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?הינוריא וא סותאפ — ״םלוע דע״ 

תאמ 

סקופ רתסא 

אובמ 

היגולואדיאל יוטיבכ םיבר םירקבמ ידי־לע שפתנ '״םלוע דע״ רופיסה 

תרוקיב דגנ סומלופ וב האור 2רנכוט םלושמ .ןונגע י״ש לש תינויצ־תיתודהיה 

תורמל ,חמצ ידע .״היתועד יגוהו השדחה תירבעה תורפסה ירצוי״ו ארקמה 

ןיב ידוסיה דוגינב השעמל קסוע רופיסהש ,אוה ףא רובס ,3רנכוטמ ותוגייתסה 

לש היגולואדיאה תא ףקותו ,תינרדומה תינוליחה תודהיה ןיבל הרותה תודהי 

ראשה ןיב יוטיבל האבהו ידוהי־םדקה ארקמל תדגוסה ״םיריעצה םירבע״ה 

תא ההזמה ירוגלא שוריפ עיצמ ,תאז תמועל 5,לזרב ללה 4.ך״נתה ינודיח ןחלופב 
ותעדל ,ראתמ רופיסה .םיצאנה םע םיתוגה תאו הפוריא םע ריעה אתדילמוג 

ינושה תורמל .״תרחא תינוליח תוברת ינפב תטטומתמה ,תחא תינוליח תוברת״ 

.תיטסירוגלאה הדותמה לע תויצאיראו ןלוכ תווהמ ,וללה תויצאטרפרטניאה ןיב 

רקיע .יטקדידו יגולואדיא יעצמאכ םא יכ יטתסא טקייבואכ שפתנ וניא רופיסה 

תרתתסמה הנווכה המ ,ונדמלל רפוסה שקבמ המ :״המ״ב תדקמתמ בלה תמושת 

תובישח דאמ טעמ :״יומסה ספוט״ה לש וביט המ ,הלילעהו תויומדה ירוחאמ 

ןיב םיררושה םיסחיל ,תויומדהו הלילעה בוציע ןפואל — ׳ךיא״ל תנתינ 

הדיחיכ תגצומ הניא הריציה .םמצע ןיבל םניב םייביטראנה םיביכרמה 
תבל תכפוה תורפסה .תידיימה תואיצמה לש תרפואמ הרורגכ םא יכ ,תימונוטוא 

השיפתה .היפוסוירוטסיה וא הירוטסיהל — תונמאה ;תואנותיעה לש התירב 

.1962 םילשורי ,ח ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ ,םיצעהו שאה ,׳םלוע דעי ,ןונגע י״ש 1 

.135 ,130 ימע ,1968 ןג תמר ,ןונגע רשפ ,״׳םניעו ודיע״ רשפ׳ ,רנכוס ׳מ 2 
.418 ימע ,(1970) ב תורפסה ,׳רקוצ המלשל הבושת ירבד׳ ,חמצ ׳ע 3 

א תורפסה ,ךונגע לש םירחואמה וירופיסמ םיינשב היפוסוירוטסיהה הסיפתה לע׳ ,חמצ ׳ע 4 

.385-378 ימע ,(1968) 

.160,158 ימע ,1975 ןגתמר ,ןונגע י׳׳ש לש הבהא ירופיס ,״׳םלוע דע״ו ״הריש׳״ ,לזרב ׳ה 5 

 [ 199]

This content downloaded from 
�������������154.59.124.85 on Tue, 15 Sep 2020 13:08:13 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



סקופ רתסא 

תדדרמ איהש דבלב וז אל ,יגולואדיאה רסמ תא תורפסב תשפחמה ,תידמימ־דחה 

לש תויגולואדיאה ויתועד תייפכב תנכתסמ ףא איה ,תיתורפסה הריציה תא 

רופיסה לש ״תירוטסיהה תועמשמ״ב תידעלבה תודקמתהה .הריציה לע רקבמה 

םא ,תועבומה תועדל רקוחה לש תוירוירפאה ויתועד ןיב לובגה תא תשטשטמ 

,רנכוט לע ותרוקיבב 6ןורימ ןד דמע רבכ הז ןוכיס לע .ומצע רופיסב ,ללכב 

.״? רקחמה תא התחנהש איה הנקסמהש וא הנקסמל רקחמה םדק םאה״ :ולאשב 

לש היצקודרל קר אל האיבמ הריציה לש ילאמרופ־יטתסאה טקפסאה לש ותחנזה 

.הלש יתועמשמה וא יטנאמסה טקפסאה לש ותוויעל םג אלא ,יטתסאה טקפאה 

:ונינפלש רופיסב) רוביגה תא רצויה ןייפאמ הב ךרדל בלה תמושת רסוח 

.ןושארה לש וז םע ןורחאה תדמע לש ריהז יתלב יוהיזל איבמ ,(ולש היצזינוריאה 

תדוקנמ תואצוי ןכא ,ליעל ונסחייתה ןקלח לא רשא ,תויצאטרפרטניאה בור 

תונקסמה ןאכמ ;רוביגה לש ותואר תדוקנ םע ההדזמ עלבומה רבחמהש החנהה 

־יטנא ,תיתרוסמ־ורפ ,תינוליח־יטנא השיג ומצע ןומעל תוסחיימה תויתרוקיבה 

.האלה ןכו תיצאנ 

בוציעו רוביגה ןויפיא ,םייזכרמ םיינבימ םיטקפסא ינשב זכרתנ הז רמאמב 

סחי) תיטנאמסה תועמשמה לע דומענ םחותינו םרואית ךותמו ,הימינוטמה 

.״םלוע דע״ לש (םלוע־הריצי 

[א] 

תרוקיבב רוביגה תשיפת 

־ירקבמ ברקב תיתריצי הארשה ררועל תוכוזה תוינוידיבה תויומדה ןה תובר אל 

רשא ללכה ןמ אצוי אוה ,״םלוע דע״ ינונגעה רופיסה רוביג ,הזמע לאידע .תורפס 

אלא דוע אלו .בצועו דלונ וב ירוקמה רופיסל ףסונ 7,םלש רפס וילע בתכייש הכז 

הידגרט לש הימורמ יהבוגל ותומד תא ביגשמו םיחבשו םירתכ ול רשוק רפסהש 

לע וייח לכ תא ןתונ הזמע לאידע״ דקומ לאירבג יפל .הנימב הדיחי תיסיפטמ 

לש תוירמוחה תואנהה לע רותיו ,ונייהד :(8 ימע) ״םיוסמ יגארט דועיי חבזמ 

־יתימאה רשואב ,(51 ימע)״ההובגה תידועייה הגרד״ב תוכזל ידכ הזה םלועה 

אוה הזמע לאידע ,רוציקב :ירסומה רהוטב ,תיטנדנצסנרטה תמאב ,ינחורה 

תא שידקמהו ,(דובכ ,םוסריפ) תונטקל זבה רקוחה תומדל תיזואיתופא אמגוד 

לש — הלענה קויד רתיל — יבויחה וביט דוסי לע .םתותימאב חורה ייחל ומצע 

םלועל דוגינב :רחא ינונגע רופיס לע הלוע הז רופיסש ,דקומ עבוק ,רוביגה 

.352 ימע ,(1968)זכ םיינזאמ ,ךונגע תרוקיבב הרהזא רורמתו ךרד ןויצ׳ ,קרימ ׳ד 6 
.1957 ביבא־לת ,הזמע לאידע יחבש ,דקומ ׳ג האר 7 
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?הינוריא וא סותאפ — ׳׳םלוע דעי 

יכ ...תודחא לש םלוע ׳םלוע דע׳ב בצועמ״ ״םניעו ודיע״ לש לצופמהו יצראה 

תובכשב ונינפלש רופיסה ףחרמ ,ומדוקל דוגינב 8.״דחא אוה הזמע לאידע 

השיפת 9.״יאכרא יתימו יפא דמימ חותיפל״ הכזש ןוויכ ,תויאליע תוירפסומטא 

רבחמהש דבלב וז אלש רובסה 10,רנכוט םלושמ לש ותשיג תא תנייפאמ המוד 

ינאה לש הצחמל היומסה ותאובב ףא תחאכ אוה אלא״ ,ורוביג םע ההדזמ 

,אוה הזמע לאידע״ .״רתסנ ןושלב בתכנ רופיסהש ףא ,רבחמה לש יפארגויבה 

אוה ולש יומסה ספוטב וליאו ,רופיסה לש יולגה ספוטב רקוחה תחאכ ,אופיא 

רוביגל רבחמה ןיב קחרמה ,תורחא םילמב .״תוישיאה ויתויווחב רפוסה־רצויה 

תא רנכוט ךפוה ,ןומע ,רפוסה םע רוביגה לש הז יוהיזל ףסונ .ללכ םייק וניא 
אוה אתדילמוג רפס רשאכ ,וללכב לארשי םע לש ילמיסה גציימל םג רוביגה 

םיחבש אוה ףא רשוק לזרב ללה .ידוהיה םעל שדוקמה ך״נתה רפס לש האובב 

.״הריש״ ןמורה רוביגל תדגונמ האוושה ךות םעפה ,״םלוע דע״ לש ורוביגל 

וידיב הלועה רפסה תמלשה״) תיעוצקמ הניחבמ ןה ןורחאה לע הלוע ןושארה 
לש ללוכה ונורתיל תודע איה ,טסברה דרפנמ לש וידיב הלוע הניאו לאידע לש 

ףרטצהל ףידעמ הזמע רשאב ,תירסומ הניחבמ ןהו ,(״והנשמ לע דחאה רקוחה 

".הרבחה ןמ לדבהל ןיינועמ טסברהש דועב ,םלבסב תאשלו םיערוצמל 

ןוידהש ,הדבועב יוטיב ידיל אב וללה תונושה תויתרוקיבה תושיגל ףתושמה 

ההוזמ תיתורפסה תומדה .הריציה לש רשקהה תרגסמב ךרענ וניא רוביגה תומדב 

היושעה תיתונמא תינבתכ אל ,ישממ םדאכ תשפתנ איה :היגולוטנוא תושי םע 

רוביגה הכוז אל ,יגולוכיספ אשונכ ,תישממ תושיכ וליפא ,ךכמ הריתי .םילמ 

דוסי לע בויחל תטפשנ תומדה .ותוא תנברדמה היצביטומה לש הריהז הקידבל 

רופיסב םיגצומה םייגולוכיספה םימרוגה ןמ תומלעתה ךות ,היתולועפ תואצות 

.ןלהל ורהבוי הלא םירבד .התוגהנתה יללוחמכ 

תימוק תומדכ רוביגה 

דחו החוטש תומדכ גצומ ,ונינפלש הריציב יזכרמה ודיקפת תורמל ,הזמע לאידע 

וניא יתלילעה ךלהמהו ,ורבע לע םיטרפב הברמ הניא היציזופסקאה .תידמימ 

.ותדובעל תרחא וא וז ךרדב רושק רוביגה לע ארוקל רסמנ רשא לכ .ךכ לע ףיסומ 

יחרכה יאנת רוביגה אלממ ךכב .יגולופיט אלא ילאודיבידניא וניא ןויפיאה 

.90 ימע ,(1975) 28-25 וישכע ,״׳םלוע דע״ל ״םניעו ודיע״ ןיבי ,דקומ ׳ג 8 
.88 ימע ,םש .דקומ ׳ג 9 

