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םירופיסב האירק  -הגשה־יא לש םירופיס
ןונגע י״של ׳םלוע דעיו ׳ןורחאה םובוטבאה׳
לברא לכימ

׳םישעמה רפס׳ לש תויתדיחל רקחמה תשיג :׳ףסכ תויכשמב בהז יחופת׳ ]א[

,ןונגע י״של ׳םישעמה רפס׳ ירופיס לש םמוסרפ תליחת רחאל םייתנש  1934,תנשב
:םיאבה םירבדה תא רבוחל לשיפ בתכ

הלודג אלא ,דבלב הז אלו .שופיחל ררועמ יוסיכהו יוליגל הגרד אוה רתסהה
המוד םינפהו הוסמה תא תוריסהשכ ,םינפ־רתסהבו האווסהב הפיה תאנה איה

האלעהל אוה הגרדו האנהל אוה םרוגש ומכ םלוא .לופכ רואב ךל םיריאמ
זא התא האור .תאצמ אלו תשקבשכ אוה ךופה םרוג םג ךכ ,תאצמו תשקבשכ
ךל םרוג הז .ךינפב םוטא ואצומ התאו ףוקש אוהש וב התא עדויש רבד ךינפל
האנה םושמ םהב שיש םידדצה ןמ תונהל םג הז רעצ ךותמ לגוסמ התא ןיאו ,רעצ

־יתלב ינפב תוחפה לכל םה ןונגע לש ״םישעמה רפס״בש םירבדה ןמ המכ .ךל

וב ריהבה ןונגעש ,יאדו .״ושוריפ יתעדי אלו״ תניחבב יל םהו ידמל םיפוקש
הז ןוגכב רמא רבכו ,ידמ רתוי םילעה לבא ,םילעהש המ םילעהו ריהבהש המ
הרויש המ ויולגב היהיש ךירצ״ רתסנהש ,םילעהל אוה ףא וכרדש ,לודג םכח
תקד ףסכ תבכשב והוסכ רשא בהז לש חופתה הז ומכ ,וכותבש המ לא ןנובתמה
חופת אוהש וב האורה בושחי תוננובתה ילבמ וא קוחרמ הארישכו ,דאמ םיניעה

הכותבש המ ול ראבתי הבוט תולכתסה תוארה־דח שיא לכתסישכו ,ףסכ לש
הרקש רבדכ .״ףסכ תויכשמב בהז יחופת״ ןינע הז יפל ראיבו ,״בהז אוהש עדיו

המכב םג ינרק ןונגע לש ״םישעמה רפס״ ירופסבש םירבדה ןמ המכב יתוא
תולתל שיש יאדוו ,הקפק לש םינטקה וירופסבו קניריימ לש ורופסבש םירבד
.1יב הלקלקה תא
לש םירופיס השישב האירק  -יתדיחה טסקטה׳ ,ךמסומ ראותל רמג תדובע לע ססובמ רמאמה *
, 1991.דקש ןושרג ׳פורפ תכרדהב /ןונגע י״שו אקפק ץנארפ

 387-386.ימע ,ד׳׳צרת ביבא־לת ,םינורחאו םינושאר ,״׳ולאו ולא״ ,ןונגע י״ש׳ רבוחל ׳פ 1

])ג׳׳נשת(די ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ[
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יפל .תורפסה תריצימ ןותנ רשפ ץלחל אוה ארוקכ ודיקפתש ,החנהה ןמ אצוי רבוחל

ןווכמ חרכהב ,םייטסילאיר םירופיס םניא ׳םישעמה רפסי ירופיסש ןוויכ ,ותסיפת
וזכ האירק .תיססירוגילאה ,תחנעפמה האירקה רבע לא ארוקה תא רשפה רחא שופיחה

ןתוא םידכלמ םניא תואיצמ ייומד םירושיקש ,טסקטה לש ויתודיחי תא רדסל הרומא

תונבומה־יא תא רימהל ךכ ידי־לעו ,תעלבומה תירוגילאה תינבתב ,קפסז? ןפואב
ספתנ יטסירוגילאה חונעפה .הגשהה יקופיס תא םיצעמ חונעפה ץמאמ רשאכ ,ןבומב
בצינ ,לשכנ אוה רשאכו ,׳םישעמה רפס׳ ירופיסל דיחיהו שקבתמה האירקה ךלהמכ

וניא רבוחלש הארנ ,וירבד םויסבש תולצנתהה תורמל .הרובש תקוש ינפב ארוקה
׳םישעמה רפסי ירופיס םיתפמ ,דחא דצמ  -תוריציב אלא ומצעב הלקלקה תא הלות

ותוא םינימזמ ,ףסכה תויכשמל דעבמ בהזה חופת תא גישהלו תוסנל ארוקה תא
־אלה םתדיח ;ותגשה תא ונממ םיענומ םה ,רחא דצמו ,רתסנה םרשפ רחא תוקחתהל
בצמב ארוקה תא הריתומו ,ויוצימ לא עיגהל האירקה ךלהמל תרשפאמ הניא הרותפ
.עיגהל לוכי וניא רשפה לאו קירל תחשמ אוה ויצמאמ תא  -לוכסת לש דימתמ
םירופיס םה ׳םישעמה רפס׳ ירופיסמ םיברש יל הארנ ,רבוחל לש ותדמעל המודב

ןניא תוילאוטסקטה תודיחיהש םושמ תרצונ םתונבומ־יא ).׳םייטמגינא׳(׳םייתדיחי
לש היולג תינבת ,ןתופרטצהב ,תונוב ןניאו תואיצמ ייומד םירשקב וז תא וז תוקמנמ
רשפה תוינבת ;ןבומב םתונבומ־יא תא רימהל הלוכי הניא תיטסירוגילא האירק .הנבה
תודיחי ןכותב דגאל תורשפאמ ןניאו ,תורסחו תויקלח ,עיצהל הלוכי איהש ,ירוגילאה

רשפה תוינבת ירהש ,האלמ הנניא םנמא תונבומה־יא .טסקטה לש תויזכרמו תובר
,תאז םעו :רסחו יקלח םא םג ,והשלכ ןבומ תוקפסמ ,תוירוגילאהו תויולגה ,תויקלחה
יזכרמ דוסי איה אלא ,החינז הניאו תילוש הניא םג ךכ ,תינמז הניא תונבומה־יאש םשכ

יל תיארנ הניא תחנעפמה האירקה ,רבוחל לש ותדמעמ הנושב ,םלואו .הריציב עובקו

הניא תויטמגינאה םג ןכלו ,ולא םירופיסב תשקבתמה וא הדיחיה האירקה תורשפא
הניא תונבומה־יא לש תיזכרמהו העובקה התוחכונ .תילילשה םתנוכתב יניעב תספתנ
הנבהה יאנתש ,ךכ לע אלא ,תירשפא האירק לכב טסקטה לש ׳תואירקה־יא׳ לע הדיעמ

,ןבומב תונבומה־יא תא רימהל ןויסינל תנווכמה האירקל םימיאתמ םניא רצוי אוהש

תא הנוב יטסירוגילאה שוריפה ןויסינ לש ונולשכש ,תרחא האירק ךרד םינימזמו
.התייווח

תונשמ רקחמה תא קיסעהל התברה ׳םישעמה רפס׳ ירופיס לש תויטמגינאה תלאש

 2ןונגע לש תשרופמה ותמוערת תורמל  -עבק ךרד הכרכנו ,ונימי דעו םישולשהיתמשנ םישעמה רפס לבא ,יתדמל יממ יתמלעה אלו יתוברב יתשחיכ אל ימימ ,יתוברו ירבח׳ 2
.איה תועט אקפאק תא ילע םיריכזמש המו .יל םתוא הדינהש איה יתמשנו יתוא הדמיל דבלב
ףאו גנולדנוורעפ יד ורופיסמ ץוח אקפאק ירופיסמ יתעדי אל םישעמה רפס תא יתמסריפש םדוק

.ידיל אקפאק לש רפס יתחקל אל םינש רשע ינפל יילוח ימיב יתארקש טפשמה ןמ ץוח וישכע
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ןונגע י״של ׳םלוע דעיו ׳ןורחאה סובוטואה׳  -הגשה־יא לש םירופיס ]3
בור ,ליעל הראותש הדמעל דוגינב .אקפק ץנרפ לש וירופיסל םירופיסה לש םתלבקהב

םירופיסכ אלא ,םייטמגינא םירופיסכ ׳םישעמה רפסי ירופיס תא וספת אל םירקוחה
.םחנעפל ךירצשו רשפאש
םירופיסה לש הרוטקורטסב תספתנ הנניא תויטמגינאה ,לשמל ,ןדס בד לש וירבדב
 יטמית דוסי לע תנעשנ אקפק לש וירופיס ןיבל םניב הלבקההו ,םהלש המיתכ אלאהמית הניא ,ןדס תעדל ,המיתה .ןבומו תועמשמ לעב םלוע רדס לש ומויק תואדו ןדבוא

ירוביג תא קר אל תנייפאמ תואדו־יאו הכובמ לש היצאוטיסהו ,ןונגע תריציב השדח
.3׳הלכ תסנכה׳מ לדוי ׳ר תא םג אלא ׳םישעמה רפסי

־יא׳ל ׳םישעמה רפס׳ לש ותונבומ־יא לע תרוקיבה תא סחיימ לייווצרוק ךורב
.תוריציה לש םזינרדומל לגתסמ וניאש ,ארוקה לש ׳תיטתסאהו תישפנה ותושימג
ןמזה תולובג שוטשט :םיילאיר־אל םירושיקב אטבתמ ,לייווצרוק תעדל ,םזינרדומה
לוטיב תועצמאב םוקמה תולובג שוטשט ,םינוש םינמז ןיב הדרפהה לוטיב תועצמאב

םירושיק .םיתמל םייחה ןיב ינורקעה לדבהה שוטשטו םינוש תומוקמ ןיב הדרפהה
םירופיס םניא םירופיסה לבא ,׳תינוציח היבובריע׳ םירצוי םנמא ולא םיילאיר־אל
םיטסקט לא תזמרמה ,ןושלה תרזעב םתוא חנעפל ןתינו ,םיירוגילא אלא םייטמגינא

תא םיריבעמה ),ןונגע לש םירחא םיבתכו םייתרוסמ םיטסקט ,שדוקה יבתכ(םירחא
וז ךרד טקונ םנמא לייווצרוק .4ןבומ קמוע הנבמ לא היולגה תונבומה־יאמ ארוקה
״המילש תפ״ רופיסה חותינ׳ ,ינייפוא חרואב ,ארקנ רמאמה .׳המילש תפ׳ל ושוריפב
.5״׳םישעמה רפס״ ירופיס חונעפל המגודכ

ונניא ׳םישעמה רפס׳ לש םזינרדומהש ,תיתרוקיבה הנעטה דגנכ אצוי לייווצרוק
ליסומ טרבור ,אקפק ץנרפ ,סיו׳ג סמיי׳ג ומכ םיינרדומ םירצוי לש ינוציח יוקיח אלא

,ותנעטל .ןמפוה א״תאו ופ א״א ,לוגוג יאלוקינ ומכ םהימדוק לש וא ,ףלוו סמותו
תישפנה תואיצמל םיאתמה יתונמאה יוטיבה ילכ תא תרצוי תואיצמה תולובג תצירפ

רפס׳ לש ודוחיי .וימדוק הב ורחבש םשכ ,ןונגע הב רחב ולא םימעטמו ,תינרדומה

אוה ,ןהילא וליבקהל ןתינש ,תוינרדומה תוריציה לכמ ותוא לידבמה ,׳םישעמה
הארקש רחא .הדיב התלע אלו אקפאק לש רופס ינפל תורקל ייחתש יתשא השקיב הברה םימעפ
ינא יתמשנ שרושמ וניאש לכו ,יתמשנ שרושמ וניא אקפאק .ונמיה ינזא יתכשמ ףד וא דומע ינפל
םירבדה תא רמא ןונגע .׳םילהת רפס תא ושעש םינקז הרשעכ לודג אוה וליפאו ותוא טלוק יניא
לא ימצעמ ,ןונגע י״ש :הארו  1962.תנשב הכרענש ,ןדס בד לש םישישה ותדלוה םויל הביסמב

 245.ימע ,ו״לשת םילשורי ,ימצע

 31-28.ימע ,ז״כשת ביבא־לת ,רקחמו ןויע ,הסמ :ןונגע י׳׳ש לע ,׳הילוגלגו הכובמ׳ ,ןדס ׳ד 3
 1934.תנשב ׳רבד׳ב הנושארל םסרופ רמאמה

ימע ,ו״לשת םילשורי ,ןונגע י״ש ירופיס לע תוסמ ,״׳םישעמה רפס״ל המדקה׳ ,לייווצרוק ׳ב 4
 1947.תנשב ׳ץראה׳ב הנושארל םסרופ רמאמה 85-74.

ימע ),םש 1״׳םישעמה רפס״ ירופיס חונעיפל המגודכ ״המילש תפ״ רופיסה חותינ׳ ,לייווצרוק ׳ב 5
 1942.תנשב ׳תיזג׳ב הנושארל םסרופ רמאמה 94-86.
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ראשל הרושק וז תויקוח ,-רוזחמה ירופיס לכב תרזוחה תדחוימה תישפנה תויקוחב
.6הביש יעוגעגו הריפכ ,הנומא ןיב טקילפנוקב הניינעו ןונגע ירופיס
׳םישעמה רפסי ירופיס לש תונבומה־יא תא ריאהו ןדס רזח רתוי תרחואמ האצרהב

םהבש ןבומ־אלה :תוידיתע תוריצי לש םיניערג אלא םניא םירופיסה  -שדח רואב

תינורמוש םיבותכה םירפסה םינבומ ,לשמל ,ךכ .רתוי תורחואמ תוריציב שרפתמ
תוכזב וניא םירופיסה לש יתונמאה םכרע .׳םניעו ודיע׳ב םימודקה ןושל ךרד ׳תורנה׳ב

,ןונגע תריציב םיללוחמ םהש ךפהמב אלא ,תוריצי יניערג אלא םניא ירהש ,םמצע
תיטסילאיר תונמאנ לש אופק דסמ רורחש  -לודג יתונמא גשיה וב האור ןדסש ךפהמ
םירופיסה לש וז הנבה עקר לע .תישפנ תמאל תימינפ תונמאנב ותרמהו תואיצמ יקוחל
םירבד ,ןונגע תריציב רז עטנ ׳םישעמה רפס׳ב תואורה ,תויתרוקיב תוסיפת ןדס החוד

)ןוסלנצכ לרב(ןמאה לש הסירפאק ),ץישפיל מ״אר( הניש ךותמ םירמאנה םילטב
.7אקפק לש יתנפוא יוקיחו
תונשרפה ךרד תא םיכישממ 'דנאב דלונראו 8לזרב ללה לשמל ומכ ,םיפסונ םירקוח

חונעפה תורשפא יבגל ןה ,ויתוסיפת תא םילבקמו לייווצרוק ביצהש תיטסירוגילאה
ילרוטקורטסה רושימה תא רשוק דנאב .םהלש יטמיתה ףונה יבגל ןהו םירופיסה לש
ירופיסב יוצמל דוגינב ,וירבדל .רוריבב םיינשה ןיב ןיחבהל ילבמ יטמיתה רושימל

,ןכלו ,תומייק ןיידע תרוסמהו הנומאה ׳םישעמה רפס׳ לש יטמיתה םלועב ,אקפק
תויהל םילוכי םינמסמל ,אקפק לש ויתוריציבכ אלש ,םהלש תילרוטקורטסה המרב

הנומאה .תוקצומ תויתרוסמה היתויואדווש ,תרכומ תוברתב םינגועמה םינמוסמ
,רופיסל רשפ לש ומויק ,תבייחמ ףא ילואו ,תרשפאמ םלועל רשפ לש ומויקב תיתדה
.ויתוינכתב הזה רשפה תנפצה תא רשפאמ תרוסמה םלועו

םלושמ ,לייווצרוקכ םירקוח לש תיטסירוגילאה םתונשרפ תא רקבמ דקש ןושרג
דוגינב ,לבא ,יומסה לא יולגה ןמ איה םג העיגמ ׳רקפה׳ל ולש ותונשרפ .ןדסו רנכוט
אלא ,ןפצומו יעמשמ־דח רשפ לש ויוליגל רתוח וניא דקש ,תיטסירוגילאה תונשרפל
ןילמוגה יסחימו דחאכ יומסהו יולגה רושימה ןמ רופיסה לש ותועמשמ תא תונבל שקבמ

וירופיסבכ אלש ,׳םישעמה רפס׳ ירופיס לש םבורב ,ותעדל .םיינשה ןיבש םיבכרומה

וניא ׳יומסה ישוגירה רופיסה׳ו ,וכרוצ יד שמוממ וניא יולגה טסקטה ,אקפק לש

קבאמב ןקיפאה׳ ,לייווצרוק ׳ב :הז ןיינעב האר ,ליעל וניוצש לייווצרוק לש וירמאמ ינשל ףסונב 6

 268-230.ימע ),םש( 'המוגפ הפוקתב ןמזה םע

יפ־לע בתכנ רמאמה 59.־ 52ימע  3),הרעה ,ליעל(ןונגע י״ש לע ',םישעמה רפס ןינעל' ,ןדס ׳ד 7
.ח״ישת תנשב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ןדס אשנש האצרה

 1972.ןג־תמר ,הוושמ רקחמ :אקפקל !ונגע ןיב ,לזרב ׳ה 8
A. Band, Nostalgia and Nightmare: A Study in the Fiction ofS.Y. Agnon, Berkeley 1968 9
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אוה ׳םישעמה רפס׳ ירופיס לש תויטמגינאל ןעטש ,דיחיה רקבמה .0,ונממ עמתשמ
לאומס תוריציל ןכו(אקפק ירופיסל השדח תירנא׳ז הרדגה עיצמ ץלוה .ץלוה םהרבא
,׳חותפה לשמה׳  -׳םישעמה רפסי ירופיסלו )םירחאו ןוסק׳ג ילריש ,וקסנוי ןי׳גוי ,טקב

תוסחיימ ןמטסיא לש ויתונחבה .חנומל ןמטסיא דרא׳ציר לש ותרדגה לע ךמתסמו
היצטניירוא ארוקה ןמ ענומ ׳חותפה לשמ׳ה :יתדיח טסקט לש תונוכת ׳חותפה לשמ׳ל

תומאתה לש הרדס תולעהל וילעו ,ןווכמב דרטומ ארוקהש ,ךכ ןועט רמוחה ;הריהמ
לש טקאב ארוקה תא ףתשמה ,יתורפס ׳ךאשרור םתכ׳ ןיעמ אוה טסקטה ;תוירשפא
תחנה  -׳חותפה לשמה׳ לש תפסונה ותנוכת .יעמשמ־דח רשפ ול קפסמ וניאו ,הריציה

יבגל םג רתויב תיתייעב יל תיארנ ,היהיש לככ ןווגמו חותפ ,ירסומ לשמנ לש ומויק
תובכרומ ןיבל תויטמגינא ןיב הנחבהה ,ךכ לע ףסונ .׳םישעמה רפס׳ יבגל םגו אקפק
טסקטהש תולאשהש ,וירבדמ ןיבהל ןתינ םיתיעל ;היד הרורב הניא ץלוה לש וירבדב
;םייפולח םינעמ המכ ןיב עירכהל רשפא־יאש  -םיתעלו ,הנעמ אלל תולאש ןה ררועמ

תויועמשמ לש ,ביצי־אל ןכלו ,לבגומ־יתלב יוביר תרציימ האירקהש  -םיתעל
תונומטה ,תויועמשמ לש ,לבגומ ךא ,בכרומ יוביר תפשוח איהש  -םיתעלו ,טסקטל
תאז לכבו ,׳חותפ לשמ׳כ ׳תרחא תילט׳ רופיסה תא ץלוה ןייפא םדוק רמאמב ".וב
לש היומסהו הביציה התועמשמ תא ףושחל ,ותעדל ,ןתינש ,הלוע הריציל ושוריפמ
תורמלש ,אופא הארנ .13׳המילש תפ׳ רופיסל תינשרפה וכרד םג איה ךכו ,12הריציה

ירופיסל סחייתמ וניא ץלוה ,׳חותפה לשמה׳ לש תויטמגינאה תונוכתה לע הרהצהה
.תויטמגינא תוריצי לאכ ׳םישעמה רפס׳

םניא ׳םישעמה רפס׳ ירופיס  -תיעמשמ־דח היגוסב קנבדנז ןועמש לש ותדמע
תילרוטקורטסו תיטמית תומוד לש םינוש םיטביה תורמל ,ןכל .םייטמגינא םירופיס
,םותס יובמל ליבומה עסמה לש תיוויטרנה תינבתה תורמלו אקפק ירופיס ןיבל םניב
םינוש  -׳ירפכ אפור׳ו ׳הריטה׳ ומכ םירופיסלו ׳םישעמה רפס׳ב םירופיסל תפתושמה
ירופיסבש ,ךכ לע עיבצמ קנבדנז .אקפק לש וירופיסמ םדוסיב ׳םישעמה רפס׳ ירופיס

רופיסה תליחתב עיפומ וניא יעבט־לעה ,אקפק לש וירופיסבכ אלש ,׳םישעמה רפס׳

הרמהל תנתינ יתלבו תישממ הדבוע ונניא יעבט־לעה ךכמ האצותכ ;ופוסב אלא
הקמנהב קמונמ ךכיפלו ,רוביגה לש יתעדות רצותכ ספתנ אוה אלא ,יודבה םלועב
לש וזמ הנושב  -׳םישעמה רפס׳ב םירוביגה לש םתמשא ,ךכ לע ףסונ .תיטסילאיר
תחכש ,תווצמ לוע תקירפ ,תויוויסאפ :בטיה תרדגומ  -אקפק לש וירופיסב םירוביגה
־יתלבה םירופיסה תינבתל תוינורקע תורעה המכו םישוריפ ינש ,רופיסב יומסו יולג׳ ,דקש ׳ג 10
 150-89.ימע  1976,ביבא־לת ,ןונגע לש רופיסה תונמא ',ןונגע לש םייטסילאיר
 333-298.ימע (1973),ד ,תורפסה ,׳ןומע י״של "םישעמה רפס״ל חתפמכ חותפה לשמה׳ ,ץלוה ׳א 11

