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החיתפ .א

תסינכ הרשיב הרשע עשתה האמה לש היינשה תיצחמב הפיה תורפסל ל״זח ןושל תסינכ
הינמיסמ התייהש ,תיטסיטילאה תיארקמה הצילמה רצבמ בל לא םייממע םיינושל תודוסי
השמיש  -הנממ קלחכ תימראה םגו  -ל״זח ןושל .האישב הלכשהה תורפס לש םיקהבומה
התויסיסעו התויממעל תירבעה תא ברקל׳ הדעונו תרבודמה תידוהיה ןושלל יתורפס ףילחת

ןוגר׳זל הליחת הבשחנ וזכ וז :המוד הרקוי תדימ תולעב ויה תונושלה יתש .1׳שידייה לש
.תורז תועפשהבו םיזעלב הלולב ןושלל ,קודקד רסח
,ססבתהו ךלה ירבעה רובידה .רכה אלל תינושלה תכרעמה התנתשה תורוד ינש ץקמ

תואיצמב ורצי רבכ זזה םייחו ןונגע י״ש .לדגו ךלה םיבותכ תורוקממ ינושלה קתנהו
.םייחה יכרוצ לכל תשמשמה תיטולגורטה ןושל אלא דבלב בתכ ןושל הניא תירבעהש

הזורפל תפומכ ארקמה קודקד דסמתהו ארקמה ןושל רקח חרפ ילדנמ לש ותפוקתב
היה וב קוסיעה ,ודמעמב ינשמ היה הרשע עשתה האמב ל״זח ןושל רקח .תיתונמא תירבע

דיה יבתכ עויסב הלודג הפונתל הכזו םצעתה םירשעה האמב קרו ,יטגולופא םימעפ
קודה רשק לע רמש ןונגע .רקחמה ישודיח רחא ובקע זזה םגו ןונגע םג .תודעה יאטבמו

תוהזל רשפא הז לש וירמאמ תובקע תאו  -ןולי ךונח ,ונמזב ל״זח ןושל ירקוח ריכב םע
ויתוריציב םג םיעקושמ הפוקתה התוא לש םינולימו רקחמו ןויע ירפס .2הז לש וירופיסב

ןוכמלו ירוטסיהה ןולימה לעפמ ירגאמב שמתשהל תורשפאה לע תירבעה ןושלל הימדקאל יתדות *
.וירבדמ םסרפלו ןולי ־ןונח יבתכמב ןייעל תושרה לע יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב די יבתכל

,יש לבוי ),ךרוע(לייווצרוק ׳ב ',תיזעולל ןונגע י׳׳ש ירבד םוגרת תייעבל תוינשלב תורעה׳ ,ץבר ׳ח 1
 20.ימע ,ח״ישת ןג תמר

י״של ןולי ךונח ןיב םיבתכמה תפילח :״תורקיה ךיתורעהב יניע ראהו״׳ ),הרידהמ(־ולשיפ ׳ב :האר 2
םילשורי ,ב ,ןונגע ץבוק ),םיכרוע(ןיקרימ ׳רו רואל ׳ד ,רזייו ׳ר ,ןורי ׳א ,׳)ח״כשת-ץ״רת(ןונגע
 1.הרעה  242,ימע ,ס״שת

])א״סשת(חי ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ[
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םירקוח םעו ןוסמרבא אגרש רקוחה םע םג הצע לש רשק םהינש ומייק םימיל .3זזה לש
.םירחא

תורפסב ירבעה םילימה רצוא בחרתה הרשע עשתה האמה לש היינשה תיצחמה ןמל

םע ההוזמ תויהל ךישמה ןושלה קודקד םלוא ,ארקמב יוצמל רבעמ רועיש אלל הפיה
ןושל לא םירפוסה ובששכ׳ :ץישפיל ריאמ רזעילא בתכ ג״פרת תנשב .יארקמה סופרוקה
יארקמה קודקדה תולובג תא םינושארה וצרפ אל ,הצילמה ןמ וררחתשהש רחאל ,תיעבט
ותעד לע הלע אלו הרזחב יארקמה קודקדה תא הלכשהה־תפוקתמ ונלבק ךכו .ללכו ללכ
םיזירכמש ,םמצע םהה םירפוסה ףאו .םויה וננושלב טילשה אוהו ,וירדג ץורפל םדא לש

ןושלב טלושה יארקמה קודקדה יפ־לע אלא ויפ־לע םנונגס ןיא ,יתנשמ קודקד תוכז לע

לש ותעיבק .4׳בישהל ןיא ךליאו הלכשהה ימימ השענש המ ] [...ללכ ךרד םויה לש
ןושלו ארקמ ןושל תויוכז וושוה אל דוע ןושלה שומישבו ריבחתב ,היגולופרומבש ץישפיל
ןונגסה׳ תועפות תא הפי ןיעב ואר אלש הלאכ םג ויה לבא ,רעצ טעמ אלב הרמאנ ל״זח

תא רפהלו ׳השענה תא בישהל׳ םייתורפסה תונויסינה תאו הפיה תורפסב ׳ישרדמה
.5תחוורה היכררייהה

םזיאכרא .ב

ףא אלא ל״זח תורפסמ םילימה רצואל קר אל םהירופיס ירעש תא החוורל וחתפ זזהו ןונגע

ךרדב וקפתסה אל םה םלוא ),הזמ הז םינוש ןפואבו הדימב יכ םא( ל״זח ןושל קודקדל
לע ל״זח ןושל תרמוש ןיידע םנושלב .ולש רתוי לודג יוצימל ופאשו הז קודקד לש ךלמה

לבא ,6םייממע חישו הביבס ,תויומד בוציעל ׳המיאתמ׳ תעמשנ וז ןושל ;תיממע תימדת
 םהלש ןושלה תתרב דצמ םגו הלאה םירפוסה ידיב יתונמאה הבוציע דצמ םג  -השעמלהמורת .תונדמלו תואיקב תשרוד םהירופיסב האירקהו ,תיממע תויהלמ ל׳׳זח ןושל הקוחר
.םימזיאכראה םיקינעמ הזה םשורל הדבכנ
ןניאש תועפות ללוכ אוה הבחרה ותרדגהב .7תמצמצמ הרדגהו הבחר הרדגה םזיאכראל

ימע ,ח״לשת םילשורי ,זזה ףסאמ ),םיכרוע(רואל ידו ןדס ׳ד ,״׳םימד ןתח״ב ןונגסו ןושל׳ ,גרבנירג ׳י 3
189-171.

 41.ימע ),ג״פרת(א ,ונתפש ',ןושלה תולאשל, 1ץישפיל מ״א 4
אכ ,וננושל ',ןורחא ןושל לעי ,ןהכ ׳י ;ג״שת ןוויסב ג ,רבד ',ןושלהו תורפסה׳ ,ינולא ׳נ :לשמל האר 5
 314-312.ימע ,ה״כשת ביבא לת ,ןושלה די ,ל״נה ',הנרדומ׳ ,ירניבא ׳י ; 238-233ימע ,ןז״ישת(

ותמישר ףוסב ילדנמ לע קילאיב ירבד הוושהו ;)םש ,ינולא( ץראה תודילי ןניאש תויומד דחוימב 6
).ויבתכ לכ לש ׳ריבדי תרודהמב ססר ימע(]ב״צרת[ 'ןויצ־ןב .ש לש ורכזל׳

ןוקיסקל :תורוצו םינכת ,ינמכוא ׳ע :לשמל האר ;׳םזיאכרא׳ חנומל םהיתורדגהב םיקלחנ םינוקיסקלה 7

 1986 ; J.A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, New Yorkביבא לת ,םייתורפס םיחנומ
1962 1977; J.T. Shiply, Dictionary of World Literarure, New Jersey
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לש םימודק םידברמ תורכומב ןתוא םיהזמ ונחנא לבא וננושלב ללכ ךרדב םויכ תושמשמ

הרדגהה וליאו .םירפוס המכ לש םיהובג םישומישמ וא ,הנשמה וא ארקמה ומכ ,ןושלה

הילע דבאש העפות רמולכ ,םילוסבוא הנוכמש המ םע םזיאכראה תא ההזמ תמצמצמה
,תמצמוצמהו הבחרה ,תורדגהה יתש ןיב הנחבהה .ןושלה תוחתפתהב טילשה ךלהמב חלכ
.םוקמ לכב הרורבו הדח הניא

קר הרמשנ וא ,תירוטסיהה ותופיצר הרמשנ אלש ןושל גהונ אוה םזיאכראה ונניינעל
תורפסה ןוגכ ,הבר הדימב םייטמרה תוברת ייח הגיהנמה טועימ תצובק לש תורפס ךותב

םירחא םיבלשמ םע היעגמב תלבגומ וזכש תורפס לש הנושל .השדחה תעב תינברה
ןושלה גהונ ךכיפלו ,רבעה תורפס םע היעגמב הרישעו התפוקת לש ןושלה תכרעמב
.וז הצובק ירבח לש םדידל םזיאכרא וניא םזיאכרא וניפב הנוכמה

תופיצר תרגסמב הרמשנ תינברה תורפסה תא תנייפאמה ןושלה תופיצר ,דועו תאז
תיתורפס הגוסב המודקה ותעפוה ןיב רשקהש ןושל גהונ אוה םזיאכראה וליאו ,היתוגוס
אוה  -דיחי רפוס לש ידוחייה ונונגסב התרגסמבו  -השדח הגוסב שדחמ ותעפוה ןיבל תחא

.רומג םלענ וליפא אוה םיארוקה בורלו ,רישי יתלבו ףוקש יתלב
םהינשל םיפתושמה םהמ שיו ןונגעל וא זזהל םידחוימה םהמ שי ריבחתב םימזיאכרא

.ינוניבה תלילש תינמנ םהינשל ףתושמה םע .םרוד ינב םירפוס ראשמ םתוא םידחיימו
התובלתשה ינפואו הלוצינ יכרד ,םירפוסה ינשל תפתושמ ןכא העפותהש העשב םג םלוא
.םהמ דחא לכ לש ינונגסה דוחייה תא םיטילבמו ולאמ ולא םילדבנ םינושה םהיתונונגסב

חסונ יפוליחו חסונ .ג
.8׳רעי לש בושיב׳ ,ולש םירוכיבה ןמור לש ןושארה קלחה תא רואל זזה איצוה  1930תנשב

.ונממ תולוטנ ג-א תואבומהו ,הצרא ותיילעל ומדקש םינשב זירפב זזה בתכ ןמורה תא
.9ןקתל דוגינב תשמשמה ׳ןיא׳ הלילשה תלימ אוה ןהב דחוימהו רזה

ךליש ןהמ וזיאב עדוי ןיאו םיכרד תשרפל עיגהש הזכ ] [...קינדוב ךלהמ .א
 124).׳מע<

׳מע< םיכבסה ןיב תעקושמ תילולפאו ,רוא אל רוא ,רורב 10ןיא שמשה רוא .ב
127).
.םיבותכב אצמנ אל םגו )תע בתכב דחא קרפ אלא(ספדנ אל ינשה קלחה .ץ״רת ביבא לתו ןילרב 8
הלילשה יכרד ,ינועבצ ׳ל :האר )תוינקת ןניאש ןיב תוינקת ןיב(ונימי לש תירבעב הלילשה יכרד לע 9
לש סופרוקב .ג׳׳נשת םילשורי ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ,תילארשיה תירבעב
,קילאיב ,ילדנמ לש םהיתוריציב םג ומכ ),זזהו ןונגע לש םתריצי תפוקתל ובורב רחואמה(הז רקחמ
.הז רמאמב הנודנה העפותל תורדע ואצמנ אל )זזהו ןונגעמ םימדקומה(ןיסנגו ־ונרב

.ילשמ ןה תובע תויתואבו רבחמה לשמ ןה תוחוורמ תויתואב :תואבומב תושגדהה 10
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ע(תוארנ ןיא ו ןהיתועורז ןיב ןשאר תונמוט ,לוחב תועקושמ תובשוי םישנ .ג
128).
ומסרופ וכותמ םירופס םיקרפ קרו, 11םלועמ סנוכ אלו םלשנ אל ׳רעי לש בושיב׳

צוציקה תרגסמבו ,םיקרפה םתואמ ולדנ ולאה תואבומה .12הנש םירשעל לעמ

םתומכ םיטפשמ דועו הלא םיטפשמ טסקטה ןמ איצוהל זזה רחב רזוחה םוסרפב

זה הלילשה ךרדב שומישה תורחואמה ויתוריציב םג םצמטצה חסונה ייונישל
:לילכ םלענ אל

נבא ],ב״שת[ ׳השרדה׳( דחפמ ןיאו ביוא תארקל ידיחי הלילב אצויו .ד
 219).ימע ,תוחתור

שוחנ תותלד( םישוע ןיאו םילכוא ,םינרטסכא תויהל וליחתה םינבה .ה
 5).ימע ,ז״טשת

ע םג זזהל המודבו ,העפות התוא תילע ,זזהמ רגובמה ,ןונגע לש וירופיסב םג

צה תא רימהו ,וז הלילש ךרד העיפומ םהבש םיטפשמ תורחואמה ויתורודהמב

)טפשמה לכ תא קחמ וא(׳ןניא׳ו ׳םניא׳ תויוטנה תורוצב

[> )בס ימע ,ב״שת ',םימשה ןמ׳(וילע םילבוקמ ןיא תוישעמ ירופיסו .ו
"0.עק ימע ,ולאו ולא(וילע םילבוקמ םניא

תמה תלימ׳( םהימותיל םיעידומ ןיאו םמצעב הקיתש םיגהונ םיתמהו .ז
).זיש ימע ,הלכ תסנכה(םהימותיל םיעידומ םניאו ]) >[...בע ימע ,ב״שת

צה לועב םיאשונ ןיאו רובצה םע םילמע ןיאש ריעה יבוט לע ןוגכ .ח
').4קחמנ ; 188ימע ,ב״צרת ,׳ןורחאה סובוטואה׳(

ראב רבדל ןדס בד רחב תירבעה ןושלל הימדקאב האילמה תבישיב זזה םייחל ודפסהב 11

תירבעה ןושלל הימדקאה תונורכיז ',זזה םייח רכזל םירבד׳ ,ןדס ׳ד :האר .וז הריציב

סחייש תובישחה לע יל הרפיס ןדס הטסוג  145-143.ימע ,ה״לשת םילשורי ),ג״לשת-ב״לשת(

חמ םסרפי אלש טממ שקיב רבחמה יכו ,זזה לש ותונמאלו ונונגסל חתפמכ הז םירוכיב ןמורל
.וכז אל םהינש .שדחמ רואל אציו ןקותיש רחאל אלא ןמודד

מע ,ד״ישת ביבא לת ,תוליסמ ),ךרוע(ילאונפ י״ש ,״׳רעי לש בושיב״ ךותמ׳ ,זזה ׳ח 12

לש תלבוקמה הרודהמה תפסמ רפסל הינפה ושוריפ םוסרפה תנש אלב יפרגוילביב ןויצ 13

מ רחאל רואל ןורי הנומא האיצוהש םירפסלו ב׳׳כשת-ו׳׳שת םינשב ץראב הספדנש ןונגע

ילביבב אוצמל ןתינ םוסרפה םוקמ תא .םוסרפה תנש ןיוצת םירחא םימוסרפל תוינפהב .היבא

]).הלפכהב[ א״לשת ביבא לת ,היפרגוילביב :ןונגע י״ש(ןונרא ׳י לש

םייריבחת םייונישב ךורכ אלא ,הלילשה תילימל יוניכ תפסות םתס וניא ןוקיתהש שי 14

אנק ימע ,ש׳׳ת(׳ןאכ םיגוהנ ןיאש ] [...םיגהנמ המכ׳ :׳ןולל הטנ חרוא׳ תורודהמב םגדומכ

בשי ;) 115ימע(׳ןאכ םיגהונ ןיאש ] [...םיגהנמ המכ׳ :ימתסה ךרד לע לארשי ץרא תרודהמב
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תרוצ לש היתועפוהמ תוברו ,המלש התייה אל ןקתה לא הבישה ןונגע לש ונושלב םג
.15הרידנ העפותה תורחואמה ויתוריציב תאז לכבו .ןניעב וראשנ תאזה הלילשה

םינפ ינש .ד

געל ויבתכמב ןכש ,העפותה םוצמצב די התייה ,ןולי ךונח ןשלבה ,ןונגע לש ורבחל םג

ןונגע '.6ףוג ייטיכ תפסות לעו תאזה הלילשה תרוצ חקית לע תחא אל וינפב ץילמה

מגודל .ןולי ןמיסש תומוקמה בור תא ןקית לבא ,הטיש ךרד וירופיסב ףוג ייוניכ ףיסוה

ירי ילושב )ה״שת תנשמ הארנכ(ןולי לש ודי בתכב הרעה תובקעב ןונגע ןקיתש ןוקית
:׳םושלש לומת׳ ןמורה לש ההגה

םולכ יל תולוע ןניא ]) >[...ההגהה תעירי(םולכ יל תולוע ןיא הלא םיציב .ט
 322).ימע ,םושלש לומת(

או .ינוקית דחפ ךילע לפנש ינששוח׳ :ןולי ףיסוה ו״שת ירשתב הכ םוימ ןונגעל בתכמב

,וב אצויכו השוע אוהש־השועש ןיינעבו וב אצויכו וניא־ןיא ןיינעבש ,רמואו רזוח

׳ההגהה לש תונוילגה דחאב שוריפב תאז יתבתכו ,הזרפהה דגנכ אלא יתנווכתנ
יתש ,ןכאו .׳השוע אוהש־השועש׳ ,׳וניא־ןיא׳ :תחאכ תועפות יתש ובתכמב ךרוכ ןולי

משהה .ינוניבל הקיזב ףוגה יוניכ תטמשה  -תחא העפות לש הינפ ינש ןה תועפותה

י תואבומב םגדומכ ,בויחה ךרדב וא ,תומדוקה תואמגודב ומכ ,הלילשה תרוצב הלגתמ

):זזה(גי-ביו )ןונגע(
לומת(ימש ךכ תמאב ,רמאו רזח ומש תא ונממ הסכמש בושחי אלש ידכו .י
 51).ימע ,םושלש

 396).ימע ,םש(ותשא תא שרגל דמועש םירמוא .אי
 124).ימע ,רעי לש בושיב(הבהל ץמכ קלודש דע שאה תא וב זיחאמ .בי
וזו ,ומצעב רקנמו רבונו טטחמש תירזכאו תעשורמ ,םינוא תלדח הטיטח וזו .גי

 256).ימע ,םש(ומצע תא אנושש לוכיבכ ,האנש

םהינבשי :ןקות ),ד רוס  40ךשמה ,ט״צרת(׳הדועס תעשב םידעוס ןיא ןולמה ילעב לש םהיתונבו
תושעל תוקיפסמ ןיא םישנ עבשי ;) 123׳םע(׳ץפח םבלש תמיא לכ הדועסל םיסנכנ ] [...םהיתונבו
השוע תחא םאש המ תושוע ןניא םישנ עבשי :ןקות ),זמת ימע ,ש׳׳ת(׳התב תבוטל םא השועש המ
 344).׳מע< ׳התב םשל

 40.ימע ,המוחה ןמ םינפל ;  110ימע ,וניתב תורוק :לשמל 15

ואלה םירפסה תיבבש ץנגע ןויכראב תורומש םיבתכמ םישימחכב תוסנוכמה ןולי תוצלמה 16
 2.הרעהב ליעל רכזנש רוביחב רוא ואר ויתורעהמ תצקמו ויבתכמ לכ .םילשוריב
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תוביס יתשמ ?בויחה יטפשמב תוחפ תרכינו הלילשה יטפשמב הייטסה תטלוב עודמ
ףוגה יפ לע הייטנ תכרעמ  -יגולופרומ יוטיב שי הלילשה ךרדל )א( :וזב וז תורושקה
הרוצ אל בויחה ךרדב וליאו ) -׳ןיא׳ הרוצה רמולכ(הנורסח תמועל )יוכו ׳םניא׳ ,׳וניא׳(
הרקענ הנודנה הלילשה ךרד דועב )ב( ;םיכרדה יתש ןיב לידבמ יריבחתה רסחה אלא הנוש
םהב הליגר הלילשב אלש ףוגה ןורסח תעפות ירה ,םייטרדנטסה הביתכהו רובידה ןמ ירמגל

בויחה ךרד וליאו ,םזיאכרא ןכא איה זזהו ןונגע לש םנושלב הלילשה ךרד ךכיפל .רתויב

הביתכב שממ הלא ונימי דע תמייקתמ איהו תופיצר לע הרמשש םושמ ,םזיאכרא הניא
תא ןקתל וברהש ,הפוקתה תונותיעב ןושלה תנקתל םירוטב אצמנ ךכל היאר .רובידבו
:תאזה הרבעב םילשכנה

םיעגר ורבע אלו :ל״צ ".ותניפס תא ריתמש דע םילק םיעגר ואב אלו״ .די
).ז״צרת באב טכ ,ץראה ,׳םעל וננושל׳(׳וכו ריתמ אוהש דע םיטעומ

ריכמ אוהש :ל׳׳צ .״יתוא ריכמש רמאו תופי םינפ רבסב ינלביק ךרועה" .וט
לולאב גי ,םש(ףוגה תלמ וא רמאמה אשונ םש דימת אב הוהה ינפל .יתוא

).ז״צרת
םגהונב םג רכינ ,בויחה ךרדו הלילשה ךרד ,יוניכה ןהב טמשנש םיכרדה יתש ןיב לדבהה

תלילש לע יקלח ולו רותיו לע תודמלמ תורחואמ תוריציו תורודהמש דועב :זזהו ןונגע לש
אל ןונגע(יוניכה תרסח בויחה ךרדל רתוי הברה הלודג תונמאנ ןהב תילגנ ״רטוסה ינוניבה

).הז ןיינעב ןולי לש תינשנו תרזוחה ותצלמה תא אופא לביק

ךומנו הובג .ה
'7תויממע תויומד לש ןרוביד ןויפאל יעצמא וז העפות תשמשמ המצע הביס התואמש רשפא

תעבוקש איה תינונגסה הביבסה ;וז החנה תללוש הניא רפסמה ןושלב םג התואצמיה(
):העפותה לש המשור תא רבד לש ופוסב

:םירמואו םמטחב הזל הז ,עד ,םיזחואש ],ריביס יבשות־[ םישוע הז יפכ זא .זט

 119).ימע ,רעי לש בושיב(םולש היה
קינפרט ,ונחלושל םיריזח לדגמש םשכ בוט לכו המחנבו הבוטב ונלוכ הכזנ .זי

 279).ימע ,םש(הזכש

),אובמ ףריצו סקיל(לחב ללה ,׳ןונגעל זזה ןיב׳ ,ןנאש ׳א :האר וז הדוקנב ןונגעל זזה ןיב לדבהה לע 17
 305, 309.ימע ,ח׳׳לשת ביבא לת ,ותריצי לע תרוקיב ירמאמ רחבמ :זזה םייח
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תויתוכאלמה דחא דצמ :הלילש יטפשמב ונורסח בויח יטפשמב ףוגה יוניכ ןורסחב אל
םעפ אל הארנ אוה רחא דצמו .תיצילמ ,תמכחתמ ,ההובג ןושל תומלוה ובש תויאכראהו

,׳אל׳ תילימב ינוניבה תלילשל )היצקרוקרפיה(רתי ןוקיתכ וליפא וא תהבגומ האובבכ
ןיא הצור׳ טפשמה לשמל .תינקת יתלבל תבשחנו רבכמ הז רובידה ןושל תא תנייפאמה
תא ףקשמכ הארנ  127),ימע ,םש(׳הדובעה םוקמל וכילוהל הקלדג לע וילע לטינ ,הצור
.׳הצור אל וא הצור׳ :רובידה גהונ

רובידה תא תנייפאמ וז ףאו ;וב שומישב תופדוע אוה ףוגה יוניכ ןורסח לש אצוי לעופ
):יומסה רובידה תא םג(

 96).ימע ,םש(לכוא אוה תוינבגע אוה .חי
 166).ימע ,םש(]הילדג םשה ןמ רוציק־[ לדגמ שישק היהי אוה לודגה .טי

וברקב תקפרתמ ושפנ ירמגל ירה אוה ,םימי ךיראיו היחיש הלש לביל .כ
 376).ימע ,םש(ףסוכב
ךרוצ ךותמ תעבונ איהש רשפא .םייוניכב תופדוע אוצמל רשפא ןונגע לש ונושלב םג
לש ויניעמ הטלמנ אל וב תופדועה םג יוניכה ןורסח ומכ .רתי ןוקית איהש רשפאו ,ימתיר

יפוליחב רכינ רבדהו ,הצלמהל הנענ ןכא ןונגע '.8םירתוימ םייוניכ לע עיבצה אוהו ןולי
9'):אושנל ותוא רחיא אלא ירופנאה יוניכה תא ןונגע טימשה אל גכ האבומב(חסונה
,ג״פרת ,׳םומ לעב הידבוע׳(ךלוהו הנתשמ אוהו אוה רוכע ולש ןתשה הארמ .אכ
ימע ,לוענמה תופכ לע(ךלוהו הנתשמ אוהו רוכע ולש ןתשה הארמ > )חל ימע
).זטת