.130-127 ימע ,םש ,רנכוט ׳מ האר 10 

.164-163 ימע ,םש ,לזרב ׳ה האר 11 
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סקופ רתסא 

.דחא רבדל עגושמה רקוחה סופיטכ בצועמ הזמע 12.תומדה לש ימוקה בוציעב 

יזכרמה אשונה הניה אוה אלו איהש ,רמול ןתינ ,ותדובעל וסחי רואית ךותמ 

:ךפיהל אלו וב תלשומ איה ,רופיסב 

וב הלשמ איהש דע ותדובעל דבע והואשע ותדובעב קסעתנש םינש 

וילגר ויה ותנשמ ץיקהש רחא דימ םוי לכב .הביכש תעש דעו המיק תעשמ 

תוסופת ויה אל םא ויניעו ,ויתוריינו וטע לצאו ונחלוש לצא ותוא תוכשומ 

וא םימוליצב וא םירפסב ןהילאמ ןמצע תועבוק ויה תוארמבו תונויזחב 
תא הבירחהש המחלמה תוכרעמ לש תופמב וא אתדילמוג לש תופמב 

.(וטש ,םלוע דע) אתדילמוג 

רישי אשומכ ןושארה טפשמב .אשומכ םיבכרומה םיטפשמה ינשב עיפומ רוביגה 

ויתולועפ .(ותוא תוכשומ)רישי אשומכ — ינשב ,(וב הלשמ) ףיקעו (והואשע) 

וירביא .ויניעו ,וילגר :וירביא םא יכ לעופה אוה אל :יכודקניס ןפואב תוראותמ 

םירביאב תודקמתהה .״םירפסב ןהילאמ ןמצע תועבוק״ ויניע ,ינכומ חרואב םיענ 

יטסירטנולווה דוסיה תא תספאמו הלועפה לש יסיפה טקפסאה תא השיגדמ 

העונתה תשגדהו ,יגולוכיספ־ינחורה ןובשח לע יסיפה תשגדה .הבש ישונאהו 

יפל ,ימוקה בוציעב יזכרמ דוסי תווהמ ,תינוצרה הלועפה ןובשח לע תינכומה 

,הנוכמל המדתמ אוהש עגרמ ימוק ךפוה םדאה 13.ןוסגרב לש קוחצה תרות 
תררועמ תינפוגה תוגהנתהה .ותורחו ותוינוצר תא דבאמ אוה ובש עגר ותואמ 

,תודמעה״ :ןוסגרב תאז גיצמש יפכ ,תינכמ תוליעפל המדתמ איהש הדימב קוחצ 

ונל ריכזמ הב הדימל קייודמ סחיב תוכחוגמ ישונאה ףוגה לש תועונתהו תווחמה 

הבר הדימב םאות רוביגה לש תירקחמה ותוליעפ רואית 14.״טושפ םזינכמ הז ףוג 

יולת וניאש חוכ ידי לע טלשנ רוביגה .ןוסגרב סחייתמ וילא ימוקה ןורקיעה תא 

— דיחיהו דחאה אשונב תדמתמה רקחמה תדובע תא וילע הפוכה חוכ ,וב 

,זוכיר ךירצמה ילאוטקלטניא אשונב קסוע אוהש הדבועה תורמל .אתדילמוג 

ץפחכ ,טקייבוסכ אלו טקייבואכ ישונאה אשונה גהנתמ ,תימצע תועדומו הבישח 

הבוגתכ םיקחוצ ונא םייחב םג ומכ תורפסב .(הצומק ׳ח) ץפחכ אל (היורצ ׳ח) 

תע לכב םיקחוצ ונא״ :ןוסגרב ריהבמש יפכ ,תממודל תישיא תוהז ןיב שוטשיטל 

תוערואמו תולועפ לש ןוגריא לכ אוה ימוק״ .״ץפח לש םשור ונל ןתונ םדאש 

1,.״ינכמ עוצימ לש הריהב השוחת םע בולישב םייחה לש הילשאה תא ונל ןתונה 

 H. Bergson, 'Le rire\ Oeuvres, Paris 1959, p. 465 12
.455 ימע ,םש ,ןוסגרב 13 

.401 ימע ,םש ,ןוסגרב 14 
.419 ,414 ימע ,םש ,ןוסגרב 15 
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?הינוריא וא סותאפ — ״םלוע דע״ 

םיתיעל קרש םושמ םג תיטאמוטואו תינכמכ העיפומ רוביגה לש ותוליעפ 

ןיא .תוינוצרל וא הרכהל הלועפה ןיב יתביס רושיק רפסמה עיצמ דואמ תוקוחר 

הזכ רושיק .וקוסיעל רוביגה ןיב יפארגויב וא יגולוכיספ־יתביס רושיקל זמר םוש 

דקמתמ תוליעפה רואית ,תאזמ הריתי .ארוקה לא רוביגה תא ברקל ידכ וב היה 

־ינחורה ןורקיעה ןמ דבוכה תדוקנ תא טיסמה רבד ,םייסיפ םיטקאב 
:םיילושה לא ,תימדקא תוליעפ ללכ ךרדב ןיזמה ,ילאוטקלטניא 

בתכש המ דחא םויב קחמש שיו לומתא בתכש המ לע ףיסומ היהש שי 
היה ותטמ לע הלעשכ הברה םימעפ ,הלילב הזב אצויכ .הברה םימי 

םימעפו שאר דונמ ךותמ םימעפ ,בתכש המ קדובו ןחלושל רזוחו דרוי 

שורדלו רוקחל ותוא תואיבמ ויהש ויתויועט לעו ומצע לע קוחצ ךותמ 

.(זטש) ןקתלו 

תכפוה תוליעפה :תיסיפהו תינוציחה העונתה תא תושיגדמ עטקב תורזחה 

העשב יסיפל ונבל תמושת בסימה הרקמ לכ אוה ימוק״ .היצאלוקיטס׳גל 

םג רצונ ימוקה טקפאה 16.ןוסגרב רמוא ,״ןוידל דמוע (ילארומ) ינחורהש 

לע רזוחה ןוקיתה ,הקיחמהו הביתכה :המצע תא תספאמה הלועפה תובקעב 

הלועפה לש םזינכמה תא םיגיצמ הירחאלש המיקהו ןושיל הביכשה ,ומצע 

.ימוקה בוציעה תא אוה ףא ןייפאמה (reversibility) המצע תא תלטבמה 

עדומ היה ול יגארטל ותוא תכפוה התיה רוביגה לש תיביסלופמוקה תוליעפה 

הז רושיק .העדותל תיתביס הרושק תוליעפה התיה ול ,תורחא םילמב ,ומצעל 

ירבד לע הזרפאראפב שמתשנ םא ,ןברוקל ןצילמ תומדה תא ךפוה היה 

לכ־עדויה רפסמה .תוראותמ ךכ אל הזמע לאידע לש ויתולועפ ךא 17.ונומאנוא 

.תילאוטקלטניא וא תישגיר ,רוביגה לש ותרכה םינפ תא תולגלמ ללכ ךרדב ענמנ 

תארקל תוכרעיהל ירקחמה קוסיעה ןמ הנפימה רואיתב ,הלילעב עירכמ עגרב םג 

םהש ,ויתועונתו וישעמ ךרד רוביגה תא גיצהל רפסמה ךישממ ,רפסה םוסריפ 

אב ןאכ םג .היצטניירואה לש ילאקידרה יונישה רחאל וליפא ינכמ עבט ילעב 

לחש יונישה .הלועפה לש ימצעה לוטיבה וא ,ךופיהה לש ימוקה ןורקיעה יוטיבל 

:יופצ יתלבו ימואתפ אלא ,חתפתמ וא גרודמ וניא הדמעב 

ריע לש הברוח ליבשבש אוה .הזכש םוי ול היה אל ותעד לע דמעש םוימ 

הנתשנ ,רודיה םהב םיגהונש ןינעו רבד לכמ וידגבמ ומצעמ ותעד חיסה 

.411 ימע ,םש ,ןוסגרב 16 
 M. de Unamuno, The Tragic Sense of Life, J.F. Crawford, New York 1954, p. 323 17
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סקופ רתסא 

תא םיחינמש םימסרופמה םידמולמה םתואכ השענו יוניש תילכת םואתפ 

.(חיש) םהל םינתונ עדמב םניאש םישנאש דובכ ליבשב עדמה 

ותייפיצ תא םג םינייפאמ ורקחמ ךרד תא ונייפיאש תויביססבואהו תוינכמה 

:ורפס םוסריפב ןיינועמה ,לטנדלוג דרהרג ריבגה םע ול הדועיה העשל 

קדובו ןועשב טיבמו הארמב לכתסמו ורפסב טיבמו בשוי היה ךכו 

ךירצ רישע לש ותבריק שקבמש לכש ,ויתועונת תא ןחובו וידגב תא 

.(םש)ויתועונתב האנו וינפב האנו ותוסכב האנ אהיש קדקדל 

תימינוניס איה (קדוב ,ןחוב ,טיבמ ,לכתסמ ,טיבמ ,בשוי)הפופצה םילעפה תרוש 

ןמ היצקילפמיאה .תילמינימ איה תיתלילעה תומדקתהה .הבר הדימב תיטאטסו 
איה תוכופה תומגמ יתש יפלכ תנווכמה תיביססבואה תוליעפה לש ההזה רואיתה 

איה תיזכרמה תומדה ;תויתורירש ןה רוביגה לש תוריתיה ותקיקשו ותובהלתהש 

,שיגדהל יוארה ןמ וז הדוקנב .תוליעפה אשונ אל ,הב טלושה םזינכמל ילכ בוש 

לש יופצ יתלבה הרוקיב תובקעב ,ןורחאה הז רחא שחרתמה ףסונה ךופיההש 

המכ תאז םיגיצמש יפכ ,תירסומו תינוצר הטלחהמ עבונ וניא ,ןדע הדע תוחאה 

תוואת ,תירוקמה היססבואה לש תשדוחמה התוטלתשהמ םא יכ ,םירקוח המכו 

:היכרצלו םיערוצמה תיב תוחאל תונפיהל ןיינועמ הזמע ןיא הליחתכלמ .רקחמה 

ךא .(בש)״ינוצרו יצפח יפכ וישכע ךל תונפהל לוכי יניאש ינא רעטצמ הל רמא״ 

הל עיצמ אוה (בכש)״תועמדה תמחמו ונשוי תמחמ ביקרהש״ רפסה לע ועמושב 

ףוסבלו ,(וכש-הכש) אלפומ די־בתכ ותוא תודוא לע רפסל הב ריצפמו אסכ 

היצביטומל זמר םוש ןאכ ןיא .בורקמ רפסב תוזחל ידכ הילא ףרטצהל טילחמ 
,םיערוצמה לש םלרוגב תאשל טילחמ וניא רוביגה .איהש לכ תיטסיאורטלא 

