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הלואגה תפוקסא 

ןונגע י"של "הרידל הרידמ" רופיסב 'ינאיה תלואג ביטומ 

יול ילינ 

תונשרפ ירמאמ ובתכנ ןונגע תוריצימ תובר לעש דוע 
קר ובתכ 1"הרידל הרידמ" רופיסה לעש ירה ,םיבר ~1 
 m דנאב םהרבא .3לזרב ללהו 2דנאב (דלונרא) םהרבא
תועמשמה לע דמועו רופיסה לש ונכות תא רקיעב רסומ 
היצטרפרטניא וירבדב ןיא ךא ,רופיסבש תיבה לש תילמסה 
הייחמה איבנה בצינ רופיסה עקרבש ןעוט לחב ללה .תללוכ 

קובד" ןונגעשו ,18 ,זי 'א םיכלמב רפוסמש יפכ ,רענה תא 
לזרב ."תלאוגה תוחילשה ,תמיוסמה ותרגסמב יכנתה רופיסל 

דליה לש הלצהה טקאב רופיסה רקיע תא ,ןכ םא ,האור 
זכרמבש חיכות "הרידל הרידמ" לש תקדקודמ הקידב .הלוחה 

םע רשקה תועצמאב הלוחה 'ינא'ה לש ותלואג תדמוע רופיסה 
.דליה תלצה אלו ,דליה 

םירופיסה ראשמ התש ,הרואכל ,הארנ "הרידל הרידמ" רופיסה 

אוצמל ןתינ .יטסילאיר ,לוכיבכ ,ותויהב ,"םישעמה רפס"בש 

תויושחרתה וב ןיאו ,םיעוראה ןיב ינויגה יתביס רשק רופיסב 
רפס"ב םירחאה םירופיסה תא תונייפאמה ,תויתואיצמ יתלב 

תוראותמה ,ןולמה תיבב תוינומרה תויושחרתהה קגכ)"םישעמה 

,יטסילאיר רופיסה הארנ וינפ לעש תורמל ךא .("המלש תפ"ב 
תוראותמה תולועפהו וב םיעיפומה םינושה םיצפחהש אצמנ 

רכושש רדחה רואת .דבלב תואיצמ יגציימכ םישמשמ םניא וב 

,לשמל רתוי תובחר תוימינוטמ תויועמשמ ובוחב ןמוט רפסמה 

םנמא)ראקוו םאדמ לש הינסכאה רואתמ תולועה תודעמשמהמ 

תגציימ איה ךא ,ימינוטמ ןפואב קזלב ידי-לע תראותמ הינסכאה 
לש ורופיסב הרידל הרידמ רבעמה .(תיתרבח-תירמח תואיצמ 

תואיצמל רבעמ תמייקה 4,תיטסילאיראטימ הדוהל ימינוטמ קנגע 
.תיתרבח-תירמח 

אפורה ול עיצה ותלחמ לשבש ,רפסמה דמוע הלובפה זכרמב 

תמחמו ,המוה םוקמב רדח רכוש אוה .ביבא-לתל ותריד רוקעל 

םנב — קונית הרידב יוצמ ,ךכל ףסונב .ןושיל לוכי וניא שערה 

ךומס") ישש ךרכ ,ןונגע י''ש לש וירופסל םיסחייתמ םוקמה יאדמ 1 
.ב"כשת ,ןקוש תאצוה ,("הארנו 

 Band Arnold, Nostalgia and Nightmare (Los Angeles, 1968) pp. 220— 1
 221.

ימע ,(1972 ,ןג-תמר ,ןיירוא-רב תאצוה) אקפקל ןונגע ןיב ,ללה לזרב נ 
 163-162.

