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Ï˜¯‡˙ ÒÙ¯Â˙ Ú·¯È˙

‡ÒÛ Ú·¯È

ספרות העברית יש מהות משלה. ישנה דרך מסוימת, עברית, לספרל
סיפור. סופר ההולך בדרך זו, כותב ספרות עברית. סופר שאינו הולך

בה, סיפוריו אינם ספרות עברית גם אם לשונם עברית. הספרות הנכתבת

בישראל בעשורים האחרונים היא ספרות שנטשה דרך זו. מעשור לעשור
הסיפור העברית, ובעשור הנוכחי היא–מתרחקת הספרות הישראלית ממורשת

רחוקה ממורשת זו כפי שלא הייתה רחוקה מעודה.

המשמעות שתיוחס כאן למושג "ספרות עברית" אינה זהה למשמעויותיו
השגורות של מושג זה. יש התופשים "ספרות עברית" כספרות שנכתבה על

 יש התופשים אותה כספרות דתית ויש התופשים אותה כספרות1ידי יהודים,

שנכתבה בלשון העברית. תפישות אלו אינן מספקות הגדרה פואטית
(ספרותית, אמנותית) של "הספרות העברית". וההגדרה הפואטית היא זו

הנחוצה לנו. "ספרות עברית", במובן שישמש אותנו להלן, היא ספרות

המממשת את עקרונותיה של פואטיקה (אסטרטגיה אמנותית) מסוימת,
שהתנ"ך הוא המימוש הראשון (אך בשום אופן לא היחיד) שלה, ואשר חלק

ממימושיה בספרות העולם לא נכתבו בעברית; אם טולסטוי, למשל, מפגין

כתיבה "עברית" יותר מכתיבתו של פרוסט, אין זה נוגע לשפה שבה כתב כל
אחד משניהם את יצירותיו, אלא לפואטיקה שלו.

–אמנות הסיפור העברית היא היסוד המהותי של זהותנו התרבותית

לאומית. זהותנו אינה אתנית, דתית או לשונית. היא ספרותית. הספרות
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שיצרנו, מאז התנ"ך ואילך, היא הצופן התרבותי שירשנו ושאותו עלינו לפענח
2בכל דור מחדש, כדי שנוכל להורישו הלאה.

לאומית גלומה במורשתנו הטקסטואלית איננה–הטענה שזהותנו התרבותית

טענה חדשה, ולא היא הנקודה שתלובן כאן. זוהי טענה שנטענה כבר, בבהירות
העם, ביאליק, וגרשם– אחד—ובתוקף, על ידי הוגים ויוצרים מתחילת המאה 

 שתפשו את היהדות לא כדת אלא כתרבות (והתרבות היהודית— 3שלום

אינה, בעיקרה, אלא טקסטים). אבל הם לא היו די ספציפיים. הם דיברו על
טקסטים, לאו דווקא על ספרות. יש להבהיר, אפוא, את מה שלא הובהר עד

כה: גרעין המורשת הטקסטואלית שלנו מצוי בספרות, ולא בטקסטים

 הכלולים במורשת זו.— ההלכתיים, הפילוסופיים והמיסטיים —העיוניים 
מהי ספרות עברית?

פעולה–במשפט אחד: הספרות העברית, בגרעין מהותה, היא סיפורת

לאומית. כלומר, סיפורת המושתתת על תפישת הזמן כהיסטוריה,–היסטורית
על תפישת האדם כחלק מלאום, ועל תפישת המציאות כסדרה של פעולות,

ולא כמכלול של עצמים במרחב.

 היא צורת הביטוי— לא פילוסופיה, לא שירה, לא מחזאות —סיפורת 
האותנטית של הספרות העברית. יהודים כתבו פילוסופיה, שירה ומחזות, אבל

בכך הם אימצו סוגי כתיבה שרווחו כבר בתרבויות אחרות. הסיפורת, כהכרעה

תרבותית, היא חידוש של התנ"ך. הכרעה מהפכנית זו הייתה חלק בלתי נפרד
מן המהפכה המונותיאיסטית של התרבות העברית. בניגוד לכתביהן של שאר

תרבויות העת העתיקה, התנ"ך לא יכול היה להיכתב, ברובו, אלא כסיפורת.

ה"מסר" שלו הוא סיפור; צורתו משקפת את תוכנו.
לפני התנ"ך, בתרבויות אחרות, היה לסיפורת מעמד שולי ביותר. "ספרות",

עד התנ"ך, הייתה כתיבת שירה אפית ולירית, או מחזות שנכתבו אף

הם כטקסט שירי. המצרים אמנם כתבו מעט פרוזה, אבל לפרוזה היה מעמד
זניח בתרבותם, שביטאה את המיתולוגיה שלה באדריכלות מונומנטלית

ובאמנות חזותית. השומרים, האשורים והבבלים לא כתבו אף לא יצירת פרוזה

אחת. יצירות הפרוזה היחידות שהותירו לנו היוונים נכתבו לאחר שתרבותם
 הסינים, שכתבו4כבר שקעה והתפוררה, במאות הראשונות לספירת הנוצרים.

שירה למכביר החל במאה הרביעית לפנה"ס, גילו את הפרוזה רק אלף

שנה מאוחר יותר, בתקופה המקבילה לתחילת ימי הביניים האירופיים, והחלו
להתייחס אליה כאל אמנות רצינית רק בתקופה המודרנית (המאות

 היפנים, שכתבו אף הם שירה משחר תרבותם, גילו5עשרה).–עשרה-תשע–שבע
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 תרבות האיסלאם, שירשה את6את הפרוזה בסוף המאה העשירית לסה"נ.
השירה הפגנית שרווחה בעולם הערבי שלפני מוחמד ונצמדה לשירה בכל שלבי

התפתחותה, גילתה את הפרוזה רק בתקופה העבאסית (בין המאה השמינית

 ההודים כתבו שירה7 כז'אנר בידורי נחות.—עשרה), וגם אז –למאה השלוש
ופילוסופיה (אם אפשר בכלל להפריד אצלם בין שני התחומים); יצירותיהם

הקדומות הן מזמורי תפילה פולחניים (ארבע הוודות); יצירת הספרות

גילו של התנ"ך,– (בת‰Ó‰·‰¯Ëהראשונה במעלה של תרבותם הקלאסית, ה
על פי המשוער), היא שירה אפית, וכמוה גם יצירת המופת השנייה של אותה

. ההודים פנו לסיפורת רק במאות הראשונות לסה"נ, עם‰Ó‡È‡‡¯תקופה, ה

 אדישותם המוחלטת להיסטוריה ולכתיבתה, עולה בקנה8עליית הבודהיזם.
9אחד עם נטייתם לשירה ולא לסיפורת.

האם הייתה בעולם תרבות נוספת, מלבד התרבות העברית, שבחרה לכונן

– איסלנד של המאה השלוש—את זהותה בסיפורת? הדוגמה היחידה לכך 
 היא תופעה מאוחרת החייבת את קיומה למונותיאיזם העברי—עשרה 

 עלינו להודות שהעניין מתמיה; מדוע10שהונחל לאירופה על ידי הנצרות.

 המזוהה במערב, בימינו, יותר מכל ז'אנר אחר, עם עצם—דווקא הפרוזה 
 הייתה הז'אנר הספרותי שעליו פסחו תרבויות העולם—המושג "ספרות" 

העתיק? לא הייתה זו החמצה טפשית מצדן של תרבויות אלו; זו הייתה

הימנעות שנגזרה מהשקפת עולמן: השקפת עולם אשר הפרוזה איננה הז'אנר
ההולם אותה.

·

על כלשהו: מאיזה–פגנים תפשו את תופעות המציאות כנובעות מעקרוןה

כל (ה"מעאת" של המצרים, ה"ברהמן" של ההודים,–"חוק" קוסמי מכתיב

ה"מוירה" של היוונים). ה"אלים" שלהם, לעשרותיהם ולמאותיהם, לא נתפשו
בעיניהם ככוחות עצמאיים, אלא כגילומיו המגוונים של אותו חוק נצחי.

 מושתת על— בניגוד לקונוטציה המקובלת של מושג זה —הפוליתיאיזם 

הטבע כמכלול מימושיו של החוק–תפישה מוניסטית, הרואה את תופעות
הקוסמי המוחלט. חוק מוחלט, נצחי זה, איננו מושא לסיפור. על ה"מוחלט"

הקבוע, הסטטי, הזהה תמיד לעצמו, אין מה לספר. הוא אינו פועל אלא פשוט
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ישנו. קיומו אינו עלילתי. השירה, המבוססת על חזרות קצביות וצליליות,
היא כלי הביטוי הספרותי ההולם השקפה פנתיאיסטית זו, התופשת את הזמן

 כמושא לסגידה חושנית.—כחזרה נצחית, ואת הטבע 

אורח החיים הפגני הוא חוויה מתמדת של שירה. הציביליזציה הפגנית
היא בבואה של חוקי הטבע, יישום "מימטי", עלי אדמות, של הסדר הקוסמי.

החיים בתוך ובכפוף לטבע הם חזרה ריתמית אינסופית של יום ולילה, של

—גאות ושפל בים ובנהרות, של מחזור עונות השנה ושל כל הנגזר מכך 
נדידת הציפורים, עונות הייחום של החיות, כמות הדגה, הלבלוב והקמילה,

מחזור "חייו" החודשי של הירח ומחזור וסתה של האישה. התרבויות הפגניות

 הנילוס, הפרת והחידקל, הגאנגס—היו תלויות לחלוטין בחסדי הנהרות 
 שעל גדותיהם הן חיו ושגשגו. התעסקותן הבלתי נלאית בתנועת—והאינדוס 

גרמי השמיים לא הייתה תחביב אינטלקטואלי לשעות הפנאי, אלא חלק

ממאבק הישרדותי של ציביליזציות שהיו מחוברות לנהר ולהשפעת גרמי
השמיים על מצבו. אלו היו תרבויות של עובדי אדמה בשני המובנים של

הביטוי: הן במובן עבודה חקלאית, והן במובן סגידה דתית לאדמה. תפישת

כל, השולט לא רק–הטבע כחוקיות דטרמיניסטית, תפישת היקום כסדר חודר
 הולידה בתרבויות אלו את האריתמטיקה,—בעולם הארצי, אלא גם באלים 

את הגיאומטריה, את האסטרונומיה, את האסטרולוגיה, את הלוגיקה, את

הנדסת המרחב הארכיטקטונית ואת תורת האקוסטיקה המוסיקלית. המדע,
כמו השירה, הוא תוצר פגני.

כפרקטיקה, הוליד המדע הפגני את הטכנולוגיה. כעיסוק עיוני הוא הוליד

את הפילוסופיה. ההישגים הטכנולוגיים עוצרי הנשימה של המצרים, הבבלים,
 בהנדסת מקדשים ובמצפי—הסינים ובני תרבות המאיה במרכז אמריקה 

 הם—כוכבים, בייצור כלי נשק ואמצעי תחבורה, בהשקיה, בחניטת גופות 

מטפיזי,–פאר היצירה של ציביליזציות אלו; הדיון הפילוסופי, המופשט, הלוגי
שהתפתח ביוון ובהודו, הוא הפן התיאורטי של אותה תרבות. אם כל תופעות

המציאות נובעות מאיזו חוקיות נצחית עלומה, הרי שהדרך לחשיפתה

של חוקיות זו היא ההפשטה המושגית, השואפת לתפוש אותה ולנסחה.
 אינו מתעניין בשאלה "מדוע, בשנה— כפי שהסביר אריסטו —הפילוסוף 

מסוימת, ירד במפתיע גשם בקיץ", אלא בשאלה "מדוע גשום בחורף".

פעמי. הוא דן בנצחי.–הפילוסוף אדיש לאירוע החריג, המקרי, החד
 "מדוע ירד גשם דווקא בקיץ, בשנה—אלא שבדיוק שאלות מסוג זה 

 הן השאלות המטופלות בדרך סיפורית בתנ"ך. איש לא טיפל—מסוימת" 
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בהן קודם לכן, משום שאיש, בעולם הפגני, לא סבר שחריגה כלשהי מן
ההתנהלות הקבועה של הטבע היא אירוע הצופן בחובו משמעות. גשם בקיץ,

 אך חבל על—מנקודת הראות הפגנית, הוא, לכל היותר, תקלה שאפשר 

 להסבירה במונחים טבעיים; מנקודת הראות העברית, רק אירועים—הטרחה 
כגון גשם בקיץ ראויים להתייחסות ולתיעוד, שכן רק בחריגות משגרת

 באותם אירועים מיוחדים המהווים יחדיו את מה שאנו מכנים—הטבע 

 מתגלה רצונו של האל. התנ"ך, אמנם, אינו מכחיש בשום אופן—"היסטוריה" 
–אל ומעשה–את החוקיות השוררת בטבע; אדרבה: "השמים מספרים כבוד

 הבריאה, כפי שהתנ"ך תופש אותה, ראויה11ידיו מגיד הרקיע", כמאמר תהלים.

בהחלט להשתאות; אבל השתאות זו שונה מן ההשתאות הפגנית, התופשת
את הטבע כחזות הכל. על פי התפישה המקראית, הבריאה היא רק אחת מן

הסיבות להשתאות מעוצמתו של האל. לא רק השמים מספרים כבודו, לא

 הרגעים שבהם משתבש— ובעיקר —ידיו, אלא גם –רק הרקיע מגיד מעשה
מהלך העניינים הטבעי ("מנהגו של עולם"): הרגעים שבהם "שמש בגבעון

דום וירח בעמק אילון", הרגעים שבהם, בניגוד לחוקי הטבע, נולד תינוק לזוג

לילה ומותירות אחריהן רק כתם פיח, שיח–ישישים מופלגים, ערים נמחות בן
בוער מבלי להתכלות, מי נהר הופכים לדם, ים נבקע, מזון מומטר כטל, חומה

קורסת מתרועת שופרות, אדם ממוטט מקדש בשתי ידיו, קילוח אש ניחת

 האלוהים המקראי איננו12על מזבח, ומרכבת סוסי אש נוטלת אדם השמימה.
"משהו" ("מעאת", "ברהמן", "מוירה") אלא "מישהו"; הוא איננו "ההוויה" או

ירֹון") של אנקסימנדרוס, "אידיאת האידיאות"ֵַּפ"המוחלט", ה"בלתי מוגבל" ("א

של אפלטון, "המניע הבלתי מונע" של אריסטו, "האחד" של פלוטינוס, או
כל הפשטה מוניסטית אחרת. הוא איננו החוק; הוא המחוקק. הוא ריבונו

של עולם. וריבונותו מתגלה בהיסטוריה.
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 אינה ניתנת— שהאל מתגלה בהיסטוריה —בשורה המקראית ה
פילוסופית במובהק: לא–ל"הוכחה" בטיעונים פילוסופיים. היא אנטי

פעמי; לא–להפשטה מושגית היא חותרת, אלא להפך, לעבר הספציפי, החד

אל הכלל, אלא אל האירוע היוצא מן הכלל. בניגוד ל"מוחלט" המטפיזי של
היוונים ושל ההודים, על האל העברי, ה"היסטורי", אפשר רק לספר; למסור

עדות. הסיפורת היא צורת הביטוי המילולית היחידה ההולמת את האמונה

בו. מעורבותו של האל המקראי בעולם היא עלילה; היא שורת ביצועיו כריבון,
פוליטיים כ"שכר ועונש", והן בגילומיהם הנסיים–הן בגילומיהם הארציים

כ"אותות ומופתים". הזמן הנגול במהלכה של עלילה זו איננו "נצח" של שגרה

טבעית; זהו הזמן ההיסטורי, הליניארי, הבלתי הפיך, הבלתי צפוי, המוכר
 כחוויה כה מובנת מאליה, עד כי אנו נוטים— כבני תרבות המערב —לנו 

לשכוח שחוויה זו הייתה זרה לתרבויות הפגניות של העת העתיקה. יש

היסטוריה להיסטוריה: התנ"ך הוא רגע הולדתה.
אין פירושו של דבר שהתנ"ך הוא ספר היסטוריה. הוא סיפורת, סיפורת

הזמן הרציפה והתכליתית–"היסטורית": פרוזה אמנותית, החדורה בתפישת
שנעדרה מתודעתם של הפגנים, ונעדרה אפילו מתודעתם של היסטוריונים

פגניים כהרודוטוס ותוקידידס. הזמן הפגני הוא ריתמוס קבוע. היוונים קיבלו

עשרה שעות ואת חלוקת העיגול–מהבבלים את חלוקת היום והלילה לשתים
360 מעלות. חלוקה מחזורית זו של הזמן ל"שעות" ושל המרחב ל"מעלות",–ל

מבטאת תפישת עולם שבתנ"ך אין לה זכר: ה"יום" וה"לילה" הן יחידות הזמן

הקטנות ביותר המצוינות בתנ"ך; "שעות", "דקות" ו"שניות" הן יחידות זמן
אידיאולוגיות, תרבותיות, תודעתיות, שהתפישה המקראית, הליניארית, חפה

מהן. בעולם של חזרות אין הבדל משמעות בין הקיץ של השנה ובין הקיץ

של השנה שעברה. לעומת זאת, אם העולם נברא ברגע מסוים, כפי שמכריז
התנ"ך, הרי שהזמן איננו מעגליות נצחית אלא משהו שיש לו כיוון. הזמן

הפגני הוא עיגול; הזמן המקראי הוא חץ: אף נקודה על פניו אינה זהה לאף

פעמית. לכל נקודה על חץ יש–נקודה אחרת. כל נקודה על חץ היא חד
13משמעות משלה מתוקף מיקומה על החץ.
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מבחינה פואטית, הניגוד בין זמן מעגלי לזמן ליניארי מתגלם בניגוד שבין
ּב אֹובֹו" ("מן הביצה", מבראשית) של התנ"ך לבין הטכניקהַטכניקת ה"א

דיאס ֶרס" ("מאמצע הדברים"). מעולם לא נכתבֵין מִהיוונית של כתיבה "א

ּב אֹובֹו" שלו רדיקלית כמו זו של הטקסט הנפתח במילהַטקסט שדרגת ה"א
"בראשית" ומגלגל קדימה את עלילתו על פני אלפי שנים, עד תיאור שיבת

 הןÈÙÂÒ ‰ÓÏÍ„‡ או ‰‡Â„ÈÒÈ‡‰ציון בימי עזרא ונחמיה. מנגד, יצירות כמו 

דוגמאות מובהקות לפתיחה בשלב מאוחר מאוד של ההתרחשות המיוצגת:
בשתי היצירות הללו, סצנת הפתיחה מאוחרת בכעשרים שנה לתחילת

השתלשלות האירועים; אנו פוגשים את אודיסיאוס כעשרים שנה לאחר

 כעשרים שנה לאחר שרצח את אביו—תחילת מלחמת טרויה, ואת אדיפוס 
והתחתן עם אמו. היוונים נמנעו מטכניקת ה"אב אובו" משום שטכניקה זו

מבטאת את תפישת הזמן הליניארית, האבולוציונית, שהייתה זרה להם. ואילו

טכניקת ה"אין מדיאס רס" מבטאת היטב את תחושת הזמן היוונית, של מיצוי
 הייתה להם תחושת הווה מועצמת,14ההווה.–האינטנסיביות הגלומה ברגע

אקסטטית, המנוגדת לתחושה הרציפה, התהליכית, ההיסטורית, של העברים.

מניגוד זה בין הדרמטיות הדחוסה של טכניקת ה"אין מדיאס רס" לבין אורך
הנשימה הכרונולוגי של טכניקת ה"אב אובו" נובעת גם העדפת התיאטרון

אצל היוונים, לעומת הבחירה בפרוזה אצל העברים.

לפגנים לא הייתה היסטוריה; הייתה להם כרונולוגיה. כרונולוגיה איננה
חץ: היא נטולת כיווניות תכליתית. היא רישום מצטבר של מאורעות שאינם

מצטרפים למבנה בעל משמעות. היא רשימה פתוחה. על קירות המקדשים

והארמונות במצרים ובמסופוטמיה נחקקו כרוניקות שושלתיות, כרוניקות של
 בניגוד—ניצחונות וכיבושים וכרוניקות ביורוקרטיות; אבל הכרוניקות הללו 

 אינן תופשות את האירועים הנסקרים בהן כנובעים זה מזה—להיסטוריה 

או כמוליכים זה אל זה, אלא כבאים זה אחר זה, בתהלוכה של אלמנטים
חוזרים. הכרוניקה מציגה דפוס קבוע של התנהלות, וכך, ה"התקדמות"

הכרונולוגית מאירוע לאירוע אינה אלא דריכה במקום: המלכים, המצביאים

והכוהנים שייוולדו בדורות הבאים יחזרו ויבצעו את סדרת הפעולות
הסטנדרטית שביצעו אנשי הדורות הקודמים; רק השמות יתחלפו.

הרודוטוס ותוקידידס מתארים את קורותיו של אירוע יחיד:

 את מלחמת אתונה-— את מלחמת יוון-פרס, תוקידידס —הרודוטוס 
ספרטה. בתנ"ך, אירועים מסוג זה אינם אלא חוליות בשרשרת הסיפור,
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המגוללת רצף היסטורי החובק דורות ועידנים. תפישת הזמן הרציפה,
הליניארית, התהליכית, שאותה אנו מזהים עם עבודתו של ההיסטוריון, נעדרת

הפרספקטיבה,–מכתיבתם. ה"עבר" המתואר בספריהם הוא העבר המיידי, נטול

המטופל בימינו על ידי עיתונאים.
התנ"ך היסטורי לאין ערוך יותר מכתביהם של הרודוטוס ותוקידידס, אך

 אין לבלבל בין כתיבה היסטורית לבין כתיבת היסטוריה.—כפי שאמרנו 

התנ"ך הוא ספרות ולא ספר היסטוריה, משום שהוא אינו עוסק בעובדות
אלא בערכים. ספר היסטוריה נועד להשכיל את הקורא; התנ"ך נועד לחנך.