הציפקב ןאכ רבודמ אל .איהש לכ תוהדזה ךותמ וא הלענ תימצע הברקה ךותמ 

תיעדמ־תימדקא תונרקסב םא יכ ,ישונא־לעו יטנדנצסנארט םוחתל תירוגקריק 

יתוא תישע ?םכלצא עיגה ךאיה ?די בתכ ותוא לע תעמש המ״ :תיביססבוא 

הניא וז הדמע .(הכש) ךקיטילנאוכיספכ שממ ,תעד באת ינרקס ,ינרקס יתרבג 

לש היצקארטניאה .ומצע םיערוצמה תיבב רוביגה לש ותוהש ךשמב ףא הנתשמ 

ותולעפתהמ םא יכ ,םלביס לע לקהל ותנווכמ תעבונ הניא םיערוצמה םע רוביגה 

ליהקמו םלואל סנכנ היה ןזוא לכל הפיש האנ רבד אצמ םאו״ :תילאוטקלטניאה 

םעפה .(גלש)״םכינפל ארקאו ובש יערו יחא םהל רמואו תיבה ינכושמ וביבס 

לש ישונאה לבסב איהש לכ ךרדב הרושק הניא תועמד רוביגה דירומ הב הדיחיה 

ריע ,אתדילמוג ריעה רפוס לש והשעמב םא יכ ,ןותנ אוה םכותב םיערוצמה 

ביכרמב ,בותכב ןגועמ יכבה םרוג .םינש יפלא ינפל םלועה ןמ הפלחו הרבעש 

:תידיימה ותביבס — ישונאה רשקהב אל ,םמודכ גצומה 
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?הינוריא וא סותאפ — ״םלוע דע״ 

ישעמ בילודג המכ .תועמד ויניע וגלז הז רופיסל הזמע לאידע עיגהשכו 

םתדובע תא םיחינמ םניא םראוצ לע תחנומ הדח ברח וליפאש ,םירפוס 

.(גלש) םהיניע וארש הממ םשפנ בתכב םיבתוכו םמדמ םילטונו 

ינוציח רואיתב רפסמה דקמתמ ,רוביגה לש היצטניירואב יפוסה ךופיהה רואיתב 

קוחצ קחוצ ליחתהו ויפ תוועתנו ולוק הנתשנו וינפ ונתשנ םואתפב״ :ימונויסיפו 

,ןאכ םג .(דכש)״...רמואו םגמגמו ויתפשב שיקמו ויכרב ענענמ ליחתה .םיגלע 
ותוינוציח םא יכ ,אשונ םישמשמ רוביגה לש תישפנה תושחרתהה וא ותרכה אל 

השיגפב עיפומ תימונויסיפ היצמרופסנארט לש המוד רואית .רוביגה לש תיסיפה 

יצחכ שממ ויניע ולידגהש דע וילע טיבה״ :אתדילמוג רפסל רוביגה ןיב תילרוגה 

עמש םא עדוי יניא״ .(טכש)״ותוא חותפל וילע ץפקש דע וב טיבהלמ זז אלו וינפ 

ביבסמש קלחו וינפ תא וספתש דע ,ויניע ולידגהש ינא עדוי הז רבד .עמש אל םא 

םייניעה תובחרתה רואיתב המזגהה תובקעב רצונ ימוקה טקפאה .(םש)״וינפל 

תרסוימה תישונאה תואיצמה ןיב היצרופורפה רסוחב רקיעבו ,״וינפ יצחכ שממ״ 

תא עזעזמה םמודה טקייבואה ןיבל איהש לכ תישגיר הבוגתל הכוז הניאש 

ישפנה ביכרמה ןובשח לע יסיפה טקפסאב תודקמתהה .ךכ ידכ דע רוביגה 

.רוביגל ארוקה ןיב קחרמ רצוי ישגירהו 

.הרוביד ןפוא יוקיחב יוטיבל האב תיזכרמה תומדה לש היצזינוריאל תרחא ךרד 

רבוחמהו בכרומה טפשמה ךרוא הבר הדימבו ,אשונל אשונמ הציפקה ,הרזחה 
:הללכב הידוראפב םייזכרמ תודוסי םישמשמ ,רוצעמ ילב הזמע לש ויפמ םרוזה 

לש היתודלות רקחב יתייה קוסע הנש םירשע ,ןינעה המ בוריקב ךל רפסא 

ךלמ יתייה וליא ,יתארק אלש ריעה םש תרכזנש ריינ תסיפ ןיא ,ריעה התוא 

םאו ,הנברוחל םדוק התיהש תומכ התונבלו ריעה תא ריזחהל לוכי יתייה 

היקושב הב ינא לייטמ — לייטמ ינאש םילויט לכ ךל רמוא הצור תא 

יוא ,הישדקמבו היתונומראבו היליבשבו היתובוחרבו הבש םיקקשבו 

רדס ףאו ,םש לייטמ ינאש םילויטמ — שארה שוחימ הבוטה יתוחא 

דודגו דודג לכ לש םש ןכו ,הובירחה ךאיה ינא עדויו ,ינפל יולג הנברוח 

ולכ המכו אמצבו בערב ותמ המכו ברחב וגרהנ המכו ,הבירחהל וקסעש 

הזיאמ ,עדוי יניאש דחא רבדמ ץוח ,המחלמה לש הבקעב האבש הפיגמב 

ארקנ היהש לודגה רשגה דצמ םא ,רוביגה ןותידג לש וידודג וסנכנ דצ 

םיבר ,םירוגעה קמע אוה ,תדרפע קמע דצמ ואב ןיפיקעב וא הרובגה רשג 

,םיילדרע וא םינומרע וא םיברוע אלו ,אתדילמוג ןושלב תדרפע רוגע לש 

םירתסה ץעוי ןודאהו ינומלב רוסיפורפה ןודאה ןוגכ םינשלבה תעדכ 
תא תיארש רשפאש ,םירוסיפורפה לכ ראשו ינומלג רוסיפורפה יתימאה 
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תונייטצה תותואו דובכ יראת ולביקשכ םירייוצמה םינותעב םהיתונומת 

.(דכש-גכש) תוכלמה תיב רצחמ 

חוורמ םשל ,הדוקנ םהיניב דירפתש אלב הז יבג לע הז םיבבוגמה םיטפשמה 

תא תפקשמה תיקנע תחא הדוירפב םילולכ ,והנשימל ןויער ןיב המישנ 
ושאר באכ אשונל רבודה רבוע ורקחמ אשונמ .רוביגה לש תלבלובמה ותוצרפתה 

הלמה לע תינשלב האצרהל ונממ ,ורקחמ אשונל בושל ידכ קר (רגסומ רמאמב) 

הייטסה .ימדקאה םלועב תררושה תועיבצה לע האחמ יוטיבל ןאכמו ,״רוגע״ 

יפכ ,ימוקה בוציעב בושח ינבימ דוסי םה ףא םיווהמ ינויערה גולידהו תיטמתה 

יביטארפוא הדשמ הבשחמ ךלה לש ימואתפה רבעמה״ ,8.רלטסק תאז גיצמש 

הז ימואתפ קותינ ...ולש ירוקמה ישגירה ןעטמהמ ותדרפהל ךילומ והנשמל דחא 

אוה השגרהל העידיה ןיב הז רבש ,ילאנויצומאהו ילאוטקלטניאה בצמה לש 

השחמה םושמ תיטמתה הייטסב שי הבר הדימב .״ימוקה לש ידוסי ןייפאמ 

ויתובשחמ .ישונאה לע ינכמה תוטלתשה לש ימוקה ינבימה ןורקיעה לש תפסונ 

רסוחל תמרוג תיטמתה הייטסה .רדס ןהב ןתונה אוה אל ,וב תוטלוש רוביגה לש 

רדעה ןכש ,רובידה לש יריבחתה רושימל יטנאמסה רושימה ןיב המאתה 

ןיב רשקה רסוחמ םלעתמ םיטפשמל גולונומה לש תיריבחתה הדרפהה 
.יתורירש חרואב הזל הז םיפרוצמה םיטפשמה 

אוה ונינפל גצומה סופיטה .יגולופיט ןויפיא אוה רופיסב רוביגה לש ונויפיא 
ותביבסמו ומצעמ םלעתהל לגוסמה הז ,דחא־רבדל־עגושמה לש רכומה סופיטה 

,הז סופיט .לכה תוזח תא האור אוה הב תחאה תילכתה רחא ירטיס דחה ופדרימב 

ימוקה ןברוקה״ :איה רשאב הריטאסל יעביטה ימוקה ןברוקה אוה 19,ןדוא רובס 

קוחה לע רבוע ,תירסומ תלוכי לעב ותויה תורמל ,רשא םדא אוה הריטאסה לש 

לש רתויב ץופנה טקייבואה ...יותיפה לש תילמרונה הכישמל רבעמ ירסומה 

,ףרוטמה ןמ הנוש דחא־רבדל־עגושמה .״דחא־רבדל־עגושמה אוה הריטאסה 

וניאש אלא ,תילאנויצר הנבותו הנחבה תלוכי לעב אוה ול דוגינבש םושמ 

וליאו ,ןיטולחל תוועמ ףרוטמה לש ותשיפתל תואיצמה ןיב סחיה .הב שמתשמ 

וניא הזמע .דבלב םיוסמ ןבומב יטמלבורפ הז סחי דחא־רבדל־עגושמה לצא 

יוטיבל אב ,רופיסב תראותמ איהש יפכ ,תואיצמל ותרכה ןיב רצקה .ףרוטמ 

לש היצזינוריאל םרוג וללה םידמימה ינש ןיב הקיזה רסוח .ותריקח אשונל וסחיב 
:תומדה 

 A. Koestler, Insight and Outlook, New York 1949, p. 65. 18
 W.H. Auden, 'Notes on the Comic', The Dyer's Hand and Other Essays 19

 New York 1962, p. 383-384.
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היתוברוחב ךלוהו לייטמ היהו אתדילמוגב תטטושמ ותעד התיהשכ 

.(טיש) אצויכ לכ ןכו םהיריחמ לע הישדקמ יבלכ םע החיש לגלגמו 

היהש רוכזה בכשמ ןחלופ תא הבר הדימב םיריכזמ הז עטקב םינודינה םיבלכה 

רכז ןיממ תונוזה ויהש ןנתאל סחייתמ םיבלכה ריחמ .םודקה חרזמב גוהנ 

ריחמו הנוז ןנתא איבת אל״הרותה ןמ רוסאה ןחלופ ,םבכשמ תרומת םילבקמ 

הזמע לאידע עיצמ ,םריחמל ולאשב .(טי ,גכ ,םירבד) ״ךיהולא ׳ה תיב בלכ 

טקייבואכ ,םדא ינב םוקמב ,םיבלכ וגיצהב 20...אתדילמוג יבלכל רוכז בכשמ 

לש היצקודרה תועצמאב ןורחאה תא רפסמה ךיחגמ ,רוביגה לש הקושתה 

הימכח וא הירש ,הילשומ םע החיש לגלגמ הזמעש רמאנ ול .הקושתה טקייבוא 

רסוחמ תעבונ הינוריאה .ינוריא לבקתמה טקפאה היה אל ,אתדילמוג לש 

ותחיש אשונו ,םיבלכ — וסחי אשומ ןיבל הזמע לש יניצרה וסחי ןיב המאתהה 

רוזיפה קומעש לככו .ןוסגרב יפל ,תימוק הנוכת אוה ישפנה רוזיפה .םריחמ — 

היצפצרפה יקוח תא תוועמ דחא רבדל ןועגישה 21.ימוקה טקפאה ףירחמ ןכ 

דע היצקודר תרבוע תיתימאה היעבהו ,יזוידנארגכ ספתנ טועפה ,תילמרונה 

ןיבל תישונאה הייעבה ןיב חתמה ףרחומ ,רומאכ ,םיערוצמה תיבב .שוטשט 

תרגסמב ילאקידארה יונישה תורמל ןכש ,הזמע לש תינמונומה היססבואה 

וז אל ,הזמע לש ותומד .תומדה לש התוגהנתהב םאות יוניש לכ ןיא תיתואיצמה 

אלא ,תחא תיזכרמ הנוכתב תמכתסמ רמולכ ,איה החוטשו תידמימ דחש דבלב 

,תימוק תומד איה תחתפתמ יתלבה תומדה .תחתפתמ יתלבו תיטאטס םג איה 

דוסיה״ :ללכתשהלו דומלל תלגוסמ איה ןיאש םושמ 22,יתראקמ ירמ תרמוא 

וא ןויסינה ןמ דומלל תלוכיה :םדא לכב ןוקיתל ןתינ וניאש דוסיה אוה ימוקה 

תוארל רשפא .״יבו ךבש ימוקה לכ לעו םיימוקה םירוציה לע הרוסא הארוהמ 

לש תוימוקה רבדב ןוסגרב לש תיזכרמה הזיתל תפסונ השחמה וז הדוקנב 

תוביסנל ומצע םיאתמו חתפתמ ,הנתשמ ,ימאניד אוה ישונאה .ינכמה ןורקיעה 
הניעב תראשנה ,תחתפתמ יתלבה תומדה .וניעב דמוע ינכמה .ותוא תובבוסה 

לע .הנוכמה־םדאה ,יחהו ינכמה לש בוריע השיחממ ,הנתשמה רשקהה תורמל 

הנפימה תורמלו ,יטמוטואו ינכמ חרואב הזמע דקפתמ ינחורה וקוסיע ףא 

תיתועמשמ היווח התווחש תומדכ ראותמ אוה ןיא ,הלילעה העיצמש יטמוארטה 

תטילש תא השיגדמה ,החיתפל המודב .תחתפתמ תומד הווהמ וניאו ,הריעסמ 

:םויסב םג ךכ ,רקוחב הדובעה 

.ןורימ ׳ד לש ותרעה יפ לע 20 
.456 ימע ,םש ,ןוסגרב 21 

 M. McCarthy, 'Characters in Fiction', On the Contrary, New York 1951, p. 289 22
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.הנממ םיחינמ םניא םהו הימכחמ החינמ הניאש המכחל התורכ תירב 

בש יבוהא בש ול הרמאו וב הקיזחה איהו ?ימצע עגיל יל המ רמא אוה 
,תורודה ימכח לכמ םיסוכמ ויהש תונופצ הלגמו בשוי היה .ינחינת לאו 

שיו הכורא המכחהו םיבורמ םירבדהש יפלו .םתוא הליגו אוה אבש דע 

ומוקממ זז אלו ותדובע תא חינה אל ,ןיבהלו שורדלו רוקחל הברה הב 

.(דלש) םלוע דע םש בשיו 

אוה .םיערוצמה תיבב ראשהל ותוא הפוכה איהו רוביגב הקיזחמה איה המכחה 

תוארל היה רשפא לכה תורמל ,םנמא .הלחתהב ראותש יפכ ,טקייבוא רתונ 

וב הקיזחמה ״המכח״ה התיה ןכא ול ,יאורה אשונ וא יגארט ןברוק וז תומדב 

םאה ?םויסה עטקב ריכזמו רפסמה בש התוא ,״המכח״ה יהמ .המשל הייואר 

לש׳ הביט לע ?רופיסב ורואית תאו רקחמה ןכות תא הז םצע םש םאות 

.אבה ףיעסב דומענ רופיסב תיזכרמה תימינוטמה 

[ב] 

וא תיגולוכיספ תועמשמ ונתוא םיפיקמה םיטקייבואל ןיא םוי־םויה ייחב 

םיחינמ ונא הב ,תיתורפסה הריציב .ונתוישיאב חרכהב הרושקה תיפוסוליפ 

תומדל הקיזב םיראותמה םיטקייבואה םישמשמ ,תירקמ הנניא היציזופמוקהש 

ןייפואמ ״םלוע דע׳׳ב 23.םיימינוטמ וא םיירופאטמ ןויפיא יעצמאכ תמיוסמ 

ותוימורתו ותובישח ,ורקחמ ביט .ורקחמל הקיזב ידעלב חרואב טעמכ רוביגה 

.הייח לכ תא השעמל ול השידקמהו וב תקסועה תומדה לע ףיקע טופיש םיווהמ 

לש וכרע הלוע ןכ ,רופיסב התכרעהו תימינוטמה תרדגה רתוי תיבויחש לככ 

רקח ןאכ ,הימינוטמל עלבומה רבחמה סחי תקידב .ךפהלו ,ארוקה יניעב רוביגה 

תומדה ןיבל עלבומה רבחמה ןיב קחרמה תכרעהל רתויב תינויח איה ,אתדילמוג 

.הנורחאה לש הבוציע ןפוא חותינלו ,תיזכרמה 

תרוקיבה יניעב אתדילמוג 

תלעב איה אתדילמוג ריעהש 24,רופיסל ירוגלאה ושוריפב עיצמ רנכוט םלושמ 

ןורמוש (ב) ,תירוטסיהה תיאריה תודהיה תרוסמ (א) :תחאכ תשלושמ תועמשמ״ 

תלמסמ ריעהש רקוחה עבוק ,ךכב .(134 ימע)״תינרדומה תודהיה (ג) ,תילילאה 

תינוליח תודהיו תיארי תודהי איה תלמוסמה האדיאה ,ןכש ,הכופיהו האדיא 

ינש דצמו ,״לארשי תרותב תולילאה רקח״ תא למסמ הזמע לש ורקחמ .דחאכ 

 W.J. Harvey, Character and the Novel, Ithaca 1965, p. 35 23
.םש ,רנכוט 24 
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םצעב למוסמ לארשי םע .(136 ימע)תינרדומה תירבעה תירפסה תא למסמ אוה 

לכמ .(133 ימע)םיערוצמה תועצמאב םג ךא ,(127 ימע)ומצע רוביגה לש ותייווה 

רפוסה לש וסחי לע יעמשמ־דח חרואב רנכוט קיסמ וללה םידגונמה םייוהיזה 

םתריצי יכ ,זומרל ססהמ וניא ןונגע״ :השדחה תירבעה תורפסל ומצע ןונגע 

יכרע ירחא הייהנו הרותה תוכמס ןדבא ,תרוסמ יגיס לש סרה ירפ םה םהירוציו 

וב יגולואית־יטסילארומ לשמ אוה רופיסה ,תורחא םילמב .(136 ימע) ״רכנ 

לש ותוגהבו ומעטב שרשומהו לבוקמה ןמ ותדילס תאו ודרמ תא רפסמה ףשוח״ 

היצאטרפרטניאב םיעובקה םיימינפה םידוגינל ףסונב .(148 ימע)״ינוליחה רודה 

.ידוהיה אשונל רופיסה ןכות לש יתורירשה רושיקה תא לבקל השק ,תירוגלאה 

ןתינ המצע וז ךרדבו 25,תידוהי הקיטמלבורפל זמר לכ ליכמ וניא ומצע רופיסה 

דגנכ תיארי תודהי אקווד עודמ :איהש תיגולואדיא היעב לכל ויביכרמ תא רשקל 

ןכא םאו ?לשמל ,תיפוריא תויתוברת דגנכ תוירברב אל עודמ ?תינוליח תודהי 

דציכ ,(127 ימע)ומצע ןומע רפוסה תא הבר הדימב למסמ רוביגהש רנכוט רובס 

םא וליפא ?(149 ימע) םיאריה תדעמ רוביגה לש וקותינ תדבוע תא ריבסמ אוה 

תלבקתמ יתלב הנקסמ ינפב דומענ ןיטולחל יתורירשה ירוגלאה ןויגיהה תא לבקנ 

אוה ירהש)ינרדומה ינוליחה רקחמב דדצמ ומצע רפוסהש ,ונייהד ,תעדה לע 

י תחא הנועבו תעב ול דגנתמ םגו (הזמע תומדב למוסמ 

למס תא רוביגה תומדב ותוארב ,רנכוט לש וכרדב הבר הדימב ךלוה חמצ ידע 

הז םע יכ ונא םיארוק םאו״ :ומצע הרותה רפס תא אתדילמוג רפסבו ידוהיה םעה 

תובר םינש ינפל הברחנש ריע לש היתורוק רופיס אוהש דחא רפסב וייח לכ קסוע 

ונא ןיאש ,איה היעבה 26.״?םירבדה םירומא המב קפס תויהל לוכי םאה — 

לאידע ,דבלב דחא שיאש אלא ,״דחא רפסב וייח לכ קסוע הז םע יכ״ ללכ םיארוק 

רקוחה לש ירוגלא רוזחיש אוה םעה םע ויוהיז :וייח ימי לכ הז רפסב קסוע ,הזמע 

ונא םיארוקשכ״ .יתורפסה טסקטב יביטקייבוא ןותנ וא ביכרמ וניאו ,יתורפסה 

ויה ,הברחנש ריעה לש היתורוק רפס ,הזה רפסה תא ושירוה רשא םישנאהש 

טשפ הז ןיא םאה — םהיתובא תועמדל םהיתועמד םיפרצמו וילע םיכוב 

רפס יוהיז .חמצ לאוש ?״׳הזה הרותה רפס׳ב ונל ןינע יכ חינהל טשפבש 
ררוג אוהש אלא ,דבלב וז אלו ,שרדבש שרד אוה הרותה רפס םע אתדילמוג 

רחב עודמ ,יוהיזה ןוכנ ןכא םא .רקיעו ללכ תוטושפ ןניאש תונקסמ וירחא 

תא רתוס הז רבד 27.סואמו החוד ,האוצ רפסכ שודקה רפסה תא ראתל רבחמה 

ב תורפסה ,׳ןומע י״של ״םלוע דע״ו ״םניעו ודיע״ לש שוריפה תיעב׳ ,רקוצ ׳ש האר 25 
.416 ימע ,(1970) 

.418 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) חמצ 26 

.416 ימע ,םש ,רקוצ 27 
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הרותב תדדצמה ,ןונגע לש היפוסוירוטסיהה ותדמע רבדב חמצ לש ותנקסמ 

.הילא תינענכה השיגה תא החודהו השודקה 

אתדילמוג ריעה 

לש ותיפצת תדוקנ םע ןאכ ההזה) עלבומה רבחמה ךיחגמ תיטמת הניחבמ 

םיינייפואה םייטמת םיביכרמ ינשב ושמתשהב רקחמה אשונ תא (רפסמה 

שיש םושמ ,הריטאסב םיצופנ ולא םיביכרמ ינש .םייחה ילעבו ןימה :הריטאסל 

יטנמורה רופיסהש דועב 28.ישונאה םויקבש יצראהו יסיפה תא שיגדהל ידכ םהב 

.ינפוג ףחדכ ןימה תא הריטאסה השיגדמ ,ישונא שגרל יוטיבכ ןימה תא שיגדמ 

ישונאה ןיב היגולאנאה תא טילבהל המגמ ךותמ הריטאסב ועיפוי םייחה ילעב 
:ברועמב וללה םיביכרמה ינשב שמתשמ אתדילמוג ריעה לש הרופיס .יתייחל 