תיב לש ויצחש > ) 220ימע ,ט״שת ,׳הריש׳(ץוחב אוה הוהקה תיב לש יצחש .בכ

 22).ימע ,הריש(ץוחב הוהקה

לש התוחאש > ) 216ימע ,ט׳׳שת ,׳הריש׳(הנטק איה טבסיל לש התוחאש .גכ

 17).ימע ,הריש(איה הנטק טבסיל

.טיישת ןוושחרמב חכ םוימו ץ״רת וילסכב א םוימ םיבתכמב 18
ובלמ חכתשמ היהי :ןונגע בתכ ג״פרת חסונב .׳םומ לעב הידבוע׳ רופיסב םג דגוא-אושנ רדס יטבל 19
יתקדב ?ןימומב ךלכולמ אוהש בותכת אמש׳ :ןולי ריעה הזה חסונה לע ).מ ימעו ׳ןימומב אוה ךלכולמש

איהש שיו ףוגה םש תא םידקהל ר״פע תגהונ ל״זח ןושל יכ ח״ב לש תוישרפ ב״כבו ר׳׳יוב(יתאצמו
ןונגע ןקית הרעהה תובקעב ).ץ׳׳רת וילסכב א םוימ בתכמ(׳תירוס העפשה הזב שיש הארנו תרחאמ

ימע ,לוענמה תופכ לע(׳הברה ןימומב ךלכולמו רגיח אוהש ובלמ חכתשמ׳ >:ב״ע וס םירדנ יפ לעו

: ,A.Y. Kutcherהאר השדחה תירבעבו הקיתעה תירבעב דגוא-אושנ םירביאה רדס לע ).חית
הקיטנמסו ריבחת ,ירדק צ"מ {215 .History of the Hebrew Language, Jerusalem-Leiden 1982, p
םילשורי ,הנשמה ןושל ריבחת ,רזא ׳מ ; 276-223ימע ,א״נשת ןג תמר ,ארקמה רחאלש תירבעב

).תוינפה דוע םשו(  80-79׳םע ,ה״נשת
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תונכשב הלילש יכרד יתש .ו

ךכל תורופס תואמגודש יפ לע ףא ,20ל״זח תורפס םע תוהזל לבוקמ יוניכה תטמשה תא

איהו ,תיחרזמה תימראה תעפשהב הצופנ יוניכה תטמשה .21ארקמב רבכ תואצמנ
תגצהל םוקמה הז אל .22ילארשי ץראה ףנעה ןמ ל״זח תורפס לש ילבבה ףנעה תא הניחבמ

ןייצל בושח ךא ,ל״זח תורפסב יוניכ אלב ינוניבה תלילש תעפות לש הילוגלגו היתוביס
לע איה הנשמה לש ילבבה סופיטבו ילבבה דומלתה לש תירבעב העפותה לש התולחש

.23דבלב ישילשה ףוגה
הלילשה יכרד תא ןיטולחל הלטיב אל יוניכה תלוטנ ינוניבה תלילשש רמול ךירצ ןיא

תלימ וא ,הלאב אצויכו ׳הניא׳ ',וניא׳ :הייטנב הלילשה תלימ ,ונייה ,תירבעב תורחאה
הינתה לכ הנחבוה אל ןכ ומכ .הלאב אצויכו ׳איה ןיא׳ ,׳אוה ןיא׳ :םשל תמדוקה הלילשה

הלילשה יכרד יתש תושמשמ טפשמה ותואבש שי ,הברדא .רסחי יתמו יוניכה אובי יתמ
:תחאכ

השוע וניא דחאו םישוע םינש וא םישוע ץא םינשו הלבד רככ השוע דחא היה .דכ

).ד א תיעיבש(

דע םיחספ(חיתרמ וניא תכתמ לש דופש ךכ ףרשנ ץא ץעלש דופשש םשכ .הכ
).ואלנא די בתכ ;א״ע
םגו )זכ-וכ(ןונגע לצא םג אוצמל רשפא  -תחא הפיפכב הלילש ינפוא ינש  -וז העפות

):טכ-חכ(זזה לצא
םימודו םלוע יקידצכ םיבוט םישעמ םישוע ונא וליפאש םיעדוי ןיא סהו .וכ
],ד׳׳שת[ ׳ןוסלנצכ לרב לעי( םייוגה יניעב םיאכז וגא ןיא תרשה יכאלמל
 142).24ימע ,ימצע לא ימצעמ

,ז״לשת ביבא לת ,ב ,םש ; 200ימע ,ז״כשת ביבא לת ,א ,םימכח ןושלו ארקמ ןושל ,דיודנב ׳א 20
רשא־רב ׳מ ',היח תיתורפס ןושל לש תרוסמ  -םימכח ןושל תרוסמ׳ ,יתפרצ ע״בג ; 700-699ימע
 70.ימע ,ז״נשת םילשורי ,א ,ןושלב תואובמו תופוסא ,ימע ןושלכ ),ךרוע(
 5).ח לאינד(׳ץראב עגונ ץאו תאה ינפ לע ברעמה ןמ אב םיזעה ריפצ הנהו׳ ,לשמל 21
,תורוסמ ),ךרוע(רשא־רב ׳מ ,׳״וניא״ תמועל ״ןיא״ :דומלתבש תירבעב ינוניבה תלילש׳ ,ראיורב ׳י 22

גנ ,ץיברת ',הנשמה ןושל לש םינושה םיסופיטה׳ ,רשא־רב ׳מ ; 41-21ימע ),ז״נשת( אי-י-ט
הבסמ רב לש תוימראהו תוירבעה תורגיאה לש ןנושל׳ ,רשטוק ׳י ; 210, 215-214ימע ),ד״משת(
,ז״לשת םילשורי ,תימראבו תירבעב םירקחמ ),םיכרוע(יתפרצ ע״בגו ןתוד ׳א ,םייח־ןב ׳ז ,׳ורוד ינבו
 4.הרושל הרעה ,ס ימע

דומלתה ןושלב התולחל םג רבסה םש ןתינו )םש(ראיורב לש ורמאמב בר טוריפב תרבסומ העפותה 23
.דבלב ישילש ףוגב

תשמשמ תורבה יתש לעב אוה ינוניבה רשאכ :תימתיר הביס םג ול שיש רשפאו .מ האבומ םג האר 24
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,ןולל הטנ חרוא(וב םיחיסמ ן י א ם ה ךכ תוירבה םע רבדמ ו נ י א א ו ה ש םשכ .זכ

 90).ימע ,ןולל הסנ חרוא ,םניא :ןקות ,-ד רוט  28,ךשמה ,ט׳׳צרת

 67).ימע ,רעי לש בושיב(תעדל תשקבמ ןיאו תעדוי יניא .חכ

 102).ימע ,םש(ןיבהל הליחתמ ןיאו ,הניבמ איה ןיאו תעדוי איה ןיאו .טכ
הרזחה תא וליאו ןושלב ןוויגה תא הפידעמ תיברעמה הזורפב תלבוקמה הקיטתסאה

הרזחב תוארל ןוכנ ךכיפל .דבלב תושרופמ תוירוטר תוילכתל החינמ איה ההזה
תיפוריאה הקיטאופה לש העפשה םג הלא תואמגודבש )ההזה הרזחה ןמ לידבהל(תנווגמה

ל״זח ןושלמ תואמגודבש בל םישל יואר .תורוקמב תורידנ תויודע לע תונעשיה קר אלו
זזהו ןונגע תא ןייפאמ וניא הז םירבד רדס .הנושארה איה יוניכה תלוטנ הרוצה )הכ-דכ(

).מ ,טכ-וכ(

רוקמו העפשה .ז
 -היוצר יתלבה ההזה הרזחל ןורתפ איה הביתה התוא לש תרזוח תורקיה ׳תקיחמ׳ םג

תורפסה לע הפוריא תוברת תעפשהל רע היה ןונגע .ןבומכ ינקתה ריבחתה תולבגמב
תורומתב תרכינ הדגנו התא ותודדומתהו ,טרפב ותביתכ לעו ללכב הנושלו תירבעה
םינמיסו ,הנושלו תיסורה תורפסה תעפשה הקזח זזה לע לבא ,25חסונה ינוקיתבו ונונגסב
םג ומכ(אל-ל תואבומב יוניכה ׳תקיחמ׳ תא לשמל הריבסמ וז העפשה .26ונושלב הל םיבר

הלילשה תלימ לש הנושארה תורקיהה דילש דורפה יוניכה וא םשה ).טכ-חכ תואבומב
:הלש היינשה תורקיהה לע םג םילח םה וליאכ םתוארל שי

 213).ימע ,רעי לש בושיב(שיגרמ ] נ ןיאו זמרנ אוה ןיא .ל
 387).ימע ,םש(וניד תא ןוכל לוכי ] [ ןיאו וכותב המ עדוי לבט ןיאו .אל

רמשנ ךכו ךכ .׳ץא׳ הרוצה תשמשמ תורבה שולש לעב אוה ינוניבה רשאכו ),וניא״(היוטנה הלילשה