תאצוה) תיטסילאיראטימ תירבע תרופס רפסב לתב ללה עבטש חנומ 4 
.(1974 ,הדסמ 

רפסמה תא דירטמו הפוקסאה לע בשויה — הרידה ילעב לש 

ותריד רוקעל טילחמ אוה וידידי תצעב .בל-תמושת ועבותב 
טרחתמ אוה שדחה ונועמל ועיגהב ךא ,ריעל קחמ טקש תיבל 

ןיא ,הרואכל .הפוקסאה לע בשויה קוניתלו המוהה הרידל רזוחו 

םישקבמ ונאשכ ךא ;יטסילאיר יתלב דוסי הלא תויושחרתהב 

רושימל רובעל םיצלאנ ונא ,רפסמה לש ויעינמ תא ןיבהל 
אוצמל היה 'ינא'ה לש ונוצר לכ םא ירהש .יטסילאירל רבעמש 

רמוא אוהש יפכ) קוניתה ירחא ךשמנ אל תמאב םאו ,הוולש 
ותוא עינה המ ,("וירחא יתכשמנ אל ינא אולהו" :172 ימעב 

,רדחה ?(177 ימע) "קונית לש ויבאמ" רכשש רדחל רוזחל 
,ירפכה תיבל ונועמ קיתעהל ותטלחה ףרח ,רפסמה רתח וילאש 

ףרח תאזו ,קוניתל רשקתמה רדחכ רפסמה ידי לע ןייפואמ 
אל "ינא"ה לש ויעינמ לע .קוניתה ירחא ךשמנ אלש ותרהצה 

ללגב ,ןמיהמ יתלב רפסמ ותויהב ,ולש ותודעמ דומלל לכונ 

172 ימעב .וישעמ לע חווידה ןיבו ויתורהצה ןיבש הריתסה 

ינא אלהו ,ירחא ךשמיל האר המ" :קוניתה לע רפסמה רמוא 
לע רפסמה רמוא האבה הקספב וליאו ,"וירחא יתכשמנ אל 
תויכב אל בהוא יניא םדא לכ ראשכ" :קוניתה לש ויתויכב 

קונית לש ויתוחינגו ויתויכב ילע תוביבח ןאכ לבא ,תוחינג אלו 
."יח אוהש עדוי ינאש ,םלועבש ריש ילכ לכמ 

ןמיהמ יתלבה רפסמל הארנ ,ומצעל עדומ וניאש ןוויכמ 
וניניב" :רמוא אוה 179 ימעב .הנוורינב עוקשל ושפנ תאשמש 

םדאה תילכת תא ינא האור הברה םינש הז ,ונמצע ןיבל 
וליאכ יניעב בושח ןושיל עדויו הנישב יקבש ימ לכו ,הנישב 

,ןבומכ) "יח םדא המ םוש לעו ארבנ םדא המ םוש לע עדוי 
,רפסמה לש ופתכל רבעמ רבחמה לש תינוריאה ותצירק תנחבומ 

םדאה לש וייח תילכתש תילסכודרפה העיבקה תא עימשמה 

,הנישב עוקשל אוה ונוצר לכ תמאב םא םלוא ;(הנישה איה 

?קוניתה לש המוהה הרידל רוזחל ותטלחה רשפ המ 

ביטומה תוחתפתה תא קודבנ וז הלאש לע בישהל ידכ 
,הלחמה .הלחמה ביטומ - רופיסה תליחתב דימ עיפומה 

הקספב .ףרוחב העיפומ ,רופיסב הנושארה הקספב תראותמה 
ימע) "אפרתמ ליחתה םלועה" ובש ,ביבאה ראותמ הינשה 
ושעו וצייצ" םירופצ גוז — םיעמוש ונא — ביבאב .(170 

בתוכ אוהש םע" ,םשרמ בתוכה ,אפורה .(170 ימע)"תיב ןהל 
הלחמהמ המלחהה ,רמולכ ."ודגבב וחינמו השא םש בתוכ היה 

אל אפורה" תינוריאה הרימאל בל םישנ)תופורתב הכורכ הניא 
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,("יתלחמ םש הנשמו םינממס לע םינממס ףיסומ היה ,שאייתנ 