םיעדוי ןיאו הרבעתנש השאש ,היתולילגבו אתדילמוגב היה טושפ גהנמש 

םילטונו היתובורקו היבורק םיאבו דלתש דע הל םיניתממ הרבעתנ יממ 
ותואב הטילמהש היח רחא םירזחמו תויחה לצא ותוא םיאיבמו דלווה תא 

ותוא םיאיבמו היחה דלו תא םילטונו השאה דלו תא הינפל םיכילשמו ןמז 

דלו םיאיבמ היח דלו ואצמ אל .הידש בלחמ ותוא הקינמ איהו תדלויל 

,םנושלב תוינתוויג ,תולודגה תוריבגה יבגל םיקדקדמ רתויבו ,המהב 

לש דלו הל םיאיבמו דלווה תא םיגרוה הדלי ימל םיעדוי ןיאו הדלי םאש 

אלש ,השא דולי םתסל תוקינימ תויהל םילודג תונב לש ןדובכ ןיאש ,היח 

.(אלש) םדא ינב יטושפ םדב בוטה ןמד ברעתי 

ימירפ תוברת תלעב ריעכ אתדילמוג תא גיצמ ,טושפ תויהלמ קוחרה ,גהנמה 

יכרע יפל ,תאזמ הריתי .היח דוליל םדא דולי ןיב ןיחבהל תעדוי הניאש תיביט 

רשאמ םע־טושפו הריבגמ דלונ רשא קונית גורהל ףידע םייתדילמוגה רסומה 

בוטה ןמד ברעתי אלש״ :עטקה ןושלב ,וא יתרבח ןויווש עונמל ידכ תאז ,ותויחל 
29:טרגדוה ויתמ רמוא הריטאסב יתייחה טנמלאל עגונב .״םדא ינב יטושפ םדב 

,׳סנייפאס ומוה׳ש ונל ריכזמ הלה :ןקיריטאסה תא רידת שמשמ יחה םלוע״ 

,ויכרצ תא השוע ,לכואה קנוי אלא וניא ,תופיקמה תוינחורה ויתופיאש תורמל 

חרואב היגולאנאה תלעופ ונרופיסב .״בכשמל לפונו ,דילומ ,ביקרמ ,תסו שירפמ 

:םדא ינבל תומדתמ תויחה ןאכ ןכש ,ירטיס־וד 

 M. Hodgart, 'Origins and Principles', Satire, Toronto 1969, pp. 12-32 28
.18 ימע ,םש ,טרגדוה 29 

 [210]

This content downloaded from 
�������������154.59.124.85 on Tue, 15 Sep 2020 13:08:13 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



?הינוריא וא סותאפ — ״םלוע דעי 

וב הסנכנו תונותא ןב רייע םע תקחשמ איהשכ גדלע תא דורע רוג האר 

הקחצו גדלע העמש .ותוא ורחנ וליאכ ,םהירחא רעונ ליחתה .האנק 

.(אלש) רומח לוק ולוק ויתוקינמ םיסכוד תונב וליפא רומח ,הרמאו 

ךא .(בלש)דורע רוג ותוא ידי לע הבר הדימב תמרגנ אתדילמוג ריעה לש התליפנ 

ינימה דוסיהש ירה ,ריעה שוביכל יתביסנ םרוגכ גצומ יתייחה טנמלאהש דועב 

ידי לע (גדלג וא)גדלע תינוהה לש התפיטה .לודגה ןוסאל ירקיע םרוגכ עיפומ 

תישאר תא םינייצמ ״ןורוד״כ ריעה גיהנמ ינפב התגצהו אתדילמוג ינב 

לש תישפנה ותלודגב קפס ליטהל ידכ וב שי אבה רואיתה .דבלב תוחתפתהה 

:ןקזה ריעה גיהנמ 

אלו הל עיצהש םיכרה תועצמה תמחמו ויתוחינג תמחמ וב השפנ הלעג 

הדמע .הישדקמו ריעה חיר תא אלו וחיר תא אלו וינוניג תא אל הלבס 

םימעפ המכ ךכ .הוספתו ורזח ,החרבו הרזח .הוריזחהו הוספת .החרבו 

(לש) 

תינימ תוליעפב ורעצ תא ריעה גיהנמ חיכשמ ריעה לע םינוהה ידודג םילוע רשאכ 

התנישש הנטקה תינוהה גדלע אלמלאו״ :תינוהה היובשה לש התרבחב תרבגומ 
םלע םוש םע עדי אלש הבהא תורובגו הבהא יזנג ול התליגו הכרד תא 

התליפנ ךרדו התוגיהנמ ,הייח ,התוברת רואית .(לש)״ורעצמ תמ היה המלעו 
הלודג ריע״כ אתדילמוג תא גיצמה החיתפה טפשמל טלוב דוגינב דמוע ריעה לש 

זמור תיניצסה הגצהל תימארונפה הגצהה ןיב דוגינה .(וטש)״םימוצע םיוג תוואג 

תא תגציימ איהש יאדוול בורק ;הנושארב תגצומה תיפצתה תדוקנ לש הביטל 
.עלבומה רבחמה לש תיביטאטירוטואה הדמעל דוגינב ,רוביגה לש ותדמע 

תינושלה הקסטורגה 

יזכרמ דיקפת .הכומנה הקיטמתה תועצמאב קר אל ךחגומ רקחמה אשונ 

קסע הנש םירשע :׳ע ׳ג תויתואב םילילצה קחשמ אלממ ולש היצזינוריאב 

םייוג תוואג הלודג ריע התיהש ,אתדילמוג תומולעת רקחב הזמע לאידע 
םלוע ידבע היממע תאו רפע תומירע הואשעו םיתוגה ידודג ולעש דע ,םימוצע 

הילע ,תיזכרמ העפות םיווהמ ׳ע ׳ג תויתואה לש סנאנוסאהו היצרטילאה .(וטש) 

הבר תובישח סחייל ןיאש רובסה ,לייוצרוקל דוגינב .םירקוח המכו המכ ודמע 

ימשגה דוסיה תא תוגציימ ,יעהו ׳גה ,ולא תויתואש דקומ עבוק 30,וז העפותל 

יפל .325 ימע ,1975 םילשורי ,ןונגע י״ש ירופיס לע תוסמ ,׳םיצעהו שאה׳ ,לייוצרוק ׳ב 30 

ןניא הלא לכ״ ותעדל .תורזוחה תויתואה ״רשפ ירחא רותל םיווצמ ונא ןיא״ לייוצרוק 
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הדעו הזמע לאידע ,םיישארה םירוביגה ינש ,׳םלוע דעיב״ :המאתהב ינחורהו 

הדיצמ תניפואמ תיאמקה היריקהו ינחורה ן״יעה דוסי לא םירבוחמ ...ןדע 

תמועל ל׳׳מיגה דימת התוחנ ןמצע תויומדה תומשב לבא ״.ל״מיגה תוישחומב 

תוררופמה םירקוחה תויומדמ רתוי תמצעומ תוישיא אוה הזמע לאידע״ :ן״יעה 

לש םיוסמ טקפסא יפלכ ןווכמ הז רבסה 31״.ל״מיגב םיליחתמ םהיתומשש 

תרזחל סחייתמ אוה ןיא ךא .דבלב םירוביגה תומשב ׳גהו ׳עה תעפוה ,העפותה 

םינמסמכ תוארל ונילע היהי הז רבסה יפל י םימלש םיעטקב וללה תויתואה 

דוגינב ,ינחור ןבומ ״תומירע״ו ,״הואשע״ ,״ולע״ ,״םימוצע״ ,״ריע״ ,״םירשע״ 

.תידרוסבא הנקסמ וז ירהו ;״םיתוג״ ,״ידודג״ םינמסמה לש תוימשגל 

יטאופ יעצמא לכלו ,סנאנוסנוקל ,זורחל המודב ,סנאנוסאהו היצרטילאה 

דחוימב םילבוקמ ,תועמשמ םצעל ידכ הלמה לש יטנופה טקפסאב שמתשמה 

.המצעל הארמכ םא יכ ,תואיצמל ןולחכ קר אל ןושלה תשמשמ ןאכ .הרישב 

.ןתועמשמו ןנבוממ התוחפ אל הדימב םיבושח ידדהה ןסחייו םילמה תרוצ 

רופיסב .ידדצ דיקפת יטנופה טקפסאה אלממ תיביטראנה הזורפב וליאו 

ספאל איה המגמה רקיע ,״איהש יפכ״ תואיצמה תא ףקשל רמייתמה ,יטסילאירה 

תועשהל ךרוצה לשב ,ילולימה םוידמל בל תמושת תונפהל ידכ וב שיש טקפא לכ 

הריבגמ םילמה לש יטנופה טקפסאב תודקמתה לכ .ארוקה דצמ ןומא רסוח לכ 

ךכבו ,וינפלש תיביטראנה הריציה לש ילולימה הביטל ארוקה לש ותועדומ תא 

לשו הריציה לש התיתשת םצעב עגונה ,סקודרפ אופיא רצונ ןאכ .התוינוידיבל 

ףוקישכ יביטראנ ןמוסמ ארוקה ינפב גיצמ ונינפלש רצויה ןכש ,התאירק ךילהת 

ןהו תועמשמ יאשונ םיעצמאכ ןה תושמשמ םילמה .דחאכ הידבכו יתואיצמ 

ןיב ,ןמוסמל ןמסמ ןיב יטמוטואה רשקה ןאכ רערעתמ וז ךרדב .םיילילצ םינבימכ 

רושימל (תואיצמל הסחי) הריציה לש יטנאמסה רושימה ןיב ,ןבומל לילצ 

:(םמצע ןיבל םניב הלש םיילרוטקורטסה םיביכרמה סחי) הלש יטקטניסה 

ןרק הערגנו אתדילמוג הלודגה ריעה לע םיתוגה ידודג ורבגש רחאל 

תיבל לארתג ןוניקסלג ןויפיג ףרג ריעה סכוד ץירעה תא ואצמ הזוע 

דבע אהיו ווג תא ול שקיבו הייכבב העג .קורעל םירעמ אוהשכ לעראיג 

.(וכש) ךיראלע םכלמלו ומל 

ירוחאמ תאזה תואבחתהה :הרורב הרוצב דגויו .תילאוטסכט היצטרפרטניאל תויעב 

איה ןיאו ״...׳םניעו ודיעי לע רבכ הדיבכה יטרפ סותימ םיתרשמה םינודיח לש תומוח 
.הז רופיסל םג תובר תמרות 

.87 ימע ,(8 הרעה ,ליעל) דקומ 31 
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רושימה ןמ ןיינעה דקומ תא תוריבעמ ׳עה לש סנאנוסאהו ׳גה לש היצרטילאה 

