ימינפה ןמזה לש ויפוא תא "רפסמה תומד" המיעטמ תואבומה יתשב
אטימה תולובגהו םוקמה תולובג םיסרהנ ומלועבש ,םלש םלוע לבגומ יביטקייבוא ןמז ךשמב
תומד" לש המלועב תידוסיה תוחיתמה .תימינפ תולגתה ול הלגתמ הלוכ ותושיו ,םייסיפ

חכונל רסמתהל ול תרשפאמ הניא וזו !"וישכע"ל "זא" ןיבש תוחיתמה איה "רפסמה
אצמנ רפסמהשכ ,דבעה לא הווהתמה ןמ דקומה תדוקנ תא הריבעמ אלא ,המילש תורסמתה
,חכונמה הווהה ןיבו ,יביטקייבוסה םוחתב ולוכש ,רבעה ןמז ןיב האוושה לש דימתמ חתמב
תורזוחה תועובק תואחסונ המכב חסנתמ הז דוגינ .ותרייע תוצוחב בבוסה ךלהל ןמדזמה
תומיל םדוק" " "1,דבעשל" וא ",וישכעו זא" " 9,ורבעש םימי" :ןהו הריציה לכ ךרואל תונשנו
"12.קונית וא רענ יתייהשכ"ו ""המחלמה
תומד"ש ,םירוביגה לש םמלועב םג םייק ןורכזבש ןמזה ןיבל הווהתמה ןמזה ןיבש דוגינה
ימי ,הווהה ןיבש סחיה תא םיראתמו ןמזב םיגוסנ םה םג ירהש( םמע תנמדזמ "רפסמה
).המחלמה ינפלש םימיהו המחלמה
תוליפכ ז תואיצמה לא יטנלאוויבמאה וסחיב ותוננובתהב הלחש תולצפתהה תא קמנמ רפסמה
:דחאכ תישובשו תילארשיר'רא איהש ,הלופכה ותייווהב הרוקמש
ינשב ןותנ ינאש ינפמ וא .תינשו תישאר דמול רובידו רוביד לב ינא קלחמ םעט המ"
 91—92).ימע("לארשי ץראב תומולח האורו ץראל הצוחב רד תומוקמ

יתביסה הנבמה תוקרפתהל תומרוג תודוזיפאה לש ןתואמצעו ןמזה ידממ לש םתולצפתה
תקמנמ תבצועמה תואיצמה לש תועיבקהו תואדווה רסוח לע העדותהשכ ,ןמורה לש ינוציחה
םימייוסמ ןמז ירויצב אוה םג אטבתמ תועיבקהו תואדווה ןדבא 13.תינבמה תוקרפתהה תא
ךלהמ תא תומדל תגהונה ,תיטילקדהה ןמזה תסיפת יהוז הנושארו שארב :ןמורב םירזוחה
יביטקייבואה ןמזה לש ירויצ שוביגכ רהנה ביטומ רזוח "ןולל הטג חרוא"ב :רהנה ךלהמל ןמזה
הרייעב םירכינה ,ףלוחה ןמזה ינמיס תמועל ,עבק לש דמימכ גצומ אוהשכ ,םימעפ .רמכו המכ
דחאה רבדה איה יביטקייבואה ןמזה לש תיכיטסה תופיצרהש ,לוכיבכ ,רמאנ .רתאו רתא לכב
:שובש לש תררופמהו המירזה תואיצמב עבק ךרד םייקה
רהנה לבא .םילודגה םיגדה םתוא ועלב רבהו לודגה םיל וכלהו יתונטקב םהב יתצחרש םימ"

בורו ועדגנ תויצקאהו ולטינ רבכ םילספסה" :ןבו  326)1ימע( "רענ יתייהש םימיבכ אוה ןידע
"וכדדכ ךשומש רהנה ןמ ץוח הוולש התוא לכמ םש רייתשנ המ .ותמ ריעה יליכשמו וברח םיתבה
 348).ימע(

לש ירויצה קיפאה קר דמועו םייק ןהיתשב ,רפסמה לש ןמזה תסיפת תילגנ תואבומה יתשב
םיתב ,תויצקא ,םילספס( רבועו-ףלוחה ייוליגו )םימה( רבועו-ףלוחה !עבק ךרד םייקה ןמזה
ריאשמ וניאש ,ןמזה לש יכיטסה וכלהמ ךשמהל חותפ ימתסה קיפאה קר !ומלענ )םישנאו
םיירמוחה םייחב ןמזה שביגש תא הסרה המחלמהש ןוויכמ( םייביטקייבוא תובקע וירחא
.דבלב יביטקייבוס דמימכ םייק אלא ),הרייעה לש םייתוברתהו

המכל קלחתמ ןמזה(  373ימע !)יכו הרותה תא ןתנש ימ(  291ימע :ןמזה תלאשב םירחא םינויד 8
.דרפנ קרפב ןודנ "רפסמה תומד"ב ).םינמז

 44, 45, 105, 178, 193, 198, 244, 288, 300, 368, 379.ימע .-ןייעו 9
' 27, 29, 46 47, 154, 200, 305.םע 10
 137,56.ימע דוחיבו  6.הרעה ןייעו 11
...דועו  16, 266,20, 326,320ימע 12

.תיתרוסמה הלילעה לש התוררופתהל תויתרבחה תוביסה תא רפסמה קמנמ םיאבה םירבדב 13
,יל יתרמאו הינב לע התוא לואשל יתשקיב: ,תירשפא תיתרוסמה הלילעה ןיא הנודינה תואיצמב
אוה םאו ,יח ךרבח םא עדוי התא ןיא המחלמה ונב העגפש םוימ .ותמ םולשו סח אמש ,לאשא אל

עבש ךל םירמוא ויהו םדא לע לאוש תייהש תובוטה םינשה ורבע רבכ .םייח וייח םא ,יח
'ה התא קידצ .תישילש המוק ול הנוב ונתח ,הוצמ רב השענ ונב ןב ,ותיבב הלימ תירב ,ותיבב תוכרב

הוושהו  216).ימע( "בטומל םאו בוטל םא עדוי התא לארשי לע תחלשש טידוסי .םירשי ךיטפשמו
 387—388.ימע  386—1387ימעב :המוד חוסינל

461

This content downloaded from 109.67.212.95 on Mon, 19 Mar 2018 08:05:21 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

דקש ןושרג

הנשמ,היתולילע לש תיאמצעה ןתחימצב הרוקמש ,הלילעה לש התוררופתה לע עדוי ןונגע
הירוענ ימיל "תרפסמה תומדה« לש התביש — תירקיעה הלילעה לע תורבגתמו תוכלוהה
תרזחה — יתביס הנבמ רוציל הסנמ "רוביגה"ש ,הלאכ םה םירבדה ינפ .תובאה תרותלו

ןמזה לגלג תא ןקתל ןיא ירהש ,הליחתכלמ ןולשכל דעונ הז הנבמ דא ז ונוקיתל םלועה
םייחה יכ אוה ןניינעש ,ךהיתולילעב" רוביגה תא תוכלוהו תופיקמ הנשמה-תויומד .עקנש
םוקמה יכובמב חינהש הנדאיראה טוח תא דבאמ רוביגהש דע ,ןוקתל לוכי וניאש תוועמ םה
:םיאבה םירבדב וז הייעב תחסנמ "תרפסמה תומדה. ,,ןמזהו
םיעדוי ונא ןיאו ,ונמצעמ ונתעד ונתמה דכ ךותב .ונרזח אלו וגינעל רוזחנ ונרמא םימעפ ףלא"
ושרדמ תיבו חרואה תא ונחנהו שרדמה תיב חתפמכו חרואב ונחתפ .ונינינע ןיא המו ונינינע המ
ונעייסי םאו ארמג ףד דמלנו סנכנ ונאו וכרדל גנילציש דליש רחמ םויל הפצנ .םירחאב ונלפיטו
 308).ימע("תופסות םע דמלנ םשה

תולילעה ןיבל )חתפמ ,שרדמ-תיב ,חרוא( המודמה תירקיעה הלילעה ןיבש ינוציחה דוגינה
",רפסמה" .םיניינעהו םינמזה רדס תא רוביגה לע ברעמ ,תוירקיע תושענו תוכלוהה ,תוינשמה
הנבמה ול דבאש ריהצמו ויתולובחת ןאכ ףשוח ,רופיסה לש היציזופמוקה לעבכו רוביגכ-
ןנובתמו ורופיס תוכשומב זחואה ,רפסמה לש "דובכ ןושל" ןאכ איה םיבר ןושל .יתביסה
).דיחי תשלב "חרוא"( רוביגבכ ומצעב
עבתנ ארוקהו ,ומצע "רופיסה לעב" יניע דגנל ,לוכיבכ ,קרפתנ ןמורה לש יתרוסמה הנבמה
תואיצמ יעטק םיכפוהה ,םיימינפה םירשקה לש תרחא הסיפתלו רפוסמה לש השדח הנבהל
,תרחא תודחא ןאכ הרצונ ,וסרהנ םייתרוסמ-םייתביסה םירשקה םא .תיתודחא םלוע תנומתל
.שרפלו ףושחל ונילע םיינויציזופמוקה היתונורקע תא דשא
:ומצע "רופיסה לעב" ירבדב איה ףא תזמרנ קרופמה ןמורה לש היציזופמוקה תוהמ
הזב חז םירשקנו הזב םיברעתמ םמצע דצמ רוביחו רושיק םהב ןיאש םירבד וליפא הזה בוחרה"

,םתוא יתרכזה אלש הברה םירבד וארנ ןאכ יתרכזהש םירבד דבלמ .םתואיצמ תא םימסרפמו
 376).ימע( "תרכינ ,דתיה םתיווחש