).עברא(ההז תורבה םוכס
י״ש׳ ,ץישפיל מ״א(׳תפלחתמה םגו המודה םג ,הרזחה דוסב אוה עדויי :ןונגע לע רמאש אוה ץישפיל 25
ארקמב ןה  -תיסלקה תירבעהש יפ לע ףא ,ןכאו ).בכר ימע ,ט״שת םילשורי ,ב ,םיבתכ ,ליימ ',ןוגגע
ןוויגה ןמ ןבומכ תרזנתמ איה ןיא ),ץישפיל לש ונושלכ ׳המוד׳ וא(ההז הרזחב הברמ  -ל׳׳זח תורפסב ןה

תיפוריאה העפשהה םע ותודדומתהמ קלחכ םלוא .ןהמ ענמנ וניא ןונגע םגו ,׳תפלחתמה הרזחה׳ ןמו
׳הבכנו ינש קילדה .דבכו רורפג קילדה׳ :חסונה יפוליח םג תיער ,תעוז תורזחב רתוד רתוי הברמ אוה

לע(׳הבכו רורפג קילדה ,הבכו רורפג קילדה תדמח׳ :תנקותמה ותסרג  -דגנכו ),א׳׳ערת ,׳ירשת׳(
.םיבותכב ימע אצמנ הז אשונב רמאמ ).בסש ימע ,לוענמה תופכ

, 15רקובה ,׳השדחה "הצילמה׳״ ,ךורב ל״י :םג האר .הז ןיינעב ידיב העייסש ןמלפוק היוא יתדות 26
 1937.ראוניב
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.אשונה ותוא לע םיללשנה םיאושנה ינש לש םתולח אוה תאזכש ׳הקיחמ׳ל יאנתה

ח תורפסב אצמנה תא תומאות )ןלהל טו ליעל זכ-וכ(ויתואבומש ,ןונגע לצא ךכ

וזו ] [...וניא הז׳(ףוגה ףוליחב ךורכ הלילשה תרוצב ןוויגה ויפלשו ),הכ-דכ(

).׳][...

תוילאוטסקט תוליבקמב םג תילגנ ההז הרזחמ ענמיהלו ןווגל זזה לש תיקורבה הייטנה
):דומעה ותואב וא בר קחרמב(

) 2ימע ,רעי לש בושיב(המשא ץא םשפנ .בל
 333).ימע ,םש(המשא ושפנ ןיא
) 286ימע ,םש(ול םיקודב ןיאו וילע םירורב ןיא ובל ירוהרה .גל
).םש(ובל ירוהרה וילע םירורב ןיא

תעדמ הריחב וא תוקני תסרג .ח

אל לבא .עגמב תונושל לש תיטנתוא העפות איה ינוניבה תלילש לש וז ךרד ל״זח ןושלב

דח התווהתנ םהבש םיאנתהש רחאלו העיפשמה תינושלה הביבסה ןמ הקתונ העפותהש

ב תוקזחומה תויגולנא םיארומאה תורפס רחאלש תינברה ןושלב ורצונ ,םייקתהלמ
.תויוויטמרונ

ןיא .יוקיח לש ןושל איה היתונווכ דצמ .תימינפ הריתס השעמל תינבומ תינברה ןושלב
וניא תועמשמב שודיחה םגו הנוגמ ינרוצה שודיחה ,הברדא .הריציו האירב לש תורמוי הל

לש התשיגש רחאמ םלוא .שרפל אב אוהש שדוקמה רוקמה תנבה תא קימעהל אלא אב
אלשו ןווכתמב אלש הב ורצונ תיקודקד השיג הניא םיינושלה יוקיחלו הליאשל וז ןושל
תורפסש זזה םגו ןונגע םג .׳תורצוי תויועט׳ הנוכמש המ ,תויח תויגולנא לש עפש עדומב
םיפוג וטקנ םה .םנונגסב םתוא ועקישו הלאה תויגולנאה תא וצמיא םתלכשהמ קלח איה וז

םש םוקמב םידקמ ףוג יוניכ וביצהש אצי אליממו ),חל-הל(ישילשה ףוגה דבלמ םירחא

):טל-דל(זמר יוניכ םוקמב וא )יללכ וא יטרפ(

,רעי לש בושיב(וב תוהק הינשו הז לש ומעט תעדוי ןיא המצע לכ איה .דל
 87).ימע
 316).׳טע ,םש(הפירש־הנקכ ןועט התא ךלהמ אלא האור ןיא ינא .הל

 186).׳טע ,םש(?ותמגחכ םייושע ןיא המ ינפמ םכלוכ םתאו .ול
).אצר ׳טע ,הנה דע(ךל תוקיפסמ ןיא האלו ינאש יתעדי .זל
 233).ימע ,ןולל הטג חרוא(הלוגס ישנא םירסח ןיא ונא ףא .חל
:ןקות ;  18׳טע ,ד״צרת ,׳קלב׳(וב םירגתמ ןיא םה םהב הרגתמ אוהש וישכע .טל

 300).׳טע ,םושלש לומת  [...],םניאו ומע םיוונעתמ םה
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אמש וא תוקני תסרגכ עדומב אלש יוניכה תלוטנ הלילשה תעפות תא וטלק זזהו ןונגע םאה

הלילשה תגהונ הבו  1935 -תנשמ תחאה ,תואסרג יתש תאוושה ?תעדמ הריחב איה
:תעדמ הריחב לע הרומ  1941תנשמ תרחאהו  -תירבעב הליגרה

וניא ןיידה ] [.. .הז לש ונושל הריכמ הניא וזו וז לש הנושל ריכמ וניא הז .מ
וניא הז > ) 19ימע ,ה׳׳צרת /קלב׳(ונושל םיניבמ םניא םהו םנושל ץבמ
םנושל ןיבמ וניא ןיידה ]״  [ .הז לש ונושל הריכמ ןיא וזו וז לש הנושל ריכמ

ריכמ וניא הז >[ ) 26ימע ,א״שת ',קלב לש ורוע׳(ונושל םיניבמ ןיא םהו
 302)].ימע ,םושלש לומת(הז לש ונושל הריכמ ןיא וזו וז לש הנושל

זזה םג :םירפוסה ינש לש הריציה תודלותב העפותה לש המוקמ איה ךכל היאר דוע
םגש חינהל שי ךכיפל .27םישולשה תונש דע הטוסה הלילשה ךרדב וטעימ ןונגע םגו
לשו 28דומלתה לש יתרוסמה דומילה ךרדב םנושלב העקתשנו םהירוענב השכרנ איה םא

םהיתונושל ילגרה םע דחא הנקב התלע וליפאו( םירחואמ שוריפו רסומ ,הכלה ירפס
הערכה ירפ התייה רתוי רחואמ התעפוהו ,םתביתכ תישאר ןושלמ התחדנ איה )!תויפוריאה

.תדמולמ
תשרומ(ךלמה ךרדל רתוי םינמאנ זזהו ןונגע ויה םיריעצ םירפוס םתויהבש יאדוול בורק
יתלבכ הגירחה הלילשה תעפות תא וחדו ,םמוקמבו םנמזב תירבעה תורפסה לש )הלכשהה

תוריינמב םהיתוריצי תא וסלכא טעמ ורגבשכ וליאו ,יארקמה יקודקדה תפומה תא תמלוה
חינהל שי !29).הב םג תוגירח תועפות ןהש וליפא(הנממ םיפנעמ וא ,ל׳׳זח ןושלמ תויאכרא
לבא ,תוגירח תויאכרא תועפותבש יטסינרדומה לאיצנטופב זזהו ןונגע וניחבה הז בלשבש
.יארקמה קודקדל הנתינש הינומגהה דגנכ האחמ לש הלועפכ םג ןהב ושמתשה

תירוטסיה תורשכו תוינקת־תת .ט
ונתשוחתל דגונמה הנבמב אלא ,אדירג חיכש יתלב הנבמב ןאכ רבודמ ןיא רומאכ
.םיקיתעמ שובישכ וא ןושל לשככ הארנהו ,תינושלה
תירוטסיהה ןתורשכ אלוליאש ,ץיטשטוג־ןשוג השמ רמא וז ןיעמ תויאכרא תועפות לע

הריבעמה איה התורשכ .תוינקת־תתה לרוג תא הרוצה לע תרזוג תאזכ ״הערפה" .דתיה׳

ינונגס חוכ הל הנקומ תינקת־לע הרוצ הכפהיהבו ,סרתמה לש רחאה רבעה לא התוא

.ללכ אצמנב הניא וז העפות םירשעה תונש תישארב ׳הפוקתה׳ב וספדנש זזה לש םימדקומה וירופיסב 27