 518.ימע (1971),ג ,תורפסה ,״׳תרחא תילט׳׳ב םינויע :שלושמה לוליחה׳ ,ץלוה ׳א 12

ימע (1971),ג ,תורפסה ,׳ןומע י׳׳של "המילש תפ״ב םינויע :הרז הדובעל תומלשמ׳ ,ץלוה ׳א 13
311-295.
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ךילהתב תנגועמ המשאה .היפלכ תוירחאלו הליהקל תובוחל תורכנתהו הרותה
 אקפק תוריציב תמייק הניאש ,הווקתל חתפ תחתופ תירוטסיהה הסיפתהו ,ירוטסיה,ירוטסיה קתנ אלא ,אקפק לצא ומכ ,טלחומו יזיפטמ קתנ וניא קוחה ןמ קתנהש ןוויכ

ומויק .דיתעב ןוקית לש תינורקע תורשפא חינהל ןתינ ,תובאה רודב םייק היה אלש
ןתינש ,יוויטקייבוא הדימ הנק רצוי ,םיבר ידי־לע שטננ םא םג ,עודיו ביצי קוח לש
,בוש  -׳םישעמה רפס׳ב :תאז השיחממ ןמזה תסיפתו ,דיחיה לש ונולשכ תא וב דודמל

,םירוביגה לש יוויטקייבוסה םנמזו ,יוויטקייבוא ןמז םייק  -אקפק תוריציבכ אלש
התרפה תאו התשיטנ תא ראתמה ,רופיסה ןיב חתמ רצונ .וב שגנתמ ,ןמזה לכ םירחאמה

המיתה תא הלעמ הלש תוידומלתהו תויארקמה תויצטונוקבש ,ןושלה ןיבל ,הרותה לש
התומ לעש ,הנירטקודל רשקה תא השיגדמו ,לאה תשיטנ לע יופצה שנועה לש הרורבה

הדמעממ הנושב ,׳םישעמה רפס׳ב תונבומה־יא לש הדמעמש ,אצוי ןאכמ .תננוקמ איה

־יאל תמדוק םג תונבומה  -דבלב ינמז דמעמ אוה ,אקפק לש תויטמגינאה ויתוריציב
.4,המוקמ תא תספות םגו תונבומה
םינימזמה םירופיס לאכ ׳םישעמה רפסי ירופיס לא תירקחמה תוסחייתההש ,יל הארנ

ןבומב םתונבומ־יא תא הריממו םהב עלבומה רשפה תא הגישמה ,תחנעפמ האירק
.תיטתסאה םתמצוע תא ןהו םירופיסה לש םתועמשמ תא ןה הצימחמ ,ירוגילא
םתאירקש ,םירופיס םתוא לע תכמסנ ץבוקה ירופיס לכ לש םתוחנעפתה לע הנעטה
,טסקטה לש תונושה ויתודיחי תא הכותב תדגאמה ,תירוגילא הנבה תינבת הלעמ םנמא
םירחא םירופיסב ,ךשמהב תוארהל הסנאש יפכ ,לבא .׳המילש תפ׳ רופיסה ,לשמל ,ומכ

הלוכי הניא תיטסירוגילאה האירקה  -׳ןורחאה סובוטבאה׳ב ,לשמל ,ומכ  -ץבוקב

םירופיסה לש םתונבומ־יאו ,תוקפסמ־אלו רתויב תויקלח הנבה תוינבת אלא עיצהל
ןועטל ןתינו ,םייטמגינא םירופיס םה ולא םירופיס תוחפלש ,ןועטל ןתינ .תקלוסמ הניא
רופיסל ותוא םיכפוה דדובה רופיסב םינבומ־אלה םיקלחהש םשכ :רתוי הבחר הנעט םג

םייטמגינאה םירופיסה םג ךכ ,וזכרמב תדמוע תונבומה־יאש רופיסל ,יטמגינא
תדמוע תונבומה־יאש ץבוקל ,יטמגינא ץבוקל ,םתורבטצהב ,ותוא םיכפוה ץבוקבש
.וזכרמב

הרואכל .ילטנט ךלהמ אוה ׳םישעמה רפס׳בש םייטמגינאה םירופיסב האירקה ךלהמ

,היולג הנבה תינבת לש הרדעה :תיטסירוגילא ,תחנעפמ האירק םירופיסה םינימזמ

־יא תא רימהל הסנמש ,האירק רבע לא חרכהב ארוקה תא ףחוד ,תואיצמ תיומד
לש הפופצ תשר ,ךכ לע ףסונ .ןבומ לש תעלבומ תינבתב הכיבמהו הקיעמה תונבומה

,תורוקמל םיילאוטסקטרטניא םירושיק ,םינומיז ,תוינושלו תויתלילע תולובקת
תא םינווכמה ,םירורמת לש תכרעמכ תשמשמ המודכו םירכומ םילמס ,םינועט תומש

םג .רופיסל ירוגילאה רשפה תא ,םתרזעב ,ןנוכלו תוסנל ותוא ׳םיתפמ׳ו ,ארוקה
S. Sandbank, After Kafka: The Influence of Kafka's Fiction, Athens (USA) 1989, pp. 95-111 14
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לוכי אוה ןיאש ,ארוקל תוזמרמ שרדמה ןמ םילשמל תויזולאה םגו םולחל תומודה

לא םולחה ןכותמ ותאירקב רובעלו תוסנל וילע  -םטושפכ םירבדה תא לבקל
הסנמ ,יתדיחה טסקטה ארקנ המש לעש ,הדיחב ומכ .לשמנל לשמה ןמ ,ויתונויער
ןיבל טסקטה לש תנבומ־אלה םיגשומה תכרעמ ןיב רושיק ךרד ׳ןורתפ׳ל עיגהל ארוקה

האירקה ,הדיחל דוגינב ,םלוא .15יולגב וב העיפומ הניאש ,תרחא םיגשומ תכרעמ
ןהיניב סחיהו תודיחיה תועמשמ ;שקובמה ׳ןורתפ׳ה תא תקפסמ הניא יתדיחה טסקטב

ןבומ־אלה רצויש ,הדרחו םינוא־ןיא לש תומייאמה תושוחתה הדיחב .םיררבתמ םניא
ןוחצנ תושוחתב תופלחתמ ),תמויו המוחה ןמ קרזיי  -הדיחה תא סופידא רותפי אל םא(

רחא רוזיחה ;)ךלמל היהיו ריעה לא סנכיי  -רותפי םא(ןורתפל העגהה םע הטילשו
תבהבהמ׳ ,תאז תמועל ,יתדיחה טסקטב .רדסה םע םיאושינב הדיחב רמומ '6סואכה
ךלהמ םנמא אוה ילטנטה האירקה ךלהמ .ינמז בלש וניא סואכה רחא רוזיחה  -׳םוהתה

וניא ארוקה ,סולטנט לש ובצממ הנושבו ,הרקע תוליעפ הניא תוליעפה םלוא ,לכסתמ
איה ;ארוקל החונ הניא ,הילע רבגתהל רשפא־יאש ,תונבומה־יא .תוקיר םיידיב רתונ
ילטנטה יותיפה ;תואצמתה־יאו הטילש־רסוח ,םינוא־ןיא לש תושוחת תרצויו הכיבמ

.בושו בוש ארוקה תא לכסתמ ,ףכה ןמ רידת קמחתמה ,רשפ גישהלו תוסנל רזוחה
תייווח תובצעמ לוכסתו תורז ,הכובמ ,הנבה־יא ,םינוא־ןיא לש ולא תושוחת ,םלוא
ךרדו ;׳םישעמה רפסי ירופיסב רוביגה לש ותייווהל ,תובר תוניחבמ ,הליבקמה האירק

לש ותייווהל ארוקה ברקתמ ,ותאירק תא הוולמה ,הגשהה־יא תייווחל תועדומה
.הדי־לע ראומו התוא ריאמ ,רוביגה
ולא תא םג ,׳םישעמה רפס׳ ירופיס לכ תא אורקל ןתינ ץוליא לש תרחא וא וז הדימב

־יא תא רימהל תרתוחה ,תחנעפמ האירקב ,קהבומב םייטמגינא םירופיס יל םיארנה

לש וירופיס תא םג ךכ אורקל ןתינש םשכ ,ירוגילא ןבומב םירופיסה לש םתונבומ
הארנ .תמלוה האירק איה םא אלא ,תירשפא איה וזכ האירק םא הנניא הלאשה .אקפק

רקיעמ תמלעתמ ןבומ־אלה לש ותועמשממו וחוכמ ,ותוחכונמ תמלעתמה האירקש ,יל

,ןכ םא ,הנניא םירופיסה יבגל הלאשה .ומצע טסקטה לש ותועמשמו וחוכ ,ותוחכונ
תוניינעמו תובכרומ המכ דע אלא ,ןבומ־אלה לש ומויק תא לטבל תונשרפה הלוכי םא

ןמור לש ויחנומב(תשמממ איה המכ דעו ,טסקטל וזכ תונשרפ הדימעמש ,תויועמשמה

תיטסירוגילאה האירקה .ןתוא הצימחמ וא  -תויטתסאה ויתויוכיא תא )17ןדרגניא
,שרד לש תרטוטח ןיעמכ תיארנ תונשרפה ;תבזכאמ ,דקש ריעמש יפכ ,םירופיסב
: R.D. Abrahams, 'Introductory Remarks to a Rhetorical Theory ofלשמל ,האר 15
Folklore', Journal of American Folklore, 18 (1968), pp. 143-158; E. Kongas Maranda,
15-16 .'Theory and Practice of Riddle Analysis', ibid., 48 (1971), pp

 150.ימע ),םש1סמהרבא 16
R. Ingarden, The Cognition of the Literary Work of Art, Evanston 1973, pp. 168-394 17
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לש ותולדב הלקלקה תא הלות דקש .התוא אשונ וניאש ,יולג טסקט לע תבכרומה
״יולגה״ .יומסה תבוטל הטונ ״רקפה״ רופיסב טסקטה יגוס ןיב סחיה׳ :יולגה טסקטה
ןושארה ןיא ינשה דבורה לש טרופמ ףושיח אללו ,ומצעל־אוהשכ ,לוכיבכ ,םייק וניא

םילימב ] [...ילאוטקלטניא אוה טסקטה לש רוזחישה ךילהת .תעדה לע לבקתמ
הבזכאה תשוחתש ,יל הארנ .18׳וכרצייד שמוממו טרופמ וניא יולגה טסקטה :תורחא

האירקה לש התמאתהייא לשב אלא יולגה טסקטה לש ותולד לשב אל תרצונ
ןבומב תונבומה־יא תא רימהל הסנמה האירק .׳םישעמה רפסי ירופיסל תיטסירוגילאה

,תעלבומ רשפ תינבתל תולפטב יולגה טסקטה לש ויתויועמשמ תא תספותה ,ירוגילא
תשמממ הניאו ,טסקטה לש ויתויועמשמ תא הצימחמ חרכהב ,גישהל הסנמ איה התואש

תא הלעמה ,יולגה טסקטה אוה רקיעה ׳םישעמה רפס׳ב .תויטתסאה ויתויוכיא תא
,תועלבומה רשפה תוינבת ןה לפטהו ,ןבומ־אלה לש הקיעמהו תרערעמה ותוחכונ
הדרחה תייווח אוה רקיעה ;ירוגילא ןבומב ןבומ־אלה תא רימהל האירקל תועיצמה
,הנבה־יאו שעמ ןולדח ,הטילש ןדבוא לש תימולח היווהב יורשה ,רפסמה לש הקוצמהו

שעמה ןולדחל ,הטילשה ןדבואל תוביסה תא תשרפמה ,היווחל הקמנהה אלו
.הנבהה־יאלו

־גינא םיטסקט ׳םישעמה רפס׳ ירופיסב האורה ,האירקה ךרד לש היתונורתי תא
.׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב תוננובתהה ךרד תוארהל הסנא ,םייטמ

ןורחאה סובוטבאה ]ב[

תובכרומ ,תוידוזיפאה תויטסהש ,דנאב ריעמ ׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסל ושוריפב

,ךכל םימרוג הרכהה יעותעתו בחרמה יקוח תרפה ,רפסמה לש ותוישיא
ינשרפ ןוויכ עיצמ אוה ,תאז םע .תקפסמ הניאו הלק הניא רופיסל היצטרפרטניאהש
ךילהת הוולמה ,תרכונמה ,תיטויסה השוחתה תא גיצמ ׳ןורחאה סובוטבאה׳  -רופיסל

תומימת לש רוקמ לאכ תיבה לא הרזחל ןויסינ ,תישפנ תורהטהל ןויסינ לש
;הרואכל תומיתסב ׳ןורחאה סובוטבאה׳ לש ותומיתס תא ספות טהב בקעי ".תויטנתואו
אצמנ ,רופיסב קימענ םא הנהו׳ :םות דע רופיסה תא תראבמ תינשרפה האירקה ,ותעדל

סבכל רפסמה לש ונוצר .׳״ולודיג עקרקל״ בושל ונרפסמ תונויסינל הרורב תוילמס וב
;תרוסמה תא גציימ ,ודיב עייסל הסנמה ,ןקזה בסה ;רהטיהל ןוצרה אוה תנותוכה תא
רפסמה :הרורב תוילמסהו׳  -׳ט י״ש ׳ר ,ןונגע לש ירוקמה ומש אלא וניא טירש לש ומש

.20׳אושל ךא  -ןונגעל ותויה ינפל ,וירוענ תפוקתב ותרזחב רזעיהל וא רוזחל הסנמ
 112.ימע  10),הרעה ,ליעל(דקש 18

 206-204.ימע  9),הרעה ,ליעל(דנאב 19
 150.ימע ,ב״כשת הפיח ,ארקמ ינויע :זזה םייח ,ןונגע י״ש ,טהב ׳י 20
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שיפ־לארה .סלפ הידידיו שיפ־לארה ׳א םיכישממ טהבו דנאב לש תינשרפה םכרד תא

הירוטסיהב םיכרד תשרפ לע דמוע רפסמה :ותוילמס תא שרפמו ,םולח רופיסב האור
. 21׳םילשוריב רזו שובשב רז׳ אוהו ,םיינרדומה םינמזה ןיבל תרוסמה םלוע ןיב תידוהיה
',רשקמה טווד׳ה תא שפחל שי ׳םולחכ וא הדיחכ ומצע גיצמ׳ה רופיסב םגש ,ןייצמ סלפ

תיעקרקב ץפחה לש יומידה ןמ .הדיחה תא חנעפל ,םולחה תא רותפל ושוריפב הסנמו

קיסמ אוה ׳השודיחב הנבלהשכ ירשת ילילב גד לש ורועכ קיהבהש׳ ,היליתפה
.רהטיהל ןוצרה תא למסמ תנותוכה תא סבכל ןוצרהו ,הבושת ימיב תשחרתמ הלילעהש

ךרדב ,דיתעל יוכיס םג אוהש( רבע ןיבל רכנתמו לטלוטמ הווה ןיבי ענ רופיסה
רשגה .הבושתה בטוק תא תלמסמ רבעה לעו ׳אבא תיב׳ לע תונעשיהה ;׳הזמ )הבושתה

לש ושוריפ לע ךמתסהב .םלועל םלועמ רבעמה תא למסמ אוהש םושמ המיא ררועמ
בייחתמ הז ירה הלטבל ובל הנפמהו ידיחי ךרדב ךלהמה׳ רמאמל הרונטרבמ הידבוע ׳ר
הרות ירבדב אוה בשחמה  -ךלהמל ןחבמכ ידיחי ךרדב הכילהה תא סלפ ספות 22׳ושפנב

לש הבית״ םע אבא תיב תרכזה׳ תורמל ;ןחבמב דמוע וניא רפסמה .ושפנב בייחתמ וא

תורמל ,׳דחאכ ״תיב״ה ןוחטבו השודקהו רבעה חירמ הב שיש ,ובש ״ןבל ילכ
הבושתל יונפ וניא ובל  -תמה ונקז םע השיגפה תורמלו רשגל ובל רתסב ותוכשמיה

תויועמתשהה תא שיגדמ סלפו ,סובוטואל תוניתממה תורענל אלא ,תוחילסלו
,סלפ ריעמ ודכנ תבוטל בסה לש ותוברעתה לע .תיפוקזה הרענה רואית לש תויטוראה

,היחה תואיצמה םע תושדוקמב קיזחמו תונשונב לגודה ,תמה ןקזה לש ותומיע׳ש
םלועבש רחשה רסוח תא ריבגמ ,״הזה םלוע״  -התילכתו התייווה לכש ,תינוליחה
אלש איה תנווכמ תאז הצמחה׳ש ,ריעמ אוה סובוטואה תצמחה לע .׳אקווד ילאירה

סלפ .רוביצה ןמ שרופ תניחבב אוה רפסמהו ,׳!הבושתה  -הבישה הצמחוה .תעדמ
לש ותבושת םילעונה םירבד ׳ה׳כ ,רפסמה דגנכ םיאבה ,םדאה ינב תשמח תא שרפמ
.24רפסמל ןוועו ןווע לכ סחייל הסנמו 23׳םדא

האירקה הלעמש קמועה תוינבתל הבר הדימב המוד ,סלפ עיצמש קמועה תינבת
:׳תרומזתה׳ רופיסב ,לשמל ,ומכ  -׳םישעמה רפס׳ב םירחא םירופיסב תיטסירוגילאה
הבושתה תשקב לומו ,םיארונה םימיב הבושת תושעל שקבמ רפסמה םירופיסה ינשב
חוכ אוה ׳ןורחאה סובוטבאה׳בו הריציה חוכ אוה ׳תרומזתה׳בש ,דגנתמה חוכה בצינ
ימע , 5-4 (1974),תונשרפו תרוקב ,׳יתאוושה ןויע :ןונגע יבתכב םלוחכ רפסמה׳ ,שיפ־לארה ׳א 21
10-5.

.א ,ג ,תובא ,הנשמ 22
תוגהנמ רפס :םיארונ םימי ,ןונגע י״ש :ורפסב םירבדה תא איבמ ןונגע .ם״במרל הבושת תוכלהמ 23

,םיתניבש םימילו םירופיכה םוילו הנשה שארל תוחילסהו םימחרה ימיל תודגאו תושרדמו
.אמק ימע ,ז״טשת םילשורי
, 7חיש ילע /ןונגע י״של ״ןורחאה סובוטואה״ב תרזוח האירק ,העיגפ רעצו הצמחה דחפי ,סלפ ׳י 24

 42-35.ימע (1979),
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ינפב בצינו הבושתל תורשפאה תא ץימחמ ,םיפיעסה ינש לע חסופה ,רפסמה .ןימה

תונשרפב םג ומכ ,׳תרומזתה׳לו ׳ןורחאה סובוטבאה׳ל תונשרפב .ןוילכ לש םויא
םלוק לע תיטסירוגילאה שוריפה תינבת תנעשנ /םישעמה רפס׳ב םירחא םירופיסל

םירשק רחא תוקחתהה ,םנמאו ;טסקטב םיזמרנה תורוקמה לש יוויטטירוטואה
,המגודל .סלפ לש ותונשרפ תא קזחל הלוכי תורוקמה םע םיפסונ םיילאוטסקטרטניא
השעמה ,דחא דצמ ;רפסמה לע םילעופה ,םירתוסה תוחוכה לע זמרמ תנותוכה סוביכ
:יטוראה ףחדל זמרמ אוה ,רחא דצמו ,הבושתלו שפנה תורהטיהל ילמס השעמ אוה
.םירצממ לארשי ולאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב :אביקע ׳ר שרד

םינטק םיגד םהל ןמזמ ה״בקה םימ בואשל תוכלוה ויהש העשב ,ושע המו
םהל תותפושו ןהילעב לצא תוכילומו ,םיגד הצחמו םימ הצחמ םיבאושו ןהידכב

ןתוא תוציחרמו ןתוא תוליכאמו ,םיגד לש תחאו ןימח לש תחא תורדק יתש
.25םיתפשמה ןיב םהל תוקקזנו ןתוא תוקשמו ןתוא תוכסו
יל םמחל ידכ הרידקה תא הילע תופשל׳(שרדמה ןיבל רופיסה ןיב תינושלה הבריקה
לש ןתונקדצ תא אקווד ואל הלעמ )׳ןימח לש תחא תורדק יתש םהל תותפוש׳  /׳ןימח
םיפרטצמ .התוא ולטיב ובש ןפואה תא אלא ,הערפ תרזג תא ןהישעמב ולטיבש ,םישנה

םימה םומיח ומכ ,םיגדה .רופיסה תחיתפב ןהו שרדמב ןה םיעיפומה ,םיגדה םג ךכל

דצמו ,ןוירפה למס םה דחא דצמ  -םינפ יתשל םה ףא םישרפתמ ,תנותוכה סוביכל
ירבדמ םישרופש ןויכ א״נב ףא םיתמ דימ השביל ןילועש ןויכ םיבש םיגד המ׳ ,רחא

דצמ :טירש תיבב רוקיבב םג תרכינ תרתוסה תוליפכה .26׳םיתמ דימ תוצממו הרות
תודישה לעב ,׳םימותי יסכנ לע סופורטיפא׳ו ׳אבא לש ובהוא׳ אוה טירש רמ ,דחא

לע תולעל םידקמה ,טירש רמ ,רחא דצמ ;ןבל ילכל ,תומוגפה יכ םא ,תולופכה
,תכייחמה תבה .םינושארה ויאושינמ ותב לש הליג תב ,הריעצ השיאל יושנ ,ובכשמ
,תוחונ יא רפסמב תררועמ ,תונטקה היניעמ תוקיהבמ ׳קרקרי רוא לש תויציצ יתש׳ש
וגהנמ תא ול ריכזתו ,ןטק דלי לאכ אלא רגובמ רבג לאכ אל וילא סחיתתש ששוח אוהו

תוליפכה התוא .הריעצה ותלכ ןיבל טירש רמ ןיב גוויזה לש וירפ ,היחא תלימ םויב
דצמו ,׳התיבה רוזחל׳ הנורחאה תונמדזהה אוה סובוטואה ,דחא דצמ :סובוטואב תרכינ