ןומיסה״ סנאגינש הנכמש המל ינייפוא הז טקפא .יטנופה רושימל יטנאמסה 

.תיריטאס איה ,ותעדל יקסטורגה ןומיסה לש תיזכרמה היצקנופה 32.״יקסטורגה 

,וז השיפת יפל .הז חרואב גיצמ אוה םתוא םירבדה ןכות תא ךיחגמ רפסמה 

קמחתמה ןדחפה הכלמ) אתדילמוג ריעה לש תיטמתה היצזיריטאסה תמאות 

רופיסב .הלש תילמרופה היצזיריטאסה תא (ופוג לע ןנחתמ ףוסבלו ויביואמ 

ןכש ,רתוי תילקידאר איה יקסטורגה ןונגיסה לש היצקנופהש יל הארנ ,ונינפלש 

רופיסב ןה תעגונ איה ,דבלב אתדילמוג ריעב תקפתסמ הניא היצזיריטאסה 

.ךשמהב ביחרנ ךכ לעו .ללוכה רופיסב ןה יטגאידאטמה 

תא ןייפאמה יקסטורגה ןומיסב ףסונ טקפסא לע דומעל יוארה ןמ ,התע תעל 

יהולא לש םיינוידיבה תומשל ףסונ .תואצמומה םילמל יתנווכ ,רופיסה 
;לומעו רוחיג ,דמוג :התדובע ידומע ;זוג ,חוג ,ץוג ,שוג ,שמוג :אתדילמוג 

לש ינוידיבה המשו לעראיג תיבל לארתיג ןוניקסלג ןויפיג ףרג :היגיהנמ תומש 
:םיינוידיב םיחנומ לש הרוש ונינפל רופיסה גיצמ ,אתדילמוג :המצע ריעה 

,״םינרגרוג״ ,״םייחיג״ ,(לש) ״לגיע״ ,״סופרדנג״ ,ךתווג״ (זיש) ״םיאזאג״ 

הכוז םקלח .(גלש)״תוינשלוג״ ״םינשלוג״ ,״תוינעלוג״ ,״םינוחג״ ,״םיננגונג״ 

,(״םיהובגה הישדקמ״ ״םייחיג״ :״םנושלב תוריבג״ ,״תוינתוויג״ ןוגכ) רבסהל 

.תוהזל עלבומה ירבעה ארוקה לע רשא יביטמרונ םילמ רצואכ גצומ םבור ךא 

רובסה ,רנכוטל דוגינב .אתדילמוג לש הנושלמ קלחכ םיעיפומ ולא םימזיגולואינ 

33,״םייאכרא תורוקמ רקח לש הריווא תריצי םשל״ ואצמוה ולא םימזיגולואינש 

תא השיגדמ תואצמומה םילמה לש היצרטילאה :ךופה אוה טקפאהש יל הארנ 

:הדוקנה תא תאש רתיב שיחמת האבה אמגודה .םתוינוידיב 

וא םינומרע וא םיברוע אלו ,אתדילמוג ןושלב תדרפע רוגע לש םיבר... 

םיברבו גדלע םנושלב ברוע תמאבש םינשלבה תעדכ ,םיילדרע 

,ןרדס תא תוכפוה םיבר ןושלב דחיב תואב ןהשכ למיגו תלדש ,אתדגלע 

.(דכש) םה המ עדוי יניא תיתדילמוג ןושלב םיילדרעו םינומרעו 

תרוצת ןיב יתורירשה סחיב יוטיבל האב יתדילמוגה קודקידה לש ותוינוידיב 

,תויטנתוא לש הילשא רוציל רבחמה שקיב ול .וז הפשב דיחיה תרוצתל םיברה 

ןאכ ךא .אוהשלכ ינשלב ןויגיה וא יבקע קודקיד שיחמתש אמגוד איבמ היה 

 ,H. Schneegans, 'Einleitung', Geschichte der grotesken Satire, Strassburg 1894 32
.40 ימע דחוימב הארו 

.134 ימע ,םש ,רנכוט 33 
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סחיה ןיבל ״תדרפע״-״רוגע״ סחיה ןיב ןוימד םוש ןיא :ןוכנה אוה ךפהה 

םקלחבו ,םקלחב םיאצמומ םימזיגולואינה ,תאזמ הריתי .״אתדגלע״-״גדלע״ 

״רוגע״ ןמסמהש רבתסמ לשמל ךכ .יביטאמרונה ירבעה םילמה רצואמ םילוטנ 

.ההז תונושלה יתשב ןמוסמה רמולכ ,תיתדילמוגבו תירבעב ההז ןפואב לעופ 
״םינומרע״ ״םיברוע״ :תירבעב םייביטאמרונה םינמסמה תאז תמועל 

־ימוקה טקפאה ;תיתדילמוגב ״רוגע״ לש םינמוסמכ םיעיפומ ״םיילדרע״ו 

,״םיברוע ,״רוגע״ םינמסמה ןיב יטנאמסה רשקה רסוח תובקעב רצונ יקסטורג 

יפל ,אתדילמוג ןושלב םייקה רשק ,״תדרפע״ו ,״םיילררע״ ״םינומרע״ 

רוסיפורפה ןודאהו ינומלא רוסיפורפה ןודאה ןוגכ םינשלבה״ לש םהיתונקסמ 

״םירוסיפורפה לכ ראשו ינומלג רוסיפורפה יתימאה םירתסה ץעוי ןודאהו ינומלב 

לשב רבגומ יקסטורגה טקפאה .הזמע לאידע ,יתימאה רקוחה םללכבו ,(דכש) 

הריבגמ םלוכ שארב תרזוחה ׳ע תואה ךא .םינושה םינמסמה ןיב תיטנופה הקיזה 

,היצרטילאה תובקעב רבגומ ףא ימוקה טקפאה .יטנאמסה המאתהה רסוח תא 

רסוחו הקיזה רסוחל תודוה רשפאתמ ימוקה טנמלאה ,ןדוא ריבסמש יפכ ,ןכש 

ןהש םירבדה םיבייח ,םיימוק תויהל ידכ״ :לילצ־תומוד םילמ ןיב המאתהה 

היהי וב בצמ ןיימדל השקיש דע ,םימיאתמ יתלב הכ תויהל תועמשממ [םילמה] 

הז םכיישל היהי ןתינ הרקמב קרש דע ,םייטנווילר יתלב הכ וא ,םפרצל רבודה לע 

םיינשלבה םהירקחמ ,תידיימה התרטממ תגרוח תיריטאסה היצקנופה 34.״הזל 

לש הנושל יפלכ םג תנווכמ איה .רוביגה לשו םירוסיפורפה לש םיקפקופמה 

לש םנויסנ .תינוידיבכו תכחוגמכ םא יכ ,הרזומכ קר אל תגצומה ןושל ,אתדילמוג 

דמוע היצרטילאלו םימזיגולואינל תיטנאמס תועמשמ קינעהל םינושה םירקבמה 

לש ונויסנ ...תינושלה הקסטורגה לש היצקנופל ןהו טקפאל ןה טלחומ דוגינב 

ייוניכ ןינעל םנמא״ :תטלוב אמגוד אוה םימזיגולואינה תא ריבסהל רנכוט 

לש ןווגמ יזואוטריו ףוריצ םתויה לכ םעש ,ררבתמ אתדילמוג לש תויוהולאה 
תארוה — איה .תיעמשמ דח םצעב םתארוה ,לילצ ייומדו הרבה יטועימ תומש 

המוק רועיש אלל (שמוג) השימג :התוהמ יפל איהש ,תולילאה לש התנוכת ללכ 

ןיב סחיה 35.״...(שוג)תמשוגמ ,(רוחיג) םירצי תפוטשו םד תקומס ,(דמוג ץוג) 

יתורירש יל הארנ ״שוג״ל ״םשוגמ״ ןיבש הזמ הנושכ גצומה ״שימג״ל ״שמוג״ 

וא ״םינומרע״ל ״רוגע״ ןיב םינושה םינשלבה ואצמש הקיזהש הדימ התואב 

דיעמ םיינוידיב םימזיגולואינל ןבומ אוצמל ןויסנה .תיתורירש תיארנ ״םיילדרע״ 

תינושלה הקסטורגלו הללכב תיקסטורגה תינבתל עגונה לכב הנבה רסוח לע 

.380 ימע ,םש ,ןדוא 34 
.134 ימע ,םש ,רנכוט 35 
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,הימרוגל םירקוחה התוא םיקרפמ התוללכב העפותה תא שופתל םוקמב .טרפב 

36,רציפש ואיל רמואש יפכ ,ולוכ רעיה לש רידאה טקפאה תא םידבאמ ךכבו 

עבטמ לכ לש ותרבסה ידי לע ךא״ :הלבר האוסנרפ לש וירקבמל וסחייתהב 

:התומלשב העפותה תא םינשרפה םידבאמ ,םיצעל רעיה קוריפ ידי לע ,דרפנב 

האר יאדו ותוא לגנו׳גה תא — קויד רתיל וא — רעיה תא םיאור םה ןיא בוש 

...םיתיעבמ ןוימד־יריצי תוגציימה םילמ תוחפשמ רצוי אוה ...ויניע דגנל הלבר 

־יאל תואיצמ ןיב םייניב םלועב םידסוימהו ,ןושלה תואיצמב קר םימייקה 

.״עיגרמה ׳ןאכ׳ל ,דיחפמה ׳םוקמ־מוש׳ה ןיב ,תואיצמ 

אתדילמוג לש היתורוק רפס 

הנועבו תעב ינוידיבו ךחוגמכ גצומה דיחיה םרוגה הניא אתדילמוג לש הנושל 

גצומ ,וייח תא הדמע בירקה ונעמלש רפסה הז ,ריעה תודלות רפס .תחא 

:לעוג ררועמו החוד טקייבואכ 

וליפאש ,הנשי אלגומב היה ךלכולמש ,ופוג רפסה ןינע הזמ השק 
תועגונמה םידיה בורמ עגונמ רפסה היהש... .(חכש)וב וסאמ םיעגונמה 
לש ורוע לע אלא בתכנ ליוג לע אלש היה המודו וב תושמשממ ויהש 

.(טכש) בתכנ הלגומב אלא בתכנ וידב אלו ,בתכנ ערוצמ 

ירבד רפס״כ ןדע הדע ידי לע גצומה ,רפסה לש תויטנתואה ןיינע הזמ ףא השק ךא 

עמשיו ךלמה ךיראלע ינפל םיארקנ ויהיש היצירעלו אתדילמוגל םימיה 

־יגיהנמ ידי לע בתכנ אתדילמוג לש היתורוק רפס (וכש)״הילודג זוזעו היתולילע 

ראתל ףאושה ,יביטקייבוא ןוירוטסיה ידי לע אלו תויטילופ תורטמל ,םמצע ריעה 

לעש) אתדילמוג יגיהנמ םישקבמ הזה רפסה תועצמאב .ויהש יפכ םירבדה תא 

םביוא דגנ תיתלומעתה םתמגמ תא תרשל (ליעל ונדמע םהמ דחא לש וביט 

ליטהל רתומ ,רפסה לש יסומלופה וביט רואל .םיתוגה ךלמ ,ךיראלע ,ישארה 

בותכ״ אצמנ ,אתדילמוג ריעה לש התליפנ רופיס ,תאזמ הריתי .ותויתדבועב קפס 

תלאשנ .(בלש) ״רפסה ףוסב ריעה רפוס ףיסוהש רפסבש ןורחאה דומעב 

לש היתומוחל ץוחמ שחרתמה לכ תא אתדילמוג ריעה רפוס עדי ןכיהמ ,הלאשה 

ןיב המייקתנש החישה לע רוסמל עדי דציכ ? םיתוגהו םינוהה הנחמב ,ריעה 

אתדילמוגמ ימ אצמנ ןכא ולש חינהל שי אלה ? רוביגה ןותידג ןיבל ןכחגה לוחיג 

תמא שי ןכא םא ,הזמ הלעמל .הריתי תוהש אלל ותוא םילסחמ ויה םתבריקב 

 L. Spitzer, 'Linguistics and Literary History', Linguistic and Literary 36
 History-Essays in Stylistics, New York 1962, pp. 16-17.
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,קנויו ללוע םפא ירחב ועדגו שאב ריעה תא ולעה״ היפל ,ריעה רפוס לש ותודעב 