עבר; התנ"ך נועד לעצב עתיד. ספר–ספר היסטוריה נועד לשחזר פיסת

 בראוי. אין פירושו של דבר שהתנ"ך מסלף—היסטוריה דן במצוי; התנ"ך 
או ממציא את העבר; ייתכן שהמבול, עקידת יצחק, יציאת מצרים ומעמד

הר סיני התרחשו בפועל, וייתכן שלא התרחשו; אם אכן התרחשו, ספק אם

 שאינם נסבלים כאשר—התרחשו באופן המתואר בתנ"ך; אבל ספקות אלו 
 אינם גורעים מאומה מערכו של הסיפור המקראי.—לפנינו ספר היסטוריה 

עצם העובדה שהתנ"ך נפתח בדיווח על "אירועים" מיתיים שאינם מציעים

עצמם כלל לאישוש אמפירי (בריאת העולם, סיפור גן העדן, קין והבל,
הנפילים), וש"אירועים" אלה נשזרים על אותו חוט עלילתי שעליו מושחלים,

ריאליים (הפילוג בין יהודה וישראל, כיבוש–בהמשך, אירועים היסטוריים

ירושלים בידי נבוכדנצר או הצהרת כורש), מכריזה במופגן על כך שהמישור
המשמעות של הסיפור. אין זה בלתי סביר–העובדתי, התיעודי, איננו מישור

שאירועים רבים הזרועים על פני רצף הסיפור מתעדים באופן מהימן

 השלם—התרחשויות מסוימות שפקדו את עם ישראל; אבל הרצף עצמו 
 אינו אמת היסטורית, כשם שאיננו—הסיפורי שבו משובצות סצנות אלו 

— כתכליתה של כל יצירת אמנות —שקר; הוא בדיון ספרותי, שתכליתו 

איננה אינפורמטיבית אלא רוחנית, ערכית, אסתטית ורגשית. גם אם יש
 כאל מסמך היסטורי, לא— או אל קטעים מתוכו —הניגשים אל התנ"ך 

ההיסטוריה המפעמת בו,–ה"עובדות" הכלולות בו הן המקנות לנו את תחושת

הזמן הליניארית של הסיפור.–אלא פרישת
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"אמת" של ההיסטוריון היא תמיד אמת חלקית, מוגבלת. אם היהה
ההיסטוריון עצמו עד לאירוע, כפי שהיו תוקידידס, קסנופון או יוספוס

פלאביוס, הרי שאין הוא יודע אלא צד אחד של התמונה. ואם לא נכח באירוע

האמור אלא ניזון מעדויות של אנשים חיים, של צאצאיהם או של המסמכים
שנותרו אחריהם, לעולם לא יוכל להרכיב עד תום את הפאזל; בנקודה כלשהי

באיסוף החומר יגלה בהכרח, לדאבונו, שהממצאים לא רק שאינם עונים על

כל התהיות, אלא, אדרבה, סותרים זה את זה, מסבכים את התמונה ומוסיפים
תהיות בלתי פתירות, כבכל ראשומון אנושי. היסטוריון הגון הוא זה המודע

למגבלות ידיעתו, למגבלות נגישותו אל העבר ולמגבלות המהימנות של

המסמכים, השמועות, המסורות והראיות שנערמו על שולחנו. והיסטוריון הגון
אינו רק מודע למגבלות ידיעתו, אלא גם מודה בהן בספרו, חולק אותן עם

15הקורא, מבהיר עד היכן הוא יודע ומהיכן הוא יכול רק לנחש.

יודע. הוא יודע איך נברא העולם ומי ברא–ואילו המספר המקראי הוא כל
אותו, הוא יודע איך ומדוע נבראו האדם, השכל, המין והבושה, איך ומדוע

נוצרו התרבויות והשפות, איך ומדוע נשטף העולם במבול ואיך ניצלו החיים
מכליה באותו אירוע קדמון. כשהוא מדווח על התרחשויות משפחתיות,

חברתיות, מדיניות או צבאיות, הוא יודע לא רק מה שגיבוריו עשו או אמרו,

–אלא גם מה הם חשבו והרגישו. כשהוא מדווח על אירועים שהתרחשו בו
זמנית במקומות מרוחקים, הוא יודע באותה מידה של פרטנות מה התרחש

בכולם. והוא מוסר לנו כל זאת לא כ"השערות", "סברות" או "היקשים

 אלא כעובדות— כפי שעושה תוקידידס כמתחייב ממלאכתו —הגיוניים" 
סיפוריות שאין לערער אחריהן.

יודע" אינו חזק דיו עבור הידיעה הטוטלית של–למעשה, המונח "כל

יודע" משמש בדרך כלל לאפיון המספר ברומנים–המספר המקראי. המונח "כל
עשרה, כניגודו של המספר–עשרה והתשע–ריאליסטיים בנוסח המאות השמונה

במתכוון המאפיין את רוב יצירות הפרוזה במאה העשרים; אלא–המוגבל

עשרה–יודע" של הרומנים הריאליסטיים מן המאה התשע–שהמספר ה"כל
"יודע" הרבה פחות מש"יודע" המספר המקראי; תפישת העולם הריאליסטית,

והפואטיקה הנובעת ממנה, מגבילות את ידיעתו של המספר בנוסח המאה
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עשרה למה שכל אדם סביר יכול לדעת או לשער; הריאליזם הוא–התשע
אמפירי; כל מה שעשוי לחרוג מידיעותינו האמפיריות על המציאות, מצוי

16מחוץ לגבולות ידיעתו של המספר הריאליסטי.

מה שמסופר בתנ"ך, פורץ כמעט ללא הרף את גבולות הידיעה והמציאות
של הריאליזם. בצד האירועים ה"נורמליים", המתקבלים על הדעת, יש בתנ"ך

די נסים, מלאכים ושיבושים של סדרי הטבע כדי שהספר ייחשב כפנטסיה

טבעיים אלה בסיפורו–פרועה. אבל המספר המקראי מצליח לשזור אירועים אל
נורמלי–מבלי לאבד את אמינותו בעינינו. הוא מספר על הנורמלי והפארא

באותה דרך עניינית, דיווחית, המעוררת בקורא את הרושם המוחץ שהטקסט

 איננו מעשייה המצוצה מן האצבע אלא— על כל הפלאי שבו —שלפניו 
סיפור "אמיתי".

ריאליסטי?–איך נוצר אפקט של "אמת היסטורית" בטקסט עד כדי כך לא

כדי להבין זאת, נניח לרגע שהמקרא היה נכתב בגוף ראשון. "בראשית בראתי
את השמים ואת הארץ" וכולי. האם היינו מאמינים לטקסט כזה? האם היינו

מתייחסים אליו ברצינות? ברור שלא. מדוע? מפני שאם המספר הוא גם

יכול: "אני, שבראתי את העולם,–יודע אלא גם כל–הבורא, הרי שהוא לא רק כל
יכול אינו מוסיף לאמינות הסיפור–בראתי, בלאו הכי, גם טקסט זה". מספר כל

יכול" פירושו:–אלא מחליש אותה או אף מאבד אותה לגמרי, שהרי "מספר כל

מספר בעל חופש מלא של המצאה. טקסט המכריז על עצמו "אני המצאה",
17מכריז בכך שאין לו כל טענת אמת.

אפילו ההיסטוריון נוטל לעצמו מדי פעם, לעתים בלית ברירה, מידה

כלשהי של חירות המצאה שבלעדיה לא יוכל למלא את ה"חורים" הרבים
ברצף ההתרחשות המסופרת; וגם כאשר העובדות מונחות לפניו ואין נדרשת

ממנו המצאה עתירת דמיון של הפרטים, עדיין עצם התייחסותו הפרשנית

והשיפוטית אל הנתונים היא חסרת כל משקל עובדתי וכולה בגדר ניחושים,
השערות והיקשים פרטיים; כלומר, כשההיסטוריון אינו ממציא את הנתונים,

הוא לפחות ממציא את משמעויותיהם. המספר המקראי, לעומת זאת, פורש

בפנינו את הפרטים המסופרים ואת משמעויותיהם כנתונים אובייקטיביים;
כעובדות שאין לו כל מעורבות בהיותן כפי שהנן. המספר כאילו מכריז בכל

מילה ומילה לאורך התנ"ך: "זה קרה כך". בלי השערות, בלי הסתייגויות, בלי

פרשנויות. המספר המקראי הוא, לפיכך, המספר הסמכותי ביותר בתולדות
יודע בדרגה שלא הושגה מעולם קודם לכן או לאחר–הספרות: מספר שהנו כל
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מכן; מספר שידיעתו חורגת מגבולות הידיעה האנושית, ויחד עם זאת הוא
18מהימנות של "מתעד" שאינו בודה כלום, לכאורה.–בעל תביעת

,לבגומ לוק אוה יטרפ לוק .יטרפ לוק תויהל לוכי וניא יתוכמס הכ רפסמ

ילבמ ןושאר ףוגב ארקמה–רפסמכ שמשל לוכי וניא םיהולא וליפא ,וניארש יפכו
ומכ תכל קיחרמו זעונ ,אלפומ "עדימ" .רופיסה תונימא תא עקעקי רבדהש

רסמיי םא קר ארוקה ידי לע תוניצרב לבקתהל לוכי ,ך"נתה ךרואל רסמנה הז

.תיטרפ תיפצת תדוקנ לש היגייסמ רוטפה ,ילאנוסרפמיא רפסמ לש ומעטמ
יודע" שבו אנו נתקלים, בדרך כלל, ברומן אירופי מן המאה–המספר ה"כל

עשרה, הוא מספר פרסונאלי מאוד בהשוואה למספר–עשרה או התשע–השמונה

 התערבותו הפרשנית של המספר—המקראי. יש לכך שתי סיבות: האחת 
 הסגנון הלשוני האישי שהמחבר שם בפיו. זהו—במהלך הסיפור; השנייה 

מספר המביע את דעתו בכל הזדמנות, מסביר לנו את ההתרחשויות, את

רגשותיהן של הדמויות ואת מניעיהן, ומנצל את הבמה להפרחת אמרות כנף,
 לנטייה זו להבלטה עצמית אין19אבחנות, הגיגים ורשמים של "איש העולם".

זכר בתנ"ך. המספר המקראי אינו אומר או מסביר לנו מאומה מטוב עד רע,

ולעולם אינו מתפלסף; הוא מראה לנו את סצנות ההתרחשות ואת תנועת
הדמויות, משמיע לנו את הדיאלוגים ומניח לנו לשפוט, להעריך, לפרש ולנחש

את משמעותם של האירועים ואת משמעותו הכוללת של הסיפור.

,רבולפ זאמ רקיעב ,הרשע–עשתה האמה לש הזורפה :ינושלה ןונגסל רשאבו
ותוידוחיי תדימ 02;ידוחיי ,יטרפ רפסמ–לוק שוביגל תשקיע הריתחב תנייפאתמ

םייזכרמה םינוירטירקה דחאל הרשע–עשתה האמב הכפה רפסמה לוקה לש

ןונגס ןיא ,תאז תמועל ,יארקמה רפסמל .תרופיס תריצי לש התמר תעיבקל
לבא ;תילנויצקנופ–תינקת הביתכ לש תוקצומ תומרונ ך"נתל שיש רורב .ישיא

ךשוממה ךילהתב וטקולש םיילאוטסקט םלג ירמוחמ גורא יארקמה טסקטה

12,תוריש ,ןיסחוי תונליא ,םיסותימ ידירש :ותכירעו ויופינ ,ובוציע ,ושוביג לש

לכ לש םנונגס :ןונגסה לש דובירו רוזיב םירצוי הלא לכ .ילוכו תוברק ירואית

בלשמה ,םיבר תורוד לש ןונגס ;ישיא ןפואב םהמ דחא ףא לשו לארשי–ינב

.םינש תואמ ךשמב ובצועש םייביטרוגיפו םייטמוידיא ,םייריבחת ןושל יסופד
ןונגס לע רותיו ךות םהלש םינמורה תא סמיי'ג וא לוגוג ,רבולפ ובתכ וליא םג

ויה אל זא םג — םנמז–תב תונותיעה לש תוינונגסה תומרונה ץומיאו ישיא

תומרונ ליכמה ,יארקמה טסקטה לש תוילאנוסרפמיאה תגרד תא םיגישמ
.הלוכ ברעמה תוברת לש הימימ לפונ וניאש םינש חווט תוסכמה תוינונגס
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האימפרסונאליות של המספר המקראי עולה גם על האימפרסונאליות
היחסית של ההיסטוריון. ההיסטוריון מנכיח את עצמו, בדומה למספר בנוסח

עשרה, על ידי שפע ההערות הפרשניות, השיפוטיות–המאה התשע

משמעות.–והספקולטיביות שבעזרתן הוא מאגד את המידע שבידו למכלול בר
בנוסף לכך, להווי ידוע שההיסטוריון אינו כותב "תוכן" גולמי אלא שוקד

בדקדקנות שאינה נופלת מזו של מחבר הרומנים על ליטוש סגנונו, ביודעו

ששום תוכן היסטורי, מרתק כשלעצמו ככל שיהא, לא יזכה בקוראים אם
22לא יסופר ביד אמן.

 הוא ניגודו—שכבתי –דורי, רב– אותו "קול" עממי, רב—המספר המקראי 

23הגמור של הביטוי האישי, העומד בראש סולם הערכים של אמנות המערב.

אימפרסונאליות מקראית זו מועצמת שבעתיים מתוקף האנונימיות של מחבר

 אנונימיות אשר תהא זו טעות להחשיבה כסתם קונבנציה של—התנ"ך 

ספרות העת העתיקה. זו הייתה הכרעה תרבותית. אצל היוונים, שתפשו את
הכתיבה כהצטיינות אישית של גאונים הכותבים לשם הנצחת שמם, אין זכר

 תרבות המערב ירשה מיוון את התשוקה לתהילת24לכתיבה אנונימית כזאת.

עולם פרטית. האנונימיות של אמנות ימי הביניים, בהיותה ביטוי של הנצרות,
היא תולדה עקיפה של התרבות העברית. מאז הרנסנס נזנח האתוס האנונימי,

רומי חזר ואומץ כאתוס–נוצרי, והאינדיבידואליזם היווני–האימפרסונאלי, היהודי

25של האמנות והספרות.

‰

 עם ישראל": זהו הרושם שהתנ"ך מבקש,—י כתב את התנ"ך? מ"
ומצליח, ליצור. תהא מה שתהא דרך ההיווצרות הממשית של

 התוצר הסופי, הנתון לפנינו, מגיש לנו את עצמו כיצירה—הטקסט הזה 

 משום—"עממית": סיפור שנכתב מהעם, אל העם, על העם. מהעם 
שהאנונימיות של המחבר מעודדת אותנו לשחזר את ה"מחבר" כציבור העממי,

 משום—או, לפחות, כסקטור המקצועי של הסופרים מקרב העם; אל העם 

שהחטיבות המרכזיות בקורפוס המקראי, בעיקר התורה והנבואה, פונות
 משום שכמעט כל—ישירות אל עם ישראל, כנמען מוגדר; ועל העם 
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עד שיבת ציון, עוסק בקורות העם: הקורפוס המקראי, מסיפורי האבות
בהיווצרותו, במלחמותיו, בהישגיו ובמפלותיו.

הנמען העממי של התנ"ך מנוגד לנמען הפרטי, "הקורא" שאליו פונה

ספרות המערב. התנ"ך אינו פונה אל קורא אלא אל קהל, אל ציבור, אל עם.
 הסצנה של מתן תורה בהר סיני ממחישה26"וכל העם רואים את הקולות":

את סוג התקשורת של הטקסט כולו, כמסר פומבי הממוען אל ציבור

 אם יש משהו זר לרוח ספרות המערב, שטיפחה את האינטימיות27מאזינים.
28של אקט הקריאה, הרי זו הפומביות של הסיפור המקראי.

םייטסילאודיבידניאה םינכתל םידגונמ ך"נתה לש םיימואלה םינכתה םג

םהיתובקעבו — םיירמוהה םיסופאה .דקמתהל ברעמה תורפס הרחב םהבש
רשא םיגירח םירוביגב אלא םעב םיקסוע םניא — םייאנותאה תוזחמה םג

–ודיבידניאה הפקשהה ."םתלודג" לש תיתוהמ הנוכת איה תרהזמה םתודידב

לש ותרמאב יתיצמת חוסינל התכזש ,םינוויה לש ,תירטנצופורתנאה ,תיטסילא
ותאירק לש רומגה הכופיה איה — "םירבדה לכ תדימ אוה םדאה" — סרוגטורפ

92."אוה בשחנ המב יכ ,ופאב המשנ רשא םדאה ןמ םכל ולדח" :והיעשי לש

–סיפור מגדל בבל מדגים עד כמה עוין המקרא את יוהרתם של האנתרו
 הן עלילותיו של גלגמש,˘ÚÏÈÏÂ˙ ‚Ï‚Óפוצנטרים המבקשים להאדיר את שמם. 

‰‡Â„ÈÒÈ‡‰ ;כשמה כן היא, מספרת על אינדיבידואל ששמו אודיסיאוס ,‡ËÈ‚Â‰

 והוא— באלקטרה ‰¯Ï˜Ë‡ באדיפוס המלך, ÈÙÂÒ ‰ÓÏÍ„‡עוסקת באנטיגונה, 
 אשר הגיעה במאה30הדין ברבות כל כך מן היצירות של ספרות המערב,

 ספר שמואל, לעומת זאת, אינו מוקדש31העשרים לשיאים של חיטוט עצמי.

לשמואל הנביא; שמואל הוא רק אחד מגיבוריו של הספר הזה, ולאו דווקא
המרכזי שבהם (מבחינה כמותית ועניינית, דמותו של דוד מרכזית יותר ללא

אינו בשום פנים ספר על יהושע בן נון, אלא ספר על ספק); ספר יהושע

כיבוש הארץ על ידי עם ישראל; וספרי עזרא ונחמיה אינם עוסקים באישיותם
של עזרא ונחמיה ובגורלם האישי, אלא בשיבת ציון מגלות בבל ובשיקומו

ישראל.–הרוחני והחומרי של היישוב היהודי בארץ

הילוח אלא הנניא ,אהתש לככ המישרמו תידוחיי ,ך"נתב תישונא תומד לכ
הנניא ארקמה ךרואל ונינפב תשרפנה היפרגויבה .הכוראה תימואלה תלשלשב

לע ונל רפוסמ הליחת 23.םע לש היפרגויב אלא והשלכ םדא לש היפרגויב

רפס תליחת לש "הירוטסיה–הרפ"ה יקרפב םעה לש ותדלוהל וכילוהש תוביסנה
ינב תדירי דע םהרבא ידודנמ ,םעה לש ותודלי לע רפוסמ ךכ רחא Æתישארב

ןתמו םירצמ תאיציב םעה לש "הכינחה סקט" לע — ךכ רחא .המיירצמ בקעי
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לעו ,ץראה שוביכ םע תילאירוטירטה "ותורגבתה" לע — ךכ רחאו ,הרות
םייטרפה םירופיסה .תיזוכיר הכולמל יטבש הנבממ רבעמב תיטילופה "ותורגב"

ןועגישה לע ,םתוי לש תודרשיהה לע ,ףסוי לש הריירקה לע ,קחצי תדיקע לע

םיקרפ אלא םניא יכדרמ לש סיסכתה לע וא אוהי לש םילוסיחה לע ,לואש לש
דחא לכ ץבושמ ובש בשוחמה יותיעהו — ףצרב םצוביש .לודגה דחאה רופיסב

33.םתועמשמ תא םייאמצעה םירופיסל םיקינעמה םה — םהמ

אין זו תפישה קולקטיביסטית, הממעיטה מחשיבותו של הפרט.
 שאת גלגוליו לאורך ההיסטוריה אנו מוצאים במשטרים—הקולקטיביזם 

 איננו—הרודניים השונים ממצרים ומסופוטמיה ועד לבולשביזם והנאציזם 

מייחס כל ייחוד לאדם הפרטי (זולת הרודן, כמובן). הקולקטיביזם תופש את
כל האנשים החיים במסגרתו כ"כוח אדם" מופשט; אין כל משמעות להבדלים

באופי, בכשרון או בדעות בין מרכיביו של "כוח אדם" זה. ואילו התנ"ך מספר

על שורה של דמויות מיוחדות במינן, שכל אחת מהן היא תופעה אנושית
עשר–פעמית. ההבדלים בין שלושת האבות, בין ארבע האמהות, בין שנים–חד

בני יעקב או בין שאול, דוד ושלמה, הם אחד ממאפייניו הבולטים של הסיפור

המקראי. אבל דמויות אינדיבידואליות אלו אינן דמויות של אינדיבידואליסטים,
אלא של אנשים (מיוחדים מאוד, אכן) המסורים בכל מאודם לקולקטיב

לאומי. החתירה להגשמת צרכיו של קולקטיב זה היא המעניקה–השבטי

משמעות ומטרה לשאפתנותם כיחידים. קיומם כפרטים אינו נתפש בעיניהם
כתכלית לעצמו; מימוש הפוטנציאל האישי שלהם אינו אמביציה אנוכית אלא

 ובדיוק משום כך הם מממשים פוטנציאל— או, בפשטות, אחריות —שליחות 

עוצמה. התנ"ך מראה לנו כיצד אמור הפרט להצטיין–זה בדבקות עקבית ורבת
—על פי דרכו ולתרום את חלקו הייחודי למען מטרה משותפת: יוסף 

 הייעוד34 כשליט;— כמצביא, שלמה — כמחוקק, יהושע —כפוליטיקאי, משה 

 אינו אמור35אישי, של יצירת "ממלכת כהנים וגוי קדוש",–הכללי, הלא
להתממש על ידי דיכוי אישיותו של הפרט, אלא, להפך, על ידי הידרשות

 לא—לאישיותו הסגולית והפקת המיטב ממנה. השליחות האחראית 

 היא המאפשרת לאישיותו של הפרט להוציא לפועל—ההתבדלות האנוכית 
את הגנוז בה. לבנות ולהיבנות.

–שליחות היא סוג של עשייה. של פעולה רצונית. את התכנים ההיסטוריים

שליחות, אפשר לספר רק–לאומיים של התנ"ך, המגולמים בדמויות חדורות
על ידי דיווח שוטף על מעשיהן של דמויות אלו. הסיפורת המקראית היא,

לכן, סיפורת פעולה.
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תנ"ך אינו מתאר. הוא מספר. הוא אינו תופש את המציאות כמכלולה
של עצמים במרחב, אלא כסדרה של פעולות בזמן. נתבונן, למשל,

בשטף הפעלתני הפותח את סיפור יהודה ותמר:

.הריח ומשו ימלדע שיא דע טיו ויחא תאמ הדוהי דריו איהה תעב יהיו

דלתו רהתו .הילא אביו החקיו עוש ומשו ינענכ שיא תב הדוהי םש אריו

ףסֹתו .ןנוא ומש תא ארקתו ןב דלתו דוע רהתו .רע ומש תא ארקיו ןב

הדוהי חקיו .ותֹא התדלב ביזכב היהו הלש ומש תא ארקתו ןב דלתו דוע

.'ה והתמיו 'ה יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו .רמת המשו ורוכב רעל השא

עדיו .ךיחאל ערז םקהו התֹא םביו ךיחא תשא לא אֹּב ןנואל הדוהי רמאיו

יתלבל הצרא תחשו ויחא תשא לא אב םא היהו ערזה היהי ול אל יכ ןנוא

63.ותֹא םג תמיו השע רשא 'ה יניעב עריו .ויחאל ערז ןתנ

"וירד", "ויט", "וירא", "ויקחה", "ויבא", "ותהר ותלד", "ותקרא": הפעלים הם
כמעט כל מה שיש לנו כאן. אתר ההתרחשות, עדולם, אינו מתואר כלל, וגם

לא האוהלים שביניהם נעה ההתרחשות. איננו יודעים אם הדברים מתרחשים

ביום או בלילה, בקיץ או בחורף. אין תיאור גופני או נפשי של הדמויות.
החדירה היחידה של המספר לנפשה של דמות ("וידע אונן") אינה אפיון של

דמות זו, אלא הערה הדרושה לשרשור הפעולה. וכאשר המספר עובר מדיווח

א אל אשת אחיך" וכו'),ֹעל פעולה לדיווח על דיבור ("ויאמר יהודה לאונן ּב
הרי שגם הדיבור איננו אלא סוג של פעולה: כשדמות מקראית מדברת, היא

אינה מפטפטת אלא מקדמת את הסיטואציה.

בלעדי של–הייצוג הכמעט–יתרה מזאת, ההתמקדות בפעולה כמושא
המציאות אינה זוכה במקרא לתיאור פרטני, אלא רק לציון של עצם ביצוע

הפעולה. החסכנות הקיצונית של לשון המקרא מאפשרת למספר לדחוס

שלבים, שאילו עובד לסרט קולנוע,–למילה אחת ("ויקחה") רצף פעולות רב
היה תופש דקות רבות של זמן מסך. שנים על שנים, חיים שלמים של

חלק מהדמויות, נדחסים לעשרה פסוקים קצרים ויבשים. יש כאן די חומר

 של אייסכילוס או רומן‰Â¯ÒËÈ‡דרמטי כדי לפרנס מחזור טרגדיות בנוסח ה
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פסיכולוגי עב כרס; אבל המספר המקראי מוסר את העיקר ורק את–חברתי
העיקר: מה קרה, ומה קרה כתוצאה ממה שקרה.

 שאין— ובעקבותיו, בספרות המערב כולה —אין דמות אצל הומרוס 

לה אפיון גופני או נפשי, בין שהאפיון הכרחי לעלילה ובין שהוא עומד בזכות
עצמו, כנורמה תיאורית שאינה זקוקה לצידוק. ואילו בתנ"ך, אין כמעט אף

פעם אפיון ישיר (תיאור) של הדמויות. פעולותיה של דמות מקראית הן

 אם נמסר לנו שעשו שעיר, שגליית37 חד הן.—האפיון שלה; הדמות ופעולתה 
שבע יפה, לא בא מידע–שיער או שבת–ענק, שעגלון שמן, ששמשון מגודל

זה לשם קונקרטיזציה תיאורית של דמויות אלו, אלא לשם הפעולה שבה הן

–משתתפות; ממדי גופו של גליית, מחלפותיו של שמשון או יופייה של בת
שבע הם גורמים עלילתיים; לא בזכות עצמם, מתוך חדוות תיאור לשמה,

38אלא בגין תרומתם ההכרחית לרצף הפעולה, טורח המספר לציינם.

הפואטיקה המקראית של סיפורת פעולה, שתשמור על צביונה כסיפורת
פעולה גם בתחנות הבאות של הסיפורת העברית, כפי שנראה בהמשך, היא,

 כשמו—נטורליסטית. הנטורליזם הוא פגני. הנטורליזם –אפוא, פואטיקה אנטי

 פירושו תפישת המציאות כ"טבע", לא כהיסטוריה; אם המציאות—כן הוא 
היא "טבע", הרי שהיא מושא לתיאור, לא מושא לסיפור. "טבע הדברים" זוכה

39 לתיאור פסיכולוגי.—בכתיבה הנטורליסטית לתיאור פלסטי, ו"טבע האדם" 

 ה"מימזיס" שאליו חותרת הסיפורת—ייצוג המציאות הנטורליסטי 
 פירושו ייצוג פני השטח של המציאות הגלויה לחושים, על—המערבית 

מראותיה, קולותיה, טעמיה, ריחותיה ורקמתה החומרית הניתנת למישוש.

מכאן החושניות של צורת כתיבה זו, הנעדרת מן המקרא.
דרמטי כייצוג של פעולה,–אפילו אריסטו, המגדיר את המימזיס הסיפורי

ולא ייצוג של אובייקטים או של אופי, עושה זאת, בסופו של דבר, מתוך

עמדה נטורליסטית; שכן תכלית ה"מימזיס" הסיפורי, בעיני אריסטו, היא

םייושעש םירבדה גוס תא אלא ,)ורקש םירבדה( תודבועה תא אל רפסל

04.חרכהה וא תורבתסהה יפל םיירשפאה תוערואמה תא רמולכ ,תורקל

הווי אומר, מושא המימזיס הסופי, לפי אריסטו, איננו מאורע כלשהו, אלא
חוק הטבע המכתיב מהו מאורע אפשרי "לפי ההסתברות או ההכרח". מחבר

הטרגדיה אינו אמור לחקות את פריטי הטבע, אבל הוא אמור, לדעת אריסטו,

לחקות את עקרון הפעולה של הטבע; אמנם אין זה חיקוי של פרטים אלא
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של מהות, אבל המניע לחיקוי זה אינו שונה מן המניע הנטורליסטי של
 פענוח חוקי הטבע:—הפילוסופיה 

הדבכנ רתויו תיפוסוליפ רתוי איה ]הידגרטה ,רמולכ[ הרישה ךכ םושמ

וליאו ,םייללכ םיניינע רקיעב תרפסמ הרישה יכ ;הירוטסיהה ןמ

14.םייטרפ םיניינע — הירוטסיהה

התנ"ך, לפי הגדרה זו, איננו פילוסופי כלל, שהרי אין בו אלא "עניינים

אפשר להכליל מהם מאומה בדבר–פרטיים", עובדתיים, קונטינגנטיים, שאי

"הכרח" או "הסתברות". אדרבה, מרבית האירועים הבולטים המסופרים בתנ"ך,
 ברוב המקרים הם—לא זו בלבד שאינם "הכרחיים" מבחינת חוקי הטבע 

אף בלתי "סבירים" בעליל. הניגוד בין האתוס היווני, הפילוסופי, המדעי,

הנטורליסטי, לבין האתוס העברי, הסיפורי, ההיסטורי, מזדקר לעינינו, במשפט
נטורליסטית של התנ"ך–זה של אריסטו, במלוא חדותו. הפואטיקה האנטי

מתגלה, לאור זה, כתכונה שאין לראותה כמוגבלות אמנותית בהשוואה ליכולת

התיאור המופגנת בספרות המערב מהומרוס ואילך, אלא כהכרעה אמנותית
42המבטאת את השקפת העולם העברית.

השקפת עולם עברית זו, שהתנ"ך הוא חלוץ מימושיה הפואטיים, מונחת

גם ביסודה של הסיפורת העברית שנכתבה אחריו.

Ê

תנ"ך איננו "ספר". הוא קורפוס, אנתולוגיה, קנון, מפעל כינוס. "תורה,ה

נביאים וכתובים" הם שלושים וחמישה טקסטים שונים שקובצו

 גבולותיו של התנ"ך וארגונו הפנימי נקבעו באופן מוסדי, אידיאולוגי,43יחדיו.
פוליטי, בעיתוי היסטורי מסוים. התנ"ך איננו מכלול ממצה של הספרות

העברית הקדומה, ואף לא של הספרות העברית שנוצרה באותו דור שבו הוא

נערך ונחתם. התנ"ך הוא מבחר. מתוקף היותו אנתולוגיה, הוא מעודד את
הפואטיקה הממומשים בו.–המשך היצירה הספרותית העברית לאור עקרונות

— על ידי קנוניזציה —הוא טקסט פתוח: טקסט שסוגר עידן ספרותי אחד 

 כדי—לא כדי לסגור את יצירת הספרות העברית מכאן והלאה, אלא להפך 
לעודד אותנו להמשיך וליצור ספרות עברית שתנבע מאותו קנון.
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מקראית" המתעלמת מכל–בדיוק משום כך אין לקבל את העמדה ה"ניאו
מקראית" חוטאת לא רק– העמדה ה"ניאו44מה שנכתב אחרי התנ"ך, בגולה.

מקראית אלא גם לתנ"ך עצמו, מפני שהיא מחמיצה–לספרות העברית הפוסט

את מהותו כקנון המורה דרך לספרות שלאחריו. התנ"ך הוא תחנת המוצא
לרצף הסיפורת העברית. במשך אלפי שנות קיומה הדינמי, ביטאה היהדות

את עיקרי חייה ואמונתה בסיפורת. היא עשתה זאת בתלמוד, בקבלה,

במעשיות העממיות ובסיפורת החסידית. וכסיפורת יש לה, למן התנ"ך ואילך,
הפרוזה העולמי וקובעים את כיווני–מאפיינים המייחדים אותה בנוף

התפתחותה.

לאומית–פעולה היסטורית–הגדרנו, אם כן, את הפואטיקה העברית כסיפורת
ועמדנו על מימושה בתנ"ך; הבה ניטול כעת אגדה מאגדות חז"ל ונבחן כיצד

ממומשת בה פואטיקה זו.

,וידי יתשמ םדיג ,ויניע יתשמ אמוס היהש וז םג שיא םוחנ לע וילע ורמא

ותטימ ילגרו עוער תיבב לטומ היהו ,ןיחש אלמ ופוג לכו ,וילגר יתשמ עטיק

ותטימ התייה תחא םעפ .םילמנ וילע ולעי אלש ידכ םימ לש ןילפסב ןיחנומ

תא תונפל ךכ רחאו ותטימ תונפל וידימלת ושקיב .עוער תיבב תחנומ

חטבומש ,יתטימ תא ונפ ךכ רחאו םילכה תא ונפ ,יינב :םהל רמא .םילכה

וניפ ךכ רחאו םילכה תא וניפ .לפונ תיבה ןיא — תיבב ינאש ןמז לכ םכל

רומג קידצש רחאמ יכו !יבר :וידימלת ול ורמא .תיבה לפנו ,ותטימ תא

תחא םעפש .ימצעל יתמרג ינא ,יינב :םהל רמא ?ךכ ךל התלע המל ,התא

לש דחא ,םירומח 'ג ]אשמ[ יושמ ימע היהו ,ימח תיבל ךרדב ךלהמ יתייה

,ךרדב יל דמעו דחא ינע אב .םידגמ ינימ לש דחאו התשמ לש דחאו לכאמ

אל .רומחה ןמ קורפאש דע ןתמה :ול יתרמא .ינסנרפ ,יבר :יל רמאו

,וינפ לע יתלפנו יתכלה .ותמשנ התציש דע רומחה ןמ קורפל יתקפסה

— ךידי לע וסח אלש יידי ,ומוסי — ךיניע לע וסח אלש יניע :יתרמאו

דע יתעד הררקתנ אלו .ועטקתי — ךילגר לע וסח אלש ילגר ,ומדגתי

רמא !ךכב ךוניארש ונל יוא :ול ורמא .ןיחש אלמ אהי יפוג לכ :יתרמאש

54.ךכב ינותיאר אל םא יל יוא :םהל

מושגי, חז"ל מדברים בסיפורים.–במקום לבטא את השקפותיהם באופן עיוני

הסיפור על הקללה שהטיל נחום איש גמזו בגופו איננו אילוסטרציה של
"טענה" כלשהי, שהרי מה טעם להגישו כסיפור, אם אפשר לנסחו כאמירה

ישירה. יתרה מזאת: גם בתוך הסיפור עצמו, כאשר תלמידיו של נחום מציגים
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שאלה המזמינה תשובה עיונית, עונה להם נחום בסיפור, המכיל, כמו סיפור
המסגרת, דיאלוג ופעולה, ללא שום הסבר עיוני. לא שאין תוכן לסיפור זה;

אפשר, כמובן, לחלץ ממנו "מסרים" רבים, הנוגעים למוסר, לקבלת ייסורים

ולכוחה המאגי של קללה; אבל לשווא נחפש בסיפור זה, או בשאר החטיבות
הסיפוריות של התלמוד, ניסוח ישיר, שיטתי, של האמונות והדעות שבהן

החזיקו חז"ל. את הפילוסופיה הם הניחו ליוונים ולמתייוונים כמו פילון.

במקום משנה סדורה, מובאים לפנינו סיפורים ועוד סיפורים.
הפואטיקה של סיפורים אלה, למרות ההבדלים הניכרים בינה לבין

הפואטיקה המקראית, שומרת על תווי ההיכר המרכזיים של הסיפורת העברית:

פעולה השועטת תמיד קדימה בחסכוניות מרוכזת. כמו–שוב, לפנינו סיפורת
בתנ"ך, הדיאלוגים המשובצים אינם אלא סוג נוסף של פעולה: הם מקדמים

את העלילה, לא מעכבים אותה. שוב, לפנינו סיפורת לאומית, הנמסרת מטעם

מספר אימפרסונאלי המבטא את הציבור ולא את אישיותו הפרטית ("אמרו
מציאות שאינו עוסק בתיאור–עליו על נחום איש גמזו"), ושוב, לפנינו ייצוג

נטורליסטי של דמויות, עצמים או אווירה, אלא במעשים בלבד, תוך–חושני

המחזת ההכרעות המוליכות אליהם והתוצאות הנגררות מהם.
כשם שמחברי התנ"ך בחרו שלא להתעלם מן המיתוסים הפגניים אלא

נטלו מיתוסים אלה והפכו את משמעותם על פיה, כך גם חז"ל לא ניסו

להכחיש את העולם ההלניסטי אלא נטלו ממנו אלמנטים רבים ושיבצו אותם
באגדותיהם תוך שינוי דרסטי במשמעותם. מנהגם של חז"ל להמשיל את

 להמשיל את—הקב"ה לקיסר היווני או הרומי במאות אגדות (ובהתאמה 

), מספק עדות46ו מצביאיו, נציביו ויועצי—"הפמליה של מעלה" לחצר הקיסר 
חותכת לממד הפולמוסי של סיפורת זו. אגדות חז"ל, כמו התנ"ך, לא נכתבו

בחלל תרבותי ריק, של גטו האוטם את עיניו ואוזניו מפני הנעשה סביבו

בתרבויות השכנות. עולה מהן, ללא ספק, היכרות עם מה שיש לשכנים
 היכרות הכרחית למי שמודע לאתגרים המעשירים, אבל גם לסכנות—להציע 

המרוששות, שמציבות תרבויות אלו לעתיד תרבותו שלו.
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Á

אגדות חז"ל מוליך נתיב הסיפורת העברית אל המעשייה העממית שלמ
ימי הביניים. המעשייה שלהלן, מקהילת סלוניקי, מדגימה היטב את

האסטרטגיה הפואטית של סיפורת זו.

לש ןטקה ונב אצמ .ושפנל ןקזה ויבא תא חנזש דחא רישע שיאב השעמ

:רישעה ול רמא .ויבאל רפיסו ךלהו ,רוקמ דעור אוהשכ ובס תא רישעה

ןקזל הננתו תיבה תניפב תחנומה תחא הייולבו העורק תרדא חק ,ינב"

."וימורעמ תא הב הסכיש

,הפצירה לע התוא שרפ ,ויבא לש ורצחל האיבה ,תרדאה תא דליה חקל

תרדאה תא רזוג לחהו ודיב םיירפסמ לטנ םיחרואהו תיבה–ינב לכ יניעלו

.םינשל

"?ינב ,השוע התאש הז המ" :ול רמאו רישעה המת

ינשה יצחה תאו ,ךיבאל תרדאה יצח תא תתל ינא הצור" :ןבה ול רמא

74."ךתנקז ימיל ,יריקי יבא ,ךל רומשא

מוסר פשוט, דידקטי, שאין בו אלא המחשת הדיבר–לכאורה, לפנינו סיפור
"כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך". אבל הסיפור הקצרצר הזה

מתגלה כמתוחכם מכדי שנעמידו על מוסר השכל שקוף. מקופלת בו אירוניה

המונעת מאיתנו להחליף את הסיפור ב"מסר" עיוני ישיר. ראשית, לא האב
מחנך כאן את בנו, אלא הבן הוא המחנך כאן את אביו, על ידי המעשה

המתריס של גזירת האדרת, ועובדה זו מעמידה את מצוות כיבוד האב על

ראשה. שנית, הסרקזם שבתשובתו של הבן ("את החצי השני אשמור לך,
אבי יקירי, לימי זקנתך"), הופך את הפרס המובטח בדיבר המקראי ("למען

יארכון ימיך") לעונש: מה בצע באריכות ימים, אם הזקנה היא דבר נורא.

בעייתית מבחינה מוסרית: במקום–ושלישית, התנהגותו של הילד איננה בלתי
לרוץ אל סבו הרועד מקור ולהביא לו את האדרת הנחוצה לו בדחיפות, מעדיף

הילד להישאר בבית ולהתעמת עם אביו, וסדר עדיפויות בעייתי זה אינו

 באופן— ובלאו הכי, אל הסיפור כולו —מאפשר לנו להתייחס אל הילד 
ערכי. ברור לנו במה עוסק הסיפור, אבל שאלת ה"מסר" נשארת פתוחה–חד

וטורדת, כיאה לסיפורים, בניגוד לטיעונים.
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, ממשיך בדרכו שלו את המורשת הסיפורית¯‰ÊÂ‰המופת של הקבלה, –ספר
שהונחלה מהתנ"ך לאגדות חז"ל ומאגדות חז"ל לסיפורת העממית של ימי

–את תוכני עולמו לא בדרך מושגיתÊÂ‰¯ 48‰הביניים. בדומה לחז"ל, פורש מחבר 

מדרשית, הנוטלת פסוקים מן המקורות ומעניקה–שיטתית אלא בדרך סיפורית
להם משמעות חדשה, שדבר ממנה לא נכח באותם פסוקים בהקשרם המקורי,

, פירושו¯‰ÊÂ‰סיפורית להצדיקה או להפריכה. לקבל את –ואין אפשרות חוץ

לקבל את הסיפור המסופר בו, על מסע הגילויים המיסטי של רבי שמעון
 ה"מערה",— ¯‰ÊÂ‰בר יוחאי ותשעת תלמידיו. למונחים החוזרים לאורך 

אפשר להמירם– אין מעמד מושגי; אי—ה"היכלות", ה"ניצוצות", ה"מסכים" 

במונחים אחרים, "ברורים" יותר; אלה סמלים פיגורטיביים, מטאפורות,
חזון. לקרוא אותם, פירושו לקרוא ספרות. הזוהר אינו מרצה לנו על–תמונות

ההארה המיסטית, אלא מספר לנו על התנסויות אישיות, קונקרטיות, בהארה

זו או בחתירה אליה, כפי שנחוו על ידי גיבורי סיפורו.

םאו ,הלילה ךשח — ךלנ םא" :ורמא .הלילה דרי םיכלוה ויהש ןמזב

."אוה דחפ — בשנ

אלו הרות ירבד םירמוא ויהו ובשיו .דחא ןליא תחת ובשי .ךרדהמ וטס

המירמו תחווצ התייהו םהינפל הרבעש ,תחא הלייא ואר הלילה יצחב .ונשי

זירכמש דחא לוק ועמש .ועזעדזהו יסוי יברו אייח יבר ומק .ועמש .הלוק

ינפל םכמצע ונימזה ,תומלוע .וררועתה ,םינשיה .ומוק ,םירעה" :רמואו

..."הטמ לשו הלעמ לש הלייא באוכ ,אצי לוק ירהש .םכינודא

אצויה לוקה אוה הז לוקו .שממ הלילה תוצח וישכע" :אייח יבר רמא

בוט המ .'תוליא ללוחי 'ה לוק' :בותככ .הטמ לשו הלעמ לש הלייא באוכו

94."תאז עומשל וניכזש ונקלח

ה"איילה" שעליה מסופר כאן, יכולה להתפרש הן כמטאפורה ל"שכינה" המצפה

לבועלה והן כמטאפורה ל"כנסת ישראל" המצפה לגואלה; המשמעות

לאומית קיימות שתיהן ב"איילה",–ארוטית והמשמעות המשיחית–המיסטית
מבלי לבטל את קיומה הליטרלי כחיה ריאלית, קונקרטית, "שעברה לפניהם

והייתה צווחת ומרימה קולה". הוא הדין גם בשאר נתוני המציאות הבונים

 הדרך, האילן, חצות הלילה, והקול המקים את הנרדמים—את הסיפור 
מרבצם; כל אחד מפריטים אלה טעון במשמעויות מיסטיות המוקנות לו

 לעולם אינו ממיר פריטים¯‰ÊÂ‰, אבל ¯‰ÊÂ‰מתוקף הופעותיו השונות לאורך 

סיפוריים אלה במושגים כלליים האמורים "להסביר" אותם. כבכל–קונקרטיים
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סיפורת, המשמעות טמונה בפרטים, לא בהכללה, שאילו התאפשרה, הייתה
50הופכת את הפרטים למיותרים.