תיפוקז תינידנולב התוא׳ םע דחוימבו תורענה תעיס םע שגפמל םוקמה אוה ,רחא
השובל איהו ןטמל תורותסו ןתיעצמאב תותמוצמו היתופתכ לע הל תויולת היתוצווקש

םג תפקתשמ תוליפכה .27׳הל םיפי םיסנכמש תעדויש הריעצו האנ תלעופכ םיסנכמ
 54).ימע ,ןאנש(בי ,א ר״ומש 25
.ב״ע ג ז״ע ,ילבב 26
םילשורי ),ו ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ(הארנו ךומס ,׳ןורחאה סובוטבאה׳ ,ןונגע י״ש 27
.רמאמה ףוגב םינמוסמ ךרכה ןמ תואבה תואבומל תומוקמה יארמ  110.ימע 1953,
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סובוטבאה׳( תוצח רחא הז םע הז םירפסמה ץראהו םימשה לש תיטסימה הנומתב

ץראל )ה״בקה( םימשה ןיב גוויז לש םיילבק םירואתל המודב ) 112ימע ',ןורחאה
).28הניכשה(

 ויניעב םותס ראשנ ושוריפ תורמלש ,ריעמ סלפש  -םדאה ינב תשמח לש םרשפ,אסוד ןב אנינח יבר לע רפוסמ .שרדמל ילאוטסקטרטניאה רשקה ךרד אוה ףא ררבתמ

וניא אוה לבא /םדא ינב ׳ה ול ונמדזנ׳ הליחת .םילשוריל תתוסמ עלס תולעהל שקיבש

,׳םדא ינב תומדב םיכאלמ השימח ה׳׳בקה ול ןמיז׳ ךכ רחא .םהל םלשל ןוממ אצומ

,תרשה יכאלמ .29שדקמה תיבל ועלס םע עיגהל ול םיעייסמ םה ךרד תציפקבו
תשמחכ םדאה ינב תשמח לש םיוהיז ;עשרה תא שונעל םג םילוכי ,קידצל םיעייסמה
תונמדזהה תא ץימחהש רחאל ,םהינפמ רפסמה לש ותמיא תא ריהבמ תרשה יכאלמ
.בושל הנורחאה

הבזכאהו ,בזכאמ ןוויכ אוה סלפו שיפ־לארה ,טהב ,דנאב םיעיצמש ינשרפה ןוויכה

תודיחי לבא ,טסקטה תודיחימ קלח םנמא תשרפמ היצטרפרטניא ,תישאר .הלופכ
עודמ ?הנוכמל עיגה דציכ ?רזומה ץפחה לש וביט המ .ןתונבומ־יאב תורתונ תורחא

סובוטואה לש ורשפ המ ?ויתונולח תא הנומו טירש רמ לש ותיב תא רפסמה בבוסמ
ול הפיסומו התרבחמ םישנאה תשמחמ דחא לש וניע הנטק עודמ ?עסונ וניאש ,ןשיה
אלש  -׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסל תמייקה תיטסירוגילאה תונשרפהש רבתסמ ?ןח
תינבת הגיצמ  -׳םישעמה רפס׳ב םירחאה םירופיסה ןמ המכל תיטסירוגילאה תונשרפכ

׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסל תעצומה קמועה תינבת ,תינש .הנבה לש רתויב תיקלח
,םיראתמו םירזוח ׳םישעמה רפס׳ ירופיס .דחוימב תבכרומ הניאו דחוימב תקתרמ הניא

תונשרפה ;םישעמה ןולדח לש תונבומה־יא תאו הקמנהה רדעה תא ,בושו בוש
ביצה ׳המילש תפ׳ל ושוריפב .ןולדיח ותוא תקמנמו תרזוח ,הניבמו תרזוח תחנעפמה

ידי־לע קמונמ שעמה ןולדח  -תרזוחה קמועה תינבתל לדומה תא לייווצרוק
תימינפה תודגנתהה ןיבל ,תיתד וא תיתרבח ,תיכרע העיבת ןיבש ישפנה טקילפנוקה
תעדל .ןשרפל ןשרפמו רופיסל רופיסמ תונווגתמ תימינפה תודגנתהה לש היתוביס .הל
אוה ׳המילש תפ׳ב תיכרעה העיבתל תישפנה תודגנתהה לש הרוקמ ,לשמל ,לייווצרוק

הימונוטבאל ותקושתב׳ו רוביגה לש ׳המילשה ותויכונאב ,ותקושתב ,ותריציב׳
רופיס ותואב רוביגה לש תישפנה תודגנתהה תא וקמינ םירחא םירקבמ ;30׳תימצע

רמאמ׳ ',אשת יכ׳ תשרפ ,שדח רהוזב ןכו ,ב״ע ולק בייח רהוזב ןכו ,ב״ע הפ ב״ח רהוזב לשמל האר 28

.ילא דובכ םירפסמ םימשה רומזמה רואיב

.םישרדמה ינשל יבל תמושת תא הנפהש ,ןאנש רודגיבא ר״דל הנותנ יתדות .א ,א ר״הק 29

 93,91.ימע  5),הרעה ,ליעל(לייווצרוק 30
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ה ייותיפ ,'3באה תוכמסב דרמ  -תופסונ תוקמנהב

ש ,החינמ תונשרפה .34הרז הדובעל בלה תייהנו
ןתינ הדימ התואב ;טקילפנוקה תא רותפל תלוכיה

עפל תלוכיה רסוה לש ויוטיב אלא וניא טקילפנוקה

וישעמ ןולדחל תרוקיבה לש םיפלחתמה םירבסהה

רפסמהש אלא ;ומצע ולש םיכרפומה ויצורית תא

תאצמ וליאו .יל יתשקיב ץורית׳ש ,עדוי ׳םישעמה

) 134ימע ',םיינש יפי(
קר אל תבזכאמ תיטסירוגילאה תונשרפהש ,הארנ

א ,דנאב לש ותנעטכ ,ןבומל ןבומ־אלה תא ךופהל

ונבומ־יאב ,יולגה טסקטה ׳םישעמה רפסי ירופיסב

לוכ ץבוקה תאירקב דחוימב רכינ רבדה .ירוגילאה

הליפאמ ,םישענ םניאש ,םישעמה לש תנבומ

ק איה םיתעלש  -תימולחה היווהה לש תוילנויצרה

בסהל ןויסינ לכמ הקזח  -תמייאמו הקיעמ ,הדרח

אירק לש היתונורתי לע דומעל ןתינ דחאה רופיסה

ו התוננוכתה אשומ אלא התלשכמ

*

ןימח יל םמחל ידכ ,הרידקה תא הילע תופשל תוליתפה תנוכמ תא יתקלדה
.טפנ הב ןיאו הנוכמה תא קילדמ התא הרמאו יתנכש התאר .יתנתכ תא סבכלו

היוסיכ תא יתקליס .הדבכ איה ירהו הנוכמב טפנ ןיאש הרמא ךאיה יתהמת
לש ורועכ קיהבהש ,התיעקרק לע והשמ אלא םש ןיא ,רבדה ןוכנ תמאש יתיארו

) 108ימע ',ןורחאה סובוטבאה׳( .השודיחב הנבלהשכ ירשת ילילב גד

,תאז לכבו ',ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסה תחיתפב שחרתמ ונניא יעבט־לע רבד םוש
,םואתפ הצצש ,הנכשה העדי הז דציכ .רואיתב תבהבהמ ,הדירטמ ,הקד תוילנויצריא
המת וניאו ,התעידי תאו הנכשה לש התעפוה תא קמנמ וניא רפסמה ?הנוכמב טפנ ןיאש

.טפנה רדעה םע בשייתמ וניא הנוכמה דבוכ  -רחא ןיינעל תבסומ ותהימת ;ןהילע
B. Hochman, The Fiction of S.Y. Agnon, Ithaca 1970, pp. 158-184 31
ןדס ד וכרע ,וירפסו רפוסה לע םירבד :יש ןונגעל ,״׳המילש תפ"לע שוריפל תורעה' ,רגניול ׳י 32
 183-179.ימע ,ט״ישת םילשורי ,ךברוא א״או

 201-189.ימע  9),הרעה ,ליעל(דנאב 33
 113.הרעה ,ליעל(ץלוה 34
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',והשמ׳ה לש וביט המ  -תושדח תוהימת תוררועתמ ארוקב לבא ,תררבתמ המולעתה

תיעקרקל עיגה דציכ ?׳השודיחב הנבלהשכ ירשת ילילב גד לש ורועכ׳ קיהבמה
?רזומה ץפחה לש וביט לעו ותעפוה לע המת רפסמה ןיא עודמ ,ךכמ הרתיו ?הנוכמה
תחתופה הקספה ?שרפמ אוהש הממ רתוי םתוסה ,תוחפ־אל רזומה ,יומידה רשפ המ
תנבומכ ודי־לע תספתנ התונבומ־יאש ,היווהב יורש רפסמהש ,המומע השוחת תררועמ

,הלקתבו המולעתב חתפנ רופיסה .םיקיפסמ ןיכומיס השוחתל ןיא ןיידע לבא ,הילאמ
םלענה תא תולגל הסני ,הכ דע ויתוהימת תא עילבה ילואש ,רפסמהש איה הייפיצהו

,הפיצרו תרדוסמ תיתביס תינבת תדמוע הקספה לש הזכרמב .לוקלקה תא ןקתלו
ןימח םחהל ידכ •,ןימח םחהל שי תנותוכה תא סבכל ידכ  -רבדב יולת רבד לש תרשרש

ידכ ;תוליתפה תנוכמ תא קילדהל שי הרידקה תא תופשל ידכ ;הרידקה תא תופשל שי

יוצמה ,רזומה רבדה תא קלסל םג ילואו טפנ גישהל שי תוליתפה תנוכמ תא קילדהל

הילוחהו ,הנוכמה לש היקלח ומכ הזב הז םיזוחא םיננכותמה םישעמה .התיעקרקב
,רזומה ץפחה לש וביט רוריב  -רפסמה ינפב םיבצינה ,םידעיה תא תנמסמ הרסחה
תומדקתהב םדקתת הלילעהש ,הפצמ ארוקה .תנותוכה סוביכ ,תוליתפה תנוכמ ןוקית
.םתגשהל םינווכמה ,םישעמה לא םידעיה תבצהמ ,תיתביס
ארוקה תא איבמ ףצרב רוביחה ).םש(׳טירש רמ לצא יתכלהו הנוכמה תא יתחנה׳

וניא רשקה לבא ,טירש תיבב רוקיבה ןיבל הנוכמה לוקלק ןיב יתביס רשק חינהל
ויתונוכת רואית ;תונוכמ ןוקיתב החמומ וניאו רפסמל בורק וניא טירש רמ  -םייקתמ

םג .תנבומ הניא הרזעל רוקמכ וב הריחבהו ,ןיינעל םירבחתמ םניא ותיב רואיתו
םושמ אלא ,ודיב עייסי הזש ידכ אל טירש רמ תא רקבמ רפסמה  -יפולח יתביס רושיק

תנותוכה תא סבכל רפסמה לש ותינכות םא םג .רבתסמ וניא  -םואתפ הנפתה ונמזש
ירהו  -טירש רמ תא רקבל וישכע אקווד טילחה הז עודמ ,ודיב יוצמ ונמזו ,הלטבתה
ןוויכ׳( תשקבתמה רוביחה תיילוח ,תאז דבלמ ?רקיב אלו ורקבל הצר הברה םימעפ
םישעמהו תררופתמ תיתביסה תרשרשה ;הרסח )!דזב אצויכו ׳ידיב יוצמ היה ינמזש
.35׳תולילה ןמ הליל׳ב רפסמה רמואש יפכ ',הזב הז םיזחאנ םניאו הזמ הז םיכשמנ׳

וכרדכו ,ותטימב בכוש טירש רמ .ןיטולחל םלענו ססומתה ומצע דעיה וליאכ הארנ

םירבחתמ םניא רפסמה לש וירואיתו טירש רמ לש וירבד ;ריעה יבוטב הרס רבדמ
אוה ,תכלל רפסמה דמוע רשאכ קר .תמדקתמ הניא הלילעהו ,רופיסה לש ותליחתל
.תוליתפה תנוכמב יל עריאש המ טירש רמל יתרפיס׳ :ותרצ תא חראמה ינפב ריכזמ

לש הליג תב םירביא תלעב תינכייח הלותב ,הנושארה ותשאמ הריכבה ותב האב
רוביחל הייפיצ ףצרה רצוי בוש  109).ימע ,םש(׳הכרדכ הכייחו ףסה לע הדמעו התגרוח

התעפוה ;הייפיצה הדבתמ בושו  -עייסל תבה האב ןכלו ותרצ ראית רפסמה  -יתביס
 1953,םילשורי ,ןז ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ(הנה דע ',תולילה ןמ הליל׳ ,ןונגע י״ש 35
.דיר ימע
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לכי הל רפסמ אוהו ,טירש רמ לש ותשיא תסנכנ .הנוכמה ןיינעל הרושק הניא תבה לש
תרמ לש התלועפ .׳םיסבכ לש ףכ ןימכ האיבהו טירש תרמ האצי׳ ;)םש(׳ערואמה ותוא

לוקלק לע העמשש ןוויכ  -שדחמ תיתביסה תרשרשה תא הרואכל תרבחמ טירש
אל טירש תרמ :ורקיעמ ךרפומ השעמהש אלא .רפסמה דיב עייסל הצלחנ ,הנוכמה
תיתביסה תויקוחה .םיסבכ לש ףכ ןימ אלא ,תרחא תוליתפ תנוכמ וא טפנ לכימ האיבה

וניא םא ,רפסמל םיסבכה ףכ ליעות המ  -רתוי דוע תררופתמ אלא ,תשדחתמ הניא
ןימכ׳ אלא םיסבכ לש ףכ וניאש ,ץפחה לש וביטב חוטב וניא ףא רפסמה ?סבכל לוכי

לש וביט לע אלו ,רזומה השעמה לע אל ,המת וניא אוה ,תאז לכבו .׳םיסבכ לש ףכ
יתנעינ׳ :הנוכמה תא ןקתל ףכה עייסת דציכ טירש תרמ תא לאוש וניאו ,רזומה ץפחה
).םש< ׳יל יתכלהו יתרטפנו הל יתידוהו ישאר הל
הנניאו תואיצמה לע הלח הנניא תיתביסה תויקוחה ןורחאה סובוטבאה׳ לש ומלועב
,הדעיל תנווכמה הלועפל יחרכה יאנת איה תיתביס העיבנש ןוויכ .הרכהה תא תננוכמ

סובוטבאה׳ לש ותייווה ,תילנויצר הבישחל יחרכה יאנת איה תויתביס לש הירוגיטקו

תרשרשב םדקתהל לוכי וניא רפסמה  -הגשה־יא לש הלופכ היווה איה ׳ןורחאה
םלועה תא גישהל רמולכ ,שרפלו ןיבהל ,ריכהל לוכי וניאו ,ודעי תא גישהלו םישעמה
.וביבסש

ןורקיעכ ןה תלטבתמ תיתביסה תויקוחה ׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב ,ךכמ הרתי
,רוביגה ומכ ,ארוקה םג :טסקטה לש ןגראמה ןורקיעכ ןהו יודבה םלועה תא ןנוכמה
.הגשה־יא לש הלופכ היווהב יורש

הניא הלילעהש םושמ ,הלילעה םע םדקתהל לוכי וניא ,רוביגה ומכ ,ארוקה ,תישאר
תוססומתה לש םיבצמ לע םירזוח ,םימייתסמ םניאש ,היכלהמ ;תרבטצמ אלא תמדקתמ

תמדקתמ הניא האירקה םג ןכל .םותס יובמל דע ,הגשה־יאו הצמחה ,קותיש ,דעיה

ומכ ,ארוקה ,תיגשו .תרצענו תעטקנ אלא תמייתסמו הגישמ הניא ,תכשמתמ אלא
תודיחיה לש ןתורזוממ תעבונ הניא טסקטה לש ותונבומ־יא .ןיבהל לוכי וניא ,רוביגה
תוריפמ ןהש ךכמ וא )הנוכמה ךותב ׳והשמ׳ה לש ותעפוה ,לשמל ,ומכ(תוילאוטסקטה

לש ותונבומ־יא ):םייחה ןיב תמה בסה לש ותעפוה ,לשמל ,ומכ(תואיצמה יקוח תא
לעב יודב םלוע תונוב ןניא ןכלו ,וז תא וז תוקמנמ ןניא ויתודיחיש ךכמ תעבונ טסקטה

ענומ תודיחיה ןיב םייתביס םירושיק לש םרדעה .הנבהל תנתינה ,תימינפ תויקוח
־אלה לש ומוחתב ולוכ טסקטה תא ריתומו ,תורחאל היסחי ךותמ תחא הדיחי לש הנבה

רסחש הנכשה העדי דציכ :הנעמ אלל תרתונ הביס תולאש לש הכורא תרשרש .ןבומ
לע דומעלו ואיצוהל הסנמ רפסמה ןיא המ ינפמ ?הנוכמל ׳והשמ׳ה עיגה דציכ ?טפנ
םימי ול הפיצ וליאכ טירש רמ וב טיבמ המ ינפמ ?טירש תיבל רפסמה ךלוה עודמ ?וביט
המ ינפמ ?שודיח םמע ןיאש םירבד קר רמוא תאז לכבו ,בושח המ רבד רמול ידכ םיבר

עודמ ?קונית ודועב הגהנמכ ,ודגנכ הידיב חפטת טירש רמ לש ותבש ,רפסמה ששוח
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החנהה .האלה ןכו ?ףכה תא רפסמה לטונ המ ינפמ ?םיסבכ לש ףכ טירש תרמ ול תנתונ

תורתונש ,הביס תולאש לש תפסונ הרוש הלעמ הריציה לש תיתינבתה התודחא רבדב

ידכ דע תובחר טירש תיב לש ויתולעמש ,המגודל ,ןיוצמ המ ינפמ :ןתומיתסב ןה ףא
לע טירש רמ לש וסעכ רכזנ המ ינפמ ?העיגי אלב ןהב תולעל םילוכי ובכורו סוסש ךכ

ויפמ הזז הניא ותרגיצו לטב ךלוה אוה וימי לכש׳ ,גטנומ קחצי ׳ר ,ולש תיבה לעב
הריכבה ותב תראותמ המ ינפמ ?) 108ימע ,םש(׳םקיזהל םירחא יקסעב ושאר סינכמו
תררועמ איהש הנושמה הכובמה תראותמ המ ינפמו ,הנושארה ותשיאמ טירש רמ לש
לש ותריטפ םעשו ,ויבא לש ובהוא היה טירש רמש ,רפסמה ןייצמ המ ינפמ ?רפסמב
התואכ ,ןבל ילכ לש םש התיה תחא הבית׳שו ,םימותי יסכנל סופורטופאל הנמתנ באה
היה אלו .לוזב אבאל טירש רמ הרכמו התרתכמ הטמל םירבכע הומסרכש ,אבא תיבבש

ןמגפ ןהיתש ילוא וא .לאמשמ המוגפ וזו ןימימ המוגפ וזש אלא ,אבא לש וז ןיבל הניב

םניאש ,םיטרפה שדוג ?) 109ימע ,םש(׳תוחורה תא יתנוויכ אלש אלא ,דצ ותואמ
,רחא ןגראמ אשונ לכל אלו ,רופיסה תא חתפש ,תוליתפה תנוכמ אשונל אל םירבחתמ
דיעמ םירואיתה לש יזכרמה םדמעמ .תונבומ־יא לשו תורזפתה לש הפירח השוחת רצוי

,ובכשמ לע חנה ,טירש רמ ןיב היגולנאה לשמל ומכ  -םימותס םיזמר ;םתובישח לע

יטרפ לש תמלענו תפסונ תועמשמ לע םיעיבצמ  -רפסמה לש חונמה ויבא ןיבל
חיר תא ,טירש רמ לש הנישה יגהנמ תא רושקל לוכי וניא ארוקה תאז לכבו :רואיתה
היניעמ תוקיהבמה ,קרקריה רואה תויציצ תא ,ופוס דעו תיבה ףוסמ ףדונה ןיטנפרטה

תאו םרשקה תא קמנתש ,תנגראמ תינבתל ,המודכו ,תרגובה תבה לש תונטקה
תודיחיה לש רוביחה ןפואב תויטנוולרהו ןוגראה ,ןוימה רדעה .רופיסב םתוחכונ
אל ירהש ,דבועמ־אל העדות םרז לש הקינכטב ורוקמ ןיא ףצרב תוילאוטסקטה
לש םתוררופתהב ורוקמ ;העדותה םרז תא תנייפאמה ,תמרוזה תופיצרה תמייקתמ
.תיתביס הנבה לש תוינבתב םיטרפה תא דכלל םילוכיה ,םיילנויצר םירדס
רמוא ׳תומולח ירופיסכ תוטשפב יל םיארנ וללה םירופיסה ןמ המכ ,רבד לש ותימאל׳

םירופיסב ואר אל םירחא םירקוח .36׳םישעמה רפס׳ ירופיס לע וירבדב םולש םשרג
.תקהבומה תימולחה םתוכיא לע ועיבצהו ורזח לבא ,םיישממ תומולח לש םיקיתעת
,׳םולחה תונויער׳ב אלא ׳םולחה ןכות׳ב אל ,37דיורפ לש ויחנומב ,הדקמתה תונשרפה

תא םתשולש םינייצמה ,סלפו שיפ־לארה ,טהב ,דנאב לש םהישוריפב םג רכינ רבדהו
הארנ ;הפי הלוע וניא ןויסינה .ורתופל םיסנמו ,םולחל ׳ןורחאה סובוטבאה׳ לש ותומוד
הרתי .רתויב תויקלח ׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב םולחה רשפ לש חונעפה תויורשפאש

,םולחה ןכות לש תונבומה־יאמו תוילנויצרה־יאמ רטפיהל תורהממה תויונשרפ ,ךכמ

,ןבומו ילנויצר ,יומס יתביס ןורקיעב ןרימהל תוסנמו ,ןותנה טסקטה לש רמולכ
 356.ימע  1986,ביבא־לת ,אריפש ׳א ךרעו סניכ ,רבד דוע ,ךונגע י״ש׳ ,םולש ׳ג 36