רפסמל המודב) רפסמה .תיב תמקהבו ביבאב תושדחתהב אלא 
וליחתה" וירבח .ותלחמ וזו ,תודידבב יורש ("המלש תפ"ב 
תליחת םירמוא ויהו הלוחה םע םירבדמש ומכ ימע םירבדמ 

.(174 'מע> "אפרתהל אבש ימ ןכש לכ ,הריד םדא לש ויכרצ 
אצמנ יתמ .תיב ול אצמי רשאכ קר אצמית ותנקת ,רמולכ 
קוניתה םע — תלוזה םע ישונא רשק רצוי אוהשכ ?תיב ול 
ולש האובב"ש םושמ רפסמה יניעב וינרופצ ץעונה ,הלוחה 

.(173 ימע) "םשמ הלטיל שקבמ היהו יניע ךותמ ול התארנ 
יזויבמיס רשק םייק — רפסמה יניעב ותאובב האור קוניתה 

,הלוחהו דדובה רפסמל יגולנא ןפואב .קוניתהו רפסמה ןיב 
םתטלחה .הלוח — וירוה י"ע חנזנה — דדובה קוניתה ףא 
השענ רפסמהשכ םהל תאצמנ קוניתהו רפסמה לש םתלואגו 
תיבב ,ישונא רשקב ךרוצה — ולש יתימאה ךרוצל עדומ 
ורצויב .(הנוורינב עוקשל ונוצר לכש — רבסש המל דוגינב) 

םע רשק רפסמה רצוי — קוניתה — קקזנה תלוזה םע רשק 
.ומצעל עדומ השענו ,ולש 'ינא'ה 

ךלכולמ" תיבה תפוקסא לע בכשש ,קוניתה לש ורואת 
רופיסב חישמה-ינעה לש ורואת תא ריכזמ (180 ימע)"םיעצפב 

תחא ריעל ינאיבהו ימע סטו ויפנכ ףועה שרפ" :"תחפטמה" 
ירעשב םיבשוי םיינע לש תכ יתיארו הטמל יתלכתסנ .המש ימור 

ולא) ."ויעצפ תא רסואו ריתמו םהיניב בשוי דחא ינעו ריעה 

ןירדהנס לע ססבתמ חישמה לש הז רואת .(ח"נר ימע ,ולאו 
יאמו .ימורד אחתיפא ?(חישמה) ביתי אכיהו" :'א דומע ח"צ 

"יריסאו ירש ןלוכו םיאלוח ילבוס יינע יניב ביתי ?הינמיס 
רשקה "תחפטמה" רופיסב .(םהיעצפ תא םישבוחו םיריתמ) 
שבוכ רפסמהשכ .הייארה תועצמאב רצונ חישמהו 'ינא'ה ןיב 
רה הבג" ,םירוסיב טיבהל אל ידכ (ומולחב)ינעהמ ויניע תא 

תופועו רהב תועור תוער תויחו םינקרבו םיצוק אלמ לודג 
,ולאו ולא)"םיאבו םיעיתרמ םישמרו םיצקשו םיחרופ םיאמט 
רצונ ,חישמה-ינעב ןנובתהל ץמוא רזוא רפסמהשכ קר .(ג"נר 
וינפ ךותמ וציצהש םיעצפ ,יב ץיצה אוה ףא" :רשק םהיניב 

.(ו"סר ימע ,ולאו ולא) "וארנ שא לש םייניע ןיעכ 
וירוסיב ןנובתהל תלוכיה — ןכ םא — אוה הלואגל יאנת 
אוהשכ קר ותקוצממ לאגנ "הרידל הרידמ"ב רפסמה .תלוזה לש 

ןדע-ןג לש המדרתב עוקשל וניא ולש יתימאה ךרוצהש ןיבמ 

ורדחל הביטנרטלא אוהש — םיסדרפהו םימרכה ןיב תיבה) 
המוהה ,רצה ורדחל דוגינב .ןדע ןגכ ראותמ — המוההו רצה 
רכינ אל" ריעל ץוחמש תיבב ול עצומה רדחב — טהולהו 
קר .("החונמ" איה רואתב תיטננימודה הלמה ."םוי לש ומוח 