ץוח (םש)״םייחה ץראמ ורזגנ םלוכ ,יח םדא רייתשנ אל .םישנו םישנא ןקזו רענ 

בותכל ריעה רפוס לש ודיב הלע הז דציכ ,הבשנש ריעה גיהנמ לש ודכנו גדלעמ 

םע תמ םאו :תאז ןייצמ אוה ןיא עודמ ,ןכ םא ?אוה ףא לצינ םאה :שחרתמה לע 

ףוסב ריעה לש יגארטה ףוסה רואית תא ףיסוה רחא והשימש רורב — םלוכ 

תא ,אתדילמוג לש התלודג תא שיגדהל םיערוצמה דחא שקיב ילוא .רפסה 

תודוה רפסה רמשנ ,תרוסמה יפל ירהש :יגארטה הפוס תאו היביוא לש םתוירזכא 

לש תויתדבועהו תויטנתואה ,ךכ םאו ךכ םא .(וכש)םיערוצמה לש םביל תובידנל 

תינוידיב אל םא ,דאמ תקפקופמ איה אתדילמוג רפסב הלולכה היצמרופניאה 

.תאזכ תורשפאל תועדומ םוש הלגמ וניא ,הזמע רקוחה ,ונרופיס רוביג .לכו לכמ 

.בותכב טלחומה ונומא תא ףקשמ רפסל וסחי 
הזמע לאידע לש ורפס 

תימצעה ותברקה תיארנ אתדילמוג תורוק רפס לש תקפקופמה תויתדבועה חכונל 

רוביגה יניעב שפתנה ,הז רוקמ םאו .תידרוסבאו תכחוגמ ,תמזגומ הזמע לש 

רמוחו לק ,תימצע הברקה קידצמ וניא ריעה תורוקל עגונה לכב הנוילעה תוכמסכ 

שידקהל רוביגה ןמ ענומ אל הז לכ .ריעה לע םיחוודמה םיינשימה תורוקמה 

יכרדב לותיהה .םינשב תואמ ינפל הברחש ריע לש היתודלות רקחל הנש םירשע 

דקמתמה ,יביסרוקסידה ורואיתב יוטיבל אב רוביגה לש ורפיסב רקיעבו ורקחמ 

יתומכה ופקיה ,רואל ותאצוה ריחמ ,תינוציחה ותרוצ :ולש יסיפה טקפסאב 
:ויעבצ יובירו 

יפ לע ףא ,הזמע לאידע לש ורפס תא איצוהל לטנדלוג דרהבג היה ןכומ 

תמחמו ובש תופמה יוביר תמחמ ,תובורמ ויתואצוה הזכש רפס תספדהש 

הארמל דחא עבצ ,םינוש םיעבצב רבחמה ןעבצש ,ןהבש םיעבצה יוביר 

שמוגל דחא עבצו היתוחבזמל דחא עבצו הישדקמל דחא עבצו ריעה 
םהידבועל דחא עבצו םהיתומאל דחא עבצו היהולא זוגלו חוגלו שוגלו 

ידומע לומעלו רוחיגלו לודגה דמוגל רחא עבצו םהיעמ יסומע םהיליועלו 

תונוזה דבלמ ,תורמכהו םירמכה םהידבוע ראשל רחא עבצו ,הדובעה 

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

.(זיש) םתדובע תדובע יפלו ריחמהו ןנתאה 

אשונל םיסחייתמה םירחא תומוקמבו ,הז עטקב יזכרמה ינוריאה יעצמאה 

טקייבואה לש הרבסהה ןפוא ןיבל הריבסמה הזופה ןיבש דוגינב אטבתמ ,רקחמה 

םתואו תויוהולא ןתוא ריכמ עלבומה ארוקהש םינפ דימעמ רפסמה :ירקחמה 
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םייודבהו םירזומה תומשה ילעב (?םילילא ?שדוקב םיתרשמ)״הדובע ידומע״ 

לפט ,דחא ירקיע טפשממ תבכרומה ,וז תינכרא הדוירפב .׳ג תואב םיליחתמה 

שטשטמ ,(!)םעפ םייתשו םירשע רוביחה ׳ו רזוח הב ,הקיז ילפט העבראו ,רותיו 

״ול רחא עבצ דחא לכש״ הקיזה לפט :ריהבמ אוהשמ רתוי יריבחתה הנבימה 

םיפיקעה םיאשומה :םיבלכה וא םישדקה :קקוזה אוה המ וא ימ ריהבמ וניא 

רדסב םיפלחתמ םיאשונל םיסחייתמ ״ריחמהו ןנתאה יפלו ותמילג יפל ורוע יפל״ 

״ריחמהו ורוע״ש דועב םישדקל הארנכ םיסחייתמ ״ןנתאהו ותמילג״ ;יטסאיכ 

ןבומ תא לפרעמו ,ונימוניאשב ןימ עילבמ יריבחתה הנבימה .םיבלכל םיסחייתמ 

םג ימוק יעצמאכ לעופ יתייח אשונ ןיבל ישונא אשונ ןיב הז שוטשיט .םירבדה 

,הישדקמ) ההובג היצאטומ ילעב םיגשומל סחייתמ עטקה .יטנאמסה רושימב 

,תומא ,םידבע)הכומנ היצאטונד ילעב םיגשומ דצל (תורמכהו םירמכה ,היהולא 

םינפה תדמעה לשב ינוריא טקפא רצוי יתייחב בגשינה לש ובורע .(תונוז ,םיבלכ 

םג ולו ,םיאשונה ןיב איהש לכ תיכרע הנחבהב ךרוצל תשחכתמה ,תילארוטקואה 

הצובק לכל דרפנ טפשמ השידקמ התיהש תיטקטניסה הבכרהה תועצמאב 

תויומדה ,םיממודה םיטקייבואה תא עבוצה הז ?ןוזאלאה אוה ימ ךא .תיטמת 

תידדה המאתה לכ ןיאש תורמל .םינוש םיעבצב תויחה תאו ריעה תא ,תוישונאה 

הנחבהה תשמשמ ללכ ךרדב .םיוסמ עבצל ןלוכ תוכוז ,תונושה תוירוגטקה ןיב 

םיעבצנ ןאכ ךא .ההז הירוגטקל םיכיישה םיביכרמ ןיב הדרפהל תיטסאלפה 

יהמ ,ולא ןיב ןיחבהל ןתינ דציכ .דחא עבצב םלוכ ״ץוגו חוג שוג שמוג״ 

תויחו םדא ינב תעיבצב ןויגיהה המ ? הזמע לש תצמואמה ותדובע לש היצקנופה 

תא שיחמהל רקוחה לש ונויסינ ?ריעה תפמב םייפרגופוט םיטקייבוא ויה לשמ 

יסיסבה הנחבהה רסוח ידי־לע ךחגומ יתמטסיסו ידותמ חרואב הקיתעה ריעה ייח 

תיכרע היכראריהל בל תמושת רסוחו (ישונא ,יח ,ריע) תודרפנ תוירוגטק ןיב 

הריבג ןמאש תונוזל הריבג ןמאש תונוז ןיב הריתי הנחבה דצב ,תיגולוטנואו 

תא הריכזמ ךומנ יטמת רמוחל תיניצרהו תיעדמה תוסחייתהה ...דבע ןהיבאו 

ילאיווירט אשונ לש היצקלס ידי לע רוקמה תא הכיחגמה ,תיקסלרובה הקינכטה 

אשונ יפלכ רקוחה לש ותדמע אוה ןאכ רוקמה .הובגה ןונגיסה יוקיח ךות תוחנ וא 

רשא ,תיעדמהו תיביטקייבואה הדמעה יפלכ תנווכמ ולש היצזידוראפהו ,ותריקח 

.הרקחמ אשונ לש ישגיר וא ירסומ ,יכרע טופישב תניינועמ הניא 

רשא ,הזמע לש ןורחאה ירקחמה טקאה לש היצזינוריאה תלעופ המוד חרואב 

,ורפסל המודב .תובר הכ םינש שידקה ול רפס ותוא לש ותחנזה ריחמב הלע 

אתדילמוג ריעה לש תילמיסקמ השחמהב ןיינועמה ירואית רקחמכ גצומה 

םג גצומ ךכ — תופמו םיעבצ ,םיטרפ אלמ רפסב םייתסהש רקחמ — התוברתו 

תיתוהמ תירוטסיה היעבב ןיינועמ אוה ןיא :ריעה רקחב רקוחה לש יפוסה וניינע 
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דצמ םא ,רוביגה ןותידג לש וידודג וסנכנ דצ הזיאמ״ :יגטרטסא טרפב אלא 

וניא הז יגטרטסא טרפ .(דכש)״תדרפע קמע דצמ ואב ןיפיקעב וא ...לודגה רשגה 

דודגו דודג לכ םש״ :רקוחה איבמש םייטסיטאטסה םיטרפה ראשמ ,וביטב הנוש 

ולכ המכו אמצבו בערב ותמ המכו ברחב וגרהנ המכו ,הבירחהל וקסעש 

תיניצרה ותדמע ןיבל ילאיווירטה טרפה ןיב היצרופורפה רסוח .(םש)״...הפיגמב 

שקבמ וילע טרפהש ,הדבועה ״הזמ השק״ .ןורחאה הז תא ךיחגמ רוביגה לש 

תדרפע קמע דצמ וסנכנ םיתמה)רפסה לש ןורחאה דומעב יוצמ דומעל רוביגה 

תירוטסיהה תויטנתואה לע רשא ,(רייעהו הלזיעה ,גדלע לע רופיסה יפל ,הארנכ 

רפסה תא ,תיעוצקמה ותחלצה תא בירקמ רוביגה .ליעל ונדמע ולש תקפקופמה 

לעב ילאיווירט טרפ ררבל ידכ וייח לכ תאו ודיתע תא ,הנש םירשע למע וילע 

...תקפקופמ תויתדבוע 

ףידעמ ומצע אוהש הדבועב יוטיבל אב רוביגל רפסמה ןיב ינוריאה קחרמה 

עדוי יניא״ :הבורמ תובישח ול סחיימ אוה ןיא ןכש ,ורופיסמ המוד טרפ טימשהל 

רפסמה .(חכש)״...סנכיל תושר ול הנתינש דע ךרצוה ןמז המכו סנכנ רעש הזיאב 

,הזמע לאידע ,ורוביג סנכנ רעש הזיאמ ארוקל ריהבהל ומצע תא חירטמ וניא 

,ולש ורוביג ייחב המוד טרפ תולגל ידכ וייח תא בירקמ ורוביג :םיערוצמה תיבל 

רחאמ״ :תורעשהו םיטרפב ןיינועמ אוה ןיאש ריהצמ רפסמה .רוביגה ןותידג 

רזוחו תוקפקופמה תא ינא חינמ בהוא יניא תורעשהו םיטרפב יקב יניאש 

רוביגה לש וז ןיבל רפסמה תדמע ןיב תידוגינה היגולאנאה .(חכש) ״תואדול 

לש תיטארקוסה הינוריאה ךא .ןורחאל ןושארה ןיב ינוריאה קחרמה תא הלגמ 

הרוש עדוי אוה דועב ,ורוביג ייחב הז טרפ עדוי אוה ןיאש םינפ דימעמה)רפסמה 

,ומצע רפסמה יפלכ םא יכ רוביגה יפלכ קר אל תלעופ (םירחא םיטרפ לש הכורא 

תושייל ארוקה תא הריזחמ וז תיביטראנ תוברעתה .ומצע רופיסה יפלכו 
ירה ,״תואדול רזוח״ אוהש ריהצמ רפסמהש תורמל .ומצע רופיסה לש תינוידיבה 