 471-255.ימע רקיעב  1974,ביבא־לת ,תומולחה רשפ ,דיורפ ׳ז 37
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תוצימחמ ,טסקטה לש תויומסה ויתויועמשמ תא רמולכ ,םולחה תונויער תא ןגראמה

לש יזכרמה ןדיקפתמ תומלעתמו ,תונבומה־יא לשו תוילנויצרה־יא לש טקפאה תא
תא ליבוהל הכירצ הניא םולחל תומודה .טסקטה לש תויולגה תוימולחה תויוכיאה
.ומצע םולחה ןכותב ןנובתהל הלוכי האירקה :םולחה תונויער לא חרכהב תונשרפה

אלו ,םולח לש ונכותל ,ומצעלשכ ,יולגה טסקטה לש ותומיד לע הדימעל הנווכה
ריבחת׳ לש םייזכרמה וינייפאמ לעכ קתיהה לעו גוזימה לע ,ףוליסה לע הדימעל
,םולחה תונויער לש שרופמהו ןותנה םמויקל םיסחייתמ וליא םיגשומ ירהש  -׳טסקטה

ןיבל םניבש סחיה לע םיעיבצמו ,תורעושמהו תועלבומה תויועמשמה לש ,הלבקהבו
.יולגה טסקטה ןיבל םניב ,הלבקהבו ,םולחה ןכות
תומודה תרצונ  -׳םישעמה רפס׳ב םירחא םירופיסב ןכו  -׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב

תויקוחה  -םדוק הראותש ,תיתביסה תויקוחה לש תוררופתהה לשב ,הרקיעב ,םולחל

הנניאו ,יודבה םלועה לע הלח הנניא ,רפסמה תעדות תא תננוכמ הנניא תיתביסה
ןכות תא דיורפ ירבדל תנייפאמה ,תיטסטנפה תוידרוסבאה .ףצרה לש ןוגראה ןורקע
ןיב תמה בסה לש ותעפוה ,לשמל(תואיצמה יקוח לש םתולטבתהב םג תרכינ ,םולחה

׳ץא׳צובמ רבעמה ,לשמל( בחרמהו ןמזה תוירוגיטק לש ןתורערעתהב ),םייחה
רדענה ,ירשפא ירשפא־יתלבה :ללכב ןויגיהה יקוח לש םתוררופתהבו )םילשוריל
,תלטבתמ תויקוחה ,םולחל המודב ,בושו .המודכו םמצעל םיהז םניא םירבדה ,אצמנ
,תעדה לע לבקתמ וניאש המ םייקתמש דבלב וז אל ;העדותב םגו תואיצמב םג ,דבב דב

םידיעמ רוביגה לש ויתולועפ םגו ותעדות ינכות םג .וילאמ ןבומכ ספתנ אוהש אלא

תרכינ ,תרפסמה ,׳תמלוח׳ה העדותה איה ותעדותש ןוויכו ,הרומג תוילנויצריא לע

תפקתשמ תוילנויצרה־יא .רפיסה ךרדב םגו םירפוסמה םינכתב םג תוילנויצרה־יא
םינייפאמב ןכו ,םדוק רכזנש רדעה ,ףצרה ןוגראב תיתביסה תויקוחה לש הרדעהב

),באל טירש רמ ןיב ,לשמל( תוקמונמ אל תויגולנא ומכ ,טסקטה לש םיימולח
םייומיד ),׳םיפיעסה ינש לע חסופ׳ ,לשמל( תוקוחש תורופטמ לש היצזילאיר
ילילב ולש רביבב גד לש ורוע׳ל ץפחה קרב יומיד ,לשמל( םימותס םייוויטאיצוסא

רדעה לע ,לשמל( תוידרוסבא תונחבהו ) 108ימע ,םש(׳השודיחב הנבלהשכ ירשת
תרשקתמ־אלה םתעפוה אוה דחוימב טלוב ימולח ןייפאמ ).םיתמה לצא תינפוג השוחת

לגלגתהש ,ירותסמה ׳והשמ׳ה ומכ(םיצפחה לש תירורהסה םתומלעיהו תקמונמ־אלהו

רתוי רכזנ וניא החיתפה תקספ רחאו ,תוליתפה תנוכמ תיעקרקל ןבומ־אל חרואב
־לעה םינומיזה ).הבעהו רחרחשה שיאה וא הנכשה ,לשמל ,ומכ(תויומדה לשו )רופיסב

םירשוק )םיינומידה םדאה ינב תשמח לש םנומיז וא תמ בסה לש ונומיז ומכ(םייעבט
;ןויגיההו תואיצמה יקוח לש םתולטבתה לא וללה תויומלעיההו תועפוהה תא קהבומב

תא םג ,ליבקמב ,תנייפאמ םיטרפה לש תקמונמ־אלהו תרשקתמ־אלה העפוהה ,בושו
.רפסמה לש וירואית תא םגו יודבה םלועב תויושחרתהה
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ןונגע י״של 'םלוע דער ׳ןורחאה סובוטואה׳  -הגשה־יא לש םירופיס ] 17
םייוסמ גוס ריכזמ  -׳םישעמה רפס׳ב םירחא םירופיס םג ומכ  -׳ןורחאה םובוטבאה׳

רסוח׳ םשב ולא םיימולח םינכת הנכמ דיורפ .הגשה־יא לש תומולח ,תומולח לש
םולחב העיפומה ,הרצועמה העונתה תשוחת לש העמשמ המ׳ :׳והשמ תושעל תלוכיה

ןמ זז ךניאו תכלל באת התא ?הדרחה ילושל ךכ לכ הבורקהו ,תובורק הכ םיתיעל
.38׳םילושכמב לקתנ ךנה ןמזה לכו והשמ תושעל ךנוצרב ,םוקמה
תיבל׳ רופיסב :׳םישעמה רפס׳ ירופיס לש םזכרמב דמוע השעמ תושעל ףוחדה ךרוצה

 ׳אפורה לא׳ רופיסב ;גחה תסינכ ינפל באה תיבל עיגהל אוה שרדנה השעמה ׳אבאתא קילדהל  -׳ןורחאה סובוטבאה׳ב ;םילוחה ותוחא לאו ויבא לא אפורה תא איבהל

תא גישהל  -׳הדועתה׳ רופיסב ;התיבה עיגהל ךשמהבו תנותוכה תא סבכל ,הנוכמה
תא ןקתל ךשמהבו ,םיב ץוחרל  -׳תורנה׳ רופיסב ;הב םייולת םדא לש וייחש ,הדועתה

 ׳הרותה לע׳ רופיסב ;ךרדה ןמ הבשש ,השיאה םע דחייתהל  -׳תודידי׳ב ,-תורנהדועסל  -׳המילש תפ׳ב ;יוארכ םירופיכה םוי תא תושעל  -׳םינש יפ׳ב :הרותל תולעל

םתוא איבהלו םידליה תא אוצמל  -׳םינבהו תובאה׳ רופיסב ;םיבתכמה תא חולשלו
רופיסב ;וב םירוגמה תא חיטבהלו חספל תיבה תא ןיכהל  -׳תיבה׳ רופיסב ;הניפסל
תיבל עיגהל  -׳רשוה רשא רישה׳ רופיסב ;ןוכנה תיבה תא אוצמל  -׳הרידל הרידמ׳

םהל אוצמלו ןילטלטימ ףוסאל  -׳םירשק ירשק׳ב ;בבל ירב להק ישנא לש םתליפת
ץחרתהל ,םיבתכמה לע תונעל  -׳תרומזתה׳ רופיסב ;התיבה רוזחל ־ ׳רקפה׳ב ;םוקמ
םינפה׳ רופיסב ;םירופיכה םויב ונקז םע יוארכ ללפתהל  -׳תרחא תילט׳ב ;רפתסהלו
שאר ברעב רוביצב הליפתל עיגהל  -׳ךרדב׳ רופיסב ;ומא תייוולהל עיגהל  -׳םינפל
.םלענה שרדמה תיבל עיגהל  -׳בתכמה׳ רופיסבו ;הנשה
,׳םינש יפ׳ ,׳הדועתה׳ ,׳אפורה לא׳ םירופיסב םג ומכ  -׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב
׳םינפל םינפה׳ו ׳תרחא תילט׳ ,׳תרומזתה׳ ,׳רקפה׳ ,׳םירשק ירשק׳ ,׳תיבה׳ ,׳המילש תפ׳

תובאה׳ו ׳תודידי׳ ,׳תורנה׳ ,׳אבא תיבל׳ םירופיסב םג .םדעיל םיליבומ םניא םישעמה -

,סנ ללוחמ רוביגל ינוציח יטסימ חוכש אלא ,םדעיל םיליבומ םניא םישעמה ׳םינבהו
םדקתהל תלוכיה־יא תא תנקתמ וידלי לש תיאלפ העפוה וא רפסמה לש ךרד תציפקו
׳בתכמה׳ו ׳ךרדב׳ ,׳רשוה רשא רישה׳ ,׳הרידל הרידמ׳ ,׳הרותה לע׳ םירופיסב .גישהלו

תרשרשב הטילשה אל וליא םירופיסב םג ךא ,השענ השעמהו ודעיל עיגמ רפסמה

רבוחה ,ימינפ יטסימ חוכ אלא ,םתאצותל םישעמה תא תנווכמ תילנויצר תיתביס
,תנבומ־אל הגשה איה הגשהה ;ודעיל רפסמה תא ליבומ ,םיינוציח םייטסימ תוחוכל
ןמ המכ וריעהש יפכ  -ינוריא םש וניא ץבוקה לש ומשש הארנ .הזה םלועה ןמ אלש
.םישענ םניאש ולאו םישענה ולא ,םישעמה רפס םנמא אוה רפסה  -םירקבמה
הביסה הנתינ וליא .קמונמ וניאש םושמ ,טסקטה לש וזכרמב דמוע םישעמה ןולדח
לש תרכומ תינבת לע םירזוח ויה םירופיסה  -ןבומ היה םיניינעה ךלהמ ,היישעה־יאל
 308.ימע ,םש 38
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םילושכמהש אלא .ןולשיכ וא החלצה ופוסש ןויסינ ,וילע רבגתהל ןויסינו לושכמ
טסקטה .הגשהה־יאל הביסה םניא ,ויצורית תא םיתעל רפסמה הלות םהבש ,םיינוציחה

דמוע לושכמה אל ,ךכיפל ;שעמה רסוחל יולג ישפנ־יתביס רבסה םג קפסמ וניא
אפור׳ ומכ רופיסב .ותונבומ־יאב ,ומצע םישעמה ןולדח אלא שקובמה דעיה תמועל
ירדס לש תנבומ־אלה םתוררופתהב אוה הגשהה־יא טויס לש ורוקמ ,אקפקל ׳ירפכ
ןהו הדעיל תנווכמה הלועפ םלועב לועפל תורשפאה תא ןה תלטבמה תוררופתה ,םלוע
׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב .וררופתה םיילנויצרה וירדסש ,םלוע ןיבהל תורשפאה תא

ירדס לש איה ,הרקיעב ,תוררופתהה  -׳םישעמה רפס׳ב םיפסונ םירופיסב םג ומכ -
תואיצמה עקרקש ,םדא לש םינואה רסוח טויס וניא טויסה .םלועה ירדס לש אלו ימצעה

חרואבש ,םדא לש םינואה רסוח טויס אלא ,וילגרל תחתמ ןבומ־אל ןפואב תטמשנ
.ול תנמוזמה עקרקה לע דומעל חילצמ וניא ןבומ־אל
,שקובמה דעיה תא ריכזמו רזוח רפסמה ׳תרומזתה׳ וא ׳המילש תפ׳ ומכ םירופיסב

:וגישהל דציכ ןנכתמו רזוח

האבו תשמשממ השדח הנש ,ימצעל יתרמא הנשה שאר ברע עיגהש ןויכ
השדחה הנשל סנכאו םהילע הנעאו בשא ,הבושת אלב יתחנה הברה םיבתכמו

תסנכנ השדח הנש ,יל יתרמא םיבתכמב לפטל יתבשיש םדוק ] [...תובוח אלב

ינפמ ,רהנב ץוחרלו ךליל תקפסמ יתעש ץא םאו .רוהט הב סנכיל יוארו
ינא ירה .יניעב התצע הרשי ] [...ןימח לש יטבמא יל השעא ,וללה םיבתכמה
,׳תרומזתה׳(ץחרתאו אובא רפסה לא ךרדבו ,הנשה שאר דובכל רפתסהל ךירצ

 196).ימע
תושעל ךירצ יגאש המ תאו הליחת תושעל ךירצ ינאש המ תא ליקשמ יתלחתה

דימ .בער יתייהש רחאמ הליחת אינסכאל ךליל תעד ללכל יתאבו ךכ רחא
הבשחמ אובת אלש דע הריתי תוזירזב יתכלהו לכואה תיב דגנכ ינפ יתנוויכ
ימע ׳המילש תפ׳(םדא לש וישעמ בכעל תויושע םדא לש ויתובשחמש ,תרחא
146).

לעופכו ,םישעמה לש תיתביסה תרשרשב םג ,תומדקתה לש תוינכות ןה תוינכותה
ימצעה ירדס לש םתוררופתה ולא םירופיסב ךא ,בחרמב םגו ןמזב םג  -ךכמ אצוי
,םדעיל וישעמ תא ןווכל לגוסמ וניא רפסמה .עוציבה ןיבל ןונכתה ןיבש דוגינב תרכינ
רבסה םיעוריאל תתל ,שחרתמה תא ןיבהל לגוסמ וניא םגו ,תוביסה תרשרשב םדקתהל
.יתביס

וקלחב .רתוי דוע הפירח ימצעה ירדס לש םתוררופתה ׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב

הלוכי הניא תיתביסה הבישחה ,התיבה בושל הטלחהל דע ,רופיסה לש ןושארה
ךרוצל הקיעמה תועדומה םג הרסח ;הלועפל תשמוממ־אל תינכותכ וליפא םייקתהל
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אלש הארנ .׳המילש תפ׳ תאו ׳תרומזתה׳ תא תנייפאמה תועדומ ,םישעמ תושעל קחודה
רשפ תא ןיבהל חילצמ וניאו ,וידעי תא גישהלו םדקתהל חילצמ וניא רפסמהש דבלב וז

,הארנכ ,ריכזמ רפסמה .ותעדותב הזיחא לכ ןיא םמצע םידעילש אלא ,תומדקתהה־יא
דעיה ךכ רחא לבא ,סירש רמ ינפב ,רופיסה חתפנ ובש ,הנוכמה תא ןקתל ךרוצה תא

תא דבאל אלש רפסמל בושח הרואכל .רתוי רכזומ וניאו ,ןבומ־אל ןפואב שטשטימ
ןיא ,םלענו ררופתה ומצע דעיהש ןוויכ ,לבא ),דעצ(טירש רמ לש ותיבמ ותאצב וכרד
:וימעפ תא ןווכל ןאל ול ןיא ,ךרד רפסמל

אלו רתויב לודג הזה תיבה ירהו .יתיעת אלש יתהמת תוגרדמה ןמ יתדיריב
תוגירדמה לכ ףוסל דע דרילו תועטל יתייה לוכי ירה .ךרדה תא םדא ינארה

לעש רוחשה רשגל דע ךלוהו ךשמנש לפאה ףתרמה ךותל עיגמ יתייהו
.בוחרל תואצויש תוגירדמה ןתואב יתדרי אלא ,ןכ יתישע אל ינאו .אפירטסה
ןמדזנ אלש יפ לע ףא ,ותיבב העוט יניא תיבה לעב תא ריכמ ינאש םושמ רשפא

.םדוק םש תויהל יל
יושע וניאו קוחר יתיבש רחאמ .םח אלו רק אל ,גזוממ ריואהו האנ היה הלילה

.ץוחה ןמ יל ביחראו תצק לייטא יל יתרמא תעדה תא ביחרהל

יתלטנ ךכ רחא .ויתונולח תא יתינמו טירש רמ לש ותיב תא בבסמ יתלחתה

דע ךלוהו ךלהמ יתייה ךכ .רוחשה רשגה לצא יתעגהו רחא דצל ימצע תא

ימע ׳ןורחאה סובוטבאה׳( יתיבל רוזחל יבל יתתנו הכילהה ןמ יתפייעש
110-109).

תא תכפוהה ,הרכהה לש התורז לע העיבצמ רזה תיבה לש תנבומ־אלה ותורכומש םשכ

ןוצרה לש ותורז לע רפסמה לש ותעונת העיבצמ םג ךכ ,רזל רכומה תאו רכומל רזה
,עיגהל הצר הארנכ וילאש ,בוחרל עיגהל רפסמה חילצמ ,העת אלו העט אלש ןוויכ -
בבוס אוה ,בוחרל עיגהש ןוויכו ;עיגהל הצר אל הארנכ וילאש ,רוחשה רשגה לא אלו

רשגה לא רשיה ךלוהו הנופו ,ויתונולח תא הגומ ,טירש תיב ביבס קרס לש לגעמב
,תנותכה תא סבכל ול םדוקה ןוצרה ומכ ,רוחשה רשגה לא עיגהל אלש ןוצרה .רוחשה

רבד אוה ומצע ןוצרה  -ומלעיהב ןיחבי וליפא רפסמהש ילבמ ,ןבומ־אל חרואב םלענ
.וילא רבחתהלו וב זוחאל רשפא־יאש ,רז

רפסמה לש ותעדות .רופיסב שדח קלח חתפנ התיבה בושל רפסמה לש ותטלחהב
,ול םירורב םוקמהו ןמזה ירדס ;םלענ וניאו שטשטימ וניאש ,שדחה דעיה לא תנווכמ

,דעומ דועב עיגהלו ןמזבו בחרמב םדקתהל ,םדעיל וישעמ תא ןווכל חילצמ אוהו
לש השדחה הזיחאה ,תאז םעו .סובוטואה תנחת  -ןוכנה םוקמה לא ,הלילה תוצחב
רפסמה :םילטבתמ ןויגיההו תואיצמה יקוח .אווש תזיחא אלא הניא הירדסב העדותה
רחאמו ,םילשוריבש סובוטואה תנחת לא ׳ץא׳צובבש רוחשה רשגה ןמ וכרדב רבוע
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ותבוגת ;ודצל םואתפ דמועש ,תמה ונקז םע חחושמו דמוע אוה ,בכעתמ סובוטואהש
לע העיבצמו תרזוח ,וילאמ ןבומכ ירשפא יתלבה לש ומויק תא לבקמה ,רפסמה לש
חרואב ,ץימחמ אוה ,הנחתה לא ןמזב עיגהש ףא ,םנמאו .העדותה ירדס לש םתולטבתה

םיימינפ םיילנויצר םירדס לש םרדעה ;ןופצ תנוכשל ןורחאה סובוטואה תא ,ןבומ־אל
תלוכיהו ,בחרמ לשו ןמז לש םיינוציח םירדסל שממ לש רוביח רובחל ול רשפאמ וניא

.תמייקתמ הניא ,בחרמבו ןמזב ,םישעמב םדקתהל

היווחב םלגתמ ןמזה לש םיעובקהו םיינוציחה וירדס לא רובחל תלוכיה רסוח
ןתנ ךכ לע דמעו ,םירופיסב בושו בוש תראותמה ,דעומה תצמחה לש תמייאמה
:ךיירטשנטור
בצקה ןיבש המאתהה־ספא הז ירה ,רקיעב םישח הלאה םירופיסה ירוביגש המ

ישיא־אלה ךלהמה ,ןמזה לש יללכה ךלהמה ןיבל םמצע לש לבגומה ישיאה

לא דמצהל טרפה־םדאה לש ותלוכי־ספא וא ותלוכי לא העוש וניאש ,ולש
ירוביגש הדימ התואב :ךכ רמול ןתינ הזה דצה ןמ .וב זחאהלו יללכה בצקה

התוללוכב תואיצמה ןיבל םמצע ןיבש קחרמה תיווח תא םייח הלא םירופיס

יפלכ קחרמה תיווח תא םייח םה הדימב הב ,םהיפלכ התורזבו תישיא־אלה
.39ןמזה לש בצקה

אוה וייוליגמ דחאו ,בחרמב םג אלא ןמזב קר אל רכינ םיינוציח םירדסמ קותינה
׳אבא תיבל׳ רופיסב .׳םישעמה רפסי ירופיסב אוה םג ראותמו רזוחה ,תיבה ןמ קותינה
חספ ברעב עסונ אוהו ,ונממ רפסמה לש ותיב תא העיקפמ םירזה םילעופה לש םתשילפ
ןמזב ויבא תיבל עיגמ אוה םנ ךרדב קרו ,אוצמל לוכי וניא תיבל ךרדה תא ;ויבא תיבל

,הכורא תורדעיה רחאל תיבה לא רפסמה לש ותשא העיגמ ׳תודידי׳ב .שודיקה
ותשיא־ותיב תא ועיקפיש ,םיחרוא תשילפמ ששוח ,המע דחייתהל שקבמה ,רפסמהו
תובוחרב טוטישלו םירז תיבל המע ררגנו ,תיבה תא התא דחיב בזוע אוה ןכל .ותושרמ

תא אצומ וניא ,ותשיא־ותיבל בושל הסנמה ,רפסמה .תיבל הפגב תרזוח איהש דע
תציפק לש סנ קר ןאכ םג ;התוא תוגהל וא ותבותכ תא רוכזל וליפא לגוסמ וניאו ,ךרדה

השיאהש ,טהולה תיבה ןמ תבשב רפסמה אצוי ׳המילש תפ׳ב .רוזחל ול רשפאמ ךרד

לטלטימ אוה .ץוחב המילש תפ שקבמו ,רסח ןוזמה ףאו וב םייוצמ םניא םידליהו
הדעסמל עיגמ ףוסבלו ,שאב םדוקה ותיב תצוה ולשבש ,רלסרג רמ םע תובוחרב
ותיבל רקובב רזוחו ,הלילב הלוענה הדעסמב רתונ אוה ,ול ןתינ וניא ושקובמ .ןולמב
׳תיבה׳ רופיסב .ןוזמ ול שפחל הצוחה תאצלו בושל ידכ קר ,וידלימו ותשיאמ קירה
.ותיבמ וקלסל דמוע תיבה לעבש ,הרידל הרידמ הברה םימעפ דרטנש ,רפסמה ששוח