בוחרהש םידמל ונא ,ותריצי לש הנבמה יכרד תא ףשוחה ",רופיסה לעב" לש וירבדמ
תואיצמה .ינבמ דקומ שמשל יושע ,ןנובתמה דעל םילגתמ םהש יפכ םירבדה רמולכ ,ומצע
הנבימל ,לוכיבכ ,קקזנ רפסמהש אלב התושיב םילגנ הירשקו ,בוחרב תרבחתמו תרשקתמ
לש יוחיאה דקומ השענו ךלוה ,הרייעה ונייהד ,ומצע םוקמה .הילע והשלכ רדס הפוכה ,יתביס
.והובורהותל ךפהיי ןמורהש אלב ,הריציה

ג

לש ותריציב ינוציק שודיח ןניא השדח תינבימ תודחא לש התעפוהו ףיצרה הנבמה תוררופתה

דבכ תרכינ ,תונוש תויטסמ תויטסב ןאכלו ןאכל חיפה ,תדגםמךמור תונבל היטנה .ןונגע
רזוח לצופמה ןמורהש ,םירקוחה וחיכוה הז ןמוד לש והנבימב םהינויעב ".הלכ תסנכה"ב
,תרגסמ ןימכ אוה םג שמשמ לידוי יבר לש ורופיס ".רתוי ההובג תועמשמ תמרב ,דחאתמו
וזו ,תרגסמה תא תוריאמ תויטסה .הנשמה-ירופיסב םילגתמה םינושה םיביטומה תא ,דחאמה
םירתכ המכב שמשמ וניא דשא ,וראקיפ אוה רוביגה "הלכ תסנכה"ב .תודחא ןהל הנקמ
— ויתולובחת ףשוחו וטפוש ,ורופיס דפסמ הז ידהש ".ןולל הטנ חרוא"ב "רוביגה דפסמה"כ
"דפסמ תומד" ידי לע רוביגה לש המימתה ותעדות תפשחנ "הלכ תסנכה"ב ".עדוי לכ" ךרועכ
יבחרב דדונה דוונה-וראקיפה ןיב ןמזל ןמזמ םלענ רפסמה .ינוריא בראממ וב תננובתמה
רצוי אוהשכ ,םמצע ןיבל הלא ןיבו הנשמה-ירופיס לש םינושה םיביטומה ןיב ,היצילאג
.םימרוגה לכ ןיב ןילמוג-יסחי
)"םישעמה דפס" ירופיסב םג םייק ,העידיה םוצמצ ללגב רתוי הברה טושפ ,בורק הנבימ
התעדותב םיצורפ ןמזה ידממ ,ןכ-לע-רתי .יתרוסמה ןבומב תיתביס תופיצרה ןיא ןאכ םג ירהש
היח איה "ןולל הטנ חרוא"ב "רפסמה תומד" ומכו ,רוביגכ םג תשמשמה "רפסמה תומד" לש

,הלכ תסנכה לע ,רנכוט .מ !ט"ישת ,םילשורי ,יש ןונגעל ,הלכ תסנכה לש הנבמל ,םסרוו .ש 14
.ח"ישת ,ןג-חמר ,יש לבוי
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,הריציה לש תיתועמשמ תודחא תרצונ "םישעמה רפס"ב םג  ".תחא הנועבו תעב רבעבו הווהב

,תגכ ,םימרוג לש רחא ףוריצב אלא ,תיתרוסמה הלילעה לש התודחאב אקווד היולת הניאש
תודחא תרמשנ "הלכ תסנכה"ב .םייביטומדיב םירשקבו םימצעהו תויומדה ןיב ירוגילאה סחיב
,ארוקה לש ויפוריצו וישקיה ידי-לע תגשומ תללוכה תודחאהש יפ-לע-ףא ,תילאיר תינוציח
לש ךילהת ירחא ,הריציה לש תללוכה התועמשמ ספותו היתויטסל תרגסמה תא ףרצמה
ללכ עמתשמ וניא ,הז דגנכ ",םישעמה רפס" .םיביטומה לש תרזוח הבכרהו הטשפה ,הדרפה
רחאל קרו ךא םינבומ וללה !םינוציחה םהירשקו "םישעמה" לש תילאיר הסיפת יפ-לע
דוסי-תינבת איהש ,הלילעהו השעמה רופיס לש תיתרוסמה תודחאה .םיילאוטקלטניא םיכילהת
 16.השדח תודחאב הפלחתנו הסרהנ ,תרופיסה לש
תקידבב ונל רובנ ךרד המ ונל תורומ ןונגע לש ותריציב הנבימה יכרדל הלא תויללכ תורעה

תכרעמ תקידבב יד "םישעמה רפס"בו "הלכ תסנכה"ב םא ".ןולל הטנ חרוא" רופיסה הנבימ
הטנ חדוא"ב ידה ,תועמשמה לא וסחיו ותרוצ ,הנבימה לע דומעל ידכ םהירשקו םיביטומה
תא םג ,תואיצמה לע "רפסמה תומד" לש התודעב הלגתמה הנבימה דצב ,קודבל שי "ןולל
הנבימ ,םנמא .רופיסה לש ינבימ דוסי איה ףא תשמשמה ,הפוג "רפסמה תומד" לש הנבימה
ןמודל סחיב טלחומ ינכט שודיח וניא ףולל הטנ חרוא"ב םיביטומהו תויוכימסה ,תוליבקמה
ידגבש אצמנ ןכ-יפ-לע-ףאו םייתרוסמ םינמורב םייוצמ ולש הנבימה יכרד תיברמ .יתרוסמה
איה ףאש ",העדותה םרז" לש הקינכטה ןידכ "חרוא"ב הנבימה ןיד .שודיח םידימעמ םה םתש
 ".יתרוסמה ןמורב תומדוק תומגמ לע הנעשנ אלא ,ןיאמ שי הדלונ אל
ירשק :רמולכ ,הלא ןיעמ םירשקב הבר הדימב היולת ןמוד לכ תאירקב תיתונמאה היווחה
עיגמ לבא ,הלא תומכסומל קקזנ אוה םג ןונגע  18.תואוושהו םידוגינ ,תורזח ,הירטמיס ,ןוזיא
הכיפהמהש אילפמ הז ןיא .רתויב ינוציק חרואב םחב שמתשמ אוהשכ ,תרוסמה שודיחל
דוסי לע רותיווכ והומכ תומכסומ לע טלחומ רותיו ירהש !תומכסומ לע תססובמ תינרוצה
.ןשודיחל אלא ,ןקוליסל הטונ תונמא ןיא ךכיפל .העתפהה
לש הניינע .תויתרוסמה הדימה-תומא יפ-לע תיתודחא תרגסמ ,רומאכ ,שי ונלש ןמורל םג
תא ומצעל ריזחהל ץצר ךותמ ,ותודלי ריעל "דפסמה רוביגה" לש ותביש :תיזכרמה הלילעה
תארקל הלחתהמ ,ןמזב תומדקתהה 19.תידוהיה ותוברת ישרש לא בושלו תודליה תונויזח
תומדקתהל םידע ונא .ידוהיה ןמזב תילמס תועמשמ תולעב תונחת ידי-לע תנמוסמ ,והשלכ ףוס
תועובש  260),ימע( הלבגהה ימי  242—244),ימע( חספה גח ךרד  7),ימע( םירופיכה םוימ
ותומדקתה רואיתל תויביטקייבוא תונחת םישמשמ םניא וללה םינמזה םלוא .דועו ) 261ימע(
םידעומהו םינמזה ןיד 20.םיביטומה ךרעממ קלח םה ףא ושענ אלא ,יגולונורכה ןמזה לש
תיביטומ תואמצע ולביקו הלילעה תופיצר לש רשקהה ןמ ואתה םה :םירחא םיביטומ ןידכ
םירופיכה םוי םא .הפוג היולגה הלילעב אקווד תויולת ןניאש ,תויועמשמ לש ןתומדקתה רואיתב
ןימל חספה גח השענ ,הבישל ילמס ינמז עקר שמשלו ותיבל חרואה לש ותביש םוי תויהל דעונ
:הרייעה ינב לש המודמה תוריחה למס
 53-50ימע ,טכ—הכ 'לג ,ד"צ—ג"צרת ),ןועובשה("םינזאמ"ב הנושארל ספדנ ''המלש תפ ,רופיסה 15
היצאטירפרטיא ןיידע הנתינ ,רופיסה םוסדיס ינפל תונוילג המכ ,ומצע ךרכ ותואב ).קילאיב דובכל ןוילג(

לש ושוריפ ).הכ ,דכ ,ג"'כ ,םינזאמ( םולשנב ןויצנב ידי-לע ''הלכ תסנכה"ל ''המלש"ו "תיממע,
תנשב ספדנ ,תספות הניא הז רופיס תלילע לש תיתרוסמ הסיפת יכ ונל הליגש ,הז רופיסל לייווצרוק
'המלש תפ,ל סחיב ןה ,תינשרפה השיגה יונישב ךרוצה לע  145—147.ימע ,ג"י—ד 'בוח ',ד תיזג ,ב"שת

,ןונגע י"ש לע ,הילוגלגו הכובמ( ד"צרת תנשמ רמאמב ןדס .ד דמע ",הלכ ת0נכה,ל סחיב ןהו
 28—31).ימע
",םניעו ודיע ,ךיד ''שובלמה"מ( םינורחאה וירופיסו "ולאו ולא"ב "םיארי"ר ירופיסמ המכו המכ 16.
.תאז ךרדב אלא ונבוי אל )"אסכו םודה", ,םישעמה תילכת רפס", ,םלוע דע,

: 11-30 .L. Edel, The Psychological Novel 1900-1950, London, 1955, pp.ןייעו 17
18 127-128 .W. C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago, 1961, pp.
 50ימע ,ג"כשת ,ןקוש ,ןונגע י"ש ירופיס לע תוסמ ,ןולל הטנ חרוא ,לייווצרוק .ב :הוושהו 19
.ךליאו  91ימע ,ט"ישת ,םילשורי ,יש ןונגעל ,ףולל הטנ חרוא ,לע ,ןיקלה .ש !ךליאו
",םישעמה רפס,ב ןמזה תייווח ,ךיירטשנטור .נ :ןייע ןונגע י"ש לש ותריציב ןמזה תלאשל 20
,ל"נה ורפסב ,ןוגגע יבתכב םירופיכה םוי תייווה ,לייווצדוק .ב :ןכו .ךליאו  265ימע ,יש ןונגעל
.ךליאו  269ימע
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תאו םהיבא תא ולטנ ףוסבל .ותסיג תאו ויסיג תא ומע ףתישו הרוה םחורי דקר רדסה רחא"
 244).ימע( "םהב םיחמש םלוע ילק וליפאש ,יה ידעומ םילודג .םופיקהו עצמאב םודימעהו םמא