ידיב ׳ונקותי וז העפות לש תויורקיההמ קלחו םיבר םינוקית וכרענ דומלתה יסופדבש ןייצל יואר 28
 32.הרעה ףוס ןלהל םג האר .היתופוקת לכב תירבעב טילשה גהונה יפ לע ׳ורשייתנ׳ו םיסיפדמ

,יש ןונגעל ),םיכרוע(ךברוא א׳׳או ןדס ד ',יביטמרונ קודקדל תפומ תורפס ןיבי ,ןייטשטוג־ןשוג ׳מ 29
 74.ימע ,ט״ישת םילשורי
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.תוינקת־תתל תוינקת־לעה ןיבש תירבב אופא רבודמ ינורכניסה רושימב .30׳קהבומ
*תיליכשמ הסיפת יפ לע ינקת־תת היהש המש רמול רשפא תינורכאיד טבמ תדוקנמו
.31קהבומ יתורפסל רמולכ ,ינקת־לעל ךפהנ תינרהט־תיקודקד

שומישה ןמ הגיסנ םירפוסה ינש לצא הלח םימיה בורב ,םירבדה תישארב ןיוצש יפכ

תא וחיכוהש ירחא :הקיטאופב יוניש רומאכ איה ךכל הנושארה הביסה .הזה הטוסה
היינשה הביסה .וז ןוגכ תוריינמל תוחפ וקקזנ םדוחיי תא וססיבו הפוקתה תורפסמ םתולךב
ל״זח ןושל רקחמב םיילארשי ץראה תורוקמה לש םתובישח תיילע איה העפותה םוצמצל
.הנשמה לש דיה יבתכו ימלשוריה דומלתה םהבו

יסיפדמ׳ :ויתופדעה תא תינוקל ןושלב ןולי קמינ ג״כשת זומתב חי םוימ ןונגעל בתכמב

לארשי ץרא חסונ ןולי תטישל .32׳ילבבה חורב "ןיא״ תומוקמ הברהב ״ונקית״ תוינשמ
םיילארשי ץרא םירוביח .ןונגע ירופיסל תוברה ויתורעהב רכינ רבדהו ,לבב חסונמ ףידע

הבר םתרקויו ,ל״זח ןושל לש המודק הסרג םיפקשמל םיבשחנ )ימלשוריה דומלתה ומכ(

ךכיפלו םייתרוסמה ךוניחה תודסומב תוחפ ודמלנ םה :הנמיהמ הריסמ ילעבכ רתוי
היהש ,ןולי .םיסיפדמו םיכרוע ,םיקיתעמ ידי םהב ולח אלו רתוי הכומנ התייה םתצופת

ענמנה ןמ אל הז םע .33לודג ןורתי הריסמה תונמיהמב ןבומכ האר ,ל״זח ןושל רקוח
.תינויצ היגולואדיא םג הפקיש ותסיפתש

םיסקודרפ .י
טסקט לש ותוכמסב הרכהו רבעל יטנמור סחי ףקשמ אוה דחא דצמ .םינפ ינש םזיאכראל

ןמ הליאש ךרדב אלו תיתורפס העפות יוקיח לש ךרדב םישמוממה ,םותחו שדוקמ ינונק
רצואב םימזיגולואנל ׳םירשכ׳ םיפילחת ןה תויאכראה תועפותה רחא דצמו ;יחה שומישה
ןיבש שגפמב .יטסינרדומו ידרגנווא ןונגס םינייפאמה תוינבתבו ריבחתב תויטסלו םילימה
 72.ימע ,םש 30
,׳ןונגע י״ש לש טושל רקחל דוסי תוחנה׳ ,ןיבר ׳ח(םימזיאכראו המרונ יסחיל [יבר לש ויתורעה םג האר 31

 228).ימע ,םש
רבכש ינא האור׳ :בתכ )ג״כשת זומתב חי םוימ(רחא בתכמב ןכש העפותה לש תויטנתואב טעימ ןולי 32
םניא ,וניא :ףיסוהל שי ךרוצ תעשבש ״ןיא׳׳ו העידיה א״ה יניינע ןוגכ ,םידחא םיטרפ לע ךיתוריעה

רסוחש  22),הרעה ליעל( ראיורב ןנחוי עבק םימיל .׳ךל עודיכ ,םינקותמ תואחסונ ךרד לע ,יוכו

רשאבו  30).ימע(׳םיקיתעמ שובישב ותולתל ןיאו ,תירוקמ העפות אוה דומלתה ןושלב יוניכה
הברתמ יוניכה םודק דיה בתכש לככ לארשי־ץרא תורפסב דועבש הארנ׳ :בתכ הריסמה תונמיהמל

ןולי לש וירבד רשפ והזו ),םש(׳וב טעמתמ יוניכה םודק דיה בתכש לככ ילבבה דומלתב ירה ,וב
.ובתכמב

לומת׳ תהגהל ותרעה איה ׳וניא/ןיא׳ אשונב ןולי לש ותפדעהל בתכבש הנושארה תודעהש ןייצל יואר 33

,וז העפותל תויודע טעמ אל שי )ט׳׳צרת(םינש המכב ול םדוקה ׳ןולל הטנ חרוא׳ב ;)ו״שת(׳םושלש
.הז אשונב הרעה ףא ןיא הז ןמורל ןולי לש ויתורעה תורשע ןיב תאז לכבו
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.דחאכ םיטסקטה ינש תחת רותחל םזיאכראה אופא יושע ינרדומה טסקטל םודקה רוקמה

תא ןוויכ ןונגע  -תידרגנוואהו תינרמשה  -תוררבה יתש ןיבש רמול רשפא סג חוסינב
לש וירבד םישיחממ הזה סגה גוויסבש תויתייעבה תא .היינשה לא זזהו הנושארה לא ומצע

המדנ ] [ ...םללכב ןונגעו ״ישרדמה״ ןונגסה ילעב לש רפס םימעפל יארקב׳ :ירניבא קחצי

קינחמ ומוחש ,ליבהמ העז־ץחרמב הנוילעה הבטצאה לע ינתולעהל םישקבמש יל

אוהש ,םיטסינרדומ ראש םע דחי ויתכרכש ,ןונגע יצירעמ יל וחלסי ...דיבכמו
.34׳תוטשפה ןמ קוחר ונונגס  -םהומכ והומכ :םהמ קחרתמ
ירה ,טילשה ינושלה לולסמב ףוצר םויק לע ינוניבה תלילש הרמש אל םא םג ,דועו תאז

ןושלה תפומ תא ןה התחדש ,תינברה תורפסב ונייה ,יפולחה לולסמב תופיצר לע הרמש
סחייתהל ןונגע לש ונושל הלוכי הרואכל .םכסומ קודקדל ןושלה תופיפכ תא ןה יארקמה
,קתנה לע היונבה(תויאכראה תנעט תא ךכב לטבלו ,35ול ךשמה תויהל ,הז ינושל ףצר לא

הזורפהו הזמ היגוסל תינברה תורפסה  -תוגוסב לדבהה םלוא ).תופיצרה רסוח לע
תונעיהל )עודי לובג דע(הווצמ הב רוציל ןונגע רחבש ■דגוסה .ןתונה אוה  -הזמ תיתונמאה

ןהמ תוגירחו ,דחאכ םינעמנה לעו םירפוסה לע תומכסומ תויקודקדו תויתונמא תועיבתל

אופא היה לוכי אל ןונגע .ישיאה ןונגסב ביכרמכ תושרפתמו יתורפס יעצמאכ תושרדנ

תויקודקד תוגירח ויארוק תעדותב )תורצוי ןיידעו(ורציש יאכראה םשורה ןמ םלעתהל
.36טרפב וז תיקודקד הייטסו ללכב

תונימאו דשח .אי

לדבהה תא שפחל שי ,תחאכ תודגונמה תושיגה יתש תא תרשל הלוכי העפותה התוא םא

לוצינה תוקינכטו ללוכה ןונגסה ךותב העפותה לש המוקמ :םינחב ינש יפ לע ןהיתש ןיבש
.הלש
לש ריבחתה לע .זזה לש ונונגס תלחנ התייה אל ןונגע לש הדיחאה תינושלה תיארמה

ןושלה התייה  -הפוקת התואב דחוימב  -ןהבש הקזחהו ,תופסונ תועפשה ורחתה זזה

 306.׳םע  17),הרעה ליעל(ןנאש :םג האר  313-312.ימע  5),הרעה ליעל(ירניבא 34
.בי קרפ שאר ,ןלהל האר .ומצע ןוננע לש תרהצומה ותנעס יהוז ןכאו 35
םינויע ,רוצנמ ׳י(וב אצויכו )םינגה :אלו(׳םינב לש םהיבא׳ ןוגכ ',םש לש ומשי הנוכמה העפותה םג 36