רמ תא שפחל חספ ברעב ךלוה אוה  164),ימע(׳לוטלט תמיא וילע הלודג׳ש ןוויכ
 266.ימע  32),הרעה ,ליעל(יש ןונגעל ,״׳םישעמה רפס׳׳ב ןמזה תיווח׳ ,ךיירטשנטור ׳נ 39
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ינומלא רמ .חספ רדסל ונימזהל ידכ ,םיקנבבו ראודה תיבב ,ונולמב תיבה לעב ינומלא

רזגנש ופוסו ,רעוב אל ץמחהש ,ול הלגתמ ותיבל רפסמה רזוחשכו ,ותנמזהל ברסמ

.הינסכאב רדסה תא תושעלו ,ותיב וניאש ,ותיבמ וידליו ותשיא םע תאצל וילע
ומצעל שפחל ץלאנו ,ותיבל הנורחאה תינורקה תא רפסמה ץימחמ ׳םירשק ירשק׳ב
,םדאה ינב ראש לכל דוגינב ,רפסמהש ,רבד לש ופוס .הינסכא םיבורמה ןילטלטימלו

וילטלטימ לכו ,םשגב ,בוחרב רתונ אלא ,ותיבב יורש וניאו סוניכב יוצמ וניא
אלש ידכ .ותיבל לגרב אצויו ,ןורחאה סובוטואה תא רפסמה ץימחמ ׳רקפה׳ב .םירזפתמ
וניא ךא םותס יובמכ המדנש ,יובמה .ידדצ יובמל השובכה ךרדה ןמ הטונ אוה בכעתהל

עיגמ וניא רפסמהו ,אצומ ונממ ןיאש יובמכ ,רבד לש ופוסב ,הלגתמ ,םותס יובמ
תורמלו ,ותיב ףס לע רפסמה דמוע ׳תרומזתה׳ רופיסה לש ופוסב .רז רדחל אלא ותיבל

רופיסב .ףסה תא רובעל לוכי וניא אוה ,ץוחב ול ןמוזמה ,טהולה רונתה לש ומויא
בתכ ול היה רסחש םושמ רזחו ומא תייוולהל אציש ,רפסמה לש ותיב ׳םינפל םינפה׳
.תרזועה לש היבורק תיבל לגלגתמ אוהו ,וינפב לוענ ,רויתה
לע אלא ,רפסמה לש ומוקמ וניא תיבהש ךכ לע אקווד דיעמ וניא תיבה ןמ קותינה

םוקמל ךייתשהל לוכי וניא רפסמה ;םוקמ ,ול תויהל לוכי אלו ,רפסמל ןיאש ךכ
,רפסמה לש ומוקמ וניא תיבהש ןוויכ .40ותיב אל וליפא  -ולש וניא םוקמ םושו ,םיוסמ

לש ותורז תונירקמ ׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב .רז ללח ,ומצעב ׳ץוח׳ ךפוה אוה

;ולוכ תיבה לש ותורז לע ,התיעקרקב יוצמה ,ץפחה לש ותורזו ,הנוכמב לוקלקה
,טירש רמ לש ותיב וניא אוה ףאש ,טירש רמ לש רזה תיבל ךלוהו ,ותוא שטונ רפסמה

וב רגש םושמ ,גטנומ קחצי לש ותיב וניא םגו ,גטנומ קחצי ,וביואל ךייש אוהש םושמ
ביחרהל יושע וניאו׳ קוחר תיבהש רחאמ ,התיבה רוזחל רהממ וניא רפסמה .טירש רמ

שקבמו טוטישהמ ףייעתמ אוה רשאכ  110).ימע ,׳ןורחאה סובוטבאה׳(׳תעדה תא
תויהל לוכי וניא תיבה  -לופכ קותינ אוה קותינה .בושל לוכי וניאש ררבתמ ,רוזחל
:ישונאה רשקהב םגו יבחרמה ןבומב םג ,תוהזו תוכייש הנקמה ,ןוגיעו הזיחא תדוקנ
וב ןיאש םושמ םגו םירז וילכו רז אוהש םושמ םג תעדה תא ביחרהל יושע וניא אוה
לע׳ ,׳תורנה׳ ,׳אבא תיבל׳ םירופיסב םג ומכ ,׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב .השיא
׳ךרדב׳ ,׳םינפל םינפה׳ ,׳תרחא תילט׳ ,׳רקפה׳ ,׳םירשק ירשק׳ ,׳הרידל הרידמ׳ ,׳הרותה

.םידליו השיא לש תיתחפשמ־תיתיב תרגסמב ןגועמ וניא ללכ רפסמה  -׳בתכמה׳ו
׳המילש תפ׳ו ׳הדועתה׳ םירופיסב  -תחכונ הניא לבא תרכזנ החפשמה םירחא םירופיסב
תובאה׳ו ׳תודידי׳ םירופיסה ;קמונמ וניא ףא הרדעה ׳םינש יפ׳ רופיסבו ,קמונמ הרדעה

םירופיסבו ;םידליה םע וא השיאה םע דחאתהל ישוקה ביבס םיבבוס ׳םינבהו
.תבכרומו תיתייעב יתחפשמה רוביחה תורשפא ׳תיבה׳ו ׳רשוה רשא רישה׳ ,׳תרומזתה׳
,לשמל ,האר .םוקמה תאיצמ לש תובחר תויועמשמ ןועט ,ונממ קותינה ומכ ,תיבל רוביחה םג 40
.׳הרידל הרידמ׳ רופיסב
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עגמהו ,ללכב תלוזל תורבחתה לש רשק תענומ םיילנויצרה םירדסה לש םתוררופתה

םויאה ,ןבומ וניא הנוממה לש ונודז :תונבומ־יא לשו תורז לש עגמ אוה רחאה םע
תררועמש הכובמה ,טירש רמ לש םילטבה וירבד םגו ןבומ וניא םדאה ינב תשמחבש
ןה ןיא ,רפסמה תא תוניוע ןניא תויומדה םא םג .םינבומ םניא המודכו ףכה ןתמ ,תבה
וניא תמה בסה ,סובוטואה תא תובכעמ ןניא תורענה ,תרתוימ ףכה ;ול עייסל תולוכי
־אל ץיח  113) -ימע ,םש(׳ויקסעב דורט היה ינעיסהל לוכי היהש הזיו ,עישוהל לוכי
.רפסמה ןיבל ןניב דירפמ ריבע יתלבו הארנ

ןה ,םדקתהל תלוכיה רסוחב םלגתמ תואיצמה ירדסמ קותינ לש יזכרמו ףסונ ןבומ
,םדקתהל תלוכיה ןמ אצוי לעופ איה בחרמבו ןמזב םדקתהל תלוכיה .בחרמב ןהו ןמזב

תא ןקתמ וניא רפסמהש ןוויכ .תוביסה תרשרשב ,םדעיל םינווכמה םישעמה ךרד
ךרד ,רבוח וניא אוה ,תינוכמ רכוש וניאו סובוטואה לע הלוע וניא ,תוליתפה תנוכמ
,לוכיבכ ,רתונ אלא ,ןמזב םדקתמ וניא אוה ;ןמזה לש ותעונת לא ,םישעמב תומדקתה

היה וליא .רוחאמ ותוא ריתומו ,וינפ לע רבועו ףלוח ,םלענו ךלוה ןמזהו ,ומוקמב
קר אל ,סבכל ותיבל רזוחו ,טירש תיבב הנוכמל ןוקית אצומ ,ותיבמ אצוי רפסמה
ןוויכ לבא ;תומדקתה לש העונת התיה בחרמב תילגעמה העונתה םג אלא ןמזב העונתה

תוילגעמהו ,דעי תרסח קרס תעונת איה העונתה ,םדעיל םינווכמ םניא םישעמהש
.,4טירש תיב לש רשפה תלוטנ הפקהב תשחמומ הרקעה
,התיבה רוזחל ןוצרה .רופיסה לש ינשה וקלחב דחוימב רכינ םדקתהל תלוכיה רסוח
וניא רפסמה תאז לכבו ,םלענ וניאו ססומתמ וניא ,תנותוכה תא סבכל ןוצרה ןמ הנושב
קיפסמ וניא אוה ,דעומ דועבמ הנחתב דמוע אוהש ףא :ותגשהל וישעמ תא ןווכל לוכי

תא ץימחמו רזוח אוה ,ול ןיתממו ותאירקל העוש גהנהש ףאו ;סובוטואה לע תולעל
־יא לש םינושה הינבומ תא תרשוק סובוטואה תצמחה .וצפח זוחמל עיגהל תונמדזהה
ןוצרה תא ךופהל ,שרדנה השעמה תא תושעל לוכי וניא רפסמה :הזל הז תומדקתהה

עונל לוכי וניא ;םלועב םיעוריא לש תיתביס תרשרש ללוחמה ,חוכל התיבה עיגהל
רפסמה .בוצקה ןמזה קרפב םדקתהל לוכי וניאו ;תשקובמה הרטמה רבע לא בחרמב
לא בחרמב רובחל לוכי וניא ,ןמזב האיציה דעומ לא רובחל חילצה אלש ,םינואה רסח

יחפב טיבמו ,ןופצ תנוכשל תועסונה תורענה תעיסמ קתונמ ,רוחאמ רתונ אוה ;ותיב
.קחרתמה סובוטואב שפנ
ותוא תבכעמ עודמ ?סובוטואה לע הלוע רפסמה ןיא עודמ :ןבומ וניא םישעמה ןולדח

ולש שעמה רסוח תא קמנמ וניא רפסמה ?תלעות לכו ץפח לכ הב ול ןיאש ,םיסבכה ףכ

,הטמשנש םיסבכה ףכב הלות אוה הצמחהל תוירחאה תא ;וילע המת וניאו ,ומצע
.הנוממה ירבדל ןימאהש ,תמה בסב  -רתוי רחואמו ,גהנה תא ובכיע אלש תורענב
רפסמה הלות ,המגודל ,ךכ .׳םישעמה רפס׳ב םיפסונ םירופיסב םירזוח םימוד םיצורית
.׳תרומזתה׳ רופיסב םג תראותמ תיב לש תילכת תרסח הפקה 41
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קיפסהל וילעש םיבתכמה :םלועב םיניינעה בצמב ותונוא־ןיא תא ׳תרומזתה׳ רופיסב

לפט לש וכרד ,ידמ תובורמ גחל תונכהה ,ידמ רצק םויה ,ידמ םיבר םהילע תונעלו
החיסמ הריעצה ותבורק ,תינטפטפו תינחכש הנקזה תתרשמה ,תבוש סומלוקה ,בכעל
ןיב הריחב לש קתשמ בצמב ותוא דימעמ םלועה ,ותנעטל .שיתמ ץחרמהו ותעד תא

בתכמ הזיא לע תעדל רשפא־יא לבא ,םיבתכמה לע תונעל וילע  -תולוקש תופולח

,םימדוק םיבתכמ ולא עירכהל רשפא־יאש םושמ ,רזוע וניא םנוימ :םדוק תונעל
ךכל הבורק .ולא לע אלו ולא לע אל ,תונעל רשפא־יא ןכלו ,םיבושחה וא םילפטה
־יא  -ומצעב םייקתיש ילבמ רחאה תא לטבמה ,דחאה השעמה לש תרזוחה תינבתה
ללגב רפתסהלו םיבתכמה לע תונעל רשפא־יאו ,םיבתכמה ללגב רהנב ץוחרל רשפא
 לוטיבה לש תוילנויצרה־יא דחוימב תטלוב ׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב .הצחרהסובוטואה לשב תינומה תאו תרתוימה םיסבכה ףכ לשב סובוטואה תא ץימחמ רפסמה

תופולח לש ןמויקב םישעמה ןולדח תקמנה .עוסנל דמוע וניא ללכש ול ירבש ,ןשיה
,׳המילש תפ׳ב רפסמה .׳םישעמה רפס׳ב העיפומו תרזוח ,וז תא וז תולטבמה ,תולוקש

וניא אוה ;׳םיכרדה ינש׳ ןיב ,תורתוסו תולוקש תויצפוא יתש ןיב לטלטימ ,המגודל
יפיב .ראודה תיב םושמ לכואה תיבל ךלוה וניאו ,לכואה תיב םושמ ראודה תיבל ךלוה

יתש ןיב רוחבל רפסמה ךירצ ,תיפוסה הצמחהה ףס לע ,רתויב יטמרדה עגרב ,׳םינש

בערמ התמש ,ןאדירוב לש תמסרופמה ןותאכ והומכ ;עירכהל לוכי וניאו ,תותילט
תא ףידעהל הלכי אלו ,תוהז ריצח תומרע יתש ןיב ךרדה עצמאב קוידב הדמעש םושמ

בצמב הצמחהה תא הלותו רפסמה רזוח רופיסה לש ומויסב .תרחאה ינפ לע תחאה
ןתונ הז תא לטונ םיווש םירבד ינש ול שיש םדא׳ :הערכה רשפאמ וניאש ,םיניינעה
,׳םיינש יפ׳(׳תבברועמ ותעדו קולח ובל ירה ,הזב ויניע ןתונ הז תא לטונ ,הזב ויניע
רסוח תייעב תאש ,ךכ לע םיעיבצמ םירופיסה  -קומינ וניא קומינהש אלא  142).ימע
אלא קותישל הביסה ונניא הערכה רסוח לש בצמה ;השעמב רותפל רשפא הערכהה
,תויצפוא יתש ןיב איה תוטבלתהה ,לשמל ,׳הרותה לעיב .ולש םימוטפמיסה ןמ דחא
,המחה תומי לש וזב ,הסכתא וזיאב ימצע תא יתלאש׳ :תמייק הניא ללכ ןהמ תחאש
 127).ימע ,׳הרותה לע׳(׳הדבכ איה ירהו ,םימשגה תומי לש וזב ,םייברע הולזג ירהו
עדוי רפסמהו ,שממ ץא המלידב םג ךכ ,שממ הב ןיא המחה תומי לש תרדאהש םשכ

,םיליעמ ינשב לקתנו ,ןוראה תא חתופ אוה ).םש(׳ינובכעיש תובשחמל יתתנ אל׳ :תאז
׳םינש יפיב .םהיניב עירכהל םוקמב ינשה לע דחא םתוא שבולו ,ךורא דחאו רצק דחא
,ידמ רחואמ השעמהש אלא :תרוויע הריחב רחוב אוהש ךכב המלידה ןמ ץלחנ רפסמה
.בושי אלו ףלח דעומהו

םה שעמה ןולדח תא קמנל םוקמב .םהיפ לע םיכפהנ רפסמה לש םיכרפומה ויצורית
םירזוח םה םלועב לושכמה לע עיבצהל םוקמב ;הרכהה לש הנולדח תא וילע םיפיסומ

תיתביסה תויקוחהש ןוויכ .רפסמה לש לופכה וינוא רסוח לע ,ףקות רתיב ,םיעיבצמו
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 הלועפב אל ,םלועל הכרד רובחל לוכי אוה ןיא ,םיימצעה וירדס תא תננוכמ הניאתיתביס תרשרש ללוחמו ,חוכל ןוצרה תא ךפוהה השעמ ,ודעיל ןווכמה השעמה ךרד
המצע תא ןה תיתביס הירוגיטקב תשרפמו הניבמה  -הרכהב אלו םלועב םיעוריא לש
.םלועה תא ןהו

תא עדוי רפסמהו ,תמייק ןיידע החטבב םדקתהל תורשפאה ,תוצמחהה יתש תורמל
ךרדהו הנכס תקזחב םיכרדהש ,לגרב ךלא אלו תינוכמ יל רוכשא׳ :תושעל וילע רשא

הניא וזה תינכותה םגש אלא ;) 111ימע ,׳ןורחאה סובוטבאה׳(׳ףייע ינאו הכורא
.ומדוק לש וינייפאמ ,תופירח רתיבו ,םירזוח בושל ינשה ןויסינבו ,תשממתמ
תא לאשו םיסובוטבאה תכשלל ימע ךלהו יעורזב ינקז ינלטנ׳ :ירמגל יוויספ רפסמה

תא רותפל הסנמ תמה ןקזה ).םש(׳ןופצ תנוכשל ךליל רחא ןורק דיתע םא הנוממה
אוה ,רבד םהב ןיבמ וניאש ןוויכו ,הזה םלועה לש ויכרדב הזה םלועה לש ויתויעב
דיתע םא ,ררבמו ,םיסובוטואה תכשלל וירחא ודכנ תא ררוג אוה .ךבתסמו לבלבתמ
ןקזה לש ותורובמ תעשורמ האנה הנהנה ,הנוממה .ןופצ תנוכשל סובוטוא דוע תאצל

ותומימתב .ךומסב יוצמה ,ןשיה סובוטואב עוסנל ,ונודזב ,ול עיצמ ,םלוע תויווהב
אוה ;רבודמה סובוטואה אוה דרשמהשו בל םותבש העצה איה העצההש ,ןקזה בשוח

היה רובס ,ןקז לש תומימת יוה׳ :עוסנל הנוממה תא זרזמו ,ןחלושה דומע תא ספות
 112).ימע ,םש(׳הנוממה וב רבידש סובוטבאה והזש

לש וירדס תולטבתה ,םייחה ןיב תמה לש תצרמנהו תיעבט־לעה ותוליעפ תורמל
ןקזה לש ותעפוה .תראותמה היווהה זכרמב ןיידע תדמוע ,םלועה לש אלו ,ימצעה
,רפסמה לש ותבוגת לבא ,ןויגיההו תואיצמה יקוח לש םתרפה לע ,םנמא ,העיבצמ

לע רתוי הבר תופירחב העיבצמ ,הילאמ תנבומכ תמה לש ותוחכונ תא לבקמה
םייטרקוריבה םירדסל תמה לש ותוקקדזה ;ותרכהב ולא םיקוח לש הרומגה םתולטבתה

לש ותוקקדזה איה רתוי תידרוסבא לבא ,תידרוסבא םנמא איה םיסובוטואה תרבח לש

,תמה בסה אקווד .סובוטואב העיסנה ירדס רוריבב תמה ובס לש ותרזעל יחה דכנה

לא ,לשמל ,הנופ אוה ;ילנויצר חרואב לועפלו בושחל לגוסמ ,ויתויועט תורמל
םינואה רסח ודכנ ,ותמועל .עוסנל דיתע אוהש ןימאמ אוהש ןוויכ ,ןשיה סובוטואה
,רקובב קר אצי ןופצ תנוכשל אבה סובוטואהש ,עדוי אוה .הזל אלו הזל אל לגוסמ וניא

התבעתנ׳ לבא ,יסקט ול רוכשל שקבמ אוה ;הנוממה תכשלל ונקז רחא ררגנ תאז לכבו

ןשיה ןורקהש ,וב הטשמ הנוממהש ,עדוי אוה ;)םש(׳רבד רמול יתישקתנו יפב ינושל
הכשלה ןמ אצוי אוה תאז לכבו ,תוטש אלא וניא יפסכה ןוכסיחהשו ,עוסנל דיתע וניא
,תולעל לוהב ךכ לכ אוה תאז לכבו ,עסי אל ןורקהש עדוי אוה ;ןשיה ןורקה לא ךלוהו

:לפנש ונקז תא שטונ אוהש דע

ינמידקה .ןשיה ןורקה לצא יתכלהו ישאר יתענעינ רובידה ינממ לטינש רחאמ
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םהל ןיא םיתמה ירהש ,ותליפנ ינתליהבה אל תמ היהש רחאמ .קילחהו ינקז
.תינפוג השגרה

לע תולעל יתדמעו ויתחנהש םוקמב ינקז תא יתחנה לוהב יתייהש רחאמ
גהנהש רכינ היה וכויחמ .גהנה אוביש דע ןתמה רמאו הנוממה גלגיל .ןורקה
>.םש(ול ךלהו ותכשל תא הנוממה לענ .יתנתמה ןכ יפ לע ףא .הרהמב אובי אל
יקוחש ,יחכו תמכ רתוסה ומויקבש רומגה דרוסבאה תא הטילבמ תמה ןקזה לש ותליפנ

,רפסמה לש ותבוגת ,בושו ;תחא הנועבו תעב וילע םילח םניאו וילע םילח תואיצמה
עוריאה ןמ רתוי תידרוסבא ,םתוטטומתהב שוחל ילבמ םלועה לש וירדס תא ראבמה

לקיהש יתרעטצנ׳ :ונקז לש ונובלעל הבר תושיגר ןכל םדוק הליג רפסמה .ומצע
ויה אל ןיידע הזה םלועה ןמ אצישכו ,רחא םלועמ ומצע חירטהש ינקז לש ודובכב
,התע ךא  111),ימע ,םש(׳ינקזל ןובלע יתמרגש לע יתרעטצנו םיסובוטבאב םישמשמ
השגרה ול ןיא םא םגש ,תמה בסה לש ורעצמ םלעתמ אוה ,לפונו לשוכ בסה רשאכ
דיעמ ונקזל רפסמה לש ןבומ־אלהו רתוסה וסחי .ול שי יאדווב תישפנ השגרה ,תינפוג
לש םתוררופתה  -העדותב הזיחא ןיא תושגרל םג ךכ תונוצרלו תורכהל ומכש ,ךכ לע

ותונבומ־יאו ותורז קר ןניא תונבומה־יאו תורזה .הרומג תוררופתה איה ימצעה ירדס

לש ותונבומ־יאו ותורז ,רקיעבו ,םג םא־יכ ,וילא רובחל רשפא־יאש ,םלועה לש
תווהל לוכי ונניא רפסמה לש ימינפה ומלוע .רובחל רשפא־יא וילא םגש ,ימצעה
םירדסה לש םמוקמ תאש םושמ ,קתונמ אוה ונממש ,ינוציחה םלועל יפולח ׳םוקמ׳
.םירחא םיישפנ םינכת םיספות אל ,םיינוציחה ,םייוויטקייבוס־ןיבה ,םיילאנויצארה
,םישעמה ןולדח לש ויתוביסב תוגצומה ',תובשחמ׳ םנמא תורכזומ םירופיסה ןמ המכב

סובוטבאה׳ רופיסב .רוביגה לש ותעדותב םיפלוחה ,םינוש םירוהרה םיראותמו

,תיפוקזה תינידנולבה לע םירזפתמה םירוהרהה ,לשמל ,םיראותמ ׳ןורחאה
השובל איהו ןטמל תורותסו ןתיעצמאב תותמוצמו היתופתכ לע הל תויולת היתוצווקש׳