 מן הסיפורת העברית שקדמה לה בכך¯‰ÊÂ‰ לכאורה, שונה הסיפורת של

שנעדר ממנה, כמדומה, הממד ההיסטורי; בשונה מסיפורי התנ"ך והתלמוד,
דמיון– אל מחוזות¯‰ÊÂ‰הנטועים בנסיבות היסטוריות ספציפיות, נוטל אותנו 

 ועם זאת, הממד ההיסטורי, הנעדר51זיהוי.–המנותקים מנסיבות קיום בנות

, מתקיים בו במישור אחר, על ידי השאיבה¯‰ÊÂהמציאות שב–אמנם מייצוג
 אינם אלא עיבודים של אגדות¯‰ÊÂ‰המתמדת מן המקורות. רבים מסיפורי 

ומדרשי חז"ל, וגם הסיפורים המקוריים יותר שבו אינם, בשום מקרה, מקוריים

 לא המוטיבים והדמויות שבהם. רבי שמעון בר—לגמרי; משמעותם חדשה 
, איננו מבוסס על דמותו ההיסטורית של התנא ההוא, אלא¯‰ÊÂ‰יוחאי, גיבור 

על האגדה התלמודית המספרת כיצד התחבא עם בנו אלעזר במערה מפני

אינו מספר שום פרק בהיסטוריה ¯‰ÊÂ‰ כלומר: למרות ש52הרומאים;
האקטואלית של עם ישראל, הוא מגיש את עצמו כחלק מהיסטוריה

אגדה מן המוכן, אלא ממציא–טקסטואלית. אלמלא כן, לא היה משתמש בגיבור

דמות גיבור משלו.

Ë

שלב הבא בהתפתחות הסיפורת העברית מוליך מקבלת האר"י במאהה
עשרה.–עשרה והתשע–עשרה אל החסידות של המאה השמונה–השש

תורת האר"י היא סיפור. יש בה, כפי שהועלתה על הכתב בידי תלמידי האר"י,

טאבול, עלילה חזקה, המתארת את בריאת–רבי חיים ויטאל ורבי יוסף אבן
 כסדרה של פעולות לתיקונו.—העולם כתאונה נוראה, ואת ההיסטוריה 

 "צמצום", "שבירה", "ירידת הניצוצות לתחום—המונחים הנקוטים בה 

 אינם—הקליפות", "חטא אדם הראשון", "חטאו של נוח", "חטא העגל" וכולי 
אלא הסצנות הדרמטיות המרכיבות עלילה זו. לא משנה תיאוסופית לפנינו,

אלא מיתוס המעניק פירוש סוגסטיבי להיסטוריה הקוסמית והאנושית.

מאתיים הקבצים של סיפורי החסידים, המכילים יחדיו אלפי סיפורים מפי
"תיקון" שההבדלים–הצדיקים ואודותיהם, פורשים מניפה מגוונת של עלילות

ביניהן נעוצים באישיותו הייחודית של כל אחד מגיבורי סיפורת זו:
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טוב, המגיד ממזריטש, הרבי מקוצק וכן הלאה. מן הזיקה ההדוקה–שם–הבעל
בין עלילתו של סיפור חסידי לבין האישיות של גיבורו עולה, שהחסידות,

חיים, היא סיפורית במהותה: בעיקרה, אין היא מערכת מושגית אלא–כתורת

עדות, בדיונית בדרגה כזאת או אחרת, אודות מעשיהם הספציפיים–מסירת
53של גיבורים ספציפיים.

,¯‰ÊÂ‰הסיפורת החסידית נטלה מכל הבא ליד: מאגדות חז"ל, מסיפורי 

יהודיות. היא לא בחלה בשום סיפור–עם יהודיות ולא–, ממעשיותÁÈ ‰‡¯¢È·˘מ
 כמקור ראוי לעיבוד.—של בוקצ'יו  Ó¯ÂÔ˜„ ויהא זה סיפור זימה מה—עלילה 

אדרבה: האתוס החסידי של "קידוש הסיפור" עודד את החסידים להשתמש

דווקא בסיפורים "טמאים" ככל האפשר, כדי לגאול אותם מטומאתם על ידי
הפיכתם לסיפורי צדיקים. ככל שגדולה טומאתו של הסיפור המשמש לעיבוד,

גדול יותר ה"תיקון" הנעשה בו על ידי שכתובו החסידי; ככל שעמוקה תהום

ה"קלקול", נוסקת לגבהים נישאים יותר ההתעלות המזככת. הסיפורת, שהפכה
בידי החסידים לזירת פעולה של "בירור הניצוצות מן הקליפות", שימשה אותם

 "מבעש"ט... כי ראש הדור54כאמצעי ראשון במעלה לשיקום המציאות הפגומה.

יוכל להעלות כל הדיבורים והסיפורים של אנשי דורו לקשר הגשמי ברוחני",
 ובהקדמה לספר55טוב;–שם–נאמר באחד בקובצי ה"שיחות" המיוחסות לבעל

המעשיות של רבי נחמן מברסלב כותב תלמידו, רבי נתן מנמירוב:

םירבדו הברה תורתסנ םהב שי .םירפסמ םלועהש תוישעמה ירופיסב

...ולבלבתנ םגו .הברה םהמ רסח יכ תוישעמה ולקלקתנש ךא .דאמ םיהובג

.דאמ םיהובג םימלענ םירבד .םלועה םירפסמש תוישעמהב שי תמאב לבא

היהשכ .םידוחי דחיל .השעמ רופיס ידי לע לוכי היה .ל"קוצז ט"שעבהו

ידי לע םתוא ןקתל רשפאב היה אלו .םינוילע תורונצ ולקלקתנש האור

65.השעמ רופיס ידי לע םדחימו םנקתמ היה .הליפת

 מאגית—מעולם קודם לכן, בתולדות היהדות, לא יוחסה משמעות כה רבה 
ובקבלת האר"י, ¯‰ÊÂ לעיסוק בסיפור סיפורים. בתנ"ך, בתלמוד, ב—ממש 

ביטאה הבחירה במדיום הסיפורי, במובלע, את השקפת העולם שמאחוריה;

בחסידות בוטאה בחירה זו במפורש. אי לכך, תהא זו טעות להתייחס אל
הסיפורת החסידית כאל שלב מדולדל של הסיפורת העברית. לתפוש את

הסיפורת העברית כמי שנולדה בהישג הספרותי הכביר של התנ"ך והידרדרה

בהדרגה, כביכול, עד לשפל החסידי של מעשיות בלתי מלוטשות הגנובות
ברישול ממקורות פחותי ערך, פירושו להחמיץ את הבנת התהליך הממושך
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ששיאו בסיפורת החסידית: מה שהחל, בתנ"ך, בעצם הבחירה במדיום הסיפורי,
הגיע בחסידות להשגבתו המוצהרת של המדיום הזה, וליישומה של השגבה

 ומילוי ה"משימה"—זו במבוע בלתי נלאה של סיפורת. הגדרת הזהות העברית 

 באמצעות הסיפורת, הגיעה בחסידות למלוא בשלותה, כפי—העברית בעולם 
שמדגים הסיפור הבא, מתוך שבחי הבעש"ט.

שדוק תליהקד ברה ןב בוקשאר שדוק תליהקד ברה ןושמש 'ר ברהמ יתעמש

םיבתכה ואב ונממו םדא 'ר ומש ארקנו דחא שיא היהש השעמ .יאנלופ

ןיזר םהש םיבתכ םש אצמו ,תחא הרעמל תחא םעפ אב יכ .ט"שעבהל

...אתיירואד ןירתסו

רוסמל ובישהו .ולש םיבתכה רוסמל ימל םולח תלאש השע ]םדא 'ר[

שי הנה" ,ודיחי ונבל הויצ ותומ םדוקו .פוקא ריעמ רזעילא ןב לארשי 'רל

רוקחת םא יכ ,םהל יואר ךניא לבא ,אתיירואד ןיזר םהש םיבתכ ידי תחת

רזעילא ןב לארשי ארקנה דחא שיא אצמת םשו ,פוקא המשו תחא ריע רחא

שרושל םיכייש המה יכ ,םיבתכה תא ול רוסמתו ,םינש ד"י ןבכ אוהו

..."בוט ירה ךמע דומליש הכזת םא .ותמשנ

,שקבמ אוהש שיאה ירחא שפחל ]ברה ןב[ ליחתה ותנותח ירחא יהיו

םעפ ...]פוקא ריעב[ שרדמה תיבב תרשמ אוהש לארשי תא םא יכ אצמ אלו

.ןשי ןכ םג אוה וליאכ ומצע תא ברה ןב השע םלוכ ונשישכ הלילב תחא

ותוא ןיחבהו ,הדובעה לעו הרותה לע וכרדכ ודמע לע ט"שעבה דומעיו

,ט"שעבה ןשי ךכ ךותבו .דמלו ט"שעבה דמע 'ג הלילב .םיתשו םעפ ]ברה ןב[

ומצע תא השעו וינפל חניו םיבתכהמ דחא סרטנוק חקלו ברה ןב דומעיו

דואמ עזעדזנ סרטנוקה תא הארו ט"שעבה רועינ רשאכו .ןשי אוה וליאכ דוע

דע ,תרחא הלילב דוע ברה ןב השע ןכו .וקיח ךותב ועינציו ותוא דמלו

75.םיבתכה ול רוסמל ויבא וילע הויצש שיאה אוה הזש רוריבב הארש

מבחינה פואטית, לפנינו סיפורת עברית כפי שכבר למדנו להכירה: פעולה
תיאור נטורליסטיות, הנמסרת מפי מספר–דחוסה, ללא השתהויות

אימפרסונאלי ("שמעתי מהרב ר' שמשון", הוא מודיע לנו בפתיחה, כדי לפטור

את עצמו מן הבעלות האישית על הסיפור) ומכילה מוטיבים השאובים
מהתנ"ך (הבחירה ביורש רוחני תוך פסילת היורש ה"טבעי"), מהתלמוד

(מוטיב המערה); ושוב, כנהוג בסיפורת ¯‰ÊÂ‰(הסגידה לטקסט הכתוב) ומ

, לפנינו סיפור שאינו אלא עיבוד של סיפור¯‰ÊÂ‰העברית מהתנ"ך עד 
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 למעלה מאלפיים שנה עברו מחתימת58 מעשייה עממית, במקרה זה.—קיים 
התנ"ך עד לחסידות, ובמשך כל הזמן הזה נשארה הסיפורת העברית נאמנה

לעקרונותיה הפואטיים. חרף כל ההבדלים בין הסיפור המקראי לבין הסיפור

החסידי, הצופן הפואטי העברי צלח בשלום עידנים שלמים של היסטוריה.
עד המאה העשרים.

È

מעט כל הסיפורת שנכתבה בעברית במהלך המאה העשרים איננה עבריתכ

פעולה–בפואטיקה שלה. אם הגדרנו את הספרות העברית כסיפורת

לאומית, הרי שהסיפורת ה"עברית" המודרנית אינה עונה על–היסטורית
אף אחד משלושת המאפיינים הכלולים בהגדרה זו; היא איננה היסטורית

אלא "עכשוויסטית" בתפישת הזמן שלה, היא איננה לאומית אלא

נתחנית.–אינדיבידואליסטית בתכניה, והיא איננה פעלתנית אלא תיאורית
מספר פרטי,–יודע, ננטש לטובת קול–המספר האימפרסונאלי, הסמכותי, הכל

דורית, עתירת משקעי העבר, ננטשה לטובת לשון–מוגבל ונבוך; והלשון הרב

המייצגת את החוויה המיידית של ההווה. רק ש"י עגנון חרג מכלל זה. עגנון
היה הסופר העברי היחיד שהעמידה ישראל במאה זו.

הבה נפריד בין גישושי הפתיחה של עגנון לבין אמנותו הבוגרת. סיפוריו

המוקדמים ("בארה של מרים", 1909; "תשרי", 1911; "לילות", 1913) היו
אימפרסיוניסטיים, שהושפעו מן–סיפורי אהבה אינטימיים, פסיכולוגיסטיים

דקדנטית, של מפנה–הסיפורת הווינאית והסקנדינבית הלירית, העגמומית

המאה. הסיפורת של עגנון הצעיר לא הייתה שונה במהותה מסיפורת "התלוש"
ניסן גנסין וגרשום שופמן, או של יעקב שטיינברג ודוד–המעודנת של אורי

פוגל, שתרמו לה את חלקם בשנות העשרים והשלושים. עגנון הפליא לממש

את הפוטנציאל הטמון בסוג זה של כתיבת פרוזה, אבל לא עברו שלוש שנים
מאז שהחל לפרסם את יצירותיו, וכבר חש, כנראה, שמיצה אופציה פואטית

 (1912) הייתה תפנית חדה מן הפואטיקה¯Â‰È‰ ‰Ú˜Â· ÏÓÈ˘Âזו. הנובלה 

האימפרסיוניסטית האפנתית לעבר פואטיקה עברית; מכאן ואילך, עגנון יחזור
אמנם, מדי פעם, לכתיבת סיפורי אווירה ליריים מן הסוג שחנך את דרכו



•   60   ˙ÎÏ˙

הספרותית ("פנים אחרות", 1932; "הרופא וגרושתו", 1941; "פארנהיים",
1949; "שבועת אמונים", 1943), אבל עיקר מפעלו הספרותי יוקדש, במובהק,

.¯Â‰È‰ ‰Ú˜Â· ÏÓÈ˘Âלפיתוח הקו הפואטי העברי שהחל לשרטט ב

נובלה זו הייתה כה עברית בפואטיקה שלה, עד כי רבים מן הקוראים
חשבו שזוהי מעשייה עממית ולא יצירה של אדם פרטי. הם לא טעו לגמרי;

עגנון נטל עלילה שסופרה כבר בגרסאות עממיות שונות ונכללה בכמה קבצים

של סיפורי חסידים. הוא לא המציא את הסיפור. הוא עיבד אותו. והוא עשה
זאת לא על ידי עקירת הסיפור מנוסחו העממי, אלא, אדרבה, על ידי חיקוי

הנוסח העממי הן מבחינת שגרות הלשון, הן מבחינת עמדת המספר והן

מבחינת ההפניות הבלתי נלאות למקורות.

ויסכנמ דריש א"עי ץצוב ק"ק יבשוימ םייח השנמ ומשו דחא םדאב השעמ

ףודרו ףוזנ היהו לארשיב םגפ ליטהו ונוק תעד לע ותריבעה ל"ר תוינעהו

רפסה םינפב ראובמכ תיראשלו םשל הכזו םירחא ייח חפיק אלו לטלוטמו

י"שריפו םנווע תא וצרי זאו רמוא בותכה וב אצויכ לעו וילעו תוכיראב

95.םהירוסיב םנווע לע ורפכו ל"ז

פתיח זה, המוסר לקורא את תמצית הסיפור לפני הרצאת הסיפור עצמו,
מחקה בכך את הנוהג המקובל בסיפורת העממית. השימוש הנרחב בראשי

 קובע מיד מן השורה הראשונה צופן60תיבות (ק"ק, יע"א, ר"ל, ופירש"י ז"ל),
לשוני המציג את המספר כתלמיד חכם הפונה אל תלמידי חכמים כמותו. זהו

צופן לשוני שאינו תקשורתי עבור "הקורא באשר הוא", אלא רק עבור אותם

תוכן לשוני. עצם השימוש בלשון–קוראים החולקים עם המספר אותו עולם
כזאת, עם ובלי קשר לתוכן הסיפור שהיא מגוללת, הוא שימוש סגור,

פרטיקולרי, המנוגד לתקשורתיות האוניברסלית שאליה חותרת הסיפורת

האמנותית, האינדיבידואליסטית, של המערב. כסופר עממי, "קהילתי", עגנון
פונה אל ציבור מוגדר בידיעה מראש שזר לא יבין זאת, תוך ויתור מראש

על כל קורא שאינו "חבר בקהילה". ההפניה למקורות, החותמת את הפתיח,

מעצימה עוד יותר את הרושם העממי, האימפרסונאלי, המתנוסס כשלט בפני
מקורית לפניך, אלא מיחזור של מאגר טקסטואלי–הקורא: לא יצירה אישית

 זהו שלט ערמומי, כמובן; הנובלה של עגנון איננה מיחזור אלא ניצול61נתון.

של חומרי גלם טקסטואליים לצרכיו של סיפור חדש; אבל התחבולה
הזאת, של התחזות למספר עממי, הצליחה, כאמור, לתעתע בקוראים רבים,
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 כ"מביא—שתפשו את הנובלה כמהדורה מעודכנת של סיפור עם, ואת עגנון 
לדפוס" בלבד.

את נדודיו של גיבור הנובלה, מנשה חיים, בין עיירות גליציה, מנצל עגנון

לשזירת אזכורים של סיפורי חסידים ואמרותיהם. עמודים רבים בנובלה אינם
אלא רצף של אזכורים כאלה, היוצרים בהצטברותם את הרושם שמחבר

הסיפור אינו יותר מלקטן של פתיתי מסורת.

ןוגכ םיקידצ לש םתחישמ ול חש טושפ תיב לעב לצא םייח השנמ חראתנ

רביל 'ר ומשו ןוגה שיא בושטידרבב היהש זיחשנמ שודקה ברה רפיסש המ

הארש ותיבל דחא םדא אב דיריה רחא ףרוח לילב תחא םעפ .הכרבל ונורכז

ומצעב ול עיצהו םיחרוא תסנכה ךרדכ רביל 'ר ולביק ,קלוד ורנ ןיידעש

עיצהל ךכ לכ ומצע חירטמ ותלעמ המל חרואה ול רמא .הילע בכשל הטימ

עיצמש ותנווכו .עיצמ ינא יל ,עיצמ ינא ךל התא רובס רביל 'ר ובישה ?יל

ריהזה קסילרטסמ ףרשה לש שדוק ירמא רפסבו .אבה םלועל ומצעל ןיכמו

ועבש לכ לכוא וליפא ,ויתודועס לכב חרוא םדא לש ונחלוש לע אהיש

רזעילא 'רב השעמהו .ל"ז י"ראה תונווכ לכ ןוויכ וליאכ בשחנ רומג יוגכ

ליבשבש םיברל עודי ירה לודג םיחרוא סינכמ היהש שודקה ט"שעבה יבא

26.ט"שעבה ול דלונש הכז םיחרוא תסנכה

אפקט זה של "סיפור עם", "סיפור חסידי" או "מעשייה", ליווה עשרות

 הטקסטים הקיצוניים ביותר בכיוון63סיפורים אחרים שכתב עגנון בהמשך.
מעבד של חומר עממי קיים,–זה, שבו מופיע עגנון לא כסופר אלא כעורך

 (1938), אוסף מנהגים, מדרשיםÈÓÈÌ Â¯‡ÈÌהיו ספרי הכינוס המונומנטליים 

 (1938), אגדות על¯ÒÙ¯ ÒÂÙ¯ ÂÒÈÙÂואגדות לראש השנה וליום הכיפורים; 
Ì ¯‡È˙Ì˙‡תרבות הספר ועל תולדותיהם של כתבי יד מתקופת חז"ל ואילך; 

(1959), מדרשים ואגדות על מתן תורה; ובנוסף להם "ליקוטים" צנועים יותר,

ÒÈÙÂ¯È ‰·Ú˘¢Ë.(1986) 64 (1984) ו˙ÒÙ¯ ‰‡Â˙ÈÂכ

אין להתעלם, כמובן, ממגוון הטכניקות הסיפוריות שבהן ניסה עגנון את

–ידו; בנוסף לצד ה"שניצלרי" של יצירתו, היה בה, לעתים, גם צד סוריאליסטי

 (1952), "עידו ועינם"‰ÒÙ¯ ‰ÓÚ˘ÈÌ ,(1941) Ú„ ‰"קפקאי", שבא לידי ביטוי ב
(1950) ו"עד עולם" (1954). אבל גיחות "שניצלריות" או "קפקאיות" אלו

 אינן דרך המלך של מפעלו— גאוניות על פי דרכן ככל שיהיו —של עגנון 

˙ÎÒ‰ ובו שלושת הרומנים המרכזיים, —הספרותי. עיקר הקורפוס העגנוני 
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ÎÏ‰ ,(1931) ‡Â¯Á Ë‰ ÏÏÂÔ(1938) ו ˙ÓÂÏ ˘Ï˘ÂÌ (1945), ורוב סיפוריו
 שייך, פואטית, לצד העברי של כתיבתו.—הקצרים 

עגנון הוא אמנם סופר נערץ מקיר אל קיר, אבל בל נטעה: איש מבין

מעריציו, בקרב הסופרים הישראליים, לא הושפע כהוא זה מן הפואטיקה
–פעולה היסטורית– אותה סיפורת—העברית של סיפוריו. הפואטיקה העברית 

 שעגנון התמסר למורשתה ועשה בה כשפים, לא היא שדיברה—לאומית 

אל לבם. הסופרים שהושפעו מעגנון, הושפעו רק מאותו צד ביצירתו הסוטה
מפואטיקה זו; א"ב יהושע, יצחק אורפז, גבריאל מוקד, דוד שחר וסופרים

–אלגוריים–אחרים שפרסמו בשנות השישים סיפורים סוריאליסטיים

, את "עידו ועינם"ÒÙ¯ ‰ÓÚ˘ÈÌאקזיסטנציאליסטיים, נטלו מעגנון רק את 
 עגנון ה"קפקאי" הואÓÂÏ ˘Ï˘ÂÌÆ65˙ואת הפרק הסוריאליסטי על הכלב בלק ב

זה שהרשים אותם; לא עגנון העברי. ככל שיצירה מיצירותיו של עגנון הייתה

עברית יותר בגישתה, כך היא חדרה פחות למחזור הדם של הספרות
, יצירתו העברית ביותר, היא, לפיכך, הנשכחת ביותר‰ÎÒ˙ ÎÏ‰הישראלית; 

66בסדרת כתביו.

 הוא מודל החיקוי של הספרות הישראלית.—לא עגנון, אלא ברנר 
מושלם של הפואטיקה העברית. כנגד–והפואטיקה של ברנר היא ניגודה הכמעט

 ברנר כותב ביד רותחת, עצבנית,—השקט המאופק של הפואטיקה העברית 

 ברנר מתמקד בחוג אנושי—קצרת רוח, אחוזת תזזית. כנגד הפנורמה האפית 
 ברנר כותב—מצומצם, מנותק ומחניק. כנגד הפרספקטיבה ההיסטורית 

 ברנר מתוודה.—"מחברות" מן ההווה המיידי. כנגד המספר האימפרסונאלי 

– ברנר ממלמל בלשון מרוסקת, עקורה, תוהה—המורשת –כנגד הלשון רווית
בוהה. כנגד משחקי ה"גילוי וכיסוי" של המספר המקראי, התלמודי, החסידי

או העגנוני, המראה לנו תמיד רק את קצה הקרחון, אף פעם לא את

 מתנשף ברנר בחיבוטי נפש החושפים הכל. וכנגד רצף הפעולה הדינמי,—כולו 
 מגיש לנו ברנר "תיאורי—הנמרץ, המגלגל קדימה את הסיפורת העברית 

מצב" נייחים, שאינם מחוללים פעולה אלא בעבוע רגשי.

