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עשוהי ב"א תריציב םינויע 

הקיתאה לש ארונה החוכ 

ףלאה ובגת עזבוב ןמורב תיתא האירק 
עשוהי 'ב םהרבאל 

זועמ־ןוסלדנמ הידע 

וא ירסומ וניא םלועל רפסי :דלייו רקסוא בתכ יירג ןאידוד ליט גתנדמזג ורפסל המדקהב 

.(Wilde 1948 [1890], 9) 'לוכה הז .ער םיבותכ וא בטיה םיבותכ םירפס .ירסומ יתלב 

תא תנחובה הסיפת ,רסומל תורפס תרבחמה הסיפתה דגנ תאצל דלייו ןווכתה הז טפשמב 

.תויואר תויוגהנתהל ךנחל ותלוכיל םאתהב יתורפסה טסקטה 

*ררגה החרב ורפסב עשוהי 'ב םהרבא בתוכ הלא תורוש תביתכ רחאל הנש האממ רתוי 

:םיאבה םירבדה תא ,יתורפסה טסקטה לש ירסומה רשקהב קסועה ,הגמ^י המיס* לוט 

יתשגרה דימו ,הזה רפסה תביתכ לע םירפוסה ידידימ דחאל יתרפיס םידחא םישדוח ינפל ,הנה 

םירוביג תוגהנתה לע ארוק לש ירסומ טופיש תלעפה .תורפסב רסומ ךורכל ןויסינ יפלכ ודשחב 

ינאש ששוח אוה .ערה הרקמב תנכוסמו ,בוטה הרקמב תיטנוולר אל ידידיל תיארנ םייתורפס 

עשוהי) תורפסל םיינוציח םהש ,םיירסומ םיכרע לש דדמ יפ לע תורפס תוריצי ךירעהל שקבמ 
 1998, 20).

ןיב רוביחה תלאשב וזל וז תודגונמ טעמכ תודמע םיגיצמ ,עשוהיו דלייו ,םירפוסה ינש 

םיארוק ברקב הזה םויה םצע דע הרירש דלייו לש ותשיג .רסומו הקיתא ןיבל תורפס 

שקבמה ,עשוהי .תוניועב ףאו תונדשחב רסומו תורפסב !רידה תא םיוולמה ,םירקבמו 

דע תורפסה ירקבמ ברקב חורה יכלה תא הנמאנ ראתמ ,םימוחתה ןיב רשקה לא רוזחל 

האירק עיצהל שקבא הז רמאמב .וכרדב תכלל רחוב אוה תאז לכבו ,םינורחאה תורודל 

רשקב תוקסועה תויזכרמ תויגוס יתשב ןויד חתפל הכרדו ,עשוהי לש ותריציב תיתא־אטמ 

.רסומל תורפס ןיבש 

םייק דחאה ,הזב הז םיכורכה תודוסי ינשמ יונב תירסומ וא תיתא תרוקיב ינפמ ששחה 

שומיש ינפמ הדילס וא דחפ ששחה אטבמ היולגה המרב .יומס ינשהו חטשה ינפ לע 

שמתשתש תינרסומו תיטמגוד האירק לש ץומיא ינפמ רמולכ ,יתורפסה טסקטב הערל 

תוברתה תסיפתב ןירשימב רושק הז ששח ,היומסה המרב לבא .יטקדיד ילכבכ תורפסב 

אל - םירחא םינמזו תויוברת תמועל ,הרואנ תוברתכ המצע תא תיפוריא־תיברעמה 
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זועמ־ןוםלדנמ הידע 62 

תואריהל יושעש רבד לכמ תוקחרתהה ,רמולכ .םהל דוגינבו - םייפוריא אלו םייברעמ 

גווסמש המ תא תוגציימכ תוספתנ תונרמשו תויטקדידש ךכמ תעבונ ינרמש וא יטקדