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דומלתבש תוינימה חיש :חורבש רשבה ןיראיוב לאינד 
.םידומע 322 .ט"נשת .דבוע םע :ביבא־לת 

ןיראיוב ןד ,(ריפוא ידע לש הלועמה ומוגרתב) תירבעל םגרותש וירפס ןיבמ ןושארב 

,וירבדל .תימראהו תירבעה ירבוד םידוהיה תא םיגציימה ,ל"זח תסיפת יפל ףוגה תוברתב 

לש ויבתכב תגצוימ איהש יפכ ,םייטסינלהה םידוהיה לש ףוגה תסיפתמ הנוש וז הסיפת 

,תינוויה ירבוד לש תוחפל ,תינילואפה תורצנה תסיפתמ םג ךכיפלו ,הירדנסכלאמ ןוליפ 

סולואפו ןוליפ לש םתדמע .<13 'ע) תיטסינלהה תודהיה םע דחא יתוברת ףצרב הדמעש 

תא ואר ל"זח ,הז תמועל .יצרא ףוג ךותב האולכה המשג איה םדאה לש ותוהמש התייה 

םירחא הייסנכ תובאו םוניטסוגוא .ותוא תתרשמ ךכבו ותוא המיעפמ המשנהש ףוגכ םדאה 

תויהל םילגוסמ םניאש ימכ ןכלו ("רשבב לארשי") רשבב םיעוקשכ םידוהיה תא םינייפאמ 

,ןעוטו ןיראיוב ךישממ ,ןאכמ ."חורה יפל לארשי" םניה ושיב םינימאמהש דועב ,םיינחור 

רמוא ,ןכא ."שפנל התוא וסחיי תורחא תויוברתבש ,תועמשמ ףוגל הסחיי ל"זח תודהיש" 

םירצונה ןיב לדבהה תא האורה ,הייסנכה תובא ברקב תחוורה הסיפתב קויד שי ,ןיראיוב 

ביט תאו תוינימל סחיה תא ןחוב אוה הז ורפסב .תוינימב רקיעבו ףוגה לש חישב םידוהיל 

.םהיכישממ לשו ל"זח לש םתודהיב םינימה ןיב םיסחיה לש הינבהה 

תרוסמב םייארקמה םיטסקטה תא אורקל שי ,סוניטסוגואו סולואפ ,ןוליפ יפ־לע 

ףוגל תמדוק שפנהשכ ,שפנהו ףוגה לש תילאוד הסיפתו תירוגילא האירק לש תינוטלפאה 

,ןיראיוב רמוא ,רבדה שוריפ ןיא .ל"זח לש שרדמה דגנתה וזכ האירקל .ןוילע הדמעמו 

הלביק תידוהיה תוברתהש תאז קר אלא ,םירשב גנוע לש תיצרא הדמע הרשיא תודהיהש 

המצעלשכ ןה ,םדאה־יגבל לאה ןתנש בוט רבד ,דניה תוינימה היפלש תיגולואידיא הדמע 

.הדלוה םשל ןהו 

יסקודותרוא ידוהיכ ורפסל אובמב ומצע תא רידגמ ןיראיובש שיגדהל בושח 

עינמה ןה - הריתס ןהב םיאורה שיש - הלא תויוביוחמ יתשו ,(28 'ע) טסינימפכו 

ונממ ענומ רבדה ןיא ,הז םע דחי .םיטסקטה תאירקב ולש תונשרפה ךרדלו רפסה תביתכל 

האירק םיטסקטה תא אורקל תוביוחמ ךותמ השוע אוה תאז .תירוטסיה תמאל הריתחה תא 

ונניאש יתרוקיב ןובשחו ןיד" ,ירק ,"הבידנ תרוקיב" חנומה תא עיצמ ןיראיוב .תיתרוקיב 

תוקושתה לש ןטבמ תדוקנמ רחאה לש תוקיטקרפ רקבל" איה וז תרוקיב תרטמ ."יטופיש 

ימצע םישל ילבו ץפחכ וביצהלו רחא ותוא תא םיצעהל ילב ,וישכעהו ןאכה לש םיכרצהו 

לכ .רבע תוברת לכ לש האירקל המיאתמ וז הקיטקרפ ."ומוקמבו ונמזב ,ולש טפושכ 

ינשרפ .הילע ליטמ ארוקהש הנבמה יפ־לע תונוש םיכרדב האירקל תנתינ תוברת 

תורחא תויורשפא ךכב ורגסו םימיוסמ םינפואב ל"זח לש םיטסקטה תא וארק םייניבה־ימי 

.תויטנתוא־אל וא תועטומ ויה וללה תואירקהש רמול ןיא ,ןיראיוב תעדל ךא ,האירק לש 

קר אוה .ותאירק תותימאל ןועטלו אשנתהל לוכי וניא ינרדומ תוברת־רקבמו רקוח םג 

תונבהל ונתשקבב ונל תושרדנה ,תורחאו תופסונ םינפ םיטסקט םתואב תולגל" לוכי 

."םינימה ןיב םיסחיל תועגונה תוקיטקרפה תאו ונלש תוברתה תוחרוא תא שדחמ 

תויאר ריתסהל תנווכתמ הניאו ,רקיעו ללכ תיטגולופא הניא ןיראיוב לש וז האירק 

ןכ .תיממע תיטסינלה הסיפת לש תויראשל םתוא סחייל וא ,םישנ לש בועיתל וא הילפאל 

הניה תודהיהש ךכמ תולעפתה תעבה ךות ,תורצנל תודהיה ןיב תוושהל ותנווכ ןיא 
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הקיטקלאיד" ותטיש תא הנכמ ןיראיוב .ףוגהו ןימה תא תחפטמה רתוי האירב תוברת 

יכ הארמ רשאו תידדה הקיז תולעב תויתוברת תורוצ הוושמש חותינ ,ונייהד ,"תיתוברת 

תא ןוחבל שקבמ אוה .תויתוברת "תויעב" ןתואל םימילשמ "תונורתפ" תוגיצמ ןה 

רקיעב" ,המיע םירחא םיארוק לש המכסהה תדימ יפ־לע ותאירק לש תונמיהמהו תופקתה 

אוה יכ ,דואמ בושח טספינמ והז .(32 'ע> "ילש תישיאה תוביוחמל םיפתוש םניאש הלאכ 

תוביוחמ ול שיש ימ לש האירקה לע ביגהל ידוהי־אלל םגו יסקודותרוא־אלל ארוק 

דומלת ירקוחל האירק םג ךכב האור ינא .יסקודותרואה הטביהב תידוהיה תוברתל 

,םיטסקט לש וזכ האירק לש תוינויחב ריכהל תירוטסיהה־תיגולוליפה תרוסמב הירוטסיהו 

.ונימיב רקחמב םוקמ הל תשבוכו תכלוהש 

וז ."תיתוברת הקיטאופ" חנומה תא עבטש 1,טלבנירג ןפטס תובקעב דעוצ ןיראיוב 

וניה ,וז השיג יפל ,יתורפסה .תיתרבח הקיטקרפכ תורפסה תא ןיבהל תשקבמה תרוקיב 

םיטסקטה לכל סחייתהל שי ,ןיראיוב רמוא ,דומלתה רקחב .הדועתה ןמ תוחפ אל ידועית 

תיתוברתה הקיטאופה .הדימ התואב ,הדועת םלוכ וא תורפס םלוכ :דמעמ־יווש לאכ 

הקיטקרפה וז ונלש הרקמבו ,תורחא תוקיטקרפ ןיבל תורפס ןיב תוציחמה תא הליפמ 

תובכרומ תלעבכ תיתורפס ךרדב טסקטה תא אורקל שי ןכ־לע .ונל השיגנש הדיחיה 

־תויתרבח תוקיטקרפ לש רתוי הבחר תכרעמב ודוקפת תא ןיבהל הז םע דחיו ,תירוטר 

ןכלו ,ויתונעט תומיא םשל טסקטל ץוחמ תויודע לבקל תורשפא רקוחל ןיא .תויתוברת 

אופיא ליחמ ןיראיוב .ןורתפה יכרד תאו םיחתמל םיזמרה תא םיטסקטה ךותמ ןוחבל וילע 

הגוסמ תודעב תקתרמ ךרדב עייתסמ אוה .םהירחא שופיחב "דשח לש הקיטיונמרה" 

 (genre) הדגאה ,ונינפלש הרקמב .תרחא תיתורפס הגוסמ םיטסקט תנבהל תחא תיתורפס

,תויתוברת ,תויטילופ תויעב םע תודדומתמ ןהיתש .חיש ותואב ןהיתש תופתוש הכלההו 

ןה םא וא תירוטסיה תמא תוגציימ ןה םא הניא הלאשה .תומוד תויתדו תויתרבח 

.םייהקריד לש ןבומב "תויתרבח תודבוע" תוגציימ ןה הדימ וזיאב אלא ,"תויטנתוא" 

תעבשב ןיראיוב ןד ,תיזכרמה הזיתה תאו הטישה תא גיצמה ,אובמה קרפ רחאל 

אוה ,ותטיש יפל .ל"זח תסיפתב רדגמו ןימ לש תויגוס המכב ,בר עונכשב ,םיאבה םיקרפה 

ןד אוה ןושארה קרפב .תודועת ךותמ אקווד ואלו ,תוברתה ךותמ ןימה לע חישה תא ארוק 
.ם־א תישארב) הווחו םדא לש םתאירב רופיסל ל"זח תונשרפבו תיטסינלהה תונשרפב 

יפל .תישארב רפסב הווחו םדא לש האירבה ירופיס ינש ןיבש ינושב תודקמתמ תויונשרפה 

רסח םדא ארבנ תישארב רפס לש א קרפב :םדא לש םיגוס ינש וארבנ ןוליפ לש ותונשרפ 

,ינגורדנא רוצי א קרפב רצונ ל"זח תונשרפ יפל .ףוג לעב םדא ארבנ ב קרפבו ,ףוג 

תוסחייתה תויונשרפה יתשב האור ןיראיוב .השיאלו רבגל ־ םיינשל קלחנ ב קרפבש 

.יתרבחה םלועה לא תויוברת יתש לש הנוש 

ל"זח תורפסב "ער רצי"ו "בוט רצי" םייוטיבה תועמשמ תא חתנמ ןיראיוב ךשמהב 

םע תוינימה תא ההזמ ל"זח תורפסב תורוסמה תחא יכ הארמ אוה .תיפירקופאה תורפסבו 

ביגהל לוכי רצי ותואו ,דחא רצי קר שי םדאה־ינבלש איה תטלשה תרוסמה ךא ,ערה רציה 

.(ינש קרפ) תומילאו סרה םג ךא ,הבהאו הריצי 

 Stephen J. Greenblatt (1990). "Towards a Poetics of Culture". In Learning to 1

 .Curse: Essays in Early Modern Culture (pp. 146-160). New York: Routledge
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ןימה־יסחי לעו ,ינוויה םלועבו ידוהיה םלועב השיאה אצומ לע םיסותימב ןד ןיראיוב 

תותוחנ ןה יכ םירבגה תא שמשל ודעונ םישנה ,תידוהיה הסיפתה יפל .םיאושינה תרגסמב 

םיספתנ םיאושינו ןימ .השיאה לש תינומד הגצה ןיא תאז תורמל ךא ,תינבמ הניחבמ 

סחיה ךשמנ הייסנכה תובא לשו ןוליפ לש םתסיפתב ,דגנמ .יבויח ןפואב וז תרגסמב 

םסחי תא ררבל ידכ דומלתה ןמ םיעטק חתנמ ןיראיוב ךשמהב .הדלוהלו ףוגל יעמשמ־ודה 

לע הז חיש לש ותעפשה תאו ,תוינימה תוקיטקרפלו הקושתל ,תישנה תוינימל ל"זח לש 

.(יעיברו ישילש םיקרפ) םירבגל םישנ ןיב חוכה יסחי 

עקר לע ,םיאושינו הרות דומיל ןיב סחיה תלאשב רבחמה ןד םיאבה םיקרפה ינשב 

תורסמתהה תשירד ןיבש חתמב ןד אוה .לחרו אביקע יבר יאושינ לש יטנמורה רופיסה 

הסיפתה .הרות דומיל ייחל תילטוטה תורסמתהה תשירד ןיבל םיאושינ ייחל תילטוטה 

,רשב ייחל חור ייח ןיב וניחבהש תומיוסמ תוידוהי תותכ לש םגו ,הייסנכה לש תילאודה 

,יכרע גרדמב הזה דוגינה תא ודימעה אל ל"זח .הלעמ םיאושינמו ןיממ תורזנתהב התאד 

.הנוש ןפואב חתמה תא ורתפ לבבבו לארשי־ץראב .םירחא תונורתפ ושפיח אלא 

םדוקש ופידעה לבבבו ,השיא אשיי ךכ־רחאו הרות דמלי רבגש ופידעה לארשי־ץראב 

םאתהב תירבגה תוינימה תא וניבה לארשי־ץראב .הרות דמלי ךכ־רחאו השיא אשיי 

ןכ־לעו םהידעלב לוכי םדאש םירבדה גוסמ ,דניה תוינימ היפלש ,תיטסינלהה הפקשהל 

תיחרכה הניה תינימ תוליעפש וניבה לבבבש דועב ,םיבלשב תובוחה יתש תא אלמל ןתינ 

םש רצונ ךכ ."ודומלתב זכרתהל לכוי אל הידעלבו" ,הרשע־עברא ליגמ רגבתמ לכל 

דומיל םשל םיבוצק םינמזל םתיב תא בוזעל םינוכנ ויהש ,"םיאושנ םיריזנ" לש דמעמ 
.הרות 