 הריהו פותח—ניגש עגנון לכתוב את סיפורה של תקופה מסוימת 
במשפט המכיל בבת אחת את כל עיקריה של הפואטיקה העברית:

וצרא תא רמוק קחצי חינה הינשה הילעה ינב ונתלואג ישנא וניחא ראשכ

תונבהלו הנברוחמ התוא תונבל לארשי ץראל הלעו וריע תאו ותדלומ תאו

76.הנממ
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 הריהו פותח במשפטים הבאים,—ניגש ברנר לכתוב על אותה תקופה עצמה 
המכילים את כל מה שהפואטיקה העברית איננה:

ויתואצוהבו ותרזעב איבהל — תפאו — ינתיפ ירכממ דחא רואל איצומ

םיבאוכהו םידדונה דחא לש ולימרתמ יתאצוהש ,ןמקלד םיבתכה תא סופדל

םיארוקה הלא ינפב דומעל לכוא אל יכ ,עדא עודי ,םנמאו .הלוגה–תוצופתב

— הכר ןושלב רבדל וליאוי קר םא — יתוכר לע ונעטיש ,םירקבמהו

ונתורפסל תורדוסמ–יתלבו תועוטק תומישר ,רמולכ ,םיבתכ דוע סינכהל

םיצוחנש דועב ,יכה–ואלב םג רדס–יאו תועוטק תומישר האלמה ,הנכסמה

,תוכז וזיא דמלל ידכ לבא ;םירומגו םיעצקוהמ ,םימלש םירבד ,עודיכ ,הל

קר אלו — יתנעט יכונא םג יכ ,ריכזהל יננה ,ימצע לע ,תוכז תצקמ

המ" :וילא יתנעט יכנא .ותעצהב ילא אבש תעב ל"נה ל"ומהל — !תאז

,אתוטמב ?ותונמוא התיה תורפסהש שיא ,ךירבדכ ,אוה תרבחמה–לעבש ,ךכב

,םהב ןיא יריש סותאפש ,הלאה םיפורטה ויבתכל שי יתונמא ךרע הזיא

,הרוטקטיכרא לכ אל ףאו ,חסונה–לולכש אל ףאו ,תעדה–תובחר אל ףאו

לע ורבדב דחא רקבמ שרודש ומכ ,תימלוע–לכה שפנה תואטבתה אל ףאו

לש תויחצנה תורטמה — תורחא תולענ תורטמ אל ףאו ,תונמאה תדועת

המ ,ךמצעב עגה ... ?יטתסא גנוע םורגלו תוחורה תא םמורל — תונמאה

ילב ,רשק לכ ילב ,םיוק הלא–יא ,םיבתכמ ,םייודיו ,תונובשח וזיא ?הפ שי

,אתוטמב ... !תיטנאקיפ הקילובמיס ילב וליפאו ,ללכה ןמ םיאצוי םינינע לכ

86"!תונמא לש ןשדו בלח לכ ילב ,םישוחכ ,םישולק ,םילד םיוק

נניח לשאלת רמתו הספרותית של מלל מעין זה, הנמשך, אגב, עמודים אחדים

עד שהמספר מתפנה אל הסיפור עצמו; ישנם קוראים שהתחבטויות

פואטיות מעין אלו חביבות עליהם, וישנם המוצאים נוסח כתיבה זה–ארס
טרחני להחריד. לא זו הנקודה. הנקודה היא, שהנוסח הברנרי הוא הנוסח

שנקלט בסיפורת העברית. טביעת כפתו הכבדה ניכרת בכול: אצל ס' יזהר,

, 1958), אצל גיבורותיה‚ÈÓÈ ˆ˜Ïהמכסה 1156 עמודים במונולוגים פנימיים (
כרמון, המשקיפות מבעד לחלון על פני נובלות שלמות כשהן–של עמליה כהנא

שקועות בזרם תודעה נצחי, ואצל חנה גונן הפסיבית, המספרת מטעמו של

 (1968), רומן שעיקר נפחו מוקדש להזיותיהÓÈÎ‡Ï ˘ÏÈעמוס עוז את 
הרליגיוזיות והמיניות; ברנר נוכח במונולוגים המיוסרים של א"ב יהושע

¯È¯Â˘ÈÌ Ó‡ÂÁ¯ÈÌ ¨1982 ªÓ‚("שתיקה הולכת ומתמשכת של משורר", 1970; 
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Ó‡È) 1990) ושל יורם קניוק ,ÒÂÒÚı ;1974 ,·˙Â1987), בסיפורת הווידוי ,
של פנחס שדה, יוסף מונדי ויותם ראובני, בכתיבה הפרועה של יצחק אורפז

)‰ÎÏ‰ ‰ˆÁÈ˙) 1988) ושל אמנון נבות ,ËÈÒ˙ ÓÎ˘È¯ÈÌ1988), באינפלציה ,

˙‡ ÒÂ‚¯ÈÌ, 1991) ויהודית קציר (ÈÓÈÌ ˜¯ÂÚÈÌהוורבלית של ישראל ברמה (

‰ÈÌ) 1990), בשעטנז הסגנונות ההטרוגני של דוד גרוסמן ,ÚÈÈÔ Ú¯Í ‡‰·‰,

פואטית–, 1987), בנתחנות העצמית הארס1986ÎÂÏÏ ‰ÎÂÏ) ושל אברהם הפנר (

, 1993) ובפרגמנטריות של יואלÚÌ¨ Ó‡ÎÏ ÓÏÎÈÌשל הפנר ושל יצחק לאור (
הופמן. אם הפרוזה הישראלית נוטה, על פי רוב, לדבר במקום לספר; אם

היא ממוקדת בתודעת ה"אני" התלוש ולא בעולם החיצון; אם אין בה לא

ברנר,– הרי זה משום שנוסח—לאומית –פעולה ולא פרספקטיבה היסטורית
69עגנון, מונח ביסודה.–ולא נוסח

È‡

גיבור האופייני לסיפורת הישראלית הוא הצעיר התלוש, הבודד,ה

האינדיבידואליסט המתלבט, המנוכר, ה"מחפש את עצמו" בעולם

מתפורר. התלוש היה גיבורם הקבוע של ברדיצ'בסקי, גנסין, ברנר ושופמן
 והוא ממשיך לככב מאז ועד היום אצל הפרוזאיקנים70בתחילת המאה,

 של ס' יזהר‚ÈÓÈ ˆ˜Ï —1958 –הישראלים. שתי יצירות המפתח שפורסמו ב

 מתמקדות (מכיוונים שונים מאוד, אמנם)—של פנחס שדה  ÁÈÈÌ ÎÓ˘Ï‰ו
ההיסטוריה, המנסה "להמציא את–השורשים וחסר–בצעיר המתלבט, נטול

 א"ב יהושע, עמוס—עצמו" יש מאין. הסופרים הבולטים של שנות השישים 

 מיקדו את כתיבתם—כרמון, אהרן אפלפלד ויצחק אורפז –עוז, עמליה כהנא
בדמותו של הזר, המנותק, הנגרר לפעולות שאינן מובנות לו מתוך דחפי הרס,

כמיהות מיסטיות ותשוקות ארוטיות, ואינו חש כל שייכות למשפחה, לחברה,

71לעם או למדינה.

1962 כותב יצחק אורפז על אדם אשר "כל חייו תלויים עליו כמו איזו–ב

סחבה מרוטה, בלה, מיותרת. הוא לא מצא את עצמו בשום מקום. הוא לא

1963 כותב– ב72חי את עצמו בשום מקום. בשום מקום לא מימש את עצמו".
עמוס קינן נובלה בצורת דיאלוג, המתנהל על הפסים הבאים:
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?היהי המ

.בוט היהי

.םייתניב דמעמ קיזחהל קר ךירצ .בוט היהיש חטב

.חטב

.דמעמ קיזחהל ךירצ םייחב

.ןכ

.םיתמ ךכ רחאו

.ןבומכ

.םולכ ראשנ אל הז ירחאו

.תונורכזה קר

.הה הה הה

?תחא דוע

.תחא דוע

?ונדמע הפיא

37.דמעמ ונקזחה

וכן הלאה. תלישותו של הגיבור בסיפורת הישראלית מתאפיינת, בדרך כלל,

בהיותו איש שוליים דפוק וזרוק, החי מחוץ לזרם המרכזי של החברה. הוא

 הוא בן ל"מיעוט"75 הוא חריג "מקולל";74פליט שלא נקלט, עקור, גולה נצחי;
עדתי, החי את הוויית הפרברים ושכונות המצוקה במנותק מ"סדר היום–חברתי

 יהושע קנז, למשל, מציע לנו לאורך77 ולעתים, הוא פשוט משוגע.76הלאומי";

 וחנוך לוין אף קיצוני ממנו בתיאור עלובי78גיבורים תלושים,–כל ספריו אנטי
79חיים נלעגים.

,ÎÂÏ ÂÎÈ˘ÏÂÔ˘1977, שישים שנה אחרי שכתב ברנר את יצירתו המרכזית, –ב

ÊÎ¯ÂÔ „·¯ÈÌ של א"ב יהושע ו·‰‡Ó‰ —פורסמו בעת ובעונה אחת שתי יצירות 

 המציגות את ההוויה הישראלית כמסכת של שכול—של יעקב שבתאי 

 נפרצת על ידי "פולשים מבחוץ", וגיבור·‰‡Ó‰וכישלון. המשפחה המתוארת ב

הרומן משתף פעולה עם תהליך זה מתוך דחף בלתי נשלט של הרס עצמי.
אצל שבתאי מתוארת התנוונותה ושקיעתה של החברה הישראלית כחלק מן

"התהליך הנורא של ההתפרמות וההתפרדות... שבו מתגלמים... מהותם של

החיים ועיקר עיצבונם, שהרי קשה להשלים עם העובדה שמה שהיה אחד
ושלם מתפרד ומתפורר ומתרחק ואובד לעולמים ולבלי שוב כמו הגאלאכסיות

שם במחשכי–המתרחקות זו מזו במהירות עד שהן אובדות לנצח אי



•   66   ˙ÎÏ˙

 "החיים", אומר אחד מגיבורי הרומן,80סוף שמעבר לכל אופק ונישכחות".–האין
 המוות הוא תמצית—"אינם אלא מסע לקראת המוות... ואף יותר מזה 

מהותם של החיים והוא הולך ומתגלם בהם שעה שעה עד להתגלמותו

81הסופית".

אם החיים אינם אלא "מסע לקראת המוות", הרי שאין משמעות

להיסטוריה; מאי נפקא מינה אם אדם חי במקום כלשהו בשנת 500 לפנה"ס

 כך או כך חייו אינם אלא חזרה של—או במקום אחר בשנת 1977 לסה"נ 
 בניגוד—אותה תבנית פטליסטית. ואכן, הן אצל שבתאי והן אצל יהושע 

העלילה הליניארי, ההיסטורי, המאפיין את הפואטיקה העברית מן–לשרשור

 לפנינו מבנה סימולטני, מעין סבך של קורים אישיים,—התנ"ך עד עגנון 
ומאוחר לטובת חוויה מעובה של "הווה"–המטשטש את תחושת המוקדם

סובייקטיבי, שהעבר מבצבץ מבעדו כרסיסי זיכרונות עכורים, אסוציאציות

וחלומות.
אפשר לנסות להצדיק מגמה זו בטענה שהתלישות היא חוויית היסוד

של הספרות המודרנית המערבית כולה, כלומר, שהסיפורת הישראלית אינה

מהווה חריג אלא ביטוי הולם של רוח התקופה. אבל העובדה היא, שהמאה
 של אלבר קאמי,¯Ê‰העשרים הניבה לא רק ביטויי תלישות וניכור כמו 

‰·ÁÈÏ‰פול סארטר, – של ז'אןÓÒÚ ‡Ï ˜ˆ‰ ‰ÏÈÏ‰פרדינן סלין, – של לואיÒÂÛ

‰„¯Í של ג'ון בארת או Ú¯ÈÒ˙ Á˙ÂÏסיפורת– של קורט וונגוט, אלא גם יצירות
העברית יותר מן הסיפורת שנכתבה בעברית הקרובות לעקרונות הפואטיקה

– של ג'ון דוס·¢‰¯‡ של הרמן ברוך, Ò‰¯Â¯ÈÌ‰במהלך המאה. יצירות כגון 

 של˙Ó‡‰ ˘ÈÌ ˘Ï ·„È„Â של אלכסנדר סולז'ניצין, Ó„Â¯ ‰¯‡˘ÂÔ· פאסוס,
ÙÒÂ„˙ ‰‡·Ô¯של אדגר לורנס דוקטורוב או  ËÈÈÌ‚¯גבריאל גרסיה מארקס, 

של ז'וזה סאראמאגו, מסמנות את הנתיב האפי, ההיסטורי, הלאומי,

 והיא לא הלכה בו.—האימפרסונאלי, שהיה פתוח בפני הסיפורת ה"עברית" 
 מאמצע שנות הארבעים עד אמצע שנות—לכאורה, היה עשור אחד 

 שבמהלכו נכתבה כאן סיפורת הקרובה ברוחה לעקרונות—החמישים 

הפואטיקה העברית. סיפורת "דור הפלמ"ח", שמשה שמיר הוא נציגה האופייני
קולקטיביסטי ופנתה לקהל הרחב, בניגוד לאליטיזם–ביותר, הציגה אתוס ציוני

האנין של גנסין או פוגל, מתוך מחויבות לאומית. אלא שההבדל בין הפואטיקה

של "דור הפלמ"ח" לבין הפואטיקה העברית גדול מן הדמיון ביניהן. סופרי
היסטוריה.–עבר, נטול–"דור הפלמ"ח" כתבו על "לאום" מפוברק, נטול

ה"ציונות" שלהם הייתה ציונות של "צברים" מתוצרת עצמית, ילידי הארץ,
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 לא המשך לה. "אליק נולד מן הים":—ש"ישראליותם" היא תחליף ליהדות 
 של שמיר (1951), הוא תמצית האתוס שלÓÂ È„ÈÂ·משפט זה, הפותח את 

דור הפלמ"ח, הן מבחינת מה שאין במשפט זה והן מבחינת מה שיש בו; אין

היסטוריה (לאומית, יהודית) במשפט הזה, ולעומת זאת, יש בו זיקה
לטריטוריה. "נולד מן הים", הווי אומר: נולד כאן, ברצועת החוף הזאת, ארץ

ישראל; ומכאן, מן הזיקה למקום, נגזרת זהותו. ים: מרחב טהור, בתולי, טבעי,

לאומי, דף חלק, התחלה מנקודת אפס. ארץ–היסטורי, חוץ–תרבותי, חוץ–חוץ
המחויבות בסיפורת–הזהות ומכונן–ישראל, לא עם ישראל, היא הממד מכונן

של שמיר ובני דורו. כיבוש הטריטוריה, "ידיעת הארץ" לאורכה ולרוחבה,

 בכך, ולא—ההתערות בנופיה ורימום דמותם של הצעירים שלחמו עליה 
ברצף הקיום היהודי, עסקה סיפורת זו. אין ספק: זו הייתה סיפורת פטריוטית;

אבל עמדה פטריוטית ועמדה לאומית אינן היינו הך, ובמקרה של סופרי דור

הפלמ"ח באה הראשונה על חשבון השנייה; הם ראו עצמם כחלק מארץ
82וממדינה. לא מעם. הם כתבו סיפורים שנולדו מן הים.

È·

סיפורת הישראלית של שנות השמונים, וביתר שאת, זו שלה

שנות התשעים, הביאה לשיאו את תהליך ההתנתקות מן הפואטיקה

העברית. "אני מאמין שאין אלוהים. אחת. אני מאמין שלהיסטוריה אין
משמעות. שום משמעות. שתיים. אני מאמין שאין שום מטרה נעלה שעל

 "הושלכנו83האנושות לנסות להשיג", אומר אחד מגיבוריו של אברהם הפנר.

פרוצי ראש אל קוסמוס חסר פשר חסר סדר ושיטה", כותב הפנר במקום
 "הימים", כותב יואל הופמן, "קשורים זה אל זה כגלגלי שיניים. יום84אחר.

אחד מתגלגל אל משנהו. ובתוך גופו של ברנהרט שוכנות עצמות, והוא נושא

את עצמותיו, כל ימות חייו, בכוחו שלו בלבד... בפלשתינה האוויר שקוף
85מרבית הזמן. איש אינו נותן דעתו על עצמותיו של ברנהרט".

איש אינו נותן את דעתו על עצמותיו של ברנהרט; אבל האם נותן איש

את דעתו, בימים אלה, לדבר כלשהו החורג מן הגירויים המיידיים
שבאמצעותם "יום אחד מתגלגל אל משנהו" בסתמיות שרירותית? הקיום

המקרי, הריקני, הניבט מן הסיפורת הישראלית מאמצע שנות השמונים, מבטא
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תפישת עולם שהניגוד בינה ובין התפישה העברית גדול יותר מן הניגוד ששרר
בין התפישה המקראית לפגנית או בין התפישה התלמודית להלניסטית. הפעם,

לאומית פשוט אינה יכולה–פעולה היסטורית–לפנינו ניגוד מוחלט. סיפורת

להיכתב על ידי אנשים הסבורים ש"להיסטוריה [ובלאו הכי, ללאום] אין
משמעות" וש"הושלכנו פרוצי ראש אל קוסמוס חסר פשר, חסר סדר

86ושיטה".

זמננו לכתוב, אם להיסטוריה אין–על אילו תכנים יכול סופר ישראלי בן
משמעות בעיניו? באיזו מין עברית ישתמש, אם ההיסטוריה של העברית אינה

נוגעת לו? מה יכול המספר "לדעת" על המציאות (ועל האנשים הנוטלים בה

חלק), אם המחבר עצמו אינו מכיר מציאות החורגת מן התחום האגוצנטרי
של "מה שעובר עליו" כאדם פרטי (רווק, תל אביבי, מדוכדך)? שלוש המובאות

הבאות מספרות שנות התשעים (הראשונה מאת עוזי וייל, השנייה מאת יוסף

דרור, השלישית מאת אתגר קרת) מספקות תשובה אופיינית.–אל

האור יתייהשכ .תומוקמ ינימ לכב תודובע לבקל הליחתהו ,דומלל הרמג איה

היח איה ןמז המכ יתנמאה אל .הבהא הלמה תא ריכזמ יתייה אל התוא

והשכיא לבא .הילע רבדל אלש ,לוכי ללכב והשימש יתנמאה אל .הז ילב

רתוי קומע לכתסהל התוא דמיל בצעה .רבדמל וא הריזנל הכפה אל איה

לכ איה ,תושעל רחא רבד םוש הל היה אלש ןוויכמ .הליגר התיהש הממ

78.הלכתסה ןמזה

.ונינש ןיב קתונמ טבמ הריבעמ ,הרקתה לע תלכתסמו בגה לע תכפהתמ איה

,טבמה תא הילא דירומ אוה .ריקה לע תונעשיהל םייכרבהמ רבוע ינא

,ילא בורקה ,ילאמשה דשה תא המצעל תפטלמ איה ...עשעושמ הב לכתסמ

88.שאוימ ילע לכתסמ אוה .רצק "הא" ןימ תטלופו ,תיסחי

המ .התוא בהוא אל ינאש הטילחה איה יכ ,דרפינש הצור איה וישכע זא

תא לבלבל קיספתשו תמטמוטמ איהש הילע קעצא ינא םא ?הל דיגא ינא

התאש יל חיכויש והשמ השעת" .החכוה קר הליבשב היהת תאז ,חומה

.דיגת קרש ?המ ?השעא ינאש הצור איה המ .תרמוא איה ",יתוא בהוא

,ןכש המ .דבל תעדל ךירצ ינא זא תמאב בהוא ינא םא יכ .אל איה לבא

.רוחבל לוכי ינא ,םייתשהמ תחא .אל המ דיגהל וא ,זמר תתל הנכומ איה

חוטב הלש םיזמרהמ .והשמ עדנ תוחפל ,אל המ דיגתש הל יתרמא זא

98.םולכ ןיבא אל ינאש
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האחידות הסגנונית הגורמת למובאות אלו להיקרא כאילו נכתבו על ידי אותו
סופר עצמו, אינה מצטמצמת לכתיבתם של שלושת הסופרים המצוטטים כאן.

דורם, החולקים אותה לשון דלה,–היא משתקפת בכתיבתם של מרבית בני

היסטוריה (איזה ילד, או עולה חדש, לא יקרא בקלות את–רדודה, חסרת
90אופק.–מספר שהנו, שוב ושוב, "אני" קטן, מוגבל, צר–המובאות הללו?) וקול

סיפורת ה"תלוש" שנולדה בראשית המאה, ושהוקצנה בהדרגה משלהי

91שנות החמישים ואילך, הגיעה אפוא, בימינו, למימוש צרוף של אפשרויותיה.