יקבש׳ ,גטנומ קחצי לעו  110),ימע ,םש(׳הל םיפי םיסנכמש תעדויש תלעופכ םיסנכמ
בתכה תא תורקל עדויו ןשיה תורבקה תיבבש תובצמה לכ תא ריכמו ריעה תויווהב

תחתמ םינומטש רפע ינכוש םתוא לש רודו רוד לכ לש ןוגינב תובצמה יבג לעש
ישפנ רדס לש וייוטיב םניא ולא םירוהרהו תובשחמ םלוא  111).ימע ,םש(׳תובצמל
תרזפתמה תוליעפה ייוליג אלא ,ףתושמה ינוציחה רדסל הפולח הווהמה ,יוויטקייבוס

.שפנה לש תושממה תרסחו המותסה ,הרקעהו
;ארי וניא אוה .לגרב ותיבל בושל אלא רפסמל ול רתונ אלו ,עיפוהש יפכ םלענ בסה

:םסק תאלמ הניש ולוכש םלועב הכילההו ,תחכשנ םיכרדבש הנכסה
דיספמ וניא ותנש לע לוהב וניאש ׳מ .םח אלו רק אל ריואהו האנ היה הלילה
.הזכש הלילב ותכילהב
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צמ תא יתקלחהו ישארמ הלעמל יעבוכ תא יתהבגה

ש ,הליל תוצח רחאלש טקשה תחונמ וז .םיכרדה לכ

רדה תמיא תא יתחכש .השיחלב הז םע הז םירפסמ

ע הרואכל תבשייתמ רפסמה לש תימולחה ותייווה

תוגזמתהב םיגזמתמ ץראו םיימשו ,םינשי םדא ינב

תיטסימ תומלש לש היווהל שממ לש רוביח רבוחמ

הרזומה םתעפוהב תרפומ איהו ,תינמז

שב םיכלוה םדא ינב השמח יתיאר יתנוכשל ךומס

שוחכ אלו ןמש אל ,האנ םפוגו תינוניב םתמוקו

מ העברא .םימשגה תומיב םילשורי יריקי םישבולש

.ומש תאו ותוא ,יתרכה ישימחה תאו ,םהיתומש תא

ה וניעש ,רוחב םדא ךלה ונימימ .ער יל השע אלו

ח לש ךויחב תעבוט וליאכ ,ןח הל הפיסוהו התרבחמ

תעגפש הז וליפאו ,םולכ אלו ילע הרובחה ינב לש

ב ידיחי ךלהמש םדאכ ,בצע יבל השענ ןכ יפ לע ףא

 113-112).ימע ,םש(

הקעומ רפסמב ררועמ םישנאה תשמח םע שגפמה

תמלענ םירבדה תביס .היולג המיאל תכפוה איהש
עגפש ףא־לע :הברה םימעפ רפסמה וב בלע ,ער ול

ינב לש םבלב ןיאש ,עדוי אוהש ףא־לע ;ותער תא

ספתנ־אלה הערב שח ,המיא זוחא ,רפסמה .בצע

ש׳ םדא ;ודגנכ אבה ,רחאה םדאב זחאיהל הסנמו

הזכ ,תובוהצ וינפו ויסיכ ךותב תונותנ וידי .תוביש

ייה עדוי לבא ,יתעיס ינבמ היה אל אוה .ול ווליש
׳ותעידי׳ב שממ ןיא בושו  113).ימע ,םש(׳ינוולמו יל

׳ .ודבל ותוא ריתומו ונממ טמתשמ רזהו ,שיאב

המ דחאו יתוא םיבהוא םניאש םתוא ינפמ ינועייסיש

רגנ ינאו׳ :ומצעל עייסמ וניא םג רפסמהו ,רפסמל

אמ םניא וירבח לכ ראשו יביוא

י אוה םהמש ,םדאה ינב תשמח רחא ררגנ רפסמה

הכ דע ויתולועפ תא ונייפאש ,םינואה רסוחו ןוצרה

ב הליבומ ימצעה ירדס לש הרומגה םתוררופתה -
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באשנ וכותלש ,ענמנ־יתלבה ןולדיחה תא םימלגמ ,תנבומ־אלהו תינומדה םתעפוהב
.רפסמה

םירופיסב .רומגה ןולדיחה לש ופס לע םימייתסמ ׳םישעמה רפס׳ב םיפסונ םירופיס
םלגמ 42םימל לעמ תתרמה רשגה ׳הדועתה׳ רופיסב םג זמורמבו ׳תורגה׳ו ׳אפורה לא׳

ןיבל רפסמה ןיב דירפמה ,קדה ץיחה לש הרומגה תוררופתהה ינפמ המיאה תא
,ולעו ולפקתנ רהנה ילגו ילגר תחת רוחשה רשגה עזעדזנ׳ :םירידא םימב תועלביה
הלודג תספרמב דמוע יתאצמנו ץוחל יתקחדנ׳  107),ימע ,׳אפורה לא׳(׳ולפקתנו ולע
ופיצהו ולעו םיה ימימ םמצע והיבגה׳  116),ימע ,׳הדועתה׳(׳םיבר םימ ינפ לע הפצש
ליחתהו רשגה עזעדזנ רשגה לע יתילעש ןויכ .רשגה לע יתילעו יתצפק .ילגר תופכ תא

םימב הניא םנמא תמייאמה תועלביהה ׳תרומזתה׳ רופיסב  119).ימע ,׳תורנה׳(׳תתרמ
׳תורנה׳ו ׳אפורה לא׳ ,׳ןורחאה סובוטבאה׳ םירופיסב ומכ ,הז רופיסב םג ךא ,שאב אלא

.ונדבוא לא רפסמה תא םיפחוד םיינומד תוחוכ

תא םיפחוד םניא הזה םלועה ןמ אלש תוחוכה ׳םישעמה רפס׳ב םירחא םירופיסב

גישהל לוכי וניאש המ תא גישהל ודיב םיעייסמ ,ךפיהל אלא ,ונדבוא לא רפסמה
רשקה תא הריאמ ולא םיעייסמ תוחוכ לש םתוחכונ תועמשמ ,תאז םעו .ומצע תוחוכב
.רפסמה לש ןולדיחה תמיא ןיבל ׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב םישנאה תשמח ןיבש

ירדסל רבחתהל חילצמ וניא רפסמה ׳תודידי׳ו ׳תורנה׳ ,׳אבא תיבל׳ ומכ םירופיסב

,יעבטילע ,יאלפ חוכ :גישהלו עיגהל ,םדקתהל ,השעמ תושעל לוכי וניא ,םלועה
ליעומ וניא סנהש ,הארנ ׳תורנה׳ רופיסב .ךרד תציפק לש סנ ךרדב ומוקמל ותוא איבמ

תושעל לוכי וניא בוש לבא ,םיה לא עיגה םנמא רפסמה  -ןוקית וניא ןוקיתהו ,הברה
רוויעה ברוצ רמ לש ונב לש תואנה ויניע רוא איבמ ׳תודידי׳ב םג .שרדנה השעמה תא

תציפק םא רורב אלו ,רופיסה םייתסמ ךכבש אלא :ותיב לצא ךרד תציפקב רפסמה תא

אלש םושמ ,תיבה ותואמ רופיסה תליחתב אציש ,רפסמה לש ותרצ תא תנקתמ ךרדה
.םינכשה והודירטי אמש ששחמ ,ותשיא םע וב דחייתהל היה לוכי

האיבמ ךרדה תציפקש ,םויסה תולמ תוזמרמ ,תאז תמועל ',אבא תיבל׳ רופיסב
רופיסב  103).ימע ,יבא תיבל׳(׳אבא לעו תיבה לע ריאה קותמ רואו׳ :אלמ ןוקיתל
רבוחה ,ימינפ חוכ אוה ,ודעיל רפסמה תא ףחודה ,יטסימה חוכה ׳רשוה רשא רישה׳
.םלש רוביח אוה הזה םלועה ןמ אלש היווהה םע רוביחהו ,םיינוציח םייטסימ תוחוכל

הראה לש ,ןוקיתו תוגזמתה לש היווח איה ולא םירופיס ינשב תיטסימה היווחה
,תאז םע דחיבו ;ןולשיכו ךרד ןדבוא ,קותינ ,םינוא־ןיא לש היווח אלו ,תולעתהו
לע רומג רותיו אלא ,םייפולח ימצע ירדס לש םנוניכ השוריפ ןיא תיטסימה תורבחתהה

היווחה .תיטסימה היווהה ךותל ותוססומתהב ימצעה לש םילעופהו םינגראמה ויתוחוכ
'ןורחאה סובוטבאה' רופיסב וילא תינוצר־אלה הכילההו רוחשה רשגה ןמ העיתרהש ןכתיי 42
.הז ןיינעל יוויטאיצוסא רשקב תורשקנ
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היווחה ןמ רתוי הפירח תיטסימה תוגזמתהה בקע תוימצעה ןולדח לש תימולחה
תואיצמה לא רובחל רפסמה לש ותלוכי־יאמ תעבונה ,תוימצעה ןולדח לש תימולחה

תימולחה תונבומה־יא תא הריממ הניא תיטסימה תוגזמתהה .ותנבהב וא ויתולועפב
תזמורמ תמא הכותב העילבמה ,רחא גוסמ תימולח תונבומ־יאב אלא תונבומבו הרכהב

הז ןיא .הזה םלועה תנובת /הרעיה הנובתה לש הילכב הספותל רשפא־יאש ,תמלענו
:׳רשוה רשא רישה׳ב יטסימה דוחיאב ךכ לכ תשגדומ תוימולחהש ,הרקמ

יתשא ףאש המודו .הדרח התואב וזחא וליאכ ,תותתרמ וליחתהו ידי יתש וצמקנ

ילוא וא םואתפ ומלעתנ .אוה ןכ םא תוארל ידגנכ יניע יתילת .ןכ ושע ידליו
האור םדאש םולח ןימכ ,ריוואב היה ףרפרמ קותמ ךויח תלוז .ימע ללכ ויה אל
 185).ימע ,׳רשוה רשא רישה׳(ותוא םיאור םירחא ףאש רובסו
:המצע הנישה יטסימה דוחיאב תשגדומ ׳אבא תיבל׳ רופיסב

] [...ןטק קדס ידכ והשמ ןתוא יתחתפו יתצמאתנ .םולכ יתיאר אלו יניע ומצעתנ
] [...ןטק קדס ידכ וחתפנ .ןתוא חותפל יחכ לכב יתצמאתנ .ומצעתנו יניע ורזח
ןיתממו ההושו ,ןייה לע שדקל דמוע ודיב וסוכו אבא תא יתיארו יניע וחקפנ

ןידס לוקכ לוק םואתפ עמשנ .ןתוא יתחתפו יתצמאתנ .ומצעתנו יניע ורזח ][...

,הערקנ עיקרבש הנטק תחא הננע אלא ,ןידס םוש ערקנ אל תמאב .ערקנש
תיבל׳(אבא תיב תא ריאה קותמ רואו ,םיבעב הרסינו הנבלה התצי הערקנשמו
 105).ימע ,׳אבא
םלוחה ןשי וילעש ,ןידסה קפס ,רופיסה תליחתב רכזנה ,ןידסה קפס אוה ערקנה ןידסה

לש ורדח ןולחמ וילא רדוח קפס ,םולחב םייק קפס עיקרב רואה ;החונמה רסח ,ומצע

ירופיסב םיעיפומו םירזוח םישרופמה םולחה ,רוכזאו םולחה ינמיסש םשכ .םלוחה
:םישרופמה הירוכזאו הנישה ינמיס םהב םיעיפומו םירזוח םג ךכ ,׳םישעמה רפס׳
וניאש הפה ,תומצענה םייניעה ,תומדריהה ,תומנמנתהה ,תופייעה ,הטימב הביכשה
לע טירש רמ לטומ ׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב .םירבאב זחואש קותישה ,רבדל לוכי

׳הכישח םע ותטמ לע הלועש טירש רמ לש וגהנמ ךכש׳ ,רוקיבה ןמזב ותטימ
יפב ינושל התבעתנ׳ הנוממה תכשלב ;ףייע רפסמה ;) 108ימע ,׳ןורחאה סובוטבאה׳(
הכילהה המידקמ םישנאה תשמח םע שגפמה תא ;) 112ימע ,םש(׳רבד רמול יתישקתנו

לגנילק תרמ׳ :םיפסונ םירופיסב םירזוח םירבדה ).םש(׳םינשי םדא ינב׳ ובש םלועב
ירבד ומתתסנש אלא בוחרה םש תא יתחכש אל׳  120),ימע ,׳תודידי׳(׳התטמב הבכש

יתושרמ ןמצע ועיקפה ילגרו ידי .םוקל יתלשרתנו יתייה ףייע׳ ;) 123ימע ,םש(׳יפב
׳יל התלע אלו םוקל יתשקיב שולש םיימעפ .םהילע יתטילש הקספ וליאכ ירבא לכו

ידי המנמנתנ׳  134),ימע ,׳םיינש יפ׳(׳תודבכ ילגר ושענ׳ ;) 126ימע ,׳הרותה לע׳(
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ךותב םולחב ,םש(׳הנישה תא ריבעהל ידכ ימוקממ יתצפק .הנישב יניע ורשקתנו
תפר ׳יפמ הלמ איצוהל יתלוכי אלו בערה תמחמ ירבד ומתתסנ׳ ;) 135ימע ,םולח
ףכה העיגה אל׳ ;) 155ימע ,םש(׳יתנשיו יתמנמנתנו יתבכש ינאו׳  153),ימע ,׳המילש

יתשקיבש םש לכ לבא׳  159),ימע ,׳תיבה׳(׳ונמנמנתנו הניש ונילע הלפנש דע הפל
הברה םינש הז ,ונמצע ןיבל וניניב׳ ;) 165ימע ,םש(׳ינורגב עקתנ ינושל לע תולעהל
וליאכ יניעב בושח ןושיל עדויו הנישב יקבש ימ לכו ,הנישב םדאה תילכת תא ינא האור
לש חיר׳ ;) 179ימע ,׳הרידל הרידמ׳(׳יח םדא המ םוש לעו ארבנ םדא המ םוש לע עדוי

,ירבא תא הקחידש ,םש התיה היורש הבועמ הכישחו רדחה ךותמ עפעיפ הניש ינישי
היה אל םדא םוש׳ ;) 193ימע ,׳רקפה׳(׳םיפפוכתמ וליחתה ודמעש ישאר תורעש וליפאו

וז הנישש אלא .הנישב עקוש יתלחתה ינא ףאו .הנישב ויה םיעקושמ םיתבה לכו ץוחב
ילמ ואבחנ׳  200),ימע ,׳תרומזתה׳(׳ךלהמ ינאש ילגרב יתייה שיגרמש ,הניש התיה אל

תופייע בורמש׳ ;) 201ימע ,םש(׳ידיב ששגמ יתלחתהו יניע ומצעתנו ולוק תמחמ
 228).ימע ,׳בתכמה׳(׳םימנמנמ ירביא וליחתה
,הנישה תייווה .43טהב ןעוטש יפכ ,םולחל עקרה קר הניא ׳םישעמה רפס׳ב הנישה

־יא ,תואיצמה ןמ קותינ ,תונבומ־יא ,הטילש־יא לש היווה איה ,םולחה תייווה ומכ

טולשל לוכי וניאו ,לועפלו תבשומה ופוגב טולשל לוכי וניא ןשיה .קותישו הגשה
הקספ וליאכ ירבא לכו יתושרמ ןמצע ועיקפה ילגרו ידי׳ :ןיבהלו תמדרנה ותרכהב
 126).ימע ,׳הרותה לע׳(׳יל התלע אלו םוקל יתשקיב שולש םיימעפ .םהילע יתטילש
ףוגה .תורעה ןיבל הנישה ןיבש םימודמדה רוזאב םייוצמ ,םולחה ומכ ,הציקיה יעגר
ומכ ,םיטלושו םיליעפ םניאו ,הקומע הניש ןמזב ומכ ,ןיטולחל םיתבשומ םניא שפנהו
תופירחב ,תולוע הז רופרפב .םיבצמה ינש ןיב םירפרפמ םה אלא ,הרומג תורע ןמזב
ימצעה ןמ ןה קותינה תלהב ,הטילש רדעהו םינוא רסוח לש תומייאמ תושוחת ,הבר
ובכשמ לע חנ׳ ומכ ,םירזוח םייוטיב .הנבהה־יאו הרכהה־יא תומיאו תואיצמה ןמ ןהו
לע םיעיבצמ ,׳תרומזתה׳ו ׳רקפה׳ םירופיסב ׳הניש ינישי׳ו ׳תיבה׳ רופיסב ׳םולשב
ןולדיחה םעט תא ומע אשונ הנישבש ןולדיחה ;רפע ינשי ןיבל הניש ינשי ןיבש רשקה

לש םתייווחב םגו ׳והשמ תושעל תלוכיה רסוח׳ תומולחב םג תרכינ ותמיאו ,תוומבש
העיצמ ןכא ,תורע לש ץמש הב ןיאש ,הרומגה הנישה .תורעל הניש ןיבש םייניבה יעגר

הניא וז החונמש אלא ;44ךונח רתסא הריעמש יפכ ,שפנל םינוילע תומלועו ףוגל החונמ

.םימלוע תחונמ ,תרחא החונמ לש התאובב אלא

לע רומג רותיו ,תורעה לע רומג רותיו ועמשמ ׳םישעמה רפס׳ב יטסימה דוחיאה
 140.ימע  20),הרעה ,ליעל(טהב 43
זפרוא קחצי ,עשוהי ב״א :םיששה תונש לש תירבעה תרופיסב הנרדומהו ןונגע תרוסמ׳ ,ךונח ׳א 44

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבקל הדובע ',קוינק םרויו

 139.׳טע 1988,
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תוירורהסה ,תוימולחה דחוימב תושגדומ יטסימה דוחיאה ירואית לכב .ימצעה
םירבדה ׳בתכמה׳בו ׳ךרדב׳ םירופיסב ;תוומה לש ולצ לטומ םלוכ לעו ,הנישהו
ןמ קלחב .םיתמה לש םמלוע םע תוגזמתהה איה תיטסימה תוגזמתהה  -םישרופמ
תוגזמתהבש החונמהו תוככדזהה ,תומלשה ,תולעתהה ,תוקיתמה תוראותמ םירופיסה
םמורמה החוכ םג אוה ,רוביגה תא ךשומה ,יטסימה חוכה ;הזה םלועה ןמ אלש היווה םע

רפס׳ תא םתוחה רופיסה לש ומויסב .תוומה לש התפמה וחוכ םגו ,השודקה לש
:םלענה שרדמה תיב תא אוצמלו חונל  -םירבד ינש שקבמו רפסמה רזוח ׳םישעמה
תיב ותוא רמ עדוי רשפא׳  247),ימע ,׳בתכמה׳(׳שופל יתשקיב המכ ,ףייע יתייה המכ׳

תושקבה יתשל הנעמה  248).ימע ,םש(׳ואצומ יניאו ותוא ינא שקבמ ?אוה ןכיה שרדמ
םשרדמיתיבל ,וצפח זוחמל רפסמה תא ליבומ ,אמוסכ ששגמה ,תמה  -דחא הנעמ אוה

 249).ימע ,םש(׳יתסנכנו חתפה חתפנ׳ ;םיתמה לש
לא אלו םיתמה לש םמוקמ לא אל עיגמ וניא רפסמה ׳ןורחאה סובוטבאה׳ לש ופוסב

,ול םימדוקה םיכלהמה ומכ ,ןורחאה ךלהמה .ןולדיחה לש ופס לע רתונו ,ולש ותיב
,םדקתהל לוכי וניא ,רוביגה ומכ ,טסקטה ;םייתסהל ילבמ עטקנו ,ויוצימל עיגמ וניא
.הגשה־יא לש דימתמ בצמב רתונו ודעיל עיגהל לוכי וניא
ותייווה לא ,ותייווחב ,ארוקה ברקתמ ,גישהל התלוכי־יאל תעדומה ,האירקה ךרד

וירדס תא חנעפל לוכי ונניאש ןוויכ .׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסה רוביג לש
ןיבהל ,וב םדקתהל ,וילא רובחל ,ותאירקב ,לוכי אוה ןיא ,טסקטה לש םיילנויצרה

,םידעצה ,םישעמה םירזפתמש םשכ .גשומ אל ,טלשנ אל ,רז רתונ טסקטה ;ותוא
וניא ,רוביגה ומכ ,רפסמהו :טסקטה לש ויטרפ םג םירזפתמ ךכ ,תובשחמהו םיצפחה
לפונ וריבחו דחא ילכ ינא היבגמ׳ :תחא תרדוסמ הליבחב הזל הז םתוא רושקל לוכי

רזוח הזו הז תא ינא היבגמ .יפתכ לעמ לפונ וריבחו הז תא ינא היבגמ .יפתכ לעמ
 189).ימע ,׳םירשק ירשק׳(׳יתליבח תא וב יתרשקש לבחה אלא ילע רייתשנ אל .רשונו

־יא תא לטבל האירקה הלוכי םהבש ׳םישעמה רפס׳ב םירופיס םתואב םגש ,יל הארנ

זמרה תא שרדב תוזחאיהה הצימחמ ,ירוגילא ןבומב התוא רימהלו היולגה תונבומה
תא ןווכמ ,רופיסבו ומצעב ארוקה זחוא יטסירוגילאה שוריפה ךרד .טשפבש דוסה תאו

ארוקל ,ול רשפא .םינשיה ןיב רע  -גישמו םדקתמ ,שרפמו ריכמ ,םדעיל וישעמ
הנבהה לע ,האלמה הטילשה לע רתוול ;תורע התואל םיתעל חינהל ,׳םישעמה רפס׳ב
.ורוביג םג יורש ובש ,ירורהסה םימודמדה רוזא לא האירקה תייווחב ףרגיהלו ,האלמה