יפ לע ףא ,יאמק־יריש םשור הרשמ ) 221-200׳םע ,ט״כשת ביבא לת ,ןונגע י״ש לש ונושלב
םשה ןמ ׳לש׳ תבית תא ינכמ ןפואב ודירפהש ,די יבתכ לש תורחואמ תוקתעהב הרוקמ השעמלש
ןמ המלענש העידיה א׳׳הו ,הירחאלש הביתל הדומצ התייה ׳לש׳ הביתה םימודק םיחסנב .הירחאלש

תאז ריכזה ףאו וז העפות לע דמעש ןושארה אוה ןולי .ד״מלה לש הדוקינב תעלבומ התייה ביתכה
שיש ןוגכ .הז גוסב ״ישודיח"ךל עודי ".לש״ ןיינעל׳ :וז ןושלב ג״כשת זומתב חי םוימ ןונגעל בתכמב
תפילחב  67בתכמ םג הארו ׳םיקדקדמו םירפוס ועזעדזנ .םיסופדה ירפסבכ אלש ,לש ירחא א״ה ףיסוהל

 289).׳םע  2,הרעהב תרכזנה םיבתכמה
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וב םימידקמ )!םיבר םהו(וימילשמש טפשמ לשמל איה ותריציב החיכש העפות .תיסורה
:אושנהו אשונה תא

ובל ,ושפנ תא עדוי ןיאו ותוא תוכילומ וילגר ןכיהל האור ןיא ,שוגרו םעפנ .אמ
וכרד תא קינדוב ףרט ,הואתו הדמח ירוהרהמ תפלעתמ ושפנו ורציל םלשומ

 149).ימע ,רעי לש בושיב(ךליאו ךליא

תויסור ,תוידיי )הליאש ימוגרת( תואובב תוסלכואמ וז ומכ תויריבחת תודיחי רשאכ
ירה ,תוגירח תויקודקד תורוצו םירידנ םיימראו םיירבע םיפוריצו םילימ דצב תויניארקואו
תורוקמה ןמ תורידנ תורוצו םילימ הזכש ןונגסב .יסלק תויהלמ קוחר הזה ןונגסה לש ומשור

תונויגישכ ודשחיי ןוידבש העפותה ומכ תויסלק תויריבחת תועפותו ,םימזיגולואנ ובשחיי
.ויארוק בור םע ןהב ףותיש ול ןיאו ,ררושמה תוריח תרגסמב רצויה לש םייטרקניסוידיא
.38חבשל ןהו "יאנגל ןה הפוקתה תב תרוקיבב ושרדנ ולא תועפות

תא וליפא .39ריבחתהו קודקדה םוחתב םג הרוכב ל׳׳זח ןושלל ןונגע ןתנ זזהכ אלש
תא ארוקה .40ל״זח ןושל תפומ יפ לע )!ןקתלו(בצעל ןונגע חרט ולש םייאריה תורוקמה
וז ןושלל תוכיישכ תועפות המכ ההזמ  -תלבגומ ל״זח ןושל םע ותורכיה וליפא  -וירופיס

,ןונגע לש ונונגס .'4המצע ןושל התואל ול תורכומ ןניאש תועפותה תא םג סחיימו
תויטס םג .ארוקה לצא תונימא רצוי ,ולש עובקה ןוטבו ןזואמה וריבחתב ,ותודיחאב
.תויסלקכ תוהוזמו אלמ ןומאב ארוקה לצא אופא תולבקתמ ןקתה ןמ תוגירחו

םהל הצוחמו תולובגה ךותב .בי
ןיידעו םיבתוכ הכרבל םנורכז םישודקה םינואגה יתובא ויה ךכי :ןונגע דיעה ונושל לע
.וינפל הללסנש ךרדבו םינכומ םילכב ןונגע שמתשה וז תודע יפל .42׳םיחותפ םהירפס
קרפ ליעל הארו(ילמרופה יסלקה שומישה תולובג תא ןונגע ץרפ אל ונניינעב םג ,ןכאו

הרעה ליעל(ךורב ; 388-386׳םע (1931),טי ,םלועה ',זזה .ח תאמ ןמור ״רעי לש בושיב׳״ ,רגנלש ׳מ 37
 27-23.ימע ,א״שת םילשורי ,יוהו תורפס ,ל׳׳נה ',זזה .ח לש ומומ׳ ,ינבואר ׳א ;)26
.א׳׳צרת רדאב ה ,רבד ,׳תונטק׳ ,קוטש ׳ד 38

ןיאו ,רתוי הברה תבכרומ הנומתה  79.ימע  29),הרעה ליעל(יש ןונגעל ',ךפהמה ו׳׳יו׳ ,זירפ־הד ׳ב 39
סוניכב אשנש האצרהב ראיורב ןנחוי הנורחאל הארה התובכרוממ טעמ .תפרוג העיבק גיצהל הנווכ
.ז״נשת תנש יהלשב ל׳׳וחב תואטיסרבינואב לארשי תוברת תארוהל יצראניבה זכרמה

לש טאנסל שגוה ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח ,ויתורוקמ ךרועכ ןונגע ,ןרטש ׳ח 40
.ו״נשת ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא

 22.ימע  1),הרעה ליעל(ץבר 41
 43.ימע ,ו׳׳לשת ביבא לתו םילשורי ,ימצע לא ימצעמ 42
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יפל םהב שומישה תולובג תא ביחרה ,תורוקמה ןמ םילואש וילכ וליפא  -זזה וליאו ).ז
.םיגירחו םיידוחיי םישומיש לש לודג זוכיר ונושלב אצמנ ךכיפל .ויכרצ יפלו ומעט
םיפתושו ילדנמ לש ונושל ינייפאממ איה תיריבחתה היירטמיסה .היירטמיסה תריבש 1.
דחאו בויחה ךרדב גהונ םהמ דחאש  -םיפדרנ םיעבמ םה ךכל המגוד .דחאכ זזהו ןונגע הל

:הלילשה ךרדב

 215).ימע ,רעי לש בושיב(ויפמ הגה איצוהל לוכי ןיאו קנחנ ונורג .במ
 291).ימע ,םש(עבצאב עבצא ףקונ ןיאו בכעמ בנג הקנופו .גמ
 560).ימע ,םושלש לומת(םימשג םידירומ ץאו םימשה םירצענ .דמ
,הארנו ךומס(תודיחיב ךליל םיבהוא ץאו הרובחב םיליגרש םדא ינב ךרדכ .המ

 222).ימע
לש תרשרשב דחאה הדצ יוביע ידי לע היירטמיסה תא זזה רערעמ תובורק םיתעל םלוא
:43טלחומה השוטשטל דע םימעפל ,תולילש

,רעי לש בושיב(תיבב אנושו יזכו ,שיא םע רבדמ ןיאו שיא יגפב לכתסמ ץא .ומ

 376).ימע

סנכנ ץאו ]! [...ותדממ עתפל םואתפ רוחבה הז הנש ,ןטש השעמ םלואו .זמ
,םש(ךשוח תילכתל ןנעה בעכו ,םינפ ול הארמ ןיאו ,ומע רפסמ ןיאו ,ולצא

 369).ימע
ףיסומ אלא ל״זח תורפסבכ אושנה תלילשב קפתסמ וניא זזה .׳יתלב׳ דיקפתב ׳ןיא׳ 2.

:יאוולה תלילש תא הילע

הלבגנ ןיאהמדא][...הלכגנ ןיא ,הלותב ,הברה המדא ][...ריביסב שיו .חמ

 119).ימע ,םש(לבת הצק ,בורק ןיאםלוע][...ץנעההז][...
 120).ימע ,םש(שרופמ ןיא ץומצמ ויניעמ תחאב ץמצממו .טמ
:׳אלא וניא׳ תינבתה תא הפילחמ ׳אלא ]לעופ  [+ןיא׳ תינבתה 3.

ימע ,םש( םדאה גזמ יפל םניאש םילכאמה ןמ אלא םיאב ןיא םיילחה לכו .נ
182).