ישונא רשק רוציל אוה ולש יתימאה ךרוצהש ןיבמ רפסמהשכ 

"וגא רטלא"ה אוהש) קוניתה םע דכלתמ אוהשכ קר ,תלוזה םע 
איה 'דוע')"דוע עמשאש ידכ" תסכרפאכ ונזא תא ותושעב (ולש 

,טיוד" ושקבב קוניתה עימשמש תודיחיה םילמה יתשמ תחא 
,םיקקושה םייחה לש תולוקה לכ .ותקוצממ לאגנ אוה ("טיוא 
ולוק תבמ ץוח ,וכלהו ופפורתנ" ,ךכ לכ והודירטה ןכל םדוקש 

'לוק תב' יוטבב שומישה)"ינתא לע הקילחמ התיהש קונית לש 
.(הלואג לש הריפסל רואתה תא היבגמ 

תא אשונ ותא רשקהש ימכ ,קוניתב אקווד ןונגע רחב עודמ 
אוה הלוחהו חנזומה קוניתה — ?'ינא'ה תלואג לש היצפואה 

ןונגע ףסוי לאומש ןונגע ףסוי לאומש 

איבמה ,יזויבמיסה רשקה ןאכמו ,ישונא רשקל רתויב קקזנה 
תא םג תרכזאמ 'ינא'ה לאוגכ קוניתב הריחבה .םהינשל הלואג 

לש תוקונית ולא — יחישמב ועגת לא" :ג ,טיק תבש ימלשורי 
."ןבר תיב 

,תשעורה ריעה תיווה :תוימוטוכיד תויווה יתש גיצמ רופיסה 

םישנא ובש ,יקנהו טקושה רפכה תיווהו ,תכלכולמה ,תקקושה 

םיאירב םהיתונבו םהינבו םצרא ןינבב םיחמשו םתדובעב םישש" 

.(178 ימע) "תויוקל אל םהיניעו תוכלכולמ אל םהידי .םייקנו 
(רפכב תיבה)ןדעה ןג תא ףידעהל םדא ךירצש הארנ ,הרואכל 

בורקמ ןנובתנשכ ךא ."םונהיגכ" טהולה ,ריעב קקושה רדחה לע 

ימעב .תיב שמשל לוכי אוה ןיאש הארנ "ןדעה ןג" לש ורואתב 
בשוי ינא וליאכ ימצע תא יתיאר רבכו" :רפסמה רמוא 179 

רכזאמ הז רואת ..."םיאנ םילכ ןיב האנ ריואבו האנ רדחב 
האנ הריד :םדא לש ותעד םיביחרמה םירבדה לע קוספה תא 

וליאו ,םיאנ םילכו האנ רדח קר שי ןאכ .האנ השאו םיאנ םילכו 

םנמא וב שיש ,ןדעה ןג .הז ילרוטספ רואתמ תרדענ 'האנ השא' 

.המודמ ןדע ןג אוה ,רקע אוה ךא הרהטו הוולש 

קיתעיש ךכ לע ותחמש תא רפסמה ראתש רחאל ,179 דומעב 

יניא" :ורמואב ירופיסה ןמזהמ אוה הטוס ,רפכבש תיבל ותריד 

והואשע אל םא םייק אוה םאו .םייק ןיידע תיב ותוא םא עדוי 

."ביבא-לתבש םיתבה בור ךרדכ זוזג תוכוסו תויונחו תוכשל 
ןג"ש ןויערה תא העיבמ איה ?וז הייטס לש הדיקפת המ 
.םייקתהל ףיסומ וניא םיתיעה ףולח םעש ,ינמז בצמ אוה "ןדע 

הז ןויער .ידיתעה הנברוח ןיערג תא הבוחב תאשונ הילידיאה 
חנאתמ ביבא-לת לש התליחת תא וראתבש ,לבסה םג עימשמ 