רפס׳ לש ודוס לע דומעל לכוי אל םלועל יחה יכ ,רמא ומצע ןונגע אלימב אולהו
:׳םישעמה

אוה ףאו .םישעמה רפס תביתכ דוס ינממ איצוהל ידכ קילאיב ימע לגלג הברה
רפסמ השעמ רופיס הז ףאו .םתוא בותכל עיגה ךאיה וירישמ המכ לע יל רפיס
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ינא יתלדתשה םישעמה רפס דוס ינממ איצוהל קילאיב לדתשהש המכ ,םישעמה
הריש יזר ול םילגמו הלעמ לש הרישה לכיהב בשוי אוהש וישכע .ונממ וריתסהל

.45ינממ רתוי עדוי אוהו דוסה ול הלגתנ יאדו

׳םלוע דעיל תורעה ]ג[

יישק םע רופיסה לש תיטמגינאה ותוכיא הרשקנ ׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב ןוידב

רזוחה ,הז יטמגינא הנבמ .רשפ לש תדכלמ תינבת גישהל תיטסירוגילאה האירקה
.ןונגע לש וירופיסב דיחיה יטמגינאה הנבמה וניא ',םישעמה רפס׳ב םיפסונ םירופיסב

ןויע םג לבא ,ןונגע לש תויתדיחה ויתוריצי ללכ לע הבחרהב ןאכ דומעל רשפא־יא
וליא ןיבל םייטאמגינאה וינייפאמ ןיבש תונושה תא ריאי ׳םלוע דע׳ ומכ רופיסב ףוטח
.׳םישעמה רפסי ירופיס לש

לשב תרצונ הניא תויתדיחה ,׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב ומכ אלש ',םלוע דע׳ב

.ףצרה ידי־לע תורבסומ ןניאו תוקמונמ ןניאש ,תונבומ־אל תודיחי לש ןמויק
הניא םג לבא ,ץרפנ ןויזח הניא םנמא םיערוצמה לש םתיבב דמולמ לש ותועקתשה

ומוקמב קר אלו ,ונמוקמב םג :תעדה לע לבקתהל לוכי וניאש ,ירשפא יתלב עוריא
לש םודקה ןמלוע רוזחשל םהייח תא םישידקמה ,םירקוח םייוצמ הזמע לאידע לש

תא םיריעסמו עיתפמב םילגתמה ,םיזונגו םיחדינ די־יבתכ םייוצמ ,וברחנש םירע
.46ההובג המוח ףקומ אוהו ,םיבר םיצע ונגבש ,םיערוצמ תיב וליפא יוצמו ,עדמה םלוע

טסקטב םירושיק לש םנורסח לשב אל ׳םלוע דע׳ב תונבומה־יא תרצונ רזומ חרואב

ולאל ולא ויקלח תא תורבחמה ,תויגולנא לש תשר רצוי טסקטה ;םיוביר לשב אלא
.םות דע שרפתמ וניאש ,ףדוע רוביחב
,רסחה דחאה טרפה טעמל ולוכ םלשומה ,הזמע לאידע לש רקחמה רפס ,לשמל ,ךכ

טעמל ,הלוכ תמלשומה המוח ,הרוצב המוח תפקומה ,אתדילמוגל ,ואשומל יגולנא
רפס .המוחב הצרפה אוה רקחמב הצרפה לש האשומש ,הרקמ הז ןיא :תחאה הצרפה
רחא םיבקוע םהו ,אתדילמוג ריעה אוה םהינש אשומ  -ריעה רפסל םג יגולנא רקחמה

וינכתו ,םיברב םסרפתמ וניא רקחמה רפס םג ריעה רפס ומכ ;הנברוחל דע היתודלות
אוה הומכ ;גדלע ,הנטקה תינוהל יגולנא ומצע הזמע לאידע .םיערוצמה תיבב םיזונג
־אל ךרדב תועיגמ ,היתועידי ומכ ,ויתועידיו ,םירחא לש המוחה ףקומ םמלועב יוצמ

 1962,תנשב הכרענש ,ןדס בד לש םישישה ותדלוה םויל הביסמב ןונגע ידי לע ורמאנ םירבדה 45
 245.ימע  2),הרעה ,ליעל(׳ימצע לא ימצעמ׳ ,ורפסב וסנוכו

יהלשב רבכ םילשוריב םייק היה )ןסנאה םש־לע םילוחה תיב םויכ(  Jesus Hilfeםיערוצמה תיב 46
)קחורמה הצקב הצורפ התיהש(המוח הפיקה םישישה תונשל דעו ,המוח ףקומ ונג .תמדוקה האמה
.ינוציח ןג ול התיהש ,הכומסה השרוחה תא םג
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ומלועמ קתינש ,ןויפיג ףרגל םג יגולנא אוה ;ץוחבש םלועה לא םינפבש םלועה ןמ ךרד

הומכש ,ןדע הדעל םגו ,אתדילמוג ריעה רפסמ םהינפב ארקו םיערוצמב קבד ,םדוקה

תיבב תועקתשהה תבוטל ,לטנדלוג דרהרבג ול עיצמש ,תורשקתהה לע רתוומ אוה
ןיב םיבשויה ברקב היח איה הומכ  -גדלעל םג תיגולנא ןדע הדע תוחאה .םיערוצמה
רחאה רבגה תא הליבומ איה הומכו ,הידסחב הצורה רבגל תשחכתמ איה הומכ ,תומוחה

הירוביגל יגולנא ,לטנדלוג דרהרבג ריבגה .הצרפה יוליג לא ,המוחה ןמ םינפל לא
.וסוחיי תא הלות אוה םהבו ,ןויפיג ףרגה ומכ ,אתדילמוג לש םיירבגה

,ךכ .ןתריתסב דיימ לקתנ אוה ,תויגולנאה תא ךישמהל ארוקה הסנמ רשאכ ךא

האיבמ וזש ,המוחבש הצרפל רקחמבש הצרפה תדגונמ ,םירחא םינבומב ,לשמל
םיעורק תונוילג׳ יושעה ,ריעה רפס לש ופוג .יפוס ןוילכל וזו תידימת תוכשמתהל
אלגומב ךלכולמ׳ אוהו 47׳שופיע לש המירע ולוכ רפסה לכו תושטשוטמ תויתואהו
דועב ,ינוציק חרואב החוד ),חכש ימע ,׳םלוע דעי(וב וסאמ םיעגונמה וליפאש ,הנשי
סופדבו האנ ריינבו תואנ תויתואב׳ תאצלו ,םייניעל הוואת תויהל דיתע רקחמה רפסש

ריעה רפסב ;)זיש ימע ,םש(׳האנ הכירבבו תואנו תונקותמ תופמבו םיאנ םיעבצבו האנ
דוגינב ירהש ,רקחמה רפס תא ,ארקי אלו ,ארק אל שיא ךא ,תורוד ירוד וארקו ובש
הזמע לאידע שטונ ,וראווצ לע תחנומ הדח ברחשכ ורפס תא םילשמה ,ריעה רפוסל

הנטקה תינוהל דוגינב .םלוע דע ותביתכ תא םייסמ וניאו ,ותיבב רקחמה רפס תא
ןויפיג ףרגל דוגינב ;ונוצרמ אלא וחרוכ־לעב המוחה םינפב יוצמ וניא הזמע לאידע
ןדע הדעל דוגינב ;המלש הריחבמ אלא הרירב־ןיאמ ץוחבש םלועה תא שטונ וניא אוה

אורקל ידכ אלא םיללמואה ויבשוי תא דועסל ידכ םיערוצמה תיבל ךלוה וניא אוה
התוינימו התוישנ לע הרתיווש ,ןדע הדע הנקזה תוחאה .ותקושת וילאש ,ריעה רפסב

גדלעל תדגונמ ,םיערוצמה לש םתונעו םהירוסיי תלקהל הייח תא שידקהל ידכ
יאונש ,אתדילמוג ינב לש םנומא תא שוכרל ידכ התוינימ ימסקב תשמתשמה ,הריעצה

תדגונמ לטנדלוג דרהרבג לש תינגרובה ותולפתו ,ןברוח םהילע איבהלו ,השפנ
.אתדילמוג ירוביג לש תינועבצה םתוארפל

ידי־לע םירתסנ אלא ,םיוצימ לא םיעיגמ םניא ,תולבקהה ומכ ,םידוגינה םג םלוא
םג  -םיערוצמל אתדילמוג ינב םייגולנא ,לשמל ,ךכ .הלילח רזוחו ,תופסונ תולבקה
םייאמקה ויקוח תא םימייקמ םהו ,םמוחתב ריעה רפס ,םתמוחב םירגוסמ ולא םגו ולא

,אתדילמוג לש התייווה תדגונמ רחא ןבומב .םיכייש םה וילאש ,קיתעה םלועה לש
,םיערוצמה לש םתייווחל דוגינה תילכתב ,םייחה לש תיטוראה םתוינפוג תא תשדקמה
אלו ,יגולנא ערוצמה ףוגה ףסונ ןבומבש אלא ;םיתמכ םיבושח םהו בקרנו ךלוה םפוגש

םהיגהנמש םשכ ,דחאכ םיכשומו םיחוד םדהו אלגומהו ,תינימ ץורפה ףוגל ,דגונמ
ימע  1962,םילשורי ,ןח ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ( ,םיצעהו שאה ',םלוע דעי ,ןונגע י׳׳ש 47
.רוקמבכ תויתואב םידומעה ןויצב ,רמאמה ףוגב ונמוסי ךרכה ןמ תואבומל תומוקמה יארמ .גכש
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ריעה רפס ,רחא ןגומב ,בושו ;דחאכ םיכשומו םיחוד אתדילמוג יגב לש םיבעתנה
המויק רפס אוה ןושארהש ,םיערוצמה תיבב יוצמה ריעה רפס וניא אתדילמוגב יוצמה
תשרפה אוהו ,ןושארה תא םיבתוכ אתדילמוג ינבש ;הנברוח רפס אוה ינשהו ,ריעה לש

אלגומו ,םהירוסי תשרפה תא קרממ אוהו ,ינשה תא םיארוק םיערוצמה וליאו ,םתרובג

.אלגומב תעגונ

ן״יע תויתואה יפוריצ לעו ,ל״מיגו ן״יע תויתואה לע תיפרגהו תילילצה הרזחה
הרזחה .הדבמה רצויש ,תויגולנאה תשר תא רתוי דוע תכבסמ ת״לדו ל״מיגו ת״לדו
:םיאבה םיעטקה ךכ לע ודיעיו ,רתויב הסומע
הלודג ריע התיהש ,אתדילמוג תומולעת רקחב הזמע לאידע קסע הנש םירשע
היממע תאו רפע תומירע הואשעו םייתוגה ידודג ולעש דע ,םימוצע םייוג תוואג

).זטש ימע ,םש(םלוע ידבע
עבצו םהיתומאל דחא עבצו היהולא תגלו חוגלו ץוגלו שמוגל דחא עבצו ][...

רוחיגלו לודגה דמוגל רחא עבצו םהיעמ יסומע םהיליועלו םהידבועל דחא
דבלמ ,תורמכהו םירמכה םהידבוע ראשל רחא עבצו ,הדובעה ידומע לומעלו

תושדקהו הריבג ןמאו דבע ןהיבאש תונוזהו תוריבגה ןמ ודלונש תונוזה
ןנתאה יפלו ותמילג יפל ורוע יפל ול רחא עבצ דחא לכש םיבלכהו םישדקהו

תאו םהירורג תאו םיתוגה תא םהילע ףסוה .םתדובע תדובע יפלו ריחמהו
ןוממ המכ האור התאו הכרעמ ירדועו המחלמה יכרוע תאו םידמגה תאו םיאזאגה

).זיש-זטש ימע ,םש(הזכ רפס תספדהב עיקשהל םיכירצ
ואצמ הזוע ןרק העדגנו אתדילמוג הלודגה ריעה לע םיתוגה ידודג ורבגש רחאל

אוהשכ לעראיג תיבל לערתג ןוניסקלג ןויפיג ףרג ריעה סכוד ץירעה ףרגה תא
,םש(ךיראלע םכלמל ומל דבע אהיו ווג תא ול שקיבו היכבב העג .קורעל םירעמ

).וכש ימע
וילעש הלזיעה תאו דורעה תא וארש ןויכ .ואבו םיתוגה ידודג ןיב ולוק עמשנ
לצא והואיבה .הזכש םיידע ידע הדעמ דורע ואר אל םהימימש ,םיהמת וליחתה

םוקמ שי ,וירובגל רמאו הלזיעה תא רובגה ןותידג האר .דודגה שאר ןותידג
.ןכחגה לוחיג לצא רבדה עיגה ?אתדילמוגב ונלשמ ימ שיו ?םירוגעה איג ומשש

םא ,ונורגב רגרגו גדלע לע ול ויהש םיעוגעג ךותמ רפעב עגעגו ונוחג לע ןחג
).בלש ימע ,םש(היבא יניא ינא אוה יתב השעמ אל

לוכי ארוקהש ,הרואכל הארנ ,תאז םעו ,הרזו תיטוזקא הפש ןימכ תנגנתמ הרזחה
תומש תליחתב םג תרכינה ,תויתואה תרזחשו ,היקוח תא חנעפלו הפשה תא ריכהל

,לטנדלוג דרהרבגו ,ןאכמ ןדע הדעו הזמע לאידע  -ןייממ רדס תרצוי ,םירוביגה
,חמצ ידע תנעטל ,םנמאו .ןאכמ לעראיג תיבל ןוניקסלג ןויפיג םיפרגהו אתדילמוג
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חורה םלועב תרחא וא וז הדימב םה םירושק ׳ע תואב םיחתופ םהיתומשש ולא׳
ישנא םה םהינייעמ לכ ובו רמוחה םוחתב םקוסיע לכש הלא וליאו ,תימצעה הברקההו
תולבקהה ומכ ,תויתואה לש ןתרזח חוכמ םירצונה ,םידוגינהו תולבקהה םלואו. 48״גה

ךותמ רתסנ אלא ,םייקתמ וניאש רדסל םיזמרמ ,יודבה םלועב םירצונה םידוגינהו
;תינחור תועמשמ אשונ וניא ,ן״יעב ,ורשועו ',רשוע םומע׳ לטנדלוג דרהרבג .ומצע
ןיאו ,ןויפיג ףרגה ןמ וא ןכחגה לוחיגמ רתוי ינחור ונניא םייתוגה ךלמ ךירלאע םג ךכ
.האלה ןכו ,רוחיגו דמוג וירבחמ הנוש לומע לילאהש חינהל

,שוריפה השעמ ;תנגראמ הרזחכ תויתואה תרזח תא סופתל רשפא־יא ,דחא דצמ
הרזחה תא סופתל רשפא־יא ,רחא דצמ .ותריתסב ,בושו בוש ,לקתנ ,הרזחה לע ןעשנה

טסקטה לש תיתינבתה ותודחא לע החנהה םושמ םג ,תועמשמ תרסחו תימתס העפותכ

לש םתרזח קהבומב תטלוש אתדילמוג לש הירואיתב  -ןבומה יזמר םושמ םגו
ןדע הדעו הזמע לאידע לש םהיתומשב ת״לדו ן׳׳יע לש ףוריצה תרזחו ,םי״למיגה
תרצויש ,תונבומה־יא .׳םלוע דעי ,רופיסה לש ומשל ןהו ןדעה ןגל ןה םתוא תרשוק
לש ותמח תא הררועש ,המת ןיאו ,הדירטמו הליעפ תונבומ־יא איה ,תויתואה תרזח
:לייווצרוק ומכ ׳חנעפמ׳ ןשרפ

ןוגכ ,בטיה םיננכותמ םינודיח חנעפל ונדיקפת הז ןיאש ,ןייצל יל השרוי לבא
דמוג ,זוג ,חוג ,ץוג ,שמוג רשפ ירחא רותל םיווצמ ונא ןיא .יג תואב שומישה

,תומוג ,תוישושבג ,תוילבג ,םיציג ,תויאג ,תוינונג ,םיאזג ,רוחיג ,לודגה
,ןוניקסלג ןויפיג ףרגה ),גדלע(גדלג ,תויוחג ,תוארטזוזג ,תורצצג ,תוארדנוג
.לעריג לערתג ןוניקסלג ןויפיג ריעצה ףרגה לש ויבא יבא ,לעריג תיבל לערתג

המ םושמו םיקסוע ונא םיתוגה םעב אקוודו אתדולמוג ריעה לש המש עודמו
רבדה רשפ המו .הזמע לאידע ונרובג םשו לטנדלוג דרהרבג ריבגה לש ומש

היצטרפרטניאל תויעב ןניא הלא לכ ?גדלע וא גדלג הרענה לש המשש
.49תילאוטסכט
םירצויה ולא םה ,דחא דצמ ;לופכ דיקפת שי ,תויתואבו הדבמב ,םידוגינלו תולבקהל
האירקה תא םינווכמה ,50׳שוריפה תוחתפמ׳ םה ,ינש דצמו ,טסקטבש תונבומה־יא תא

רפס׳בש םייטמגינאה םירופיסב וניארש הממ הנושב .רשפ תוינבת לש ןתדמעהל

שוריפה תוחתפמ  -אקפק לש םייטמגינאה וירופיסב יוצמל המודבו  -׳םישעמה
א ,תורפסה ,׳ןונגע לש םירחואמה וירופיסמ םיינשב היפוסוירוטסיהה הסיפתה לעי ,חמצ ׳ע 48
 384.ימע (1968),
 325-324.ימע  4),הרעה ,ליעל(ןונגע י״ש ירופיס לע תוסמ ',םיצעהו שאה׳ ,לייווצרוק ׳ב 49
־לת ,אקפאק ןויזופמיס ,״׳לוגלגה״ב תועמשמ־־ברה׳ ,רמאמב סזומ ןפטס טקונש חנומה יפ־לע 50

 63-49.ימע  1981,ביבא
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הריציה לש םינפה תבר התובכרומ ;,5תויועמשמ לש לבגומ יתלב יובירל םיליבומ
יודבה םלועה לש ותושממ תמצועו ,תונושה שוריפה תוינבת לש ןיוביר תא תרשפאמ

רופיסב ומכ ,ןאכ תרצונ הניא תויטמגינאה .םתויח תא הנבהה ינפואל הקינעמ
אלא ,רופיסל רשפ לש  -ותויקלח ,רתוי ןוכנ ,וא  -ורדעה לשב ,׳ןורחאה סובוטבאה׳
.הז לש ותוביצי תא הז םילטבמו הז תא הז םיאיצומה ,םייפולח םירשפ לש םיוביר לשב

תונורתפ ףוסניא הל שיש הדיח ;ביצי רשפ לש ורדעהל םרוג לבגומ יתלבה יובירה
.דחא קפסמ ןורתפ אל ףא הל ןיאש הדיח ומכ תערכומ אלו הרותפ אל תרתונ
52דקש ךכ לע ודמעו ,ירוטסיה רופיסכ רופיסה לש הנבהל ליבומ דחא שוריפ חתפמ

לא־ידע ,רוביגה לש ומשש ,ךכ לע עיבצמ דקש .54לזרב ללהו 53חמצ רתוי רחואמו
לש הימי ירבד ,שדוקמה רפסה ;ולוכ ידוהיה םעה לא גציימ רשקב ותוא רשוק ,הז־סע

,םיערוצמה .םיערוצמה תדע לש ינחורה דקומל ךפוה ,הברחנש המודקה ריעה
,םיכוז םה רחואמה םלוגלגב ;ידוהיה םעה תא םיגציימ ,םלבסבו םהידודנב ,םדודיבב

סאמנ ,וילא וקבדנ םהיתובא ירוסייש ,םודקה רפסה .םהלשמ תיבל ,תומואה ידסחב
הזמע לאידעש דע ,םיריוצמ םיניזגמל ומוקמ תא הנפמו ךלוהו חכתשמ אוהו ,םהילע
טקאכ תספתנ םיערוצמה תיב לא םלועה ןמ הזמע לאידע לש ותיינפ ;ותאירק תא שדחמ

"םלוע דע״ לש ירוגילאה שוריפה׳ ,לזרב לש ותסיפת יפ־לע .תימואל תועמשמ לעב

.םיתוגה ידיב אמור ןברוח לש תירוטסיה השרפל קודה ןפואב רושקכ ותוארל שי
ושוריפ ;55׳םיצאנה ידימ הפוריא תוברת לש הנוסאל למס תוכפוה היתורוקו אתדילמוג
.ךשמהב גצוי חמצ לש
טסקטה ןיב תראב ןאלור לש ותנחבה לע ןעשנ ׳תויועמשמ לש לבגומ יתלב יוביר׳ גשומה 51
רצומ אוהו ,םייתסה ותביתכ ךילהתש טסקט אוה יתאירקה טסקטה .׳יתביתכ׳ה טסקטל ׳יתאירק׳ה

וליאו .ויתויועמשמ לש עונצה יובירה תא אורקל ,ותוא ךורצל קר רשפאש ) (productרמגומ
תא )רצויו שדחמ בתוכ אוה  -הל ףתוש ארוקהש (production),הריצי אוה יתביתכה טסקטה
ןורקיעב אוה יתאירקה טסקטה לש ינשרפה ךילהתה .תויועמשמ לש לבגומ יתלב יובירב טסקטה
.לבגומה ןיובירל תועדומ ךות ,תונושה ויתויועמשמ תא חנעפת תילאידיא האירק  -יפוס ךילהת
אלו ,ויתויועמשמ לכ תא חנעפל לכות אל תילאידיא האירק םוש ,תאז תמועל ,יתביתכה טסקטב
ללוחמ תויועמשמה לש לבגומ יתלבה יובירה :תחא הליבומ תועמשמל יזכרמ דמעמ עובקל לכות

ידיל עיגהל ,םייתסהל ,רצעיהל לכוי אל םלועלש ,ךכל עדומה ךילהת ,יפוסניא ינשרפ ךילהת
תבחרו תילרבילה הרכהה הנניא ,תראב רמוא ,יפיצפס יתביתכ טסקטל היצטרפרטניאה .ויוצימ
ומויק לע העבצהה איה אלא ,ןהבש תמאה חתנ לע ,ססקטל תונוש תויועמשמ המכ לש ןמויקב בלה

: ,R. Barthes, s/zהאר .תויועמשמה לש ןתולבגומ־יא לע הזרכהה ,יפוסניאה יובירה לש

1974 Translated by R. Miller, New York
 1954.ילויב , 9ץראה ',ןונגע י״ש לש "םלוע דע׳״ ,דקש ׳ג 52

 385-378.ימע  48),הרעה ,ליעל( ,חמצ 53
׳א תכירעב ,םינמורל תונשרפ :תירבעה תרוקיבב ןונגע י״ש ,״׳םלוע דע״ו ״הריש״׳ ,לזרב ׳ה 54
,תונשרפו תרוקיב תעה בתכב הנושארל םסרופ רמאמה  387-373.ימע  1992,ביבא־לת ,יאשרב

 379.ימע ,םש  23-11. 55ימע 5-4 (1974),
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ה לש רופיסכ רופיסה תא ספות רחא שוריפ חתפמ

וריפה תינבת ןיב םהישוריפב םירשוקה ,חמצו דקש

מ ימויקה שוריפה .56דקומ לאירבג םגו ,תימויקה

יבל ,גציימ אוה ותוא ,םלועבו לטנדלוג דרהרבגב

דמועה הריחבה .םיערוצמה תיבו ןדע הדע ידי־לע

לו םייחל ףרוע תונפהל רחוב אוהו ,תיכרע־תימויק

יב ץצוח ,םיתמכ םיבושחה ,םיערוצמה לש םתיב

ב תמייקתמ םירוסייהו יודינה ךותמו ,ןדע ןגל לושמ

ס תכיפה לע רתיווש ,רוביגה לוכי םיערוצמה תיבב

אתדילמוג לע ורקחמ תא םייקל ,תופמ

וניינע רקיע תייאר לא ליבומ ףסונ שוריפ חתפמ

מוחה םלועב יעצמאכ ,רקחמה לש םילופכה ויטביה

דקש .תימויקה הנבהה תינבתב םילולכ ,ןאכמ חורה

הקיזה לש הסחי לעו ,רקחמה ןיבל רקוחה ןיבש

מ תואר־תדוקנמ תוחפל( וללה םירופיסה ינשב

מה םימכח םתוא דוסבש יטתאפהו יגארטה ,ימוקה

׳דל םהייח םישידקמה ,עדמה־ישנא ] [...רבע

תאפ םה ,הרות לש הלהאב )שממ םיגרהנ םיתיעלו(

באש םלוע רוזחישל )ללכ ךרדב( ושדקוה

ת אלל ,םישקבמה םינקיטנמור־םייטסילנויצאר

תיטסילנויצאר הירדנפק תושעל ;ןוקתל לכוי אלש

.רפסה תוכלמב םלוע ןקתל ;יאכראה לא םדאה

מלש םייח םישידקמ אלא ,םמצע םינקתמ םניאו

ידמועה םירבד לע הרות לש המשמ םיקבאנו
תביתכ  -הריקחה לש הילוגלג ינש תא רשוק רנכוט

רו ,ירוטסיהה שוריפה חתפמ לא ןאכמ ריעה רפסב

חמל ףרוע הנופ רוביגה ;תיתד־תירוטסיה הערכהכ

דב .58םיארי לש יתרוסמה םמלועב ,םינשיה שדוקה

בש'רמאמה  1989.םילשורי ,הזמע לאידע יחבש ,דקומ ׳ג 56
1957.