לוכי־לכ רפסמ לש ותיפצת תדוקנמ תגצומה ,רופיסה ךלהמב ותוברעתה םצע 

.תואדווב אלו היישעמב רופיסה תא גיצמה ,ךופה טקפא תרצוי ילאנוסרפמיאו 

לש הינפ יובירב דחא טקפסא תנייצמ וז אמגודב רפסמה לש תימצעה הינוריאה 
.רופיסה תא תנייפאמה תיטנמורה הינוריאה 

רופיסב תיטנמורה הינוריאה 

רפוס לש ותמגמו ותוכמס ,וביט ,ותוהז לע ההות וניא ,הזמע ןוירוטסיהה ,רוביגה 

היתפמאו תוהדזה הלגמ בותכל תישגירה ותבוגת ,ךפהל .אתדילמוג ריעה 
:הרומג 
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?הינוריא וא סותאפ — ״פלוע דע״ 

ישעמ םילודג המכ .תועמד ויניע וגלז הז רופיסל הזמע לאידע עיגהשכו 

םתדובע תא םיחינמ םניא םדאוצ לע תחנומ הדח ברח וליפאש ,םירפוס 

.(גלש) םהיניע וארש הממ םשפנ בתכב םיבתוכו םמדמ םילטונו 

קחרמ הלגמ הניא (הזכ היה ןכא םא)המצע אתדילמוג ריעה רפוס לש ותדמע םג 

״םלוע דע״ רפסמ דיפקמ וללה םירפוסל דוגינב .ורופיס ןיבל וניב אוהש לכ 

.ידמ הלודג תוניצרב םירבדה תא תחקל ול רוסאש םעפב םעפ ידמ ארוקל ריכזהל 

,תיביטקייבוסהו תילאנוסרפה ,תימואתפה ותוברעתה תועצמאב תאז גישמ אוה 

ריבגה ותוא לע לבח״ :ילאנוסרפמיאהו יביטקייבואה יביטארנה ריסמתה ךלהמב 

.בהזמו ףסכמ וליפא תואנ םינפ שיש האור היה האור היה םאש ,ותוא האר אלש 

״ףוס לש וצקוע שארמ לטונ ינא רסומ לשמ ליבשב ידידי התא האור 

תילרוטקואה הדמעה תא ללכ ךרדב תנייפאמה תויביטקייבואל דוגינב .(חיש) 

םירבדה לע יביטקייבוסה וטופישו ישגירה וסחי תא רפסמה רסומ ,לכ־תעדוי 

תונפל ששוח וניא רפסמה ,הזמ רומח ךא ״...ריבגה ותוא לע לבח״ :ראתמ אוהש 

אוה הב תיביטארנה הקינכטה תא ול תולגלו ״ידידי״ ןושלב עלבומה ארוקל 

רערעמ וז ךרדב .ןכ ותושעב תיטקאדידה ותמגמ תא וליפאו ,המרטהה ,טקונ 

ותוא גיצמו ,רופיסה לש ״תיביטקייבואהו תיטסילאירה תויטנתוא״ה תא רפסמה 
יתלבהו יתורירשה רבעמה .יתוכאלמ חרואב בכרומה ,ינוידיב ,ירופיס רמוחכ 

ונומא דוביאלו ארוקה תכבהל תמרוג ,לבגומ רפסמל לוכי־לכ רפסמ תדמעמ יופצ 

ינא עדוי הז רבד ,עמש אל םא עמש םא עדוי יניא״ :תיביטארנה תוכמסב 

דוע תמרוצ .(טכש)״וינפל ביבסמש קלחו וינפ תא וספתש דע ויניע ולידגהש 
רפסא לארשי לכ ייחלו םכייחל...״ :האבה אמגודב רפסמה לש ותוברעתה רתוי 

״תוכיראב םש בותכ אצמנש המ רוציקב רפסאו ,תותמה תויתואה ורפיסש המ 

םינותנ ,םיירופיס־ץוח םינותנל תסחייתמ איהש םושמ ,תמרוצ וז תוברעתה .(םש) 

היופצ יתלבהו תלהוצה הכרבה .םירישק םיביכרמכ ןכל םדוק ועיפוה אל ללכש 

ףוריצב ,הז לש ויתוכלשה ךא ,ימוק טקפא םנמא תרצוי רפסמה לש 
.ימוקה ןמ תוגרוח ,רופיסה ךלהמב רפסמה לש תורחאה ויתויוברעתהל 

תא שיגדהל התנווכו תיטנמור־תינוריא איה וללה תויוברעתהה לש היצקנופה 

ינוידיבה ןיב שוטשיטה תועצמאב אקווד רופיסל ארוקה ןיב ינוריאה קחרמה 
.יתואיצמל 

תינושלה הקסטורגה אוה רופיסב תיטנמורה הינוריאה תא תרשמה רחא יעצמא 

תיריטאס הניא םימזיגולואינהו היצרטילאה לש היצקנופה .ליעל ונדמע הילע 

םצעב תעגונ איהש ןוויכ .רופיסב הימינוטמה יפלכ ונייהד ,דבלב תינוויכ־דחו 

,םילממ איה םג היושע הלוכ הריציהש ןוויכו ,ןושלב םילמ לש ןתוגהנתהו ןייפוא 
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סקופ רתסא 

.המצעב הב םא יכ ,הנושלבו אתדילמוג רופיסב קר אל לתהל ידכ הב שי ירה 

יטנופה רושיקהו ,תויביטאמרונכ תוגצומה תוינוידיבה םילמה תורצויש טקפאה 

טקפאה :ותורז לשב דחי םג דיחפמו ימוק אוה תויביטאמרונה םילמה ןיבו ןהיניב 

:החוורה תשוחת ויתובקעבש עוזעז לש עגר...״ :רציפש ואיל ידי לע ראותמ 

תובוטה תוינוימדה תואצותה תרכה ךא ,עודי־יתלבה לא ךלשומ תויהל דיחפמ 

תשוחתמ קוידב עבונ ,ולא ןיעמ םיבצמל תיגולויסיפה ונתבוגת ,קוחצה .העיגרמ 

,תחא הנועבו תעב דיחפמהו ימוקה 37.״וננומאב רבשמ תובקעב האבה העיגרה 

הרואית תולובגב םחותמ וניא ,הקסטורגל ינייפואה ךיבמו ילסקודרפ טקפא ותוא 

ירופיסה רשקהב םג רצונ אוה :תינוידיב־קפס תירוטסיה־קפסה אתדילמוג לש 
ירוביג תומשב םג העיפומ ,יע תואה לש היצרטילאה ,לכה תולככ רחא .יללכה 

לש םהיתומשב קר אל ,הזמע לאידעו ,ןדע הדע לש םהיתומשב :ףיקמה רופיסה 

׳ג תואה לש היצרטילאה ;אתדילמוג לש הרופיסב ,הדובעה דומע ,לומעו גדלע 

ףרגו רוביגה ןותידג לש ולאב קר אל ,לטנדלוג דרהבג לש ומשב םג העיפומ 

רופיסבו יטגאידה רופיסב תטלוש תילולימה הקסטורגה .ןוניקסלג ןויפיג 
הינוריאל תכפוה אתדילמוג יפלכ תיביסרגאה הינוריאה .דחי םג יטגאידורטהה 

.הזמע לאידע לע הריציה יפלכ תיביסקלפר 

םוכיס 

ורקחמ אשונל סחייתמה יעדמה ןוירוטסיהה סופיטב לתהמ ״םלוע דע״ רופיסה 

הניחב לכמ םייתוכמסכ םייגולואיכראה ויתורוקמ תא שפותה ,תינתמיא תוניצרב 

תואיצמה לש הקיסיפה יקוחל המודב תוססובמו תויעדמב ויתונקסמ תא האורהו 

,ורקחמ תואצות לשו ורקחמ אשונ לש ,הזה סופיטה לש היצזינוריאה .תיריפמאה 
.הלש תיעדמה הזופה תאו היפארגוירוטסיהה תא תלטובמ אל הדימב םיכיחגמ 

תמאה לש יאדוו יתוכמס ףוקיש םיבותכב האורה ,ןוירוטסיהל דוגינב 
הגיצהל ששוח וניאו וירמוח תוינוידיבל עדומש ומכ רפסמה גצומ ,תירוטסיהה 

.רציש תיתונמאה הילשאה רועריעב ול הלוע רבדה רשאכ םג 

ןוידיב ןיב יטאמלבורפהו ןידעה סחיב רופיסה קסוע ,הלא לכל רבעמ ךא 

תישונאה השיפתה ןיב ,הנבומל הלמה ןיב ,תואדוול הילשא ןיב ,הדבועל 

רושימב ןהו ינושלה רושימב ןה ,רופיסב תורזומה תועפותה .תשפתנה תואיצמל 

םיתרשמה םינודיח לש תומוח ירוחאמ תואבחתה״מ קלח תווהמ ןניא ,יביטארנה 

לע״ וא הקוחר תירוטסיה תואיצמ לע זומרל ידכ ןהב ןיא ףא ,״יטרפ סותימ 

לע חרכהב תועיבצמ ןניא וללה תועפותה 38.״וננמז לש תשאונה היצאוטיסה 

.םש ,רציפש 37 

.325 ימע ,םש ,לייוצרוק 38 
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?הינוריא וא סותאפ — ״םלוע דע״ 

שקבנ םא .ןפוג ,ןהילע םא יכ ,םייגולואדיא וא םיירוטסיה ,ןמצעל רבעמש םינכת 

קפס ןיא יזא ,היפוסוירוטסיה הירוגלא וא יטקאדיד לשמ הריציב תוארל 

ךורב רובס םנמאש יפכ ,תילכתב תורתוימ ןה הב תוינושלה תויומכחתההש 

יושעה ,יתונמא טקייבואכ הנושארבו שארב הריציה תא שופתנ םא ךא .לייוצרוק 

קפס ןיא יזא ,ינוליח וא יתד ,ידוהי ןכות קר אלו םייתורפס םינבימו םילמ 

תללוכה תועמשמה לש ילארגטניא קלח הווהמ תיביטארנהו תינושלה תורזומהש 

תועמשמ תגצהל יעצמא הווהמ וניא ,ונתשיפת יפל .רופיסה ןפוא .הריציה לש 
.תועמשמה איה איה הרוצה :ול רבעמש 
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