דע הכזנ אל הנושארב ןאכ התיהש וזכש הוולשל" :רמואו 
תועצמאב רופיסב שמוממ הז ןויער .(179 ימע)"חישמה תאיבל 
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לש ויתורוק (קאב-שאלפ לש ךרדב)רואת :רופיסךותב-רופיסה 

.ריעבש שערהמ חרב הצרא ואובבש ,ירפכה תיבה לעב ,ןקזה 

תא תורוקל האובב תשמשמ ןקזה לש וז תירופיס היסרגיד 
תעד ידיל יתאב ףוסבל" :ורופיס תא םכסמ ןקזה .רפסמה 
,םפוס עדוי םדא ןיאש ,ריעה ךותב םיתב חקיל יל רוסאש 
ףוסבלו הביח תמחמ ץראל הלע תיבה לעב ותוא ףא ירהש 

.(176 ימע)"השעש המ השע 
חיטבהל לוכי וניא ,םיתב לש םפוס תעדל לוכי וניא םדא 

תועקתשהו םיקקושה םייחהמ השירפ לש ךרדב "ןדע ןג" ומצעל 

;ןקזה בשוי "ןדעה ןגב") הרקע המדרתב ,תילרוטספ הוולשב 
,תאז תמועל ,יוצמ ריעבש המוהה תיבב .דיתע ןיא וז הוולשב 

'ינא'ה לוכיש דיחיה רבדה .(וייח תישארב דמועה קוניתה 
,םייחב ברועמ תויהל אוה ,לאגיהלו אפרתהל תנמ לע תושעל 

ימעב וראתב) הרהט רדעהבו לבסב הכורכ וז תוברועמ םא ףא 
בור תמחמ" הינוריאב רפסמה רמוא ,וילא בשש רדחה תא 181 

.("הפשאה םש התארנ אל קבאה 

,םייחב תוברועמ ןיבו תילירטס הרהטו הוולש ןיבש דוגינה 

הקיטמתה זכרמב דמוע ,הרהט לע רתוול תונוכנב הכורכה 

."רפוסה תדגא" רופיסה ןוגכ ,ןונגע לש םירחא םירופיס לש 
,הצורה ,ןמאה לש הקיטמלבורפה תא תאטבמ וז הימוטוכיד 
ידכ (תימוימויה היישעהמ ,שערמ) םייחהמ קתניהל ,דחמ 
השוריפ וז תוקתניהש ןיבמ אוה ,ךדיאמו ,הריציב עקתשהל 

לש םיבטקה ינש ןיב תוטבחתהה .תיב לע רותיו ,תורקע 
.'הפוקסא' הלמב שומישב רופיסב היוטב תאצומ וז הימוטוכיד 
הריממ וניאו ,רופיסב תובר םימעפ וז הלמב שמתשמ ןונגע 

םא .(אמגודל ,"ףס" וא "ןתפמ")תפדרנ הלמב תחא םעפ וליפא 

אטבמ אקווד הפוקסא הלמב שומישהש חכווינ תורוקמב ןייענ 

'הפוקסא' הלמה .רופיסה לש תיזכרמה הקיטמלבורפה תא 
העיפומ איה דימתו ,ןיבוריע תכסמבו תבש תכסמב קר תאצמנ 

תכסמב .םיברה תושרו דיחיה תושר ןיבש לובגה תייעב רשקהב 

הפוקסא" :םיעמוש ונא ,'א דומע 'ט ףדו 'א דומע 'ו ףד תבש 
תבשב םג .(םיברה תושרו דיחיה תושר)"תויושר 'ב תשמשמ 

תלאשל רשקהב 'הפוקסא' תרכזנ ,ב"ע א"צ תבשבו ,ב"ע 'ח 
,ז"צ ןיבוריע תכסמב .םיברה תושרו דיחיה תושר ןיב לובגה 
תושר המקו דיחיה תושר הפוקסא אמיליא" :םיעמוש ונא ב"ע 

."םיברה 

תושרב המדרתב עקתשהל ןוצרה ןיב טבחתמ ונרופיסב רפסמה 

רשק רוציל ,םיברה תושרל תאצל הכישמה ןיבו ולש דיחיה 
,תוטבלתהה בצמ .םיקקושה םייחה םע עגמ םייקל ,תלוזה םע 