ותעד ןתנ אלו ,םייגולואידיאה םימרוגל רתי־לקשמ ןתנ ןיראיובש ינמוד הז ןיינעב 

תיפרגואיג הברקש רורב .החפשמה הנבמלו ילכלכה־יתרבחה הנבמל םירושקה םימרוגל 

ףסונ "והשמ" ןאכ רסח תידותמ הניחבמ .תונכש תוצובק לש תועד תטילק תבייחמ הניא 

.תונוש תורוסמ הרציש הנושה תימויקה תואיצמב לבבל לארשי־ץרא ןיב ינושה תא ןגעיש 

ןוטלשה לש ותוינידמ ללגב תועקרק לש השיטנ החוור לארשי־ץראבש וארה םירקחמ 

תויאלקח תוחפשמ ומייקתה לבבב ,הז תמועל .הרידנ התשענ הבחר החפשמו ,ימורה 

תרגסמב םייקתהל םיכישממ הידליו השיאה דועב ,דומילל לעבה תא ררחשל ולכיש תובחר 

,םיאושינה ליגב ינושל ינושארה םרוגה היה הז ינבמ ינושש רעשל רשפא .הבחרה החפשמה 

.גיצמ ןיראיובש תיגולואידיאה הקדצהה תא ךכ־רחא לביק ילואש 

דומלתל ילבבה דומלתה ןיבש לדבהבו הרות תודמול םישנב ןדו ךישממ ןיראיוב 

לע "תינלטק" תרוסמ השבגתה ילבבה דומלתב דציכ הארמ אוה .הז אשונב םג ימלשוריה 

םירופיס דח ןפואב חתנמ ןיראיוב יעיבשה קרפב .ריאמ יבר לש ותשא ,הירורב תדגא 

ירבגה ףוגה תיינבהב םינדה - םייקסטורג םהיניבמ המכ ־ אעיצמ אבב תכסממ םידחא 

ועיפוהש תוידותמה תולאשב ןדו רזוחש בושח קרפב םייתסמ רפסה .תירבגה הדלוהבו 

.אובמה קרפב 

האמב ,ותעדל .תחא תיתוהמ הדוקנב ןיראיוב לע קולח ינאש ןייצל ינוצרב ,םויסל 

רחאל קר .תיטסינלהה תודהיל תישורפה תודהיה ןיב דח לדבה היה אל הריפסל הנושארה 

־ףוג יסחיב תילאודה הסיפתה תא תוחדל ל"זח וטנ ,ירצונה םויאה רובג םע ,סולואפ 
.ם"במרה לש תירוגילאה תינוטלפאה ותונשרפב ידוהיה םלועל הרזח וז הסיפת .שפנ 
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יסחיב תיטסינומה הסיפתה לע ,ךבהוא ךלמילא םירפא תובקעב ,יתעבצה 2ירקחמב 

םילוע תיימלתה הפוקתה ףוסמ .םינושארה םייפירקופאה םירפסבו ארקמב שפנ-ףוג 
הרורב תילאוד הסיפת ללכל םידדחתמו םיכלוהש ,תילאוד הסיפת לש םינושאר םינצינ 

.ינורדנסכלאה ןוליפ יבתכבו תיטפילקופאה תורפסב ,הדוהי רבדמ תותכ לש ןהיבתכב 

.םיקודצה לצא ןכו םינושארה םיאנתה תורוד לצא תיטסינומה הסיפתה הדימתה ןמזב־ וב 

םתועצמאבש םיילאוד תונויער תולעהל םיאנתה ולחה אבכוכ־רב דרמ לש רבשה רחאל 

תותכה ישנא םהינפל תורוד המכ ושעש יפכ ,םלועב קדצה תלאש תא וריבסה 

התייה םהלש תוילאודה .תוימויקה םהיתולאשל הבושת תוילאודב ואצמש תויטפילקופאה 

,הנותמ תוילאודכ יתרדגה ל"זח לש תוילאודה תא .הזה םלועה תלילש ךות תימלוע־ץוח 

־ךותה םויקה תא הללש אלש תוילאוד וז התייה ךא ,תיארומאה הפוקתב הדדחתהו הכלהש 

.אובל דיתעל סחוי שנועהו רכשה רקיעש םגה ,ימלוע 

ןוויג לע העיבצמ איה ךא ,ןיראיוב לש הבושחה ותנחבא תא תרערעמ הניא וז יתסיפת 

.ךכל רבסהה תא אוצמל בייחמה ,ל"זח תסיפתב 

ןיבור ןסינ 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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