תומד" תרזוח תוכוסה גח תארקלו ,הדשב הרשכהה ינב לא האיציל רשקתמ תועובשה גח
ומיקיש הכוסהש שיגדהל ידכ ,המולחב  32),ימע( ןמורה תא חתפש ,הכוסה ביטומ לא "רפסמה
 359).ימע( המוגפ הכוס איה תוהתשההו .תולגה תכוס אלא הניאש ,ישטביילו אוה

ןניאש דע ,וז תמועל וז םג תובצומה ,םוקמ לש תויזכרמ תונחת המכ םג ליכמ ןמורה
תומדה" לש התוהתשה .הריציה תא םה ףא םינגראמה ,םייביטומ םימרוג אלא ,דבלב "תומוקמ"

איבמ הז םוקמש ביטומה םע תוהדזה השוריפ ,ןלהל ורכזויש תומוקמה ןמ דחאב "תרפסמה
.תויביטומה תויועמשמה םוחתל דבכ ונתוא הסינכמ תומוקמה יפוליח תכסמש דע ,ןמורה לא
םא .הרייעה ינב לש םינוש םירוגמ יתבלו רעילו הדשל ,בוחרל ,שרדמהדויבל ,ןולמל יתנווכ
איבא ךכיפל .קיפסמ יניא ,םתועמשמ שרפלו םיביטומב וללה תומוקמה תועפוה תונמל אב ינא
.יביטומ דיקפת ילעב ,םינמזה ומכ ,םהש שיגדהל ידכ ,וללה תומוקמה לע רפסמה ירבד תצקמ
:ןולמה לע לשמל רמאנ ךכ
תואסרפ תואמ המכ ןאבמ קוחר יתיבו ץראב יכונא רג ירהש ,ינולמ הז יתיבל יתכלה ינא ףא"
 122) 21.ימע("ןולל הטנ חרואכ אלא יניאו

ותואצמיהו ,הרייעב חרואה לש תיעראה ותייהשל קהבומ ןמיס ןמורה ךרוא לכל שמשמ ןולמה

תויווהב ןירשימב תברועמ הניאש ,תננובתמ תומדכ רפסמה לש ודמעמ תא השיגדמ םש
חרואה הנהנ  22,םיכלוהו םיטטומתמה םהיתב לעו םמויק לע םיקבאנ הביבסה ינבש העש .םלועה

.לארשי-ץראב ותיב לש חוטבה ףרועה ןמ
תוחתפתהב םלוא ",שרדמה-תיב"ל רפסמה קינעמ ינמדוז םלועב ינחור עבק לש תועמשמ
:ילאידיא "שרדמ-תיב" ידי-לע ספתנ ומוקמו ,ישממה שרדמה תיב לש וכרע טעמתמ ןמורה
קיהבה ןנוסמו חצחוצמ רואו םדא ותוא לש וניע לגלג ךותב שרדמה תיב לש וללח םצמטצנ"
לא ילגר הבישאו יברד יתבשח .ונינינעל בושנ" :רמאנ ישממה שרדמה תיב לעו  432).ימע( "םשמ
רעילו הדשל תובוחרלו םיקוושל יתוא תוכילומ ויהש ילגרו ,הבוט הצעב יתבשחמ יתנכית .ךיתודע
 414).ימע("הרות דומלל שרדמה תיבל יתבשה

היטט לכו ,תיזכרמה הלילעה לש תירקיע המגמ שמשמ אלא ,דבלב "םוקמ" וניא שרדמה-תיב
"הלילעה" ןיבש חתמל םיירקיעה םימרוגה דחא אוה .הלילעה ןמ היטס אלא הניא שדדמה-תיבמ

,רעיהו הדשה ,תובוחרה ,םיקוושה לא תואיציה תוברתמש לככ .םירחא היציזופמוק ימרוגל
סחיו תיביטומה תכרעמב ומוקמ םוצמצ .ביטומכו םוקמכ שרדמה-תיב לא הקיזה תטעמתמ
 23.ןמורה לש תוירקיעה תויועמשמה ןמ תמייוסמ הניחבמ םה ךכ לע המשאה
אוה רעיה ירה ,בוחרב הלגתמה תיתרבחה תואיצמה ןמ ינחור טלפמ אוה שרדמה-תיב םא
לע תועמשמ ןתמ  276—278).ימע :דוהיב( ותודלי ימיל ףסכנה ןקזה-רענה לש יזיפ טלקמ
תומוקמל וז תועמשמ הנתינשמו .ןמורה לש תינייפוא הנוכת אוה תושחרתהה תומוקמל תישממ
םוקמב רפסמה רמוא ,לשמל ,ךכ .ףסונ דמימ ןמורה ךשמהב םינוש םיטפשמ םילבקמ ,הלא
:םייוסמ

םדאש ןמז לכ" :ןכו < ) 338ימע( "שרדמה תיבב יתבישיב תחפ אב יתדועסב תחפ אבש םוימ"
לארשיו ,הרות ןיא קושל אצוי .אוה דודב שודקהו לארשיו הדות אלא ול ןיא שרדמה תיבב בשוי
).םש( "ומלועב רכינ ומש ןיאו ומצע םצמצ לוכיבכ ךרבתי אוה ףאו םיקוחדו םיפופש

דבכ ול העבקנש ",שרדמה-תיב" ביטומ לא "רפסמה תומד" םחי תא םיגיצמ םיטפשמה ינש
וביל תניגמל ,ריעה ינב ונפ םדוק רשקהב .םימדוק םירשקהב ארוקה לצא תמייוסמ תועמשמ
טקונ שדחה רשקהבו !םיירמחה םהיכרצ אלמ הזש ןמז לכ קרו ךא שרדמה-תיבל ,רפסמה לש
.שרדמה-תיבב אצמיהל ותלוכיב תחפ אב ,תירמחה ותלוכיב תחפ אבשמ :המוד הדמע רפסמה

 34, 73, 75, 193, 444,408.ימע :הוושהו 21

.דועו ' 244,216,13, 250—251, 377,369טע :ןייע ''תיבה" ביטומ תלאשלו 22
 21, 29, 31—32, 42, 43, 112, 154—155, 224—225, 274—275,ימע :הוושה שרדמה-תיב ביטומלו 23
.דועו 326, 410,334—411
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ביצמה ,ינשה טפשמב ןידה אוה .םידחא ישעמ לע ינוריא ןפואב תרזוח "רפסמה תומד"ש אצמנ

ותדאהמ םג ותועמשמ תא באוש אוה ףאש ,םידוגינ ינשכ םיקוושה תאו שרדמה-תיב תא
הראהה .םימדוק םירשקהב ולביק הלא תומוקמש תויועמשמה ללכמ םגו רפסמה לש תימתכמה

.םימדוק םיכילהת לש ינויע יוצימ אלא הניא תימתכמה
לש תלבוקמה םתועמשמ רפוסה הנשמ ןתועצמאבש ,םיכרדה ונל תוררבתמ הלא תורעהמ
,הדעכ תואיצמה לומ תבצייתמ רפסמה תומד :היתונחתו תושחרתהה םוקמכ ןמזו םוקמ
תרצוי 'איהשכ ,שחרתמל תינחור תועמשמ הישוריפכ הקינעמו ,דחאכ תינשרפכו הרוביגכ
לש הרופאטימ ןיעכ ,אופיא ,השענ ילאירה םוקמה .םיילאיר תומוקמ ןיב םייביטומ םירשק
.תינחור תועמשמ

)האבה תרבוחב רמאמה ףוס(
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דקש ןושרג

"ןולל הטנ הדוא" לש הנכימה תלאשל
)תמדוקה תרבוחהמ ףוס(

םיינבימ םירשק וליא רדבל םיסנמ ונא הז רמאמב .דרפנ ןוידב ונתוא קיסעת רפסמה-תומד
ןמורל היציזופמוקבש תודחא םינקמה םה םה הלא םירשק .התועצמאב םירצונ םייביטומו
לש ימינפה הנבימה תא ,רוהרה בגא ,לטדעמה ,רוביגה-רפסמה לש וירבדב חתפנ .ידוזיפאה
:הריציה

םינב ינש .דהא םויב םמד ךפשנש העומשה האבו דחא ןקזל ול ויה םינב ינש יבלב ינא רהרהמ"

ןיבו בוטל ןיב .תושודג אוה ךורב שודקה לש ויתודימ .דחא םויב םמד ךפשנו אדיירפל הל ויה
 192).ימע("םיילפכ לטונ לטונשכ :םיילפכ ןתונ ןתונשכ .בטומל

םירצויה ,לרוגה וא אוה-דורב-שודקה לש תינוריאה ותונמא לע רוביגה-רפסמה דמוע הרואכל

לרוגה לש וז תינוריא תונמא ,םרב :תוגוז תוגוז םינודינ םיתמהו םייחהשכ ,םלועב תוירטמיס
תודיחי ןיב הלבקה יסחי לע אוה ףא םסובמה ,ןמורה לש תינוריאה ותונמא ,השעמל ,איה
אצמנ ":םירוויע" םיביטומב םלועל םימייק םניא תודוזיפאב םיעיפומה םיביטומה .תוידוזיפא
.תורחא תודוזיפאב תוכימסה וא דוגינה ךרד לע ןיבו הלבקהה ךרד לע ןיב ,עירו חא דימת םהל

תודחאה תא שיגדמה ,רפסמה לש ותונשרפ ידי-לע ונתעדותל תועיגמ הלא תולבקהו שי

איבנ אל .ודי לע תופשחנ ןניא תולבקההש שיו ,הרואכל ,תוררופמה תודיחיה ןיבש הרזומה
תודוקנמ תאבומ היולגה הלבקהה :ןתצקמב קפתסנ :תויוצמה תואמגודה תעפש לכ תא ןאכ
הרזומה תודחאב ריכמה ,דפסמה לש ותואר תדוקנמ ,לשמל ,איה תאבומ ךכ .תונוש תואר
םינקזה לכ ,אלפ הז האר" :םהיניבש ארונה רעפה תורמל תמייקה תודחא ,ץיקהל םולח ןיבש
הארנש ןקז ותוא"ש יפ לע ףאו  96).ימע( "הזה רגסמה ןכו שמא יתיארש ןקז ותוא .םיכייחמ
לע הלתינ ושארו ףופכו ובר תיב לש קוניתכ ךומנ רגסמה וליאו ,ףוקזו הובג אוה שמא יל
.רעפהו דוגינה תורמל תדמועו תמייק הלבקהה ירה ),םש( "ובל
:ח"ב לאינד עימשמש םיאבה םירבדב רפסמה רצוי תרחא תינוריא הלבקה
דבא םא .ינא יתישעש ךרדכ רמ השעי ,דמאו ץע לש ולגר לע החש .ח"ב לאינד ינאצמ דחא םוי"
 78).ימע("דחא חתפמ ול השעי וחתפמ ול

ומכ םלוא ? שרדמה-תיב חתפמל ץע לגר ןיינע המ ירהש ,לוביבכ ,המודמ אוה םירבדה ןוימד
םייחלו תמאל ףילחת השע הז המ .םירבדה תא גזממה "ישילש הוושומ" ןאכ רצונ הרופאטימב
.ויכרע םלועל ףילחת ול תושעל ורבחל ץעוי אוה ךכ ,תירזכא ךרדב העטקנ וזש ,רחאל ולגרב

םהב שיש םייח תאז לכב יחו ףילחת לע הסורהה ותושי ןיעשמ ח"ב לאינד המ :הז דגנכ
שדחמ ומצעל םיקהל "רוביגה-רפסמה" לש ונויסנ יושע םג ךכ ,םיבוט םישעמו תובוט תודימ
•תלוגנרת יערכ לע םיינשה םידמוע תאז םע ,םרב .הבוטל םייקתהל ינחור םויק
תא רמוא אוה .תויומד יתש ןיב דוגינה ךרד לע "רפסמה רוביגה" ליבקמ תישילש המגודבו
ילע םערתמ התעו ידי לע הלעש לע ילע םערתמ ישפוח םחורי" :ךלימ הבוקל םיאבה םירבדה
ןיב רפסמה תומד תא ביצהל אוה וז הלבקה לש הדיקפת  390).ימע( "ידי לע יתילע אלש לע

לש התיילעו תויומדה יתש תדירי .ןהיניב "ישילש הוושומ"כ הגיצהלו תורחא תויומד יתש
.וז תא וז תוריאמ שולשהו :תוושומ ,תדרוי תניחב ןכ םג התע איהש ,תישילשה תומדה
תא תוביכרמה תודיחיה ןיב ירופאטימ סחי רוציל אוה הלא תולבקה לש ירקיעה ןדיקפת
לכ ובצועש יפ-לע-ףא ,תויאמצע תודיחיכ םיספתנ םניא םימצעהו םיבצמה ,תויומדה .ןמורה
הרוגיפ הווהמ ןהמ תחא לכשכ ,וז הלמ לש ירוטירה ןבומב ,תורוגיפכ אלא ,בר טוריפבו םכרוצ

וניינע רקיע ךא :המצע ינפב תחא לב דימעהל םנמא ןווכתמה ,רצויה לש תיטויפה ונושלב
תודחא הנקמה ,לע-תועמשמ רצוי הלא לש םרוביח .םיביכרמה ןיב האוושהו הלבקה יסחי רוציל
".תיתלילע" תודחאמ רתוי תיטויפ תודחא ,אופיא ,איה הריציה תודחא .תודרפנה תועפותה ללכל

תותימ .ןמורה תוחתפתהב תושחרתמה תונושה תותימה ןיב תרצונ ידמל תיתרגיש הלבקה
תברקמ התימו התימ לכשב ,ןולל הטנ חרואכ "רפסמה תומד" תלילעב תונחת םג תווהמ הלא
גלשב ךונח תומ  19),ימע( לחר תמרב םחורי לש ותומ ,תותימה עברא ,םרב .ותוחילש ןולשכ
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תוריאמ  401—406),ימע( םייח יבר תומו ) 246ימע( תירסיקה אדיירפ תומ  241—242),ימע(
אל לע תוומל םינודינ )!"ישילשה .דוושומ"ה םלוע ימימתש השגרה ונב תורצויו וז תא וז
.םפכב לווע

"הבישו האיצי" :םיבצועמה םיידוזיפאה תולרוגה ןיב תויביטומ תולבקה ןה תודחא תולבקה
םהיתולרוגבו ח"בו רמוז ,רטסוש תחפשמ לש םהיתולרוגב תוליבקמה תויביטומה תונוכתה ןה

םג ןאכ תשמשמ תיביטומה הלבקהה .םירחאו רסיק ךלמילא ,םייח יבד ,ךלימ ,גנילציש לש
וז ירהש ,רפסמה רוביגה לש ותבישו ותאיצי איהש ,תירקיעה הלילעה לש תיתרבח הבחרה
רב?מש תינורכניס תינבת תרצוי הלבקהה .רתוי בחרנ ךילהת לש קלחכ התועצמאב הלגתמ
תומוד תוגיסנ ונא םיאצומ וללה תויביטומה תוינבתה לכבש ןוויכ ,רופיסה ךשמ לש ותופיצרל
ראותמ ךכ .הלא תוינבת לש הנשמ-יביטומ ןיב םג תמייק תיביטומ הבריק .רופיסה ךשממ
עבוקה ,ישילש םרוג ,המחלמה ןמזב ףרועב םייחה םניינעש ,םישנה לש םינושה םירופיסב
.דסחלו טבשל הלא תוחפשמ לש ןלרוג
תחפשמ תונב ייחב  138—142),ימע( דובכב םסנדפמה ,דניקלוש הז ירה ח"ב תחפשמ ייחב
ייחב ! ) (124—126םינבא קשב ופילחהו המדא יחופת קש םהל רכמש ,ןקז ותוא הז ירה רמוז
,וירבח ידי לע וספתנש דע םיקומיצ קשב ןתוא התיפש ,סייג ותוא — אדיירפ תחפשמ תונב
ףא רפסמה ,זיוהגידוב ישטבייל לש ורופיסב העיפומ תפסונ הליבקמ  81).ימע( ורטפנו וסנאנ
קסרתנו וילגד ועטקנש ריעצב השעמ .הלודגה המחלמב ויתוערואמ תצקמ "רפסמ"ל אוה
ריעמ והועיסהשמ !םיחותינ תרוש ידי לע ותכמל הכורא תולעהל הסינ דחא אפורו ,ופוצרפ
ודירוהו הפ-קסורמו םיילגר-דושח לייחה תא לטנ"ו ינמרג טנאנטיול "ישילש םרוגכ" אב ,ריעל

 383).ימע( "ןורקב ומוקמב בשיו אבו הממשו היצ םוקמב עקרקה לע ובישוהו ןורקה ןמ
ינמיסמ אוה ),יבויח םג םיתיעל אוהש( ירקמהו ירזכאה "ישילשה םרוג"ה לש וז תוברעתה
הלגנו רופיסה תייסולכוא לש הייחב טילשה ,ילאנוסרפמיא לדוג לש ונקויד בוש הלגמו הפוקתה
םיווהתמ הבש ךכ ,אופיא ,היונב הניא "הלילע"ה  24.תויאמצעה תודוזיפאה לכב ה מ ו ד ה ר ו צ ב

",ישילש הוושומ" ןיעמ ,ישילש דמימ ןיעמ םייק אלא ,רבתסמו יחרכה ןפואב רופיסה יניינע
תועפותב הלגתמה הלילע יהוז .תירזכא תודחא םהל הנקמו ,תויאמצעה תודוזיפאל רבעמ
הלודג תוטאנידרואוק תשרכ תמייק איה !תיתביס רשאמ רתוי תיתעפות איה התויקוח  5תומוד
לאה .ןבומ הל ןיאש אלא ,תיתעפות תויקוחו תיתונמא תודחא ול הנקמו ולוכ ןמורה ינפ לע
זיוהנידוב ישטבייל לש וירבדו ,הב הלגתמ וניא םדאה תודלותל תודחא ,לוכיבכ ,הנקמה
םישרפמ ) 338ימע( "םניחל אוה ןיבהל ונלמע לכ ידה .ןבהו ךל התאו" :ורופיס תא ומייסב
,תללוכ תועמשמ ותלילעל ןיא ךא ,ויתועפוהב תויקוח שיש ,ןמוד לש והגבימ תועמשמ הפי
וזל וז תולבוקמה ,םומה ילעב :ןוגכ ,תויומד המכ ןאכ ריכזהל יד .הז אשונב דוע ביחרהל ןיא
ץנגיא ,ח"ב לאינד ןיב ליבקמ ומצע רפסמהש וא ! ) 316ימע — םהיניב ליבקמ גנילציש(
תשר ןה ףא תורצוי הלא תולבקה  273).ימע( שמשה דודל ךלמילא ןיבו  (272),רסיק ךלמילאו

היביכרמש ,תירופאטימ תינבת ידכל תויביטומ תודיחי תופדצמ ןה !םיביטומ לש

.הז תא הז םיריאמ
ה

,רופיסה ךשמב םיקוחר םיביטומ ןיב קר אל םייק ,תירופאטימה הראהה לש ,הז ינבימ ןורקיע
תירופאטימה הקיזה ךרד לע אלא םירבתסמ םניא וללה .הזל הז םיכומסה םיביטומ ןיב םג אלא
רשע השימח קרפ :תוינייפוא תואמגוד המכ ןאכ איבנ .תופוצרה תודיחיה ןיב תינוריאה וא
לא ותקיזש ,ערואמ רפסמה איבמ ןכמ רחאל דיימ !שרדמה-תיב לש חתפמה ןדבאב חתפנ
:ותישאר .עסונ-ןכוס תעפוה — ,ידמל ההומת תיארנ םדוקה ערואמה
,עריא המ .ומלוע ול דבאש ימכ בצע ינא םויהו אוה ילש םלועה לכ וליאכ המש יתייה לומתא"