:171 ימע) היצקיורפ תועצמאב רופיסה תליחתב ראותמה 
ילג ויה םימעפ .הינש ץולחל לוכי יתייה אל ,תחא לענ יתצלח" 

,("ינחירכהל םא וא ץחרתהל יננימזהל םא ,יתארקל םיאצוי םיה 

,תלוזה םע ,םייחה םע רשק רוציל 'ינא'ה לש ותערכהב םייתסמ 

.ומצע לש תועדומה םע ,ולש 'רחאה ינא'ה םע םג ךכ י"עו 
,ולש דיחיה תושרמ ,ותפילקמ תאצל ותערכהב תרתפנ המלידה 

,הפוקסאה .ותלואג-ותמלחה תישאר איה וז הערכה .תלוזה לא 

תרכזאמ רפסמה לש בלה תמושתל וניתמהב קוניתה בשוי הילעש 

ןירדהנס י"פע ,חישמה לש ותבישי םוקמ ,"ימור לש החתפ" תא 
.א"ע ,ח"צ 

;םילמל קקזנ רפסמה ןיא קוניתה םע רשק רוציל ידכ 

םה — ויתועורזב קוניתה תקזחה השוע — אוהש םישעמה 
רוזש "השעמ" ןיבו "רוביד" ןיבש דוגינה .רשקה תא םירצויה 
ילכ"ש ךכב תאטבתמ 'ינא'ה לש ותלחמ .רופיסה לש וכרא לכל 
,וירבח לע ורבדב .(170 ימע)"לועשל אלא יל ונענ אל רובידה 

:(174 ימע) רפסמה רמוא ,תרחא הריד ול רוכשיש םירמואה 

."תודידיה ןמ רמול ךרוצ ןיאו הישעה ןמ לק רובידה לבא" 

יתשב ףפט" אוה וילא רפסמה לש ותרזח לע חמש קוניתהשכ 

החמשה .(181 ימע)"הפ הל ןיאש החמש ךותמ יסרכ לע וילגר 

םילמ לש ןחוכ לע הלוע םחוכ םישעמה ,הפל הקוקז הניא 
עדומ אוה ךא ,םילימב וחוכ ול ברש רפוס בתוכ תאזו — 
םיאטבמ הלא םירבד .םישעמה לש רתוי ישממה בטוקה םויקל 

.ומצע יפלכ רבחמה הנפמש הינוריא 

דמוע "הרידל הרידמ" תיתשתבש לזרב לש ותחנהל :םוכיסל 

ןויע שקבתמ רענה תא איבנה תאייחה לע יארקמה רופיסה 
ירה ,היחתל בשה אוה רענה יארקמה רופיסבש דועב ;ףסונ 

האייחה ונרופיסב ןיא .'ינא'ה לש ותמלחהל קוניתה םרוג ןאכ 

ותואפרתה ךילהת לש ילמס רואת אלא ,ןוילע חוכ י"ע תיסינ 
■ .ותוישונא שומימ ידי-לע תודידבה תלחממ םדא לש 

היפרגוילביב 

ימע ,(1972 ,ןג-תמר ,ןיירוא-רב תאצוה) אקפקל ןונגע ןיב ,ללה לזרב .1 
 .181 — 160

 Band Arnold, Nostalgia and Nightmare, (Los Angeles, 1968), pp. .2
 220-221.

ופרטצה 

ייונמל 
"םינזאמ" 

דובכל 
"םינזאמ" תלהנימ 

61070 דוקימ ,7098 .ד.מ 
ביבא -לת 

.םינזאמ לע יונמ תויהל ינוצרב 
/ ץראב יתנש יונמ ,ח"ש 60 ס"ע האחמה ב"צמ 

.ל"וחב יתנש יונמ ,$ 50 
(רתוימה תא קחמ) 

םש 

.תבותכ 

המיתח ךיראת 

93 םינזאמ 
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