הריש"לע :ומצע תא שדחל ידכ םדא השעי המי ,דקש ׳ג 57
284.

 196ןג־תמר ,ןונגע רשפ ,רנכוט 'מ 58
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םירבדהו ,תימויקה הנבהה תינבת לא ןהו תירוטסיהה הנבהה תינבת לא ןה הריקחה
.ךשמהב וטרופי
:השירדהו הריקחה לש רחא ןבומ הלעמ דלפשריה לאירא

תנתינ הניא תאזה העידיה .הפרותה תדוקנ רבדב העידיה איה הרסחה העידיה

התיה ובש ןוויכה רבדב הלאשה .היצקיפיסאלקהו ןוימה תועצמאב הגשהל
היצזיליוויצה ךות לא ביואה תסינכ םאה .תינכט הלאש הנניא רבכ ריעה תשלוח

ןמ ,ןיפיקעב  -רוחאמ וא ,הרובגה ןמו רשגה ןמ ,תיזחה ןמ  -המידקמ איה
,תירסומ הלאש איה  -םירתסנהו םינותחתה ןמ וא םייולגהו םינוילעה ןמ ;קמעה

.תיסיפאטמו תימויק
ידיב ןיאש הנבה׳ ונממ תשרוד הפרותה תדוקנ רבדב העידיהש ,ןיבמ הזמע לאידע
לא ,הלגנל רבעמ לא קוניז ונממ תשרוד איה ,ול קפסל וידיבש תיעדמה הנילפיצסידה
רופיס ךרד ,העידיה עסמ .׳םהיללוחמ לא ,ןיבמ רבכ אוה םתואש סרהלו הינבל רבעמ

תירבג שפנ ילותפנב תינרוחא עסמ׳ ,תוינימה יקמעמ לא עסמ אוה ,ריעה לש התסירה

,ותודלי לא  -הזמע לאידע  -וב ארוקה תעדות תא ליבומה עסמ ;תיתודליו העוגפ
רחא שופיחה עסמב .׳ומיא םחרב לבוח ובש עגרה דע  -םצעבו ,ותוקונית ,ותוקני
לש היווהל תועדומ־יא לש היווהמ רוביגה רבוע ,ידוסה חתפה רחא ,הפרותה תדוקנ
תדוקנ תא שפחמ וניא רוביגה  -קתעמה תא תלמסמ םיערוצמה תיבל ותסינכו ,תועדומ
.59המינפ התייווה לא רדוח אלא ,ץוחבמ הפרותה

תבצעמה תכרעמכ הכובסה תויופקתשהה תכרעמ לע עיבצמ דלפשריה לש ושוריפ

איה הבכש לכ ,ןאכ םג .הל םדוקה לש יאר איה תינבת לכ  -ןאכ םג׳ :רופיסה תא
ויטביהל הקינעמה ,תפסונ הנבה תינבת הלעמו ׳ומדוקמ רתוי ילמסו טשפומ סיזמימ
.יזכרמ םוקמ רופיסה לש םיינימה

לש ינחורה וכרע ןיב רוביחה אוה רופיסב םידירטמהו םייתדיחה םירוביחה דחא
:חמצ ךכ לע דמעו ,םאשומ לש ותוהמ ןיבל ריעה רפס לש שדוקמה ודמעמו רקחמה
דיקפתה ןיבו המצע אתדילמוג ריעה לש התוהמ ןיבש הז םוצע רעפ לש ועמשמ והמ׳
60׳?איה התלחנ םלועמ ויה אלש ,םיינחור םייחל דקומ לש דיקפת ,תאלממ איהש

םירזוח ריעה רפס םגו הזמע לאידע לש ורקחמ םג ;הצורפ תוינימ הלוכ אתדילמוג
דבע ןהיבאש תונוזהו תוריבגה ןמ ודלונש תונוזה׳ תא ,תינחלופה תונזה תא םיראתמו
ותמילג יפל ורוע יפל ול רחא עבצ דחא לכש םיבלכהו םישדקהו תושדקהו הריבג ןמאו

לש ותעד תטטושמ רשאכ ).זיש ימע ,םש(׳םתדובע תדובע יפלו ריחמהו ןנתאה יפלו
),טיש ימע ,םש(׳םהיריחמ לע הישדקמ יבלכ םע החיש לגלגמ׳ אוה ,אתדילמוגב רקוחה
 1988.ילויב , 22ץראה ',הראמהו יארה׳ ,דלפשריה ׳א 59
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םידומלגה לעיו הירמכו הילילא לע ,אתדילמוג ירוביג לע רבדמ אוה םיערוצמה ינפבו

םינשלוג םהל וארק םתביח ךותמש ,תושדקהו םיבלכה ולא ,תוינעלוגה לעו
הליחב םיררועמ ספורהו ןקזה ףרגה לש םיינימה ויגהנמ ).גלש ימע ,םש(׳תוינשלוגו
ויבאש ,קוניתה תא ליטהל  -ריעב לבוקמ היהש (!),׳טושפה גהנמה׳ו ;גדלעב קר אל
אל בעתנ ,ריע ומוקמב קיניהל ותדלוי הריבגה לע תופכלו ,תויחה ןיב לא ,עודי וניא

אוהש תויראזיבה תוינימה תויצאיצוסאה לשב םג אלא םיישונאה ויטביה לשב קר
.ררועמ

האור ,לשמל ,דקומ :אתדילמוג לש ׳םיטושפה היגהנמ׳מ ומלעתה םירקוח המכ
תוירציה׳ תא הלעמ ,ותמועל ,דקש .׳דסח לש המילש תואיצמ׳ ריעה לש התייווהב
רשוקו ,ןקזה ףרגה אטוחש ׳יטוריאה אטחה׳ תאו הנטקה תינוהבו ריעבש ׳הפירחה
רזניהל רוביגה לש תימויקה ותערכהלו אתדילמוג לש הנברוחל ,יתביס רשקב ,םתוא
.חמצ ביצהש הלאשל הנעמ ךכב ןיאש אלא .ינוציחה םלועה ןמ
ך״נתה׳ :םילשורי ןיבל אתדילמוג ןיבו ך׳׳נתה ןיבל ריעה רפס ןיב ההזמ ומצע חמצ

בור התיהש ,םילשורי ,תחא תיחרזמ ריע לש היתורוק רופיס והמ ?אוה המ ומצעלשכ
רפס .׳?המיחבו ףאב היאיבנ תפדורו םילילא תדבוע ריע ,תתחשומו האטח ריע הימי
תא תקתנמה ׳תינענכ־תירבע־תיטסינוירוגנב תיטסיכנתה הסיפתה׳ תא גציימ רקחמה
חור יכלה דגנכ רופיסה הנפומ ,חמצ תעדל .הפ־לעבש הרותהו תונשרפה םימ ך״נתה
ליחבמו קיר רפס ,ילילא ,ינחור־יטנא רפס אוה אתדילמוג לש היתודלות רפס׳ ;הלא
םהירוסי חוכמ אלא ,וכותמ אל ול ואב תינחורה ותובישחו ותשודק׳ש ןוויכ ׳טעמ אל
תיבב תועקתשהה אקווד ,ילסקודרפ ןפואב .׳תורודה ךשמב והואשנש םיערוצמה לש
ןה הקינעמ ׳הרומג הליחב׳ םיררועמ ׳םיבעתנה׳ וינכתש ,רפסב תוקבדהו םיערוצמה
:תינחור תובישחו תועמשמ וב קוסיעל ןהו רפסל
םנמא .קהבומ ידרוסבא־יתד השעמכ הזמע לש והשעמ תא תוארל ונא םיאשר
הציפק ךותמ הזמע הב קבד ןכ יפ לע ףאו ,ימצע ךרע םוש ןיא אתדילמוג ריעל

ולש ותוקבדו ותוריסמ ).דקומ לאירבג הנוכנ ריעהש ומכ(תיתימא תירוגקריק

תמוצ תדוקנל רפסה תא תושוע ,םיערוצמה ,׳הז םע׳ ינב וירבח לשו
םייתדיםיינחור םייחל ,תינחור המצוע תבר תאז לכבו ,תילאסקודאראפ
.61םייתימא
,אדירג תותיחשו םיאטח ירופיס ףסוא ונניא ך״נתה ,תישאר :השקומ חמצ לש ושורפ

היגהנמ ,תינש .אתדילמוג הניא ,וב תראותמה ,םילשוריו םיבעתנ וינכת לכ אל
לש הנושמ חוכ םילוטנ םניא תאז םע דחי ךא ,םיליחבמ םנמא אתדילמוג לש םיצורפה
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תורמל ,אתדילמוג ריעה רפסב םלוע דע עקתשמ הזמע לאידעש ,הנקסמה .הכישמ
.דלפשריה עיגמ הילאש ,הכופהה הנקסמה ןמ רתוי תענכשמ הניא ,וינכת
קדצה תא ןמע תושעל ילבמו ,הרצקב ןאכ ואבוהש ,׳םלוע דעיל תונושה תויונשרפה

ףא .טסקטה תויועמשמ לש לבגומ יתלבה ,עפושה יובירה לע תועיבצמ ,ןהל עיגמה
,ביצי ןבומב טסקטה לש ותונבומ־יא תא רימהל הלוכי הניא תויונשרפה ןמ תחא אל
תחא אל ףא ;התוא האיצומה ,תרחא תינבת הלוע הנבה תינבת לכ דגנכ  -יפוסו עובק
םירשקה תא ראבל ,טסקטה לש ויתודיחי לכ תא הכותב דגאל הלוכי הניא תוינבתה ןמ

,דחאה טרפה תוחפל רסח ןהמ תחא לכב  -ןהיניב םירצונה ,םיבכרומה םייגולנאה
אוה הגשהה־יא לש טסקטה ,׳ןורחאה סובוטבאה׳ב ומכ ,ןאכ םג .הצורפ תרתונ המוחהו

םגו ;םלוע דע  -היוצימ לא העיגמ הניא ,תמייתסמ הניא וב האירקהו ,גשומ־אל טסקט
תפקשמ ,גישהל התלוכי־יאל תעדומה ,האירקה ,׳ןורחאה סובוטבאה׳ רופיסב ומכ ,ןאכ

.וב תפקתשמו ,יודבה םלועה לש ותיווה תא
ןנחבו ויתוריקח סניכש רחאל׳ ;׳אתדילמוג תומולעת׳ תא הזמע לאידע רקוח הליחתב

׳רפס ןאשעו דמע .ומסרפתיש ןה תויוארש הארו לכתסנ ןרדיסו ןכרעו ןפרצו ןקדבו

).וטש ימע ,םש(

תופמ לש ףסואל ,ץפחל ינחור קוסיעמ ךופהתו ,הריקחה הלכת רפסה תאצוהב
ןוממ הלועה ),זיש ימע ,םש(׳לולכשה תילכתב תללכושמו תרדוהמ האצוה׳ל ,םיעבצו

םושמ אקווד אלא ,התומלש םושמ אל הריקחה הלצינ הז ילטנדלוג ןוילכמ .הברה
לכוי ןכיה ,רקוחל ול הלגתנ סנ ךרדבו ,דחאה טרפה דוע הב היה רסח  -התומיגפ
ןיבל רמוחה יכרע ןיבש הערכהכ הרואכל תיארנ הזמע לאידע לש ותערכה .ואצומל
ותמלשה תא הילע ףידעמו ,רפסה לש תירמוחה ותמלשה לע רתוומ אוה ;תעדה יכרע

הלוע ןאכש אלא .קיתעה דיה־בתכ לא ,להובמו ףוחד ,רהממו ,רקחמה לש תיעדמה
השבכנ ןכיהמ ררבתיו ,ןורחאה טרפה הלגתי רשאכ  -הריקחה ןוילכ לש ףסונ ןבומ

קוסיעה רשאכ ;אוה םג הלכיו ,ואשומ תא תיפוס רקחמה שובכי ,הדמשוהו ריעה
,ינמז םויק אוה ומויק ),תומולעתה חונעפ(ודעיל ןווכמה ,יעצמאה אלא וניא ירקחמה

היצפואה הנניא הריקחה תמלשה הז ןבומבש ,אופא אצוי .ונוילכ םג איה ותמלשהו
.ול תיגולנאה היצפואה אלא רפסה םוסרפל תדגונמה

אלא ;ןוילכ לש תויורשפא יתש ןיב איה הזמע לאידע ינפב תדמועה הריחבה
םע ותחישב םנמא .תחאכ ןהיתשמ ררחתשמ אוה הכרדו ,תרחא הערכה איה ותערכהש
תא שובכל ,ריעה לא רודחל שקבמ אוה םיתוגה ידודג ומכש ,הרואכל ,הארנ ןדע הדע

ארקנש לודגה רשגה דצמ םא ,רמגה ןותידג לש וידודג וסנכנ דצ הזיאמ׳ תעדלו הלוכ

,אתדילמוג ינב ומכ ;)דכש ימע ,םש(׳תדרפע קמע דצמ ואב ןיפיקעב וא הרובגה רשג
,ולכו םהיתוואת תא וגישהש ,אתדילמוג ינב ומכו ,ותוואת תא גישהל אוה וצפח לכ
לכ לע דמעש רחאל׳ו ,רפסה וינפל שרפנ םיערוצמה תיבב .ולשיורקחמ םג הלכי ךכ
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השבכנ ןכיהמ ,הברה םינש וב טבלתנש רבד אצמ היוהמ הבית לכ לעו היולג תוא
וב השקתנש רבד ןכבו ] [...םיתוגה לש םינושארה תואדנוגה וסנכנ ןכיהמו אתדילמוג
הזמע לאידע ,תאז לכבו ).טכש ימע ,םש(׳הלק העשב אצמ הברה םינש הזמע לאידע
,ררבל הברה םירבד דוע ול שיש םושמ אל ;ורקחמ תא םילשהל ותיבל הרזח רהממ וניא

.תרחא היווהל תכפוה ותייווה לכש םושמ אלא

לאידעל רוסא .תירשפא הניא העיגנה ובש םלוע אוה םיערוצמה לש עגונמה םמלוע
לע לוהב אוהש ךותמ אמש םיארייתמ ויהש׳ ,ריעה רפסב ,ותקושת אשומב תעגל הזמע

ויהש תועגונמה םידיה בורמ עגונמ רפסה היהש ,וכרצ לכ ריהז אהי אל ןינעה
אלו ,בתכנ ערוצמ לש ורוע לע אלא בתכנ ליוג לע אלש היה המודו ,וב תושמשממ

הגשה ,הרידח  -יופצה ׳יתדילמוג׳ה ךלהמה ).םש(׳בתכנ אלגומב אלא בתכנ וידב

לשו תדמתמ תוקבד לש היווה תספות ומוקמ תא .שחרתהל לוכי וניא  -תולכתהו
,ריעה רפס םגו :הלכתמ הניאש תוקבד רפסב קבד הזמע לאידע .תדמתמ תוברקתה
דע ,רפסמ אוהו ,הלכתמ וניא ,הביקרמו תכלוהה היווקילר אלא וניא ופוגש ףא־לע
לאידע .םלועה ןמ התלכו הברחנש ,ריע לש םייחה אלמו ץורפה הפוג רופיס תא ,םלוע

תקושתב הטילשלו העידיל ףחדה תאו ,תוקבדב הגשהה תוואת תא ףילחמ הזמע
אוהש ףא .תמייתסמ הניא םלועל ,הידעיל העיגמ הניא םלועל וז הקושתו ;תוברקתהה

ידכ ארוק וניא ,רוקחל ידכ ארוק וניא הזמע לאידע ,בתוכו תומולעת הלגמ ,רקוח

הניא ותאירקו ,אורקל ידכ ארוק אוה ;בותכל ידכ ארוק וניא ,תומולעת חנעפל
.הלכתמ

לע הדיעמ הנניא ׳םלוע דעיב דעומה תצמחה ,׳םישעמה רפסי ירופיסבכ אלש
אלא ,ברקו ךלוהה ןוילכה לעו רוביגה לש וינוא־ןיא לע ,ימצעה ירדס לש םתוררופתה

ךכב ררחתשהלו ותייווה ירדס תא עובקל רוביגה לש ותלוכי לע הדיעמ איה  -ךפיהל

םיאשונ םהש ,ןוילכה ידי־לעו םייחה לש םיינוציחה םירדסה ידי לע תועבקיהה ןמ

ררחתשמ ,ןדעה ןג אוה אולה ,םיערוצמה תיב לש וירעש ןיב לא ותסינכב .םבוחב
לע ,םייחה לע רתוומ אוה ;ותחונמל עיגמו ומוקמ תא אצומ ,ןמזה לגלגמ הזמע לאידע

גישמ וניא ןיידעש דימת עדויש׳ ימל ,׳ה ירעשב אבה ,קידצל ךכב לשמנו ,הגשהה
.62׳ףוס ןיא דע גישמ וניאש וזמ הלעמל הגשה ןיידע שיש תומילשב י״שה דבוע וניאו

רפסה לע דקושו׳ ,םלוע דע הזמע לאידע יורש ,םיתמכ םיבושחה ,ולא לש םמלועב
.םוגמג אלב םלש ןינע ארוק היהש דע ,הרושל הרושו הביתל הביתו תואל תוא ףרצמו

רמואו תיבה ינכושמ וביבס ליהקמו םלואל סנכנ היה ןזוא לכל הפיש רבד אצמ םאו
).גלש ימע ,םש(׳םכינפב ארקאו ובש יערו יחא םהל

ןווכל לוכי אוה .האירק לש תויורשפא יתש תונותנ ,ורוביג ינפב ומכ ,ארוקה ינפב
,םלשה יול תשודק רפס ],ב״י ג תומשל[ ׳תומשל הרותה לע יול תשודק' ,בושטידרבמ קחצי יול ׳ר 62
.בצ ימע ,ח״ישת םילשורי
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תולילכ וימי תא תושעלו תיתדיחה הריציה לש היתומולעת חונעפ לא ותאירק תא

היליבשב לייטל ,רקוחה ומכ ,לכויש דע ,היטרפ יטרפ תא ןיימלו תופמל ןויסינב
לכ תא רותפי םא םג  -ודיב הלעי וצפח םא קפס .םננתא תא הישדקמ יבלכ םע ררבלו

לש םתיבל הזמע לאידע סנכנ רעש הזיאמ עדי אל ןיידע ,תחאל תחא ,היתודיח
שחרתהש ,סנה םא קפסו ,סנכיל תושר ול הנתינש דע קקזנ ןמז המכלו ,םיערוצמה
איבת החלצהה ,םות דע חונעפה תא םילשהל חילצי םא םגו .ארוקל םג שחרתי ,רוביגל

.םייתסתו ,היתורטמ תא גישת ירהש :הנוילכ תא האירקה לע

הריציה ול העיצמש ,תרחאה ךרדה לא ובל תא ןווכל ארוקה לוכי ,תאז תמועל
הניאש ,האירק ;ברקתהל אלא חנעפל הסנמ הניאש ,האירק לא תונפל  -תיתדיחה
;תויועמשמה לש לבגומ יתלבה ןיובירב תוזחל אלא דחאה רשפה תא גישהל הסנמ
.םלוע דע ,תילטנטהו תרצויה ,התוכשמתהל אלא המויסל תנווכמ הניאש ,האירק
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