םדא ,עסונ ןכוס ןסכאתמ" :וכשמהו !"התפמה תא יתאצמ אל שרדמה תיבל סנכיל יתשקיבשכ
 76).ימע("הנהמו הנהנ ,הברה התושו הברה לכואש ,ריעצ

תומדש ונא םילגמ רתוי בורק ןויעב ךא ן יחרכה אל ,ירקמ הארנ הלא םיעוריא ןיב רשקה
ןיעמ אוה "עסונה ןכוסה" .חתפמה ןדבא תא תשרפמה הרופאטימ ןימכ אלא הניא עסונהלכוסה
ותב לחרב וניע ןתנ הז חרוא המ :ןולל הטנש חרואה תומדל הליבקמה ,תידוראפ תומד
ןיבל  38),ימע( ותנומא ןדבאו ויליפת לע ח"ב לאינד לש ורופיס ןיבש תידוגינה הלבקהל הוושהו 24
 123).ימע( ותנומא לע רמש ול תורוהש ורודיס לע רמוז לש רופיסה
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דקש ןושרג

וירחא ריאשה הז המ !הלודגה ותב ישטבאבב וניע ןכוסה ןתנ ךכ ,ןולמה לעב לש הנטקה
לע הז ובג ףיסומ ךכ ,ןולמה ילעב תא סנרפמ .דז המ ,החפשמ וירחא ריאשה .דז ךכ ,החפשמ
.המית ןיאו ",עסונךכוס" אלא וניא ומצע חרואהש רבתסמ תמייוסמ תואר תדוקנמ .םתסנרפ
.דובאה םיכרע,ר-פלועל חתפמה תא דבאל תלגוסמ וז ןיעמ תומדש ,אופיא
תומדה לש תידוראפ הרופאטימ ןימכ ,אופיא ,תשמשמ ,ןמורל הסנכוהש ,השדחה תומדה
.היופצ יתלב תואר-תדוקנמ טסינוגאטודפה לש ותוליעפ תא תקמנמ תוכימסהשכ ,תישארה
הבש םשכ ,הנממ קלח אוה ינוציחה םלועה אלא ,דבלב המצע איה הניא תומדהש ,רבתסמ
תויומד ןיבל "רוביגה רפסמה" ןיבש וז ןילמוג-תקיז .םלועה לש םייוסמ דצ הלגתמ המצע
םירשקהו ,הלא תוקיז ומצעוה ונלש ןמורב לבא ,םירחא םינמורב םג יאדו תמייק הנשימה
ליש ידדצ-ברה יוליגה .םייתלילעה םירשקה ןמ רתוי הברה םימעטומ תויומדה ןיב םיירופאטימה
.םיישונאךיבה םיסחיה ןמ רתוי הברה בושח העפותה
:ישפוח םחורי ןיבל תורבק,ד-תיב ןיבש וז איה רחא גוסמ תוישרפ תוכימס
יתרמא .ךרדה תא ןקתמו עקרקה לע ול בשוי ישפוח םחורי תא יתאצמ תורבקה תיבמ יתרזחשכ"

םחורי היבגה ?תורבקה תיבל ריעה ןמ ךרדה וא ריעל תורבקה תיבמ ךרדה תא התא ןקתמ ,ול
 84).ימע("רבד ינבישה אלו עקרקה ןמ ושאר

םירושק ויה הז ילוליאש ,םיביטומ ינש ןיב רשק ,דודיח ידי-לע ,ןאכ תרשוק "רפסמה תומד"
ז בבוסמו הביס לש רשק המע ןיאש תופיצר ,הרואכל .דבלב רופיסה ףצרב תוכימס לש רשק

לא וינפש ,טסינומוקה ,ישפוח םחורי לש ותומד ןיבל תוומה ביטומ ןיב ףוריצ והז ,השעמל
,ןמורה ךשמהב תחתפתמ )םחורי — ישפוח :הל ןמיס המש( תומדכ המצע תומדה .דיתעה
.םיימינפה םירשקה תא שרפמו רחא ביטומ ןיבל הניב בצינ רפסמהשכ ,ביטומכ ןאכ תגצומ ךא
תופיצרל רב5זמ םייקה ",הוושומ ישילש" ,אופיא ,רצונו רזוח תוישרפה תוכימסב .םינשה ןיב
.תירופיסה

ןיבל םייתימא הנומא-ימולש ןיב תמייק ,םיטנאירו ינשב תרזוחה ,תרחא תוישרפ תוכימס
ףירח דוגינו תויומדה יגוס ינש ןיב תינוריא הזתיטנא תרצוי תוכימסה .םייעוצקמ "הנומא ישנא"

השיגפה ןיבל ךונח לש ותומ ןיבש תוישרפה תוכימסל יתנווכ .םינותנ םה םהב םיבצמה ןיב
רפסמה לש ותשיגפ ןיבש תוכימסל ןכו  157—159),ימע( ריעה בר ןיבל רפסמה תומד ןיבש
אוהש" ברה לש ונב הירא סחנפ םע ותשיגפ ןיבל ) 251ימע( "חישמל הכירצ"ה אדיירפ םע
םייתימאה "הנומאה ימולש" לש םבצמ עורג םירקמה ינשב ).םש( "לארשי תדוגאב לודג ןקסע
ףא לע המילש םתנומא ,םינושארה .םלועב ריפש יתא לכהש ,םייעוצקמה םינימאמה לש הזמ
.ןתיאה םבצמ ףא לע ארוקה תא תענכשמ הניאו הדודר םתנומא ,םינורחאה !רערועמה םבצמ
םלועב תטלש תיתורירש תוהולא .תולרוגה ןיבש ינוריאה דוגינה אוה "ישילשה הוושומ",ד
.תויומדה לש םיינוריא םיפוריצ תפרצמו

רחאל ןיזור הירכז לש וירבד ןיבל םייח יבד לש ותריטפ ןיב םייק שממ יקסטורג רשק
ותומ ךרע  497).ימע( "הינברו שובש ילודג ירבק" תא "רפסמה תומדל" הארמה ,היוולה
הלעתמ ,דחא דצמ ,ךא .ןיזור הירכז לש הקירה ותרהוי ידי-לע ,לוכיבכ ,לטבתמ םייח יבר לש

אוה םייח יבר לש ותומ !םיתמה תא םיכישממ םייחה ןיאש ,ררבתמ .תמה לש ותומד אקווד
ףוסל ודרי אלש םשכ ,ותומ תועמשמ םיספות םניא בוש ורוד-ינבו ,המילש הפוקת לש החומ
,םישדחה םייחל םייח יבר תומ ןיב תזמרתמ רתוי תיבויח תועמשמ תלעב תוכימס .וייח תעד
 407—408).ימע( םלועל איבהל תדמוע לחרש
ןוגראה תונורקע םה המ דמל התא הלאמ םג ךא 25,תואמגוד תצק קד ונאבה הז ןיינעל םג
.םיירוקמ םה הדימ וזיאבו הז ןמור לש
ו

ןמורה לש ותועמשמ הלגתמ ןתועצמאבש ,הכמסהו הלבקה לש םיכרד המכ הכ דע ונינמ
תפסונ ךרד .יתרוסמה ןמודל תינייפואה ",תיתביסה" הלילעל דוגינב תויועמשמ תלילע תרצונו
לש המוחת ןיב ליבקמה ,ידוזיפא רופיס תאבה איה ןמורה לש ותועמשמ הביחרמו הריאמה
וא רפסמה לש ומשמ אבומ אוה !הבורקה תואיצמה םוחת ןיבל רחא קוחר םוחתו הדגאה
אדיירפ תומ(  269ימע ן)היבודדובר שרדמה תיב(  227ימע :תופסונ תוטלוב תואמגוד המכ ירהו 25
).דועו שרדמה תיבו גנילציש(  296, 308ימע !)שרדמה תיבו רעיה(  278ימע !)י"א ביטומו
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תבחרומ הרופאטימ ןימכ םה ףא םישמשמ הלא םירופיס .הנשמה-ירוביג לש םמשמי
ירמוחמ רתוי םיהובג םירמוחמ ללכ ךרדב םיבואש םהש ןוויכ .הכומסה הלילעל
),תירוטסיה הליה םהל שיש םירופיסבו תודגאכ ,םיכלמ ילשמכ םיחסונמ( תלבקומה הלילעה
דוגינ םישמשמ וא ,תיללכ תועמשמ הל םינקמו םהל הכומסה הלילעה חא םיממורמ םה ירה
.הכומנה תואיצמל ההובג תואר-תדוקנמ ידודאפ
".הדוהי טבש" ךותמ אבומ אוהו ,ח"ב לאינדל ורפסמ רפסמהש רופיס איה תקהבומ המגוד
".הניפסב ואציש דרפס ילוגב השעמ" :הרערעתנש לאינד לש ותנומא קזחל רופיסה לש ודיקפת
:רמואו ויהולאל הנופ אוהו ,םיתמ וינב ,התמ רופיסה רוביג תשא .םמוש םוקמל םיעיגמ םילוגה
ידוהי םימש יבשוי לש םחרוכ לעש עד ,יתד תא בוזעאש השוע התא הברה םימלועה ןוביר"
הפי עדוי ח"ב לאינד  39).ימע( "ילע איבתו ילע תאבהש המ לכ ליעוי אלו היהא ידוהיו ינא
דמוע לשמה ".ךכ לע םחנתי םא קפס יח םדא" לבא ,דבלב טויפכ םיפי הלא לשמ ירבדש
לאינד םג ירהש ,רתוי ההובג תועמשמ תמרב התוא הצממ אוהש םגה ,תואיצמל ינוריא דוגינב
,גייתסמ אוהש יפ-לע-ףא !ובלב וילא אוה בורק ,ויהולאל ויתפשב בורק וניאש יפ-לע-ףא ,ח"ב
,השעמל ךא ,ינוריא הארנ לשמה .ךכ גהונ ומצע אוה ירה ",בויא" ותוא לש וירבדמ ,לוכיבכ
הראה לשמנה תא דיאמ אוה .רתוי הברה יעמשמ-בר ודיקפת ,תיתימאה הרופאטימה ךרדכ
.וכופיהו רבד וב הלגמ ,ובייחמו וללוש ,דחאכ ומצעמו תינוריא