 (1992), מכילהÂÏÈ ÒÈËÈ„בלום –סקה שלהלן, מתוך ספרה של אורלי קסטלִהּפ

פואטיקה של הסיפורת העכשווית, ומציגה בהינף אחד,–את תמצית האידיאו

התנתקותה של סיפורת זו מן הפואטיקה העברית.–במלוא הבהירות, את מלוא

תפרטומה ריעה .תיתשת ילב ,רבע ילב ,תיתחת ילב ריע — יטיס ילוד

ןמזה לכ םהש ןוויכ .םיחרוב ללכ ךרדב יטיס ילודב םישנאה לכ .לבתב

םיספות ,םהירחא ףדורש ימ שיש ןוויכו ,םהירחא ףדורש ימ שי ,םיחרוב

ילודב תוקוניתה לכ ...רהנל םתוא םיקרוזו ,גרוהל םתוא םיאיצומו ,םתוא

שי ...תוקופד ,תוניוזמ יטיס ילודב תוהמאה לכ .םירזממ ,םיצמואמ יטיס

שי תולודגה תוגלפמל .הרודצורפהו היטרקוריבה :תולודג תוגלפמ יתש

שי היטרקוריבל .םיידיל םיקוחה תא תוחקולש בוחר ירענ לש תויפונכ

לכ ,םינייגיה אל ,םיכלכולמ ,םיליעגמ םיסופיט .םישירטנחה הלא ,םילייח

םיכרצה תא םישועו לוורשב ףאה תא םיחנקמ ,םילעתשמ ,םיסייכמ ןמזה

,םירבד השוע קר ,םולש רמוא אל םעפ ףא שירטנח .םמצע לע םהלש

לש ןתש לש קזח חיר שיש הפיא ,תוריקה לע יטיפרג טברשמ דחוימב

ןגולסהש הלא ,םיפורטסופאה ומכ ,יטיס ילודב םישנא דוע שי ...םירבג

הז הנידמה" ייאגר בצקמב םירש םה ,םהלש ףוצרפה ומכ ישפט םהלש

..."םינובנוב"ו ,"םיפיטיכרא"ו ,"םינדחפ" שיו ."ישאר תא ופריע ואוב — ינא

יתדמלו ,הצובק םוש לש תדוכלמל לופיל אלו רמשיהל יתחלצה ,ילזמל

ךמצע תא תושעל םצעב אוה קירטה לכש יתדמל .ךומנ ליפורפ לע רומשל

29.תחת רותחלו ,ןשי

הדברים מדברים בעד עצמם. מעולם לא הייתה הספרות המכונה
"ספרות עברית" כה רחוקה מן הפואטיקה העברית כפי שהיא רחוקה כיום.

מודרנית, כשם–אפשר, כמובן, לתלות זאת בהשפעת "רוח התקופה" הפוסט

 לתלות את הקדרות שהשתלטה על הספרות הישראלית— וראוי —שאפשר 
לאחר 1967 לא רק בתרעומת על כיבוש השטחים אלא גם בעליית "השמאל
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 ימי מרד הסטודנטים,—הברית באותו הזמן –החדש" באירופה ובארצות
המהפכה המינית וגל המחאה נגד מלחמת וייטנם. התרבות הישראלית איננה

אטומה למהלכיה של תרבות העולם; וזה טבעי ומוצדק. השאלה היא: האם

התרבות הישראלית, הערה למתרחש סביבה, אמורה להיות גרורה חקיינית
 או שדווקא עירנותנו למתרחש—של המגמה התרבותית הרווחת כעת במערב 

סביבנו אמורה לדרבן אותנו להגיב על כך בדרך משלנו?

מודרניזם הרי איננו–מודרניזם, אבל הפוסט–אפשר להתעלם מן הפוסט–אי
האתגר התרבותי הראשון שהוצב בפני התרבות העברית מעודה. התנ"ך, כפי

שאמרנו, נכתב כהתעמתות עם האופציה הפגנית, והתלמוד, במידה רבה,

כהתעמתות עם האופציה ההלניסטית. איננו יכולים להשחיז את זהותנו
אלא לנוכח זהות תרבותית אחרת, שאותה עלינו להכיר, וממנה עלינו ליטול

אותם היבטים הרלוונטיים לגיבושנו; אם נטמענו ונבלענו בה במקום

 רבים מברכים93להגיע באמצעותה לזיקוק זהותנו, הרי זו הכחדה עצמית.
 אבל מי שזהותנו התרבותית יקרה לו, אמור להבין עד כמה תלוי94על כך;

עתידה בשאלה: האם הספרות שתיכתב כאן תחדש את הקשר עם

עברה הפואטי? זהותנו התרבותית זקוקה לנו כיורשים ומורישים. הקנון שלא
נחתם קורא לנו להוסיף לו יצירות חדשות, שיעניקו לעבר את טעם ההווה,

 עתיד.—ולהווה 

‡ÒÛ Ú·¯È ‰Â‡ ÒÂÙ¯ ÂÓÒ‡ÈÆ
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‰Ú¯Â˙

םיטלובה תורפסה ירקוח תעברא "תירבע תורפס" חנומה תא ושפת ,השעמל ,ךכ .1
םהומכו — דקש ןושרגו ןורימ ןד ,לייווצרוק ךורב ,ןדס בד — היתונש םישימחב לארשיב
םיפתוש םלוכ ויה ,םהיניב םירכינה תופקשהה ילדבה תורמל .שוטר ןתנוי הגוהה–ררושמה םג
לש ,תיטאופ אל ,תינתא הרדגהל ,רמולכ — תידוהי תורפסכ תירבעה תורפסה תשיפתל
,)2891 ,רדה :ביבא לת( ˙ÒÙ¯Â˙ È‰Â„È˙ ·Ï˘ÂÔ ‰Ú·¯È ,שוטר ןתנוי האר .תירבעה תורפסה
;9 'מע ,)ב"כשת ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת( ˜„· È·‡ ,"אובמ תסמ" ,ןדס בד ;93 'מע
,)א"כשת ,ןקוש :םילשורי( È‡ÏÈ˜ ÂË˘¯ÈÁÂ·Ò˜È∫ ÓÁ˜¯ÈÌ ·˘È¯˙Ì· ,לייווצרוק ךורב
ץוביקה :ביבא לת( ˙ÂÙ‡ ‰Ó„ÂÓ‰∫ ÚÈÂÈÌ ·ÒÈÙÂ¯˙ ‰È‰Â„È˙ ‰˜Ï‡ÒÈ¯‰ ,ןורימ ןד ;861-961 'מע
:ביבא לת( ˙ÈˆÈ¯Â˙ ÂÓÚÈ‰Ô∫ ‡¯·Ú‰ Ù¯˜ÈÌ ·˙Â¯˙ ‰‰˙˜·ÏÂ ,דקש ןושרג ;)5991 ,דחואמה
.71 'מע ,)ז"משת ,ביבא לת תטיסרבינוא

,ותחימצ תישארמ ,ידוהיה םעהש םושמ הליבק הניא ונתשרומ לש תינתאה הרדגהה .2
התייה ףסוי תשא תנסא ,תוימרא ויה "תוהמא"ה עברא ;םיימש םימע לש בר–ברע אוה
תכלממ יטבש ,הייבאומה תורל רצנ היה דוד תיב ,תיניידמ התייה השמ תשא הרופיצ ,היירצמ
םע" .ונומרא ליכהש לככ תוירכנ םישנ הברה המלש ךלמהו תוינענכ םע ונתחתה לארשי
.ול ץוחמ וא רופיסה ינפל םייקתה אל אוה .ך"נתב רפוסמה רופיס אוה "לארשי

םהיניב ומיכסה אל םלועמ םידוהיהש םושמ הליבק הניא ונתשרומ לש תיתדה הרדגהה
ל"זח לש "תודהי"ה הנניא ןושאר תיב תפוקת לש "תודהי"ה .הרותה לש התועמשמל רשאב
"תודהי"ה הנניא ןוליפ חסונב "תודהי"ה ;)תוקולחמ קר אלא תומכסה ןיא ,םמצע ל"זח ברקבו(
"תודהי"ה ,יולה הדוהי יבר חסונב "תודהי"ה הנניא ם"במרה חסונב "תודהי"ה ,םייסיאה חסונב
יוביר איה תודהיה ,תדכ .האלה ןכו ,ןהכ ןמרה חסונב "תודהי"ה הנניא בוט–םש–לעבה חסונב
;)העורפ הייטסכ תיארנ ,התרבח לש תיפצתה תדוקנמ ,ןהמ תחא לכש( תויונשרפ לש ךסכוסמ
ומייקתהש םיימוהתה םילדבהה ןמ לודג וניא ,ונימיב "םיינוליח"ל "םייתד" םידוהי ןיב לדבהה
.תודהיב םינוש םיגלפ ןיב דימת

וז תשרומ לש תיתשתה תוריציש םושמ ,הליבק הניא ונתשרומ לש תינושלה הרדגההו
תיברמ ןוגכ ,ך"נתהמ םיקלחב לחה( ןהמ המכ .תירבעב אקווד ואל ,תונוש תופשב ובתכנ
,המצע תירבעהו .שידייב תורחא ;תיברעב תורחא ;תימראב ובתכנ )לאינד רפסו ארזע רפס
.תורחא תופש לש םיעקשמ דימת הליכה ,רוכזנ הבה

לת( אריפש םהרבא ךרע ¨‰ÚÂ„ „·¯∫ Ù¯˜È ÓÂ¯˘‰ Â˙ÁÈ ,םולש םשרג ,המגודל ,האר .3
.)¯·„ „ÚÂ ןלהל( 501-321 'מע ,ב ךרכ ,)2991 ,דבוע םע :ביבא

תאמ ‰‡ÙÈÒ ÂÎÏÂ„ איה ןהבש תמסרופמה .הלאכ הזורפ תוריצי שמח קר תועודי .4
.סוגנול

,יחרזמ 'מ :ביבא לת( ביגש 'ש םגרת ¨˙ÒÙ¯Â˙ ‰ÒÈÈ‰ ,היקאג–קראמנטלאק 'א האר .5
.501 'מע ,)3691

,)5991 ,ןקוש :םילשורי( ‰ÈÙÔ ‰ÓÒÂ¯˙È˙∫ ˙¯·Â˙ Â‰ÈÒËÂ¯È ,ינוליש ימע–ןב האר .6
וביקיש תאמ ÓÚ˘‰ ‚ÊßÈ איה תינפיה הזורפה תא וכנחש תוריציה ןיבמ תמסרופמה .77 'מע
.)א"לשת ,ןקוש :םילשורי( סקז ןד םגרת ,יקסרומ
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רענש חספ םגרת ,˙ÈˆÂ¯ ˙ÂÏ„Â˙ ‰ÒÙ¯Â˙ ‰Ú¯·È˜ ,רהיצדלוג )ץאנגיא( הדוהי קחצי האר .7
,ןבומכ ,איה וז הפוקתמ רתויב תמסרופמה הזורפה תריצי .67 'מע ,)ב"ישת ,סנגאמ :םילשורי(
‡ÏÛ ÏÈÏ‰ ÂÏÈÏ‰.

ולצינ ,אהדוב ייח לע םירופיסל ןתוא ובסהו תויממע תוישעמ וסייגש ,םיטסיהדובה .8
— תיטסיאודניהה הנוהכה לש תיתוברת–תינחורה הטילשה תרוצל הביטנרטלאכ הזורפה תא
תוברתה לש רצות הניא תרופיסה :תורחא םילימב .תיפאהו תיפוסוליפה ,תינחלופה הרישה
התורפסש ,וז הקיתע תוברת דגנכ תימינפ היצקאיר — הברדא — אלא ,תירוקמה תידוהה
.קהבומב תיריש התייה

השיפתהו ,הירוטסיה ,תרופיס ןיבש הקודהה הקיזב ןודנשכ ןיבהל ביטינש יפכ .9
.ןמזה גשומ לש )הרוקמב תיארקמה( תיברעמה

תא אטבל הרחב תידנלסיאה תוברתכ הרוקמב תינגפ תוברתש הדבועה .01
יתנעט תא ,הרואכל ,תרתוס ,תרופיסב אקווד — תוינגפה תויוברתה ראשל דוגינב — המצע
"הריתס"ש אלא ;)תרופיסל םזיאיתונומ ןיב הקיזה — דגנמו( הרישל תוינגפ ןיב הקיזה רבדב
ושטנש ירחא הנש תואמ שולשכ םהלש תוגאסה תא ובתכ םידנלסיאהש רוכזנ םא ,בשוית וז
,0001 תנשב דנלסיא לש תימשרה התדכ הלבקתה תורצנה .תורצנה תבוטל תוינגפה תא
םא ,הרמשנ תרופיסל םזיאיתונומ ןיב הקיזה .הרשע–שולשה האמב ובתכנ תוגאסה וליאו
.ןאכ םג ,ןכ

.ב:טי םילהת .11

;כ:ז תומש ;ב:ג תומש ;הכ-דכ:טי תישארב ;ב-א:אכ תישארב ;בי:י עשוהי .21
םיכלמ ;חל:חי א םיכלמ ;ל-טכ:זט םיטפוש ;כ:ו עשוהי ;די-גי:זט תומש ;בכ-אכ :די תומש
.אי:ב ב

רופיסב ך"נתה שיחממ תינגפה ןמזה תשיפתל תירבעה ןמזה תשיפת ןיב דוגינה תא .31
:ףסוי לש ושוריפבש גשיהה והמ ןיבהל השק ,הרואכל .ףסוי ידי לע הערפ םולח ןורתפ לע
לכש לש תילמינימ הדימב ךרבתהש םדא לכש ,ידמל הלק "הדיח" אוה הערפ םולח ירה
,תורתסנ תויועמשמ שפחמ וניא ללכ ףסוי ;ףסוי עיצהש הזל ההז שוריפ ורובע עיצמ היה רשי
שקבתמה ןפואב רואיו םילוביש ,תורפ לש ףוריצה תא שרפמ אוה .תויגולוכיספ וא תוילמס
תינשרפה ותלוכי ונניא רופיסב אילפמה רבדה .ןוזמב רוסחמו עפש לש םיגוצייכ :רתויב ילנבהו

,םימוטרחהש ןכתיי דציכ .שוריפ ותואל עיגהל םימוטרחה לש םתלוכי–יא אלא ,ףסוי לש
תילכש המישמ לומ עשי ירסח ושענ ,ההובג תילאוטקלטניא הגרד ילעב קפס אלל ויהש
םתעדב תולעהל םימוטרחה ולכי אל ,םינגפ םתויהבש ,איה ךכל הבושתה ?הטושפ הכ
:םינש עבש ךשמל םואתפ שביי רואיהש ןכתיי אל ,םתואר תדוקנמ .שודיח לש תורשפא
םייניעב תואיצמה תא שפות וניאש םדא ,ץוחבמ םדא קר .הכ דע םלועמ ול הרק אל ירה הז
.תוילגעמה תריבש ,הרומתה ,יונישה תורשפא תא ונוימדב תולעהל לוכי ,תוינגפ–תוירוזחמ
"תואב םינש עבש הנה" ."הנה" הלימה ,ןכל ,איה הערפל ףסוי לש ותבושתב חתפמה תלימ
;הרגשה לש הרפה םמצעל ראתל םילוכי םניא םינגפ .הרגשל דוגינב :רמולכ ,"הנה" ;ילוכו
.)ח:אמ תישארב( "הערפל םתוא רתופ ןיא" ןכל

גניסל רבדמ םהילעש ,"םיירופ" םיעגר םתוא ,"אישה עגר" ,"ידיחיו–דחא עגר" ותוא .41
,)ג"משת ,םילעופ תירפס :ביבא לת( ןרא דוד םגרת ,‰¯Ï‡Â˜Â‡ÂÔ¨ ‡Â ÚÏ ‚·ÂÏÈ ‰ˆÈÂ¯ Â‰˘È ורפסב
תורפסה ןמ גניסל באוש ןיינעה תשחמהל תואמגודה תאש ,ןכל ,עיתפמ הז ןיא .4 'מע
.תוינוויה תונמאהו
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ןה ורפסב םירוזשה םימואנה לש תויביטקיפה תא קמנמה ,סדידיקות השועש יפכ .51
,ÂÏ„Â˙ ÓÏÁÓ˙ ÙÈÏÂÙÂÈÒ˙ .וינייאורמ לשו ולש ןורכיזה תולבגמב ןהו ויתורוקמ לש םתויקלחב
.31 'מע ,)ט"ישת ,קילאיב דסומ :םילשורי( יולה א"א םגרת

םירנא'ז םג זא וגשגש ,הרשע–עשתה האמב יטסילאירה ןמורה תחירפל ליבקמב ,ןכל .61
וספתש ,הקיתוג ינימ ראשו תויפ ,םידפרע ירופיס ,תוחורו םידש ירופיס לש םייטסילאיר–אל
ןיב הרורב הדרפה ,אופא ,זא התייה .הקיטנמורה תיילע זאמ הפוריא תורפסב לודג חפנ
"רתומ"ש המש אוה ,תיביטינגוק הניחבמ ,וז הדרפה לש השוריפו ,"היסטנפ"ל "םזילאיר"
.יטסילאיר ןמורב )תואיצמהו( "העידי"ה תולובגמ גרוח ,יטסטנפ ןמורב "תעדל" רפסמל

בוטכש ,ארוקה ,האור התא הנה" :ורדיד לש ןמור ךותמ אבה עטקב ,לשמל ,ןנובתנ .71
–תרה ךרדב םהינשמ דחא לכ ךילואו ,ונודאל קא'ז ןיב דירפא םא יכו גהונ ינא יניעב
רופיס ךל דגוי וב עגרה תא שולש ,םייתנש ,הנשב תוחדל יתלוכיב ,יניע תוארכ תואקתפרה
קא'ז תא חולשל ?ןנרק ותושעלו ןודאה תא אישהלמ יתוא ענמי המ .קא'ז לש ויתובהא
המכ ?תחא הניפסב תפרצל םהינש תא ריזחהל ?ונודא תא םשל רגשל ?םיקוחרה םיה ייאל
,םילעופ תירפס :ביבא לת( רבנע לטיבא המגרת ,Êß‡˜ ‰ÙËÏÈÒË ¨ורדיד ינֶד "!רפסמ תויהל לק
רפסמה בירקמ הב תוכזל ידכש ,האצמה תוריח לש תנגפומ הוודח ונינפל .6 'מע ,)ב"שת
.תמא–תנעט לש ץמש לכ

רתויב הקזחה הדמעב ומצע ססבמ" ,גרבנרטש ריאמ בתוכ ,"יארקמה רפסמה" .81
...תויה ,תורפסה תודלותב הל הוותשמה רבד םוש ןיאש הדמע ,תעדה לע תולעהל רשפאש
םימגדל םיכייש ,רחא הרקמ לכב ,רשא תוכמס–תורוקמ ןיב ידוחיי ןפואב בלשמ רפסמהש
יעבט–לע עדי לש תוכמס ול שי תחא הנועבו תעב ,ןכש .בולישל םינתינ םניאש םיירופיס
,ישונא הפוצ לשו יהולא םיעוריא–ללוחמ לש ,תרוסמ לשו ...הארשה לש ,תיריפמא תודע לשו

םיהולא ןיב ומקמתהב ...הדעה ינב ויחא ראש לא הנופה 'הדעה ןב' לשו ינחור הרומ לש
תא תרשמו םהינש לש תוארה–תדוקנ תא גציימ ,תומלועה ינשמ רפסמה הנהנ ,םדאה–ינבל
תוארה–תדוקנ ןיב םואיתה אוהש ,םהבש בושחה תא רקיעבו ,םהינש לש םיסרטניאה
Meir Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature ."תישונאה וזל תיהולאה

and the Drama of Reading (Bloomington: Indiana University, 1987), pp. 117-118. ןלהל
.יארקמה רופיסה לש הקיטאופה

הרונוא ,גנידליפ ירנה ,ןרטס סנרול לש םינמורל ינייפואה רפסמב ,לשמל ,רכזינ .91
.ירקאת סיפקיימ םאיליו וא קזלב–הד

¯·ÙÏÂ ,היורט ירנא :האר ,ישיאה ונונגס שוביגל רבולפ לש תיפיזיסה ותריתח לע .02

.69-99 'מע ,)ו"נשת ,ןקוש :םילשורי(

.)ה םיטפוש( הרובד תריש ,הארנה לככ ,איה ןהיניבמ המודקהש .12

םייטאופ םיבוציע ןיב תורחתמ קלחכ דימת תבתכנ" ,טייו ןדייה ירבדכ ,הירוטסיהה .22
טסקטה" ,טייו ןדייה ."תוטעל ‰ÈÎÂÏ ‰È רבעהש תומדל רשאב הז םע הז םידדומתמה ,םינוש
לת( ‰Á˘È·‰ ‰ÈÒËÂ¯È˙ · — ˜Â·ı Ó‡Ó¯ÈÌ ·ÙÈÏÂÒÂÙÈ‰ ˘Ï ‰‰ÈÒËÂ¯È ,"יתורפס רצומכ ירוטסיהה
ןוירוטסיה לש תימצעה החכנהה תדימו .023 'מע ,)ה"משת ,החותפה הטיסרבינואה :ביבא
תודע ונל רסומה ,הווחה ןוירוטסיהה לש וזמ התוחפ דוע ,)ןמכוט ,ןוביג ,סוכרטולפ( דמולמ
,רסיק סוילוי ,ןופונסק ,סדידיקות( קלח םהב לטנ ףא וא םהב הזחש תוערואמ לע תישיא
.)רהפש טרבלא
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תורפס יבא" ראותה לע ך"נתב הרחתמה טסקטב רכזינ הבה ,ךכב חכוויהל ידכ .32
רשא יממע רפסמ ידי לע סופאה ונל שגומ ,הרואכל .ירמוהה סופאה :"ברעמה
,םייאבצה ,םייתוברתה םיסכנה לכ ךס אלא הניא — יארקמה רפסמה לש וז ומכ — ותעדות
ךזנג תא אלא תיטרפ היפרגויב ליכמ וניא ונורכיזו ,ויתובא ורבצש םיינחלופהו םייאלקחה
תחיתפב םג רזוחה ,‰„‡ÈÏÈ‡‰ לש החיתפה טפשמב רבכ לבא .עקושמ אוה הבש היצזיליביצה
‰‡Â„ÈÒÈ‡‰, הזומה תרזעל קוקזה יעוצקמ ררושמכ ותוהז תא ריגסמו ומצע תא רבודה חיכנמ
ייוניכ דימצמ אוהש םעפ לכב םג ומצע תא חיכנמ אוה .תיתורפסה ותמישמב דומעל ידכ
.)"דמחנה סונותיט" ,"ןובנה סוכמלט" ,"םימתה סוטסיגייא"( ויתויומדל םייביטקייבוס הכרעה
ידודנ( האיסידואה תלילע רקיע תא דיקפמ אוה רשאכ סורמוה עיגמ תוילאנוסרפה איש לא
רוביגה ידיב אלא ינוציח רפסמ ידיב אל )יאגאה םיה ייא ןיב םינש רשע ךשמב סואיסידוא
םיקאיפה ינזואב )םתוא הדוב ,אמש וא( ויתונורכיז תא הלעמה — סואיסידוא — ומצע
לש תירקיעה תירופיסה הביטחה :)9-21 םירפס ,‰‡Â„ÈÒÈ‡( והוליצהש םיחרואה יסינכמ
:םילשורי( יקסבוחינרשט לואש םגרת ,‰Â„ÈÒÈ‡ ,סורמוה .יטרפ "ראוממ" ,ןכ םא ,איה סופאה
.)א"ישת ,ןקוש

ןיבו( םיאזחמה ןיב תורחתה דוסימב םלגתה תינוויה תורפסה לש םזילאודיבידניאה .42
םידיחי ןיב תודדומתה תריזכ םדי לע השפתנ ,הקיטלתאה ומכ ,תורפסה :)ללכב םיררושמה
םלוע תליהתו ,הווהב סדיפירווא לש יטרפ ןוחצינ איה סדיפירווא לש הידגרט ;םיננוחמ
לשמל האר ,םיררושמה תויורחת לע .הדרפהל םינתינ םניא טידרקהו הריציה :דיתעב תיטרפ
-ו"טשת ,ןקוש :םילשורי( סביל 'ג ףסוי םגרת ,Î˙·È ‡ÙÏËÂÔ ,"ןואיא" גולאידה תחיתפ תא
סוסנרקילאה שיא סוטודורה" — ורפס חתפב סוטודורה ירבד .27 'מע ,א ךרכ ,)ו"כשת
ןכו ,ןמזה םע םדא–ינב ישעמ לש םרכז דבאי אלש ידכ ,וירקחמ ירפ תא הז רפסב גיצמ
— "םירברב לש ןהו םינווי לש ןה ,םיאלפומו םילודג םילעפמ לש םתליהת דבאת אלש
ידי לעשו ,חכשיי אל ומש םגש הוויק ,רחא ינווי רפוס לכ ומכ ,סוטודורהש ךכ לע םידיעמ
לש גשיהל תודוה ,ולש–ורכז םג רמשיי ,"םימיהדמה םיגשיהה" ריתע "רבעה רכז תרימש"
.93 'מע ,)8991 ,סוריפפ :ביבא לת( ‰ÈÒËÂ¯È‰ ,סוטודורה .ורפס

יגסקא" סויטרוה לש וריש ונל קפסמ הז סותאל הנממ הריהב ןיאש המגוד .52
,סויטרוה סוטניוק סויקלפ .ותויחצנ לע זירכמו ומצע תא ררושמה ללהמ ובש ,"םוטנמונומ
‰˘È¯ÈÌ ©‰‡Â„Â˙®, 03 ריש ,ג קלח ,)8991 ,קילאיב דסומ :םילשורי( םואבנריב לחר המגרת.
ידכ ,תרתוכ התוא תחת ,ריש ותואל ולשמ הסרג ןיקשופ בתוכ סויטרוה ירחא הנש 0091
,ןיקשופ ץיבייגרס רדנסכלא .ותעדל ,ול יוארה יתורפסה תוומלאה תא שארמ ומצעל ןיירשל
Ó·Á¯ ˘È¯ÈÌ ÏÈ¯ÈÈÌ, 96 'מע ,)ז"כשת ,דקע :ביבא לת( ק"ז בקעי םגרת.