 421).ימע ,םש(תויבהזה לש ןתיינהל אלא יושע ץא ,המוד ,ומצע לכ .אנ

המזגה ידילי ותוא איבה זזה וליאו ,דקש בתכ ',רתי־ןוזיא ידילי ילדנמ לש ונונגס תא איבה ןונגע 43

תירבעה תרופיסה ,דקש ׳ג( ׳הריתסה תאו דוגינה תא ובוחב ןמוס ולש חסונהש דע ,המצעהו

תרפה  310-307.ימע  17),הרעה ליעל(ןנאש :םג האר  47).ימע  1988,ביבא לת ,ג 1980-1880,
.בויח יעבמ תרשרש דגנכ תחא הלילש תיקוספ :הכופה ךרדב םג התשענ ירטמיסה ןוזיאה
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יריבחת דיקפת םהילע לטומו ןכות ירסח םה הלא תואמגודב )׳יושע׳ ,׳םיאב׳(םילעפה
םיעבמב היה יד יוניכה טמשנ אל ול .הלילשה תיליממ טמשנש ףוגה יוניכ תא תאשל :דבלב

.׳ןתיינהל אלא וניא ומצע לכ׳ ,׳םילכאמה ןמ אלא םניא םיילחה לכו׳ :הלאה

ימתסה תלילש וא ),בנ האבומ(םויקה תלילש ןוגכ ,םירחא הלילש יגוס םע בוריע 4.
):גננ

 377).ימע ,םש(הלעמל בהאנ ןיאו םימשה ןמ וילע םימחרמ ןיאו .בנ
הארמ ןיאו תוירבה ךרדכ רבדמ ןיא ] [...הזכ הנושמו הנוש רשא רוחב .גנ
םולכמ חונ ןיאו ,וינפל החמש ןיאו וינפל קוחש ןיאו ,תוירבה ךרדכ םינפ

 376).ימע ,םש(םולכמ הנהנ ןיאו
:44קהבומב ינוניב םניאש ראות תומש תלילש 5.

 81).ימע ,םש(הבחר ןיא ושפנו ויניע ויה תוכומנ .דנ
 271).ימע ,םש(?וינפל םיאנ ןיא םילכאמה רשפא .הנ

םיברו דיחי .גי

ושלב ובתכנ זזה לשמ תואבומה בור :ףסונ ןויעב הלגנ םירפוסה ינש ןיב עיתפמ לדבה

זה לצא דיחיה ןושל לש הלודגה התצופתב .םיבר ןושלב ןונגע לשמ תואבומה בורו דיחי

לומ דיחיה תדימעב ןמורה לש וניינע רקיע ירהש ,הגוסה תא תמאות התויהב ,המת ןיא

תוברבש הארמ תואמגודה תקידב .רבסה שרוד ןונגע לשמ תואבומב הטועימ לבא .םלועה

 -ינמז־לכ ןכלו וישומישמ דחא יפ לע ינמזילא אוהש  -ינוניבה ןיב שגפמ םייקתמ ןהמ

ההובגה התוחיכשש רשפא .ימתסה תאו לילכמה תא איה םג תתרשמה םיברה תרוצ ןיבל

רבדה .ותלילש תא קר אלו ללכב ינוניבה תא ןונגע לש ונושלב תנייפאמ םיברה תרוצ לש

רימא םשל לצונמ הז שגפמש חכוויהל ונינפלש תואמגודב יד םוקמ לכמ .הקידב ןועט
.ודבל ינמזה וא יטרפה הרקמל רבעמ תגרוח ןתופקתש תותימא

:לגרה 1.

לע םשאר םיחינמ ןיאש ,םייתימאה לארשי ילודגל ןוסלנצכ לרב היה המוד .ונ
 142).ימע ,ימצע לא ימצעמ(םהל ךירצ לארשימ םדאש ןמזב רכה

 134).ימע ,םושלש לומת(ןאכל אלו ןאכל אל תונופ ץא לייטל תואצוי ןהשכו .זנ

 26.ימע  22),הרעה ליעל(ראיורב :האר ,ינוניבכ הז ןיינעב גהונ ראותה ילבבה דומלתב 44
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:םלועבש גהונ 2.
 89).ימע ,םש(םהיסוריאל םדוק םישנב םיריכמ ןיאש םיבוט ינב ךרדכ .חנ
ימע ,ימצע לא ימצעמ(ונתוא םיבהוא ץא ונתוא םיאנוש ןיאש םתוא וליפאו .טנ
142).
:בצמ 3.

 47).ימע ,םושלש לומת(םיעדוי ץא וינכשו ויבשוימ ןקורמ תיב ,אלפ הז האר .ם

םתוא וליפאו ,םילוכי לכה ץא הדובע דובעלו םהל םיטישומ ןיא תוינולוק .אס
 105).ימע ,םש(הדובע םיאצומ ץא דובעל םינכומש
:הללכה 4.

 83).ימע ,םש(םידיגמכ םמצע םישוע םידיסחה תא םיריכמ ןיאש םיאטילהו .בס
 165).ימע ,םש(הדובע תאז המו ץרא תאז המ םיעדוי ןיא וללה םידוהיה וליאו .גס

תלילש תא לבקל ארוקה לע תוליקמ ןונגע לצא תומתוסהו תולילכמה יוטיבה תורוצ
תבצה תועצמאב תישענ אליממ ימתסה תלילשש םושמ ,תישאר .תילמרונכ הטוסה ינוניבה

ולא יוטיב תורוצ ,תינשו .ינוניבה לש םיברה תרוצ ינפל יוניכ אלב ׳ץא׳ הלילשה תלימ

אוה הלא לש םריבחתו ,הלאב אצויכו םימרגיפא ,םימתכמ ,םימגתפב םיתעל תומדנ
.יאכרא וא הטוס ריבחת תובורק םיתעל

המיתח .די

רוד׳ ןושל לש המימת הלבק לוכיבכ תעמתשמ )בי קרפ שאר ליעל(ןונגע לש וירבדמ
רוד׳ל ךיישה ,ילדנמ לש ונושל לע זזה לש וירבד ;)ץישפיל עבטש עבטמכ(׳םושלש
וכלה׳ זזה רמוא ,ילדנמ םדוק ל״זח ןושלב םיבתוכה .ירמגל תרחא הדמע םיפקשמ ,׳לומתא

תורמלו ,לעופב .45׳תעדמו ןווכתמב וכרדל ךלה ילדנמ וליאו ] [...יערא ךרדב םתס
לבקל ץאו ',תעדמו ןווכתמב׳ ויתורוקמ ןושל תא בציע ןונגע ףא ,תושרופמה ויתורהצה
.44םטושפכ וירבד תא

,47׳תעד ןושל םייתפש קתמ ] [...המכח ןושל תמא תפש׳כ תירבעה תא ראית ןונגע
,הזעונו הזע ,הדבכ׳ תירבעה זזה יפל וליאו .ולש הקיטאופה תאו ונונגס תא םלוהה רואית

 20.ימע ,ז״לשת ביבא לת ,הלואגה טפשמ ,זזה ׳ח 45
; 67-65ימע ,ט״לשת ביבא לת ,ןונגע י׳׳ש לע םירמאמו תוסמ ,ל״נה ',תחא הפיט לעי ןדס ׳ד :םג האר 46

 29-23.ימע ,ג״לשת ביבא לת ,ןונגע לש רופיסה תונמא ,דקש ׳ג

 436.ימע ,האולמו ריע 47

][203

This content downloaded from
154.59.124.85 on Mon, 15 Mar 2021 05:55:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

רלשיפ־יקצמלד הכרב

]18

שא תבהל ] [...עלק ינבאו בצחמ ינבא ][...םילשורי לש הפרעב םישרט הדשכ תעלוסמ

][...שא תובהלו תוחורו םימער ,תועוזו ןיקיז האלמ ] [...ףעזב תחתור הבל םרזו ץפנ
.49ולש ונונגס תא תומאותה םילימ 48 -׳שא ינבאו שא יבהל
ובציעש תונושה תויפרגויבה ןמ םג אלא םמעטמו םגזממ קר אל רזגנ םיינשה ןיב לדבהה

יכרד .51םלודיגו םתדלוה תוצראב םידיסחו םידגנתמ ,םיליכשמ יסחי יפואמו 50םתוא
היעוריאו תרעוסה הפוקתה תאו תיתורפסה ,דגוסה תא םימלוה זזה לש ינושלה בוציעה
תמועל .הלוגמה תחכותה ןאכמו ,םייסלקה הליאשה תורוקמ םע םישגנתמ לבא םייטמרדה

תעה תומכסומ תא תניוע לבא הלש הליאשה תורוקמ םע תינומרה ןונגע לש ונושל הז
.תוברמ תחא המגוד איה ינוניבה תלילש ךרד .תרתוסמה הינוריאה ןאכמו ,השדחה

 15-13.׳םע  45),הרעה ליעל(זזה 48
םיניינעמ םידוגינ תוגוז המכ דוע איבמו ',הדשה ץעי ׳זזה תאו ׳ןח־הרפ׳ ןונגע תא הנכמ יקסמרבא 49
ימע ),ו״שת(ד ,הכ ,ראודה ',זזהו ןונגע׳ ,יקסמרבא ד״י :האר .םירפוסה ינש ןיב םילדבהה רואיתל
82-81.

 48.ימע  34),הרעה ליעל(דקש 50
 20-13.ימע ),ח״סרת(א ,םיביבר ׳תומלוע ינש ,ןמניילק ׳מ 51
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