.ןוחטבה תדימ תא וב קזחל ידכ ,ךונחל רוביגה רפסמש ,השעמ-רופיס איבנ הינש המגודכ
אב ,הליזגה השעמ לע יברעב רעוג העורהש רחאל .קוניתמ לזג יברעש השב השעמ וניינע
לא לארשי ינב םיאב הז הלצה השעמ תובקעב .השימחו העברא ימולשת ודעב םלשמו הז
ונא םוי לכו םיחבטנ ונא םוי לכבו םילזגנ ונא םוי לכב"ש העושי ונממ םיעבותו העורה

העורה םהל חיטבמ םתלאשמל הבושתכ  111).ימע( "הגירהה ןאצ תא הערו אוב ,םיגרהנ
ךרבתי ימחר לע ונעשה" :םכסמ אוה .לארשי ץראל םתיילע הזוחו אובל דיתעל תוחטבה
לארשי ינב .תומחנו תועושי ,לוכיבכ ,שי וז תימיטפוא הישעמב ).םש( 'ררדע העורכ םכרמשיש
העורה ירבדב ךא ,ןוחטב םהל קינעמ וניא השה השעמו ,ללכה לע טרפה ןמ םידמול םניא םנמא

הנהנ וניא ךונח .לשמל ינוריא דוגינב דמוע לשמנה םלוא .אובל דיתעל החטבה םושמ שי
םייושע ונא רופיסה ךשמהב :אוה ךופהנ ,ורדע העורה ,אוה-דורב-שודקה לש ותרימשמ
תירשפאה התודבתה לע זמרמ ומצע רפסמה .רזועו ןגמ הל ןיאש ,תחדינ הישל ולישמהל
!:רישעמה לש
המדמ אוהש ,תואג ידיל אובל ןילוכיש וינפמ רהזיהל םיכירצ לבא .ךונחכ החישל הפי םדא ךל ןיא"

).םש("התא איבנ ןעדי התאש רחאמ ובילב

םיעטמ ,םימדוק םירקמב ומכ ,ןאכ םגו .שעמל ןוזח ןיב רעפ רוציל אוה ,רישעמה לש הדיקפת
ירופיסמ ,הנושה ,תיתרבחה תואיצמה ןיבל הינימאמו המימתה הנומאה ןיבש דוגינה תא ףוריצה
.השעמה

םויס תארקל וז רחא וז תועיפומה תוישעמ יתש םג ,לשמל ,תואלממ ידוראפ דיקפת
יתש ול ורתונש רוחבב השעמהו ) 414ימע( ותלודגמ דריש רישעה זעולב השעמה :ןמורה
 423).ימע( וילענמ חוצחצ לעו םיחרפ לש הדוגא לע ןאיצוהו דבלב תוטורפ
וגהנש יפכ תואיצמב תגהונ איה ,ידוראפ רואב "רפסמה תומד" תראומ תוישעמה יתשב

יתש לש ןדיקפת .הנוש תועמשמ הלא ןיעמ תולועפ תולבקמ "תואיצמ"ב ךא .הישעמה ירוביג
.תומדה לשו הלילעה לש םיימוק םייומיד ןימכ שמשל תוישעמה

"םיכלמ ילשמ"ל "דפסמה" לש ותייטנ ריכזהל יוארה ןמ הז גוסמ תונורחא תואמגודכ
לש םהידי ופרו" :ויביואל ךלמ ןיבש קבאמה "לשמ"כ אבומ דחא םוקמב :שרדמב םיחוורה
םוקמבו !) 133-134ימע( םירוטקודב םימכחה וידימלת לש םקבאמ אוה ולשמנש ",ויבהוא
ה"בקהו םיללפתמה ,ןזחה — ולשמנו ",ךלמ לש איילמפו רעוש" אוה לשמה לש וניינע רחא
ההובג תועמשמ תמרל לשמנה תא לשמה הלעמ םירחא םיברב ומכ םירקמה ינשב  296).ימע(
תוינוריא תומאתה-יא תומייקו ליאוה ,ולשמנ ןיבל וניב תוינוריא תוקיז ,ןבומכ ,רצוי לבא ,רתוי
.םידדצה ןיב

םיבואשה הנשמה-ידופיס ןיב ,רמולכ ,וילשמנל וילשמ ןיב סחיה תא ריתסמ וניא "רפסמה"
ןיבש סחיה תא לטרעמ אוהו ,ףוכתה הווהה ןמ בואשה ,ירקיעה רופיסה ןיבל םימר םירמוחמ
:ונל רמאנ .םירושימה
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השענו חספה םהב עגפו םיקוחדה תומוקמל ולגלגתינש םדא ינב לש תוישעמ ירופיס המכ יתרכזנ"

ומע בסיל םתוא ןמיזו תוכלמה ינפמ וישעמ תא ריתסהש םימש ארי לודג רש םהל אצמנו םנ םהל
 243).ימע("הזה ןמזב םישחרתמ ןיא תואלפנו םיסנ .ולש ןילקרטב

,לארשימ ויבא םירמכה שאר( ינוריא לוגלג הז ןויער לגלגל רפסמה ךישממ םירבדה ךשמהב
םלועה ןיב רשקה :וכרצ לכ רהבומ ירושימרדה ןורקיעה ,םרב ? )יוכו ומע בסיל ךליש רשפאו

ןיב דחאה סחיה .קתינ — םויה לש םלועה ןיבו ,ןוימד ולוכש םלועל ךפהנש ,לומתא לש
.וננמזךב שדל לומתא לש םלועה תועצמאב געול דפסמה :ינוריאה סחיה אוה םירושימה

םרוג םג הווהמ אוהו "רפסמה תומד" ןורכזב יגלא לאידיא אוה לשמבש לומתא לש םלועה
םיקידצ ובש ,ירשפאה םלועה ןיב דימתמ רעפ רצוי אוהו ליאוה ,ותוישיאב עובק יגארט
.תורצויה וכפהנ ובש ,ישממה םלועה ןיבל ,םספרטמל םילקוש םיעשרו םירכשנ
תרבתסמו תיחרכה תירסומ תויקוח העדיש ",תיתרוסמה הלילעה" לש המלוע ןיב אוה דוגינה
הניא ),ולשמנל לשמ ןיב דוגינה( וז תינבת .תויקוח הל ןיאש וננמז תב הלילעה ןיבל ,יהשלכ
ותריצי ללכב דואמ תיתוהמ תינבת הווהמ איה ;"ןולל הטנ חרוא" ןמורב הנושארל העיפומ
םסרופמה רופיסל ונתנווכ ".רושימל בוקעה היהו" רופיסב ךכל תקהבומ המגודו .ןונגע י"ש לש
,ןסכומ ותוא לע רפסמ אוהשכ ,ןוחטבה תדימ לע דמלמ ט"שעבה !26ןסכומהו ט"שעבה לע
השעמה :ולשמנ !ויהולאב חטבש ןוויכ ,סנ ול השענו ןורחאה עגרב ול ודמע הלצהו חוורש
תדימ ןיא לידניירקו השנמב ירהש ,לשמל המוד וניא ,לרעהו ינראשט לידניידק ,םייח השנמב
תרוא"ב הבחרוה ,תורחא ומכ ,וז תינבת  27.ןוסא אלא הלצהו חוור איבמ וניא לרעהו ,ןוחטבה
הפוכתה תואיצמה ךותמש םילשמנ ןיב םידוגינו תוריתס לש המילש תכרעמ הרצונו ",ןולל הטנ
.הקוחרה תואיצמב םהילשמ ןיבל
םיניינעה לכ  28.יובירל תודחא הנקמה ,ןמורה לש תולבקהה ןיינבב ףסונ ךבדנ איה וז הטיש

חא שורדל הטונה ",רפסמה תומד" לש הידיקפתב ןויע רחאל תפסונ הקידבל םינתינ וללה
תואיצמה תא ושרפב ,קוחרו בורק ברקמה ,ידוהי "ןשרד" ותואכ השרפלו רמוח ןימכ תואיצמה
.29תרוסמה לש התואר תדוקנמ
ז

הנחבהה איה "ןולל הטנ חרוא" ןמורה חותינב לייווצרוק .ב לש תובושחה תונחבהה תחא
תדיחיל םינווכתמ ונחנא "ביטומ" חנומב ")30.חתפמה אשונ" ונושלב( "חתפמה" ביטומב
בצמ הדימעמו ינכות דוסי תרצוי לבא ,םלש רופיס וא הלילע הפיקמ הניאש ,הנטק רמוח
ינוריאה ובוציע תא ראתמו הבישה אשונל "חתפמה" ביטומ תא רשוק לייווצרוק .הלשמ
לכ לש התויתוכאלמ" :ל יוטיב אוה חתפמהשכ ,םינוש םירשקהב ביטומה לש יקסטורגהו
והשמ לש התמ קפס היה קפס היצקורטסנוקמ ןיעמ רוציל היתונויסנ לע תדחואמה הבישה

".31דוע םייק וניאש

יתונמאה ודיקפת לע דומעל אלא ,אשונה ןיבל ביטומה ןיבש רשקב ןודלו רוזחל הצור יניא
.הריציב םיעיפומה םימוד םיביטומ לש םדיקפת לעו