.חי:כ תומש .62

.ח-א:ח הימחנב תראותמה הרותה תאירק תנצסב בטיה םגדומש יפכ .72

תותדב תוליבקמ הל אוצמל השקש המרב תודהיה תא תנייפאמ ,ללככ ,תויבמופה .82
ןיינמ( הצובקב הרותה תא אורקלו ללפתהל הווצמב ,לשמל ,רכזיהל יד .תורחא תויוברתבו
,יולגה ,ירוביצה ,יתליהקה הייפוא תא ,תורחא תובר תווצמכ ,תאטבמה הווצמ — )תוחפל
גשוממ הסרפ ק"ת קוחר — דיחיה לש ושפנ תלואג — ירצונה "הלואג"ה גשומ .תודהיה לש
הנוזח תבצהו תוריחה לש המוקיש ,תולגמ המואה לש הרורחש" :ושוריפש ,ידוהיה "הלואג"ה
.742 'מע ,¯·„ „ÚÂ ,םולש ריבסמש יפכ ,"תקדוצ הרבח לש

.בכ:ב והיעשי .92
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03. ‰ÓÏË¨ „ÂÔ ˜ÈÁÂË‰¨ Ë¯ËÈÛ¨ ˜„È„¨ ˙ÂÌ ‚ßÂÒ¨ Ù‡ÂÒË¨ ‡Ó‰¨ ‡·‡ ‚Â¯ÈÂ¨ „Â„ ˜ÂÙ¯ÙÈÏ„¨
Ó‡„‡Ì ·Â·‡¯È¨ ‡‰ ˜¯È‰¨ ˙ÂÌ ÒÂÈ¯ תורחא רופסניאו.

,)0191( הקליר הירמ רנייר לש ‰‚ÈÓÂ˙ÈÂ ˘Ï ÓÏË‰ Ï‡Â¯È„Ò ·¯È˘¯ ןוגכ תוריציב .13
·Ú˜·Â˙ ‰ÊÓÔ ‰‡·Â„ 7291( טסורפ לש(, ÁÂ‚ ‰Ò¯ËÔ רלימ ירנה לש )4391(, ‰ÙÈÏ‰ רבלא לש
,)3691( תאלפ היבליס לש ˙ÙÚÓÂÔ ‰ÊÎÂÎÈ ,)6691( רלה ףזו'ג לש ‰¯˜ Ó˘‰Â ,)6591( ימאק
ÁÈÈ Î‚·¯ 0791( תור פיליפ לש( וא ‰Óˆ‡˙ ‰·„È„Â˙ רטסוא לופ לש )2891(.

וניאש םדא לע רפסמ ,הז ללכמ גרוחה דיחיה יארקמה רופיסהש הרקמ הז ןיא ןכלו .23
."ומש בויא ץוע ץראב היה שיא" :לארשי ינבמ

לש ןתריזש ידי לע הגרדהב תרבטצמה תועמשמ תריצי לש ,וז רופיס תקינכטל .33
,גרבנרטס :ךכ לע הארו .םודקה חרזמה תורפסב יהשלכ הליבקמ ןיא ,וז רחא וזב תוטודקנא
‰ÙÂ‡ËÈ˜‰ ˘Ï ‰ÒÈÙÂ¯ ‰Ó˜¯‡È, 74 'מע.

םג אלא םידיחי לש םהיתוחלצה לע קר אל ונל רפסמ ך"נתה ,ךכ םושמ קוידבו .43
,בואה תלעבו לואש תשרפ ,הלילדו ןושמש תשרפ ומכ "םייטרפ" םיניינע .םהיתונולשיכ לע
םתוח םיעיבטמו טרפה תקזחמ דימת םיגרוח ,תובנו באחא תשרפ וא עבש–תבו דוד תשרפ
לע עיפשהל ,ויתולועפמ הלועפ לכב ,םדא לכ יושע דציכ ונל הארמ ך"נתה .הירוטסיהה לע
.תוירחאמ רוטפ ןיא .ערל וא בוטל תואיצמה

.ו:טי תומש .53

.י-א:חל תישארב .63

תועצמאב תויומדה ןויפא ,רמולכ( ך"נתב הטוקנה ףיקעה ןויפאה תקינכט לע .73
.443 'מע ,ÙÂ‡ËÈ˜‰ ˘Ï ‰ÒÈÙÂ¯ ‰Ó˜¯‡È‰ ,גרבנרטס האר ,)ןהיתולועפ

רואית ייוניכ תומד לכל דימצהל ירמוהה גהונה ןיבש דוגינה לע עיבצמ ךבראוא ךירא .83
ןכתי" .קחצי תדיקע רופיסב ,לשמל ,תוארל רשפאש יפכ ,ך"נתב ךכמ תוענמיהה ןיבו הכרעהו

.ןאכ רמאנ אל רבד — החוד וא םיענ ,ןטק וא לודג ,לכס וא םכח ,רעוכמ וא הפי קחציש
םויא המכ טלבויש ידכ — הלילעה ךות ,וישכעו ןאכ וילע תעדל ךירצש המ אלא ראומ ןיא
םגרת ,·¯ÓÈÓÊÈÒ∫ ‰˙‚ÏÓÂ˙ ‰ÓˆÈ‡Â˙ ·ÒÙ¯Â˙ ‰ÓÚ ,ךבראוא ךירא ."םהרבא וב הסנתנש ןויסינה
.9 'מע ,)ט"כשת ,קילאיב דסומ :םילשורי( אורק ךורב

חוורש הביתכה חסונל "םזילרוטנ" חנומה תא סחייל לבוקמ ימדקאה תורפסה רקחב .93
ןייפאתהש ,)רוקנוג םיחאה ,אלוז ,רבולפ( הרשע–עשתה האמה לש היינשה תיצחמב תפרצב
םזילרוטנה לבא .זא דע תיפוריאה תרופיסה תא ונייפאש הלאמ רתוי םיינטרפ םירואיתב
לאידיאכ .)אלוז לש ÁÈ‰ ˘·‡„Ì‰( 0981–ב םייתסה אלו ,)Ó‡„‡Ì ·Â·‡¯È( 7581–ב ליחתה אל
,השעמלו ,םולה דע סודויסהו סורמוהמ ברעמה תורפס לש התיתשתב חנומ היה אוה ,יתונמא
הזורפה תוחתפתה לע בושחנ םא( ברעמה תורפס לש התוחתפתה תא רידגהל רשפא
,הרשע–עשתה האמה לש יטסילאירה ןמורה דע ,ןרטסו גנידליפ ךרד ,סטנוורסו וי'צקובמ
האמב ילקידרה ושומימל דע ,םזילרוטנה תגרדב תדמתמ היילעכ )האלה ןכו רבולפ לא ונממו
Ï ÚÏ ‚ÂÙÂ ˘Ï ‰Ú‚ÏÂÔˆ‰ וא היירג–בור ןלא לש ‰‡˜‰ ,סיו'ג לש ÈÂÏÈÒÒ ומכ תוריציב ,םירשעה

רואית לש םיחתנ–םיחתנל טסקטה שדקומ ,תירופיס הלילע םוקמב ,ןהבש ,סייו רטפ לש
לש העדותה םרז תקינכט .תיווחנה תואיצמה תא "טילקמ"ו "םלצמ"ה ,ילוקו יתוזח ,ינקדקד
,םזילרוטנהש ךכל האיבה ,)םירחאו ןילבד דרפלא ,רנקופ םאיליו ,ףלוו היני'גריו לשו( סיו'ג
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תועצמאב הכפהש ,תויומדה תעדות תא םג התע שבכ ,תיפצנה תואיצמל רבעב לבגוהש
.םיפונ וא םיצפחמ תוחפ שיגנ וניאש רואית אשומל וז הקינכט

,)ז"לשת ,ןליא רב תטיסרבינוא :ןג תמר( ןירפלה הרש המגרת ,‰˜ÙÂ‡ËÈ ,וטסירא .04
.33 'מע ,ט קרפ

.33 'מע ,‰˜ÙÂ‡ËÈ ,וטסירא .14

טלתשהש םזילרוטנל תופירחב דגנתה 'ץאקול יגרואג יטסיסקרמה תורפסה רקוח .24
,קזלב חסונב יתרבחה םזילאירה לא בושל ארקו ,אלוזו רבולפ זאמ תיפוריאה תרופיסה לע
קוסיע םוקמב ;רואיתה ןעמל רופיסה תא תימה ,'ץאקול ןעט ,םזילרוטנה .יוטסלוטו סנקיד
תורפסה תא םזילרוטנה הטה ,הלא םישעמ לש תירסומה תועמשמבו םדא ינב לש םהישעמב
,"רואית וא רופיס" ,'ץאקול יגרואג .תירסומ הניחבמ תילרטיינ ,תיביספ תוננובתהב קוסיעל
‰¯È‡ÏÈÊÌ ·ÒÙ¯Â˙, קדוצ 'ץאקול .16 'מע ,)1591 ,םילעופ תירפס :ביבא לת( תרופ 'ל םגרת
האמה תליחת לש "םזילאיר"ה תא שפות אוהש ךכב העוט ךא ,םזילרוטנה יפלכ ותנעטב
לש רישי רצות אלא וניא יתפרצה "םזילרוטנ"ה ,ןכש .םזילרוטנה לש ודוגינכ הרשע–עשתה
לש ןוידה–קפואל לובכה ,'ץאקול .ודגנ הכפהמ אל ,"םזילאיר"ה לש הנצקה אוה ;"םזילאיר"ה
תרוסמה רותיאל השורדה תירוטסיהה הביטקפסרפב דיוצמ וניא ,הרשע–עשתה האמה
.תירבעה תורפסה :םזילרוטנל תילכתב תדגונמה תיטאופה

.םלוה יוניכ ,ןכל ,אוה ,)םיבר ןושלב ,"םירפס"( "הילביב" ,ך"נתה לש ינוויה ומש .34

תינאישטינ–ומכ היגלטסונ ךותמ םייארקמה ליחה ירוביגב זחאנ ,לשמל ,יקסב'צידרב .44
השיגה תא .תולגל התאצ םע ,ותפקשה יפ לע ,תודהיל ודבאש שפנה זועו ףוגה זוע לא
האייחהכ לארשי תמוקת תא ושפתש ,ןייד השמו ןוירוג–ןב דוד וכישמה תאזה תיארקמ–ואינה
תודהיה תונש םייפלא לש תפרוג הלילש ךות ,ןושאר תיב חסונב תיאוריה היווה לש
וירבחו שוטר לצא .)8791 ,םינדיע :םילשורי( ÏÁÈÂ˙ ÚÌ ‰˙¢Í ,ןייד השמ הארו — תיתולגה
"תוירבע" וזיא לש התאייחה ןעמל המצע תודהיה תלילשל תויתולגה תלילש העיגה "םינענכ"ה
בחרמ"ב העוטנה ,תינגפ ,תימטופוסמ "תוירבע" :ך"נתל ףא המדק השעמלשו ,תודהיל המדקש
לש תככורמ הסרג איה רימש השמו רהזי 'ס לש תרופיסה .לקדיחל סולינה ןיבש "ימשה
וחפיט םהש ידיליה "רבצ"ה סותימ לבא ,"םינענכ"כ םמצע ואר אל םנמא םה ;וז "תוינענכ"
.ונממ ךרפומהו שרופמה "ינענכ"ה סותאה ןמ ,ורקיעב ,הנוש היה אל

.א"ע אכ תינעת ילבב .54

לאונמע ףסוי םגרת ,Ó˘Ï ·Ó„¯˘∫ ÒÈÙÂ¯˙ ÂÙ¯˘Â˙ ·ÒÙ¯Â˙ ÁÊ¢Ï‰ ,ןרטש דוד האר .64
.03 'מע ,)5991 ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת(

,ןקוש :םילשורי( הדש סחנפ תכירעב היגולותנא ,ÒÙ¯ ‰„ÓÈÂÂ˙ ˘Ï ‰È‰Â„ÈÌב ספדוה .74
.082 'מע ,)ג"משת

.הרשע–שולשה האמב דרפסב יחש ,ןואיל–יד השמ יבר הארנה יפכ .84

94. ÒÙ¯ ‰Ê‰¯ אב תשרפ ,)ה"לשת ,רפסה תיב :קרוי וינ( םלוסה שוריפ םע,
.טצ-זצ תואקספ

¯Â¯ ‰Á˘Í∫ Ú¯ÎÈÌ ‡Ò˙ËÈÈÌ ·ÒÙ‡‰ ,דגמ יתמ האר ,¯‰ÊÂ‰ רפס לש הקיטאופה לע .05

‰Ê‰¯ )תערכמ תובישח סחיימ" ,דגמ בתוכ ,"'רהזה' רבחמ" .)ם"שת ,םילעופ תיירפס :ביבא לת
לש יזכרמה ודיקפת לע קיסהל רשפא ןאכמו ,םינוילע תודוס יוליג תרשפאמה ‰ÒÈËÂ‡ˆÈל
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,דגמ יתמ ."תירופיסה תרגסמל רפסה רבחמ לש ותוקקדזה םעט לעו ולוכ ßÊ‰¯ßב רופיסה
‰‡Â¯ ‰Á˘Í, 62 'מע.

ץראב םינוש םירתאב אלא "םוקמ–םוש"ב ,םנמא ,םישחרתמ םניא ¯‰ÊÂ‰ ירופיס .15
לארשי ץרא הנניא וז "לארשי ץרא" לבא ,)דול ,הירסיק ,אשוא ,ירופיצ ,הירבט( לארשי
ויתושרוחו ויתודש ,ויתורעמ ,וירה ןיבש ,יאליטרע ,ידגא םוקמ אלא ,תירוטסיהה ,תישממה
.רופיסה ירוביג לש יטסימה עסמה להנתמ

.ב"ע גל תבש ילבב .25

‡È˙‰ אוה םהבש םסרופמהו( הטישכ תודיסחה תא חסנל תונויסינ ,םנמא ,ושענ .35

הלבקה תא חסנל תונויסינ ,ןכל םדוק ,ושענש םשכ ,)7971 ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר לש
תוכזב אל לבא .)8451 ,ורבודרוק השמ יבר לש Ù¯„Ò ¯ÈÓÂÈÌ אוה םהבש טלובהש( הטישכ
תעדותב תידיסח–תילבקה הקיטסימה הטלקנ ,תרופיסה תוכזב אלא ,הלאה םיינויעה םירוביחה
תיתרושקתה היגטרטסאב תודיסחה הטקנ אלמלא .הבחר תיממע העונתל הכפהו רוביצה
התייה ,)הנירטקוד אל ,רופיס שיגהל( דומלתהו ך"נתה זאמ תירבעה תוברתה תא הנייפאש
.העפשה תרסח תירטוזא תכ תלחנ תראשנ התרות

דסומ :םילשורי( ˙Â·ÈÏ‰ ‰ÁÒÈ„È‰ ,ןד ףסוי האר ,תודיסחב "רופיסה שודיק" לע .45
.11-21 'מע ,)ו"כשת ,קילאיב

55. Î˙¯ ˘Ì ËÂ· )ג 'מע ,)7891 ,תהק :קרוי וינ.

.92 'מע ,)2291 ,תונייע :ןילרב( ˙ÒÈÙÂ¯È ÓÚ˘ÈÂ ךותב ,המדקה ,בורימנמ ןתנ יבר .65

75. ÒÙ¯ ˘·ÁÈ ‰·Ú˘¢Ë, המ-במ 'מע ,)ז"שת ,ריבד :ביבא לת( יקצדורוה א"ש ךרע.

םהילוגליגו םש לעב םדא 'ר לע םירופיסה" ורמאמב קורמש אנח חיכוהש יפכ .85
,רגניטא לאומש םיכרוע ,חכ ÈÂÔ∫ ¯·ÚÂÔ ÏÁ˜¯ ˙ÂÏ„Â˙ È˘¯‡Ïˆ ,"'ט"שעבה יחבש' רפס תואחסונב
,)ג"כשת ,תילארשיה תירוטסיהה הרבחה :םילשורי( ןירפלייה לארשיו רוניד ןויצ ןב ,רעב קחצי
.68-501 'מע

95. Â‰È‰ ‰Ú˜Â· ÏÓÈ˘Â¯, ךותב ÎÏ ÒÈÙÂ¯È Ú‚ÂÔ )ולאו ולא( ב ךרכ ,)9591 ,ןקוש :םילשורי(,
.זנ 'מע

אנמחר :ל"ר ;)םילשורי ןיינב לע הליפת( ןמא וריע הנבי :א"עי ;השודק הליהק :ק"ק .06
.י"שר שריפ :י"שריפ ;ןלצל

שוריפ לאו )אמ:וכ ארקיו( "םנווע וצרי זאו" יארקמה קוספה לא ,וז הינפהל ףסונבו .16
איה ףא הבואש ,¯Â‰È‰ ‰Ú˜Â· ÏÓÈ˘Â ,המצע רופיסה תרתוכש רוכזל שי ,ול דומצה י"שר
.)ד:מ היעשי( ך"נתהמ

.צ-טפ 'מע ,¯Â‰È‰ ‰Ú˜Â· ÏÓÈ˘Â ,ןונגע .26

˙Â¯Â„ םירופיסה ירוזחמו ,"ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש" ,"רפוסה תדגא" ןוגכ .36

ÚÂÏÓÈÌ, ÒÙ¯ ‰ÓÚ˘ÈÌ, ÒÈÙÂ¯ÈÌ ‡ÈÌ ˘Ï ¯ß È˘¯‡Ï ·ÚÏ ˘Ì ËÂ·, ÒÈÙÂ¯ÈÌ ˘Ï ˘·˙, ÒÈÙÂ¯È ÙÂÏÈÔ

.ÒÈÙÂ¯ÈÌ ˘Ï ‡¯ı È˘¯‡Ïו

ותורסמתה לעו ןונגע יניעב ולא תויגולותנאל התייהש המוצעה תובישחה לע .46
לש םהיתואחמ תפידה ךות ,תישיא הריצי לש תובר םינש ןובשח לע ןתכירעל תטלחומה



•   78   ˙ÎÏ˙

האר ,ולאכש "תוטוז" לע וצרמו ונמז תא תיחשמ אוהש ךכ לע וזגרש תורפס ישנאו םידידי
.282 'מע ,)ח"נשת ,ןקוש :םילשורי( ‰ÁÈÈ Ú‚ÂÔ∫ ·ÈÂ‚¯ÙÈ ,רואל ןד

תעפשהב ובתכנ םימדקומה וירופיסש ךכ לע םינוש תונויאירב דיעה עשוהי ב"א .56
ÒÙ¯ ‰ÓÚ˘ÈÌ. ינונגע רופיס"כ עשוהי רידגמ ,)7591( "ןקזה תומ" ,םסרפש ןושארה רופיסה תא
,)8991 ,יצרא דה :הדוהי רוא( ˙˘˜ ,"תוהז תדועת :הנידמה–רוד תורפס" ."קהבומ יטסילאירוס
לאידע יחבש" הסמה תא דקומ לאירבג םסרפ "ןקזה תומ" םסרופ הבש הנש התואב .12 'מע
קוסיעה .ןונגע לש "םלוע דע"לו "םניעו ודיע"ל יטסילאיצנטסיזקא שוריפ הקינעמה ,"הזמע
חורב תויונשרפ לש עפש דילוה ,"יאקפק"ה ,טסילאירוסה ןונגעב ,ידדצ–דחה ,יביסנטניאה
'ס לש ורפסב ןאישש ,)2791 ,ןליא רב :ןג תמר( לזרב ללה תאמ ‡˜ÈÔ Ú‚ÂÔ Ï˜Ù· ןוגכ ,וז
,"תורנה" רופיסה חותינל ורקיעב שדקומה ,)2891 ,דבוע םע :ביבא לת( ¯Ï˜¯Â‡ ÒÈÙÂ רהזי
.ןונגע לש ÒÙ¯ ‰ÓÚ˘ÈÌ ךותמ