רבכש יפכ ,ךא ,ןמורה תודיחי ןיב יתועמשמ רשק תרשוק תויוכימסהו תולבקהה תכרעמ
תומד"ש םימצע ירויצ ןוגכ ,םירחא םיביטומ ,ךדיאמ .תינמז-לע תופיצרב אוה רבודמה ,רמאנ
.רתוי הברה ימאניד םדיקפת ,םלועה לא הסחי םתועצמאב תאטבמו םהילא תסחייתמ "רפסמה
תווהתהה תא השיגדמ איה לבא ,תופיצרל רבעמש תודחא איה ףא תרצוי תרזוחה םתעפוה

.דס-גס ימע ,ולאו ולא ,רושימל בוקעה היהו 26
.וס-הס ימע ,םש 27

.הנשמה-ירוביג לש םמשמ םג אלא ,דבלב רפסמה לש ומשמ תואבומ ןניא ולא ןיעמ תולבקה 28

רפסמש ,םירופיסב שי דחוימ ןיינע ).ט''שעבב השעמה —  39—40ימע( ןקזה ח"ב לש ומשמ ןוגכ
 324).ימע( "ןויטבמס רהנ לצא עיגהש םילשוריב היהש דהא קונית" לע לאפר קוניתל' רפסמה
.דחוימ ןוידל ןיינע אוה ,ןשרדכ רפסמה וא ,תידוהיה תרוסמהו "רפסמה תומד" ,הז ןיינעו 29
' 54.םע ,ל"נה רפסב ,לייווצרוק ,ב 30
 56.ימע ,םש 31
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,בינוש םירשקהב )ילאקיסומה ביטומה ךרדב( ביטומה לש ותעפוהש םושמ ,תופיצרבש יונישהו
.32יונישה תא וז ךרדב תאטבמו הנתשמב עובקה לש הרזחל יוטיב איה

 77),ימע( ונדבא  20),ימע( חתפמה תריסמ ":חתפמה" ביטומ תוחתפתהב םינושה םיבלשה
שרדמה-תיב חתפמ ןיבש סחיה  98),ימע( שדח חתפמ תנקתה  97),ימע( תודלי תויווחל ותקיז
ןווכתמ דפסמהו ליאוה ,םייח יברל ותוא רוסמל הנווכה  227—229),ימע( ןולמה תוחתפמל
תאיצמו ) 431ימע( םחוריו לחר לש םנבל חתפמה ןתמ  368—369),ימע( לארשי-ץראל תולעל
תומד לש הסחיב םינוש םייוליג םה הלא לכ —  439),ימע( לארשי-ץראב ירוקמה חתפמה
,בזכו תמא ,ףילחתו רוקמ ןוגכ םיאשונ .ותוא חתופ חתפמהש ",שרדמה-תיב" לא רפסמה
,לארשי םע לש עבק םוקמכ שרדמה-תיב ןיבל ,הדואה לש יערא םוקמכ ,ןולמה תיב ןיבש סחיה
סנכוה חתפמה ביטומש ,םינושה םירשקהב םיאטבתמ — ,תולגה לש הילכה וא ךשמהה תייעבו
.תדחואמ תיאמצע הלילע ןיעכ תמקרתמ וילא םירוביגה סחיו חתפמה ביבס .ותועצמאבו םכותל
תוסחייתמה תורחא תויומדו דפסמה תומד ןיבל םיינשמ םיאשונו ישאר אשונ ןיב רשוק ביטומה
.הלא םיאשונל

ןמורה ךרדכש ,רמול ונייה םייושע ,ןכ היה וליא !ןמורב ידיחי וניא "חתפמה" ביטומ ךא
תובר תולבקההש םשכ .חירב הל שמשמ ביטומהש ,תיתלילע תודחא ןאכ הרצונ יתרוסמה
מנהה ךותמ תרצונ תיביטומה "הלילע"ה .תינוג-ברו הרישע םיביטומה תכרעמ םג ךכ ,תונושו
הלש הסחיב לחש יונישלו ביטומה לא הסחיל "רפסמה תומד" ידי לע תונתינה תונושה תוק
.וילא תוירבה סחיבו

שיש תורשפאבו ךרוצבו דוקה תומיב ותישאר ":תרדאה" ביטומ איה הינש תקהבומ המגוד
ןיכירצ לכהש ,םידגב לע ןיחישמ"ה הרייעה יבשותל דוגינב ,דגב ומצעל רופתל "םדא ותואל"

תרדא ןיקתהל ידכ רטסוש טיחה לא הינפ :וכשמה  42).ימע( "םלגסל םילוכי לכה ןיאו םהל
שי הרתי הלעמ" :הביבסה ינבל דוגינב תרדא הפוטע "רפסמה תומד"ש ופוסו  50),ימע( האנ
עיבצמ הז דוגינ  60).ימע( "האנו המלש תרדאב הסכתמ התאו םיערק שבול אוהש ,וילע ךל
םיעפושמ םניאש ,הרייעה ינב ןיבל ,תועמ ול שיש ,לארשי-ץראמ חרואה ןיבש יתרבחה רעפה לע
.ויודינל ,תיחצנה ותורזל ןמיס איה .האשונ לש ןיק תוא ןיעכ תישענו תכלוה "תרדא"ה .ןוממב

 65).ימע( "ןולל הטנ חרוא" אלא ,הביבסה ןב וניאש ןוויכמ ,הקיזל ץוחמ תעדומה ותדימעל
:הז ביטומ לש תשרופמה ותועמשמ םג המילעמ הניא רפסמה תומד
,אירלקפסאב יתפטעתנ וליאכ ילע המוד ינאש ,וז השדה תרדאב שי תחא דוע .תרדאה ןינעל רוזחא"

 66).ימע("תוירבה לש ןהיניע תרוונסמ וז אירלקפסא קושל אצוי ינאשכו

רבחה "הכיסמ"ה איה .יתרבח םדאכ םדאה לש ינוציח יוליג ןימכ ,אופיא ,תשמשמ תרדאה
ידכ ול שיש םעטומ התועצמאב .ותרבחב תוהז תדועת ןימכ ול תשמשמו ,שבוח אוהש תית
ןימכ השיגדמ "הביסמה" .הז לכ םירסחה הביבסה ינבל דוגינב ,שובלל דגבו היתשו הליכא
עובתל תוכזה תא רוביגה ןמ תלטונ איה .הביבסה ינב לש םהיתונורסח הכופה הירלקפסא

דמעמכ אוה תרדאה אשונ לש ירסומה ודמעמ .תינחור תולעתהו הנומא ותרייע ינבמ

ןבומב ןה תרדא הרסחה תומד ,ץנגיא בנוגשמו !םישאמל ךפהיהל לוכי וניאש ,םשאנ לש
ןאכ םג ירהש ,וילע גרטקל לוכי הז ןיא ,רוביגה לש ותרדא תא ,ילמסה ןבומב ןהו ילולימה
הליחת תרסמנ ,חתפמה ומכ ,תרדאה  239).ימע ! 119ימע( םישאמ השענ )ץמיא( םשאנה
הל קקזנש ימל ,תשרומכ ,יקוח חרואב ףוסבל העיגמ איהש דע  396—370),ימע( םייח יברל
םתוא תולגה ינבל קינעהל לוכי וניא חרואהש ,רבתסמ  404—406 ! 416).ימע( ץנגיאל ,רתויב
העיבתב אובל ןיא .םימורע שיבלהל אלא לוכי וניא אוה !םתוא אוצמל שקיבש ,םיינחור םיכרע
הלגתמ חתפמה תלילעב ומכ "תרדאה" תלילעב .םירחאו ץמיא ,ךלמילאכ לכ-ירסח לא תינחור
,רפסמה יניינק םהש ,וללה םייביטומה םימצעה ".רפסמה" בוש אוה האשונש ,תמייוסמ תווהתה
 33.םלועה ןיבל וניבש ןילמוגה תקיזל יוטיב םה

,םירופיס העברא לע ,דקש .ג :ירפסב ןייע םינתשמהו םימצעתמה םיביסומה לש םדיקפת תלאשל 32
.דיק ימע ,ג"כשת ,םילשורי

: as' 248, 270—271, 326, 332—333,ןייעו ,םיילענה ביטומ אלממ תרדאה דיקפתל ליבקמ דיקפת 33
•

י-

יי-

395.

39
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םיביטומה לככ ,בושו !"םיבתכמה" ביטומ אוה ,הלוכ הריציה לכ ךרואל רזוחה ,ףסונ ביטומ
איה תרגיאה .תינחור תועמשמ םג ול םינקמ םינוש םירשקהש ,דאמ ישממ ביטומ והז ,םינודינה
ביטומ .הפוכתה ותביבס לא רוביגה לש הפופרה ותקיזל זמר ,רחא םלועמ הרושבל יוטיב דימת
םלועה לגלג תא ריזחהל ןיאש םושמ קר אל ןולשכל הנודינ "תרחואמה הביש"הש דיעמ הז
",רפסמה" לש יטאמארדה ונוצר לע תורבגתמ )בוחרה( תוטוסה תודוזיפאהש םושמ וא עקנש
תוזמרמ וללה תורגיאה ירהש ,הליחתכלמ המילש הביש התיה אל הבישהש ןוויכמ םג אלא
).34השאה ,תיבה ,לארשי ץרא(וילא תגסל דימת לוכי רפסמהש ,הרייעה ינבל רסחה ,ףרועה לע
בוש — ןמורה ףוסב הנתשמ ביטומה תועמשמ :המילש הביש םג הצרא הבישה ןיא הז דגנכ
תועיגמו תורזוח ,ותיבל דפסמה בששמ ,אלא ,לארשי-ץראמ תוחלשנו תולבקתמ תורגיאה ןיא

דח הניא רפסמה לש "ותורישק"ש )ונלו( ול תוריכזמו ,שובש ,הינשה תדלומה ןמ תורגיא
 445).ימע( תולגה לא ותקיזמ לאגנ אל הצרא ותילעבו ,תיעמשמ-וד אלא ,תיעמשמ

תא רפסמה ןייפאמ ותועצמאבש ",חיר"ה ביטומב םג תאטבתמ תדלומהו תודליה לא הקיז
הילע איבמ זנכשא חירש  61),ימע( תיטאמתסאה רטסוש 'בגה לש התומד תא רקיעבו ,ומצע
).םימודמ אלא םניאש( החמשו תואירב הל איבמה שובש לש החירל דוגינב ,ןואכידו הלחמ
תאטבתמ תדלומה לא "אצוי"הו "בש"ה לש ותקיזו ,ןמורה תא רגוסו חתופ "חיד"ה ביטומ
ביטומש םשכ  44, 247, 258—259, 277).ימע :ןייע ןכ ומכ ! 432ימע ! 13ימע( ותועצמאב
םייקתהל ותלוכי תא "תועמ"ה םיאטבמ ךכ ,ותדלומ לא "רפסמה תומד" תקיז תא עיבמ "חיד"ה
ימע( ותביבס ןיבל ינאה ןיבש םירשקה קותינל ינוריא ןפואב האיבמ "תועמ"ה תוטעמתה .הב
ראומ יזכרמה וניינעו ,רחא ינוריא רשקהב םג יוצמ תועמה ביטומ ).דועו 336—337, 370, 415
 320).ימע — "תועמ" דפסמה ןמ עבותה ץנגיא( ינשמה וניינעמ םג
יוטיב איה וכרע תדיריש ",רפס"ה ביטומ תא ןאכ ריכזנש ןידה ןמ :םירחא םיביטומ
 15, 157,ימע( וכרוא לכל ןאמורה תא הוולמ ביטומה .הלוכ הרבחה לש תינחורה התדיריל
,יגאמ רפסכ םש ול אציש ",השמ לש וידי" רפסה לש ותריכמ רואיתב ואישל עיגמו 217—218),
םישנש ,איטמקרפהו רפסה לש ופויז  233—234).ימע( תדלל תושקמה תודלוי ליצהל יושעה
םיעיבצמ ),המואהו הרייעה "תוהמא" ןה הלאש זמרנ(וב תושוע )תוננוקמה םישנה ןמ( תודובכ
.תולדב הרוקמש ,רודה לש הארונה תינחורה הדיריה לע
םלועה לא "רפסמה תומד" לש התקיז תא םייוסמ "םצע" אטבמ ,ןאכ ונינמש םיביטומה לכב
תובחרתה רפסמה תומד לש התוישיא תבחרתמ וז םימצע תכרעמ תועצמאב .ידוזיפאה
תורופאטימ ןימ הלא םימצע םישענ ,רחא דצמ .35היתוקיז תא םיגציימ היניינקש ,תימינוטימ
םירשקהב )תורישק רסוח ,תדלומה תבהא ,יתרבח המשא שגר ,םייתד םיפוסיכ( דוסי-יסחיל
.םינוש

ןאכמ םתורידתש ,םיימתיר תודוסי לש הכורא הרוש ןאכ תרצונ ןמורה לש בצקה תניחבמ
,התודבתה וא התמשגהו ביטומל היפצ לש ימתיר הנבמ תורצוי ,ןאכמ םתורדעיהו םתעפוהו
עצמ ןמורל הנקמ איה ףאש ,ןמורה לש ןמזב "תילקיסומ" תינבת ןימכ תבצועמ תאז ךרדבו
.36יתלילע-אל יוחיא

תולעמה ,תומיוסמ "תולילע" תרצוי איה :תידוקפית-תלת ,אופיא ,איה תיביטומה הכרעמה
 37םלועה לא "רפסמה תומד" לש יכרע-בדה הסחי תפשוח איה !ןמורה לש םירסמ יטאמית ןפ
.היציזופמוקב בושח דוסיל השענה ",ילקיסומ" סומתיר ןמורל הנקמ איהו

 20, 36, 195, 198,םידומעב עיפומ )המוד תועמשמ לעב אוהש( בהזה יחופת תביתו תורגאה ביטומ 34
202, 276, 416, 418, 420.

םירמוא ונא םא ,הכודקניסו ,ויניינק םש לע םדא יוניכ אוה רשקהש םירמוא ונא םא ,הימינ1טימ 35
.לכה תא גציימה קלחה ךרד לע םדאה תא םיגיצמ םירבדהש

E. M. Forster, Aspect of the Novel, N. Y., 1927, pp. 235-242 36
]סומתירה תלאשב יללכ ןויד[

הל םינקמו הריציה תא םיקימעמה ,םייתרוסמ םיביטומ .םיביטומ לש רחא גוס םג ןאכ ריכזהל שי 37
).דועו  242, 251, 292, 421, 444ימע( חישמה ןכו )דועו  33 ! 333ימע( ךלמה ןב :ןוגכ ,תיתימ תיתשת
וללה םיפרטצמ ובש ,םולחה אוה "רפסמה תומד» לש המלועב םיביטומה לש יללכ יוחיאל תרחא ךדד
 41, 358.ימע :ןייעו .תחא תודחא ללכל
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יובירו תודחא

קבמהש ",השעמה-רופיס"ל — הנושארה ותיינסכאל ,לוכיבכ ,ןמורה רזוח ףולל הטנ חרוא"ב
לש וכרד רואית אלא הז ןיא ,הרואכל  38.ןמורה תוחתפתהב ךומנו ןושאר בלש הב ואר פיר
תויופיצד ,השדח תויקוח — השעמל וליאו «רבתסמו יחרכה רשק אלל ול ןמדזמ םלועהש ,םדא
דוסיש יפ-לע-ףא !דחאכ הלילעלו השעמה-רופיסל רבעמש ,םיירופאטימו םייביטומ םירשקו

.לטוב אל לבא ,םצמוצ תיתביסה "הלילע"ה

תועצמאב תרצונ השעמל וליאו !דבלב "רפסמה תומד" יפתכ לע ןמורה אשינ ,הרואכל
יסומ" תינבת ,םיבר הנשמ-ידוביג יפמ תונוש תויודע תעמושו םלועב תננובתמה ,תאז תומד
איהשמ תוחפ אל ,םדי לע תאשינ "דפסמה תומד"ש ,םייביטומ םיסחי לע תססובמה ",תילק
לש קלח איה ,דחוימ ןויע שידקהל שי הידיקפת רואיתלש ",דפסמה תומד" .םתוא תאשונ
.הל תולגתמה תועפותה ןיב תרצוי איהש ,םירשקה ידי-לע תינבנ וזש יפ-לע-ףא ,תינבתה
שומישמ אלא ,תומכסומה שודיחמ תעבונ הניא ןונגע לש ותריציב ןמורה תונמאב הכיפהמה

תומייקה תויורשפא רפסמה לטנ תויתונמא תוכיפהמ לש ןכרדכ .תומייק תומכסומב ינוציק
תוישרפ ןיבש ירופאטימה סחיה ,הלבקהה ,ןמזו םוקמ לש ילמסה דוקפיתה :יתרוסמה ןמורב
שממלו ראתל ידכ ,םיממוד םיביטומב שומישה ,הנשמ-ירופיס תועצמאב הבחרהה ,תוכומס
ןורקיעמ ,אופיא ,ושענ וללה .רקיעל לפטמ ןכפהו — ,םלועה לא "רפסמ ינא" לש ויתוקיז
הלגתנ ךא ,ןמורב "הלילע",ד לש הכרע טעמתנ םנמא .ישאר ןגראמ ןורקיעל ינשמ ןגראמ
עיגה תאז ךרדב .המצעתנו הקדהתנ ,םירחא םינגראמ תודוסיו הלילע תללוכה ,היציזופמוקהש
יוכידבו יראטנמגארפ חרואב התועצמאב הלגתמ תואיצמה .ןמורה תונמא לש השדח הסיפת ידיל
הדוזיפא לכו ,תולבגומ יתלב ןה תוננובתהה לש תויורשפאה תוביטקפסרפה .הלש יפום-ןיא םינפ

תואיצמ תולגל רפוסה לש ודיקפת .םינפה-ףלאדוב תואיצמה לש דחא ןפ אלא הניא תישונא
אטנמגארפה תא ריאשהלו םינפה תבר התייווה יפ-לע הנגראל רמולכ ,איהש יפכ וז םינפ-תבר
.תיתביס תינבת הילע הפכתש אלב ,הנוכמ לע תויד

ןה תוישונאה תועפותה .םינפה-תבר תואיצמב הלגתמ תחא תודחאש ,ררבתמ רחא דצמ
עיגהל וליפא םייושע ונא .תואנקויד ףלאב המצע הלגמה ,תחא תועפות-תעפות לש םייוליג
,הנומאה ירחא שופיחה ,ןולשכ ,תותימ ,העיקש ,רבשמ( ןמורה "רקיע" לש והשלכ חוסינל
לכמ רתוי הברה רישע ,שגדומב ןאכו ,דימת אוה תועפותה רשוע ךא ).יוכו תרחואמ הביש
.ןהלש ינורקע חוסינ
יתעפות רשוע .םייתעפותה הייוליגמ תוחפ הבושח וז ךא ,תללוכ תינבת רסח וניא ןמורה
ודימעתש ,היציזופמוק ול קינעהל רשפאו רשפא לבא ,תיתרוסמ הלילע יפ-לע ןגראל ןיא הז
תרתסנ תודחאש יפ-לע-ףא ,תודחאה ןמ רישע יובירה .ררופתת ןמורה תרגסמש אלב ,ותובכרומב
ןוגראה לש ותוטעמתה ,לוכיבכ ,ושורפ "השעמה רופיס" לש ונוטלש .םינווגה רשוע תא החאמ
ללכל ,איה ףא תמייקתמה ,הלילעל יביטומהו יגולאנאה ףילחתה איבמ ,השעמל ,ךא !יתונמאה
.תיתונמאה תינבתה לש רתוי תניינעמו תבכרומ היציזופמוק

E. Muir, The Structure of the Novel, London, 1960, pp. 7-20 38
"] E. M. Foster, op. tit., pp. 45-68השעמה רופיס" תלאשב תויללכ תורעה תודובעה יתשב[
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