¯Ò˙ÎÏÂ˙ ·¯·–Î‰ :הז ןמורל שדקומה ,ןורימ ןד לש ורפס תרתוכ ךכ לע הדיעמו .66

הייוליג לכב"ש ןורימ ןעט ןכל םדוק הנש םירשעכ רבכ .)6991 ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת(
ןונגע תריצי"ו ,"ול םירזו ןונגע לש ומלועמ םיקוחר םינוויכב תרופיסה תמדקתמ םייזכרמה
רפסה–תיבב םמושמ ןונישל רמוח — הרקעה הקיסאלקה ףדמ לא ףוס–ףוס תכלוהו תקחדנ
:ביבא לת( Ù˜Ò Ù˙ÂÁ∫ ˘ÈÁÂ˙ ÚÏ ‰ÒÈÙÂ¯˙ ·˙˘Ï¢Á ,ןורימ ןד ."תוללכמב ינוירנימס לוגריתלו
.89-99 'מע ,)9791 ,םילעופ תירפס

,ןקוש :םילשורי( ÎÏ ÒÈÙÂ¯ÈÂ ˘Ï ˘ÓÂ‡Ï ÈÂÒÛ Ú‚ÂÔ ךותב ,ÓÂÏ ˘Ï˘ÂÌ˙ ,ןונגע י"ש .76
.7 'מע ,ה ךרכ ,)5491

תירפס :ביבא לת( ÈÂÒÛ ÁÈÈÌ ·¯¯ — Î˙·ÈÌ ךותב ,ÓÎ‡Ô ÂÓÎ‡Ô ,רנרב םייח ףסוי .86
.5621 'מע ,ב ךרכ ,)ח"לשת ,םילעופ

תא חתופה תכרעמה רבד קפסמ ,ןונגע תייחד ךות ,רנרב םע תוהדזהל המגוד .96
ביבסמ" — חיתפה תרתוכ .)2791 רבמטפס( ‰‡ÒÈÓÔ ˜¯È תעה בתכ לש ןושארה ונויליג
טוטיצ וטומכ עיפומ חיתפה שארב ;רנרב לש םינמורה דחא לש ותרתוכ איה — "הדוקנל
לש ומוגרת עיפומ ומצע ןויליגה ףוגבו ;וכרוע היה אוהש ,¯¯ÓÚÂ‰ תעה בתכב רנרב ירבדמ
,םיכרועה דמצ יניעב ,ןויליגב רתויב בושחה טירפה — םכילע םולש לש ËÂ·È‰ ‰ÁÏ·Ôל רנרב
ורמגש רחאל דימו .חיתפב םתוסחייתהל הכוזה דיחיה טסקטה והזש הדבועה ןמ שיקהל םא
םירפוסהש ונל רשבל ריטלזיו ריאמו ירפ םחנמ םינופ ,רנרב לש הז םוגרת לע ללהה תא
םיקוחרו ינונגעה דסה ןמ םיישפוח" ,)ןיול ךונח ,זנק עשוהי( ןויליגב םיפתתשמה םיריעצה
,הסג ןיעב תוינוריא תוצירק םהב ןיא ,תויועמשמ לש ץבשת–השעמ םהירופיס ןיא .וינוניגמ
הניא םנושלו ,"תואיצמ יפוגב תולכתסה םהב שי .הפייעל תוסומע םיזמר–תוכרעמ םהב ןיאו
שי ונממש "דס"ה — ןונגע ;ףאשנה לדומה אוה ,ןכ םא ,רנרב ."המצע ןמושב תנגטימ"
תע בתכ רצייוש זראו רוטרטניא ריבד ודסי ,7991 ויתסב ,רתוי רחואמ הנש 52( ררחתשהל
ךז ןתנ רמא ,תורפסל לבונ סרפב ןונגע הכזשכ ,6691 תנשב .)¯¯ÓÚÂ‰ :ומשו ,שדח יתורפס
דע וז העדב קיזחמ ,ךז לש וז הרימא טטצמה ,ןורדלק םיסנ ;הז סרפל ןונגעמ יואר רנרבש
.)8991 ,ינויב ÓÚ¯È·, 5 ,"היכנוק ךותב"( םויה

,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת( ˙ÚÈ¯ ‰·Â„„ ·ÒÈÙÂ¯˙ ‰Ú·¯Èˆ‰ ,ןוקב קחצי האר .07
8791(.

."שולתה לא הביש"כ םישישה תונש לש יתורפסה ךלהמה תא רידגמ דקש ןושרג .17
ההובג יוקיח תמרמ הדירי הללוחתה" ,בתוכ אוה ,"םינומשה תונש דעו םישישה תונשמ"
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˙¯ÒÈÙÂ‰ ,דקש ןושרג ."רוביג–תתלו רוביג–יטנאל רוביגמ ,תינוריא דע הכומנ יוקיח תמרל

‰Ú·¯È˙ )ןירבוג תירונ תבתוכ ,שולתה לש ותומד .27-37 'מע ,ה קלח ,)8991 ,רתכ :םילשורי,
תירבעה תורפסב ,םינוש םילוגלגב ,העיפומ איהו ,הקזחתה ףא אלא ,המלענ אלש קר אל"
לעו קהבומ ילארשי–ץרא עקר לע ,ראתל וכישמה ,ונימי דע ...םירפוסה תורוד ...םויה דע
אצומ וניאו ותוהז לע ההותה ,םישרושה–רסח ,קתונמה רוביגה תומד תא ,לארשי תנידמ עקר
,)5891 ,ןוחטיבה דרשמ :ביבא לת( ˙ÏÈ˘Â˙ Â‰˙Á„˘Â˙ ,ןירבוג תירונ ."םלוע םושב הזיחא ול
.22 'מע

.742 'מע ,)2691 ,הדסמ :ביבא לת( ¯ÚÂ¯ ·Ú„ ÚÂ ,זפרוא קחצי .27

.23 'מע ,)3691 ,ירודל :ביבא לת( ‰Á˙· ,ןניק סומע .37

.ןמפוה לאויו ץיש דוד ,הקלצ ןד ,ןייטשריב לסוי ,לדנה תידוהי ,דלפלפא לצא .47

,לאוסקסומוה ;ףסוי–רב עשוהי לצא ,לדג הבש תיתדה הרבחה ןמ אקומה רקפתמ .57
לצא ,יניטסלפ ;ןרוק והיעשיו רנ–ןב קחצי לצא ,ירפכ בושייב ינוהמת ;ינבואר םתוי לצא
.ןמסורג דודו קוינק םרוי

.ןולטמ תינורו הסיווס טרבלא ,תובנ ןונמא ,ירס הינב ןד ,ינולא םיסנ לש םהירופיסב .67

קוינק םרוי בתוכ ,"תומדא ילע רתויב לודגה םיפרוטמה–תיב איהש הנידמל ונייה" .77
·Ì ·Ô ÎÏ„‡ ,קוינק םרוי ."טויס–יפודר םיטילפ לש היקוק–ןק"כ לארשי תא ראתמה ןמורב

סומע לש "תרחואמ הבהא" הלבונה רוביג .64 'מע ,)א"משת ,םילעופ תירפס :ביבא לת(
תא דימשהל ךירצ :הדיחיו תחא תיתייפכ הבשחמב שופת וחומש ףרוטמ אוה )1791( זוע
הב םלוכ טעמכש החפשמ ראתמ )2891( עשוהי ב"א לש È¯Â˘ÈÌ Ó‡ÂÁ¯ÈÌ‚ ןמורה .היסור
,)ÓÎ˙· ·ÁÂÏÂ˙ )7691 — ןרוק והיעשי לש וירפס תא תוסלכאמה תויומדה .םייופש םניא
ÏÂÈ‰ ·ˆ‰¯ÈÈÌ )4791(, ‰ÚÂÓ„ÈÌ ·ÏÈÏÂ˙ )2991( — תרושקת רדעהב ,תוישפנ תוקוצמב תוקול,
תוינוא" רופיסה תא ,לשמל ,האר( שממ לש ףוריטב — תובורק םיתעלו ,תיתעדות תוריכעב
תילארשיה היווהה ,םולב–לטסק ילרוא לצא .)2991 ,"טוש" הלבונה תא וא ,7691 ,"םירורפג
ןמ רתוי היופש הניא ונילא תרבודה תרפסמהו ,ןיטולחל תפרוטמ היווהכ דימת תגצומ
,תירטסיה ,תערפומ הנוסרפ ,תויבקעבו ןווכתמב ,איה הלש הנוסרפה ;תראתמ איהש תואיצמה
םיסחיה תכרעמ ןיב היגולנא רצוי )3991( דגמ לייא לש ‰ÂÒ¯·¯· ןמורה .תינלוח ,תיטסידס
,רלטיה ףלודאו הסורברב ךירדירפ לש םיפרוטמה שוביכה יעצבמ ןיבו וננמז–ןב ילארשי גוז לש
םיעשתה תונש לש היינשה תיצחמב .ולא "תויגולותפ" ןיב ךרע ןויווש ,וז ךרדב ,רצויו
לש ‰È ‡ÒËÒÈ‡( ירטאיכיספ זופשאבו תישפנ תוטטומתהב תוקסועה תוריצי המכ ומסרפתה
.)בוהלס אבש לש ÚÂ˙ ‰Ó˘Â‚ÚÈÌ ,יבר ןדיע לש ˜‡È˘ÈÌ ÓÈÏÈ‚¯Ì Ù¯ÂÊ˘ ,יחמק הנולא

˙ÂÏ‰ Ó‰ÁÏÂÓÂ„‚‰ ‰˘‡‰ לש םיאכדנהו םיאכלחה ךרד ,)Á¯È ‰Á‚ÈÌ )4691‡ב לחה .87

˙·Â‚˙‰ב םידחפנהו םילשוכה םינוריטה ,)0891( ÓÂÓË ÓÂÒÈ˜ÏÈב םיכובנה םירגבתמה ,)3791(

ÈÁÈ„ÈÌ )6891( ב םיידועיסה םישישקהו·„¯Í ‡Ï ‰Á˙ÂÏÈÌ )1991(, םישאונה םידומלגב הלכו
.)ÓÁÊÈ¯ ‡‰·Â˙ ˜Â„ÓÂ˙ )7991ב

97. ‰ÁÂÏ‰ ‰ˆÁÈ Â‰‡‰Â·‰ )6891(; ‡È˘ ÚÂÓ„ Ó‡ÁÂ¯È ‡˘‰ ÈÂ˘·˙ )2991(.

.751 'מע ,)ד"נשת ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת( ÊÎ¯ÂÔ „·¯ÈÌ ,יאתבש בקעי .08

.552 'מע ,ÊÎ¯ÂÔ „·¯ÈÌ ,יאתבש .18
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תעונת יכינח — ח"מלפה רוד ירפוס לש תיטסילאיצוסה היצטניירואה ,ךכל ףסונב .28
םיעבראה תונשב חוורש יטסילאיצוסה םזילאירה תונורקע ץומיאב האטבתה — הדובעה
ןוטפא ,סיאול רילקניסכ םירפוס לצא ,תירבה–תוצראב םג תמיוסמ הדימבו( תוצעומה–תירבב
.תוניחב המכמ תירבעה הקיטאופל דגונמ יטסילאיצוסה םזילאירה .)קבנייטס ןו'גו רילקניס
,"יתרבח דמעמ"מ וא "הרבח"מ קלחכ אלא ,םואלמ קלחכ םדאה תא שפות וניא אוה ,תישאר
ךילהת לש רואיתל אלו )הליהק לש וא רוטקס לש( ןותנ בצמ רואיתל םיאתמ אוה ןכלו
רואית( דדוב עוריאב םיקסוע ח"מלפה רוד ירופיס ,ןכאו ;)ימואל רופיסל יחרכהה( ירוטסיה
,תינש .םינש–בר ךילהתב אלו )הזב אצויכו ,ץוביק ירבח ןיב טקילפנוק ,עקרקל היילע ,ברק
םיתעל תלבוגה( תידיימה הילאוטקאב ,םייוושכע םיעוריאב קסוע יטסילאיצוסה םזילאירה
,תירבעה הביתכל תיחרכה איהש ,ןמז לש הביטקפסרפ וב ןיא ;)תיאנותיע הביתכב תובורק
,תישילש .רוחאל קחרה תכשמתמה תלשלשב הילוחכ הווהה תא תשפותה ,תירוטסיהה
גוהנכ( יטמרד אלא )תירבעה הקיטאופה ומכ( ויפואב יפא ונניא יטסילאיצוסה םזילאירה
.יביטארנ ףצר לע אל ,תונצס לע ורקיעב תתשומ אוה ;)תירלופופ–תיברעמה ןמורה תונמאב
,תינרמוח ,תיריפמא תואיצמ איה יטסילאיצוסה םזילאירב תראותמה "תואיצמ"ה — תיעיברו
יריפמאל תלבגומ הניא ,וניארש יפכ ,תירבעה הקיטאופה וליאו ;ןירותסמ תלוטנ ,תיצרא
.אלפומל רכומה ןיב ,יומסל יולגה ןיב הענ אלא

.301 'מע ,)7891 ,רתכ :םילשורי( ÎÂÏÏ ‰ÎÏ ,רנפה םהרבא .38

.962 'מע ,)3991 ,רתכ :םילשורי( ÏÏÈÌ‡ ,רנפה םהרבא .48

.51 'מע ,)1991 ,רתכ :םילשורי( ‰¯Ë¯· ,ןמפוה לאוי .58

םניא בוש" ,ןבלב םהרבא בתוכ ,תיוושכעה תילארשיה תרופיסה לש הירוביג .68
,ןבלב םהרבא ."תועמשמ לש המויקב םינימאמ םה ןיאש םושמ םהייחל תועמשמ םישפחמ
‚Ï ‡Á¯ ·ÒÈÙÂ¯˙ ‰Ú·¯È˙∫ ÒÈÙÂ¯˙ Ú·¯È˙ ÙÂÒËÓÂ„¯ÈÒËÈ˙ )33 'מע ,)5991 ,רתכ :םילשורי.
,תיוושכעה תילארשיה תרופיסב "תמלענ טעמכ" ,גיצרה הנח תבתוכ ,"המצע תושממה"
:ביבא לת( ÂÏ ‰‡ÂÓ¯∫ ‡È˜‰ ,גיצרה הנח ."תוינושל תואשילקו םייומיד לש ףסואכ תגצומ"ו
רדעיה"ב תנייפאתמה ,גיצרה תבתוכ ,תרופיס יהוז .72 'מע ,)8991 ,החותפה הטיסרבינואה
תודיכל תויתורפס תוינבת לש תורשפאב הנומאה .תוחיטש ,עוטיק ,לוליד ,'לכמ לכה'ו היצקלס
.)92 'מע ,ÂÏ ‰‡ÂÓ¯∫ ‡È˜‰ ,גיצרה( ."ןאכ תמייק הניא בוש — הדיכל תועמשמ תובצעמה

,דבוע םע :ביבא לת( ‰ÈÂÌ ˘·Â È¯Â ·¯‡˘ ‰ÓÓ˘Ï· ,"םיקותמ טעמכ םייח" ,לייו יזוע .78
.942 'מע ,)1991

,תורפס ףסומ — םירופיכה םויל ףסומה ,˙È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ ,"בער" ,רורד–לא ףסוי .88
.72 'מע ,9991 ,רבמטפסב 91

,)4991 ,ןתיב–הרומז :ביבא לת( ¯Ú‚ÂÚÈ Ï˜ÈÒÈ‚ß‚ ,"ר'גניסיקל יעוגעג" ,תרק רגתא .98
.31-41 'מע

העידיה–תולבגומלו )"והשכיא"( לייו לש תרכזנה האבומב העידיה–גויסל בל ומיש .09
ןתואב םגש ןייצמ ןבלב .)"םולכ ןיבא אל ינאש חוטב הלש םיזמרהמ"( תרק לצא תרהצומה
תיווזמ הבחר הניא רפסמה לש הייארה תיווז ,ישילש ףוגב תורפוסמה תויוושכע תוריצי
תוכמס תא םומינימל דע תמצמצמ" ,םכסמ אוה ,תיוושכעה תרופיסה ;ויתויומד לש הייארה
.94-05 'מע ,˙Ï ‡Á¯ ·ÒÈÙÂ¯˙ ‰Ú·¯È‚ ,ןבלב ."םירפסמה
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לש ויתוסמ רפס קפסמ ,תיוושכעה תרופיסה תונורקע לש ,"םינפבמ" ,ריהב חוסינ .19
תונמאה תא השמישש הפשה" .)7991 ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת( Ó¯„ ‰˘ÙÂÛ‰ ,בואט ידג
תוימתס וזיא" .)95-06 'מע( "םוסח השענ רבעה" .בואט בתוכ ,"התועמשמ תא הדביא רבעב
לא הייטנ" תודילומה ,)07 'מע( "תילכת רסוחו הילנב" ,)96 'מע( "לוכה תא תפפוא השדח
תולפת לש השוחת ,תישגר תוהק"ב ,בואט רמוא ,םייח ונא .)77 'מע( "ידיימה לא ,ירציה
חוכ שי ,םיזע םייוריגל ,המצוע תובר תומולהמל ,םיקזח םיעבצל קר הבש ,תועמשמ רסוחו
"ןכותמ לכה תא ןקורמו לכה לע דיבכמה שואייה קבא תא עגרל חיכשהל ידכ קיפסמ
רסוחו היצטניירואב רוסחמ" ,)28 'מע( "קיר ללחב הפיצ תשוחת לש הקוצמ" יהוז .)87 'מע(
,עדוי וניא ]תיוושכעה תרופיסב[ ומצע רפסמה" .)48 'מע( "בוטל ער ןיב לידבהל תלוכי
–תולבגומ תא ךרוכ בואטו ,)29 'מע( הרוקש המ הרוק עודמ "תעדל לוכי וניא אוהש םושמ
טושפ ...םדוקה רודה ירפסמ יפבש ,תיטנגלאה ,תרדוהמה תירבעה" :ןושלה–תולבגומב רפסמה
.)451 'מע( "תוררופתהב הליחתמש היווח ותועצמאב ריבעהל חונה ילכה הניא

.85-95 'מע ,)ב"נשת ,ןתיב–הרומז :ביבא לת( ÂÏÈ ÒÈËÈ„ ,םולב–לטסק ילרוא .29

הניא תרופיס תביתכ .תורחא תוקיטאופ לע הפידע תירבעה הקיטאופהש ןעוט ינניא .39
הפידע הניא תימואל–תירוטסיה הלועפ–תרופיס .היפוסוליפ וא תוזחמ ,הריש תביתכ לע הפידע
— היגולונכטהו עדמה ,היפוסוליפה ומכ — הרישהש יתנייצשכ .תאזכ הניאש תרופיס לע
תוברתה היואר ,הברדא ;התונגל רבד םוש ךכב יתרמא אל ,תינגפה תוברתה לש רצות איה
יתנייצשכו .רתיה לכו הריש — םיאלפנה הירצות לע ונתדות–תרכהו ונתצרעה אולמל תינגפה
ךכב יתרמא אל ,ןונגע לש הזורפה ומכ הלש הקיטאופב תירבע הנניא רנרב לש הזורפהש
חורב תרופיס בותכיש רפוס רחמ םוקי םא .ןונגע לש וזמ העורג רנרב לש הזורפהש
,תרופיס לככ ,תירבע תרופיס .םיחלצומ ויהי וירופיסש ךכל הבורע וז ןיא ,תירבעה הקיטאופה
יתחתמש תרוקיבה .השודנ וא תירוקמ ,תיחטש וא הקומע ,המימשמ וא תקתרמ תויהל היושע
לארשיב תבתכנה תרופיסהש יתנעט אל .תיאידיא תרוקיב אלא תוכיא תרוקיב הנניא ןאכ
.תירבע הנניא איהש אלא ,הבוט הנניא םינורחאה םירושעב

,"ירחאש ןדיעה :תירבעה תרופיסה" ,ץרווש לאגי לשמל האר ,םיכרבמה ןיב .49
È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, רבח ןנח ;4991 ,רבוטקואב 41 ,תורפסל ףסומה, ÒÙ¯Â˙ ˘Î˙·˙ ÓÎ‡Ô )לת

תורפסה ץותינ תוודח לש דחוימב תצלוע המגוד .7-01 'מע ,)9991 ,תונורחא תועידי :ביבא
תורפסה תא" :םילימה ולאב ÂÏÈ ÒÈËÈ„ תא ללהמה ,יקסול לאועד םייח ונל קפסמ תירבעה
תימצע הקידבב ,הבגשהבו הרדאהב העוקש ,םייטנמורה הילותיחב ןיידע הנותנה — תירבעה
טקייבוסל ,םואלל ,הנידמל סחיה ומכ 'תולודג' תולאשב לופיטב וא תדסחתמ תישגר
םיעבמ ,םיכרע לש תילאטוט תוקרפתה רבעל הליפמו םולב–לטסק הליצמ — הירוטסיהלו
תא תקרפמ איה םלפודמ יאמיכלאכ .ןומהה תפשל תיטרפה הפש–אלה תא תכפוהו ,םיטבמו
,םילבוקמה םינבומהו םיחנומה לש תורוגסה תואספוקה תא תככרמ ,םירוריפל יכנאה טבמה
ןמזל ,תולובגה רסח ןוימדה לש ויתוזוחמל אירממה זגל לזונמו גימצ לזונל קצוממ םירמומה
ןיבהלמ יתנוטק .953 'מע ,È‡Â¯È‰ Â·È˜Â¯˙, 9991˙ לש דחוימ ןויליג ,¥∏–µ Ï∞ ."תוינמז וב ןיאש
לבא ,)?"תוינמז וב ןיאש ןמז" ?"יכנאה טבמה תא תקרפמ איה"( יקסול לש ויחוסינ לכ תא
.היד הריהב "םיכרע לש תילאטוט תוקרפתה" התוא לע תלהוצה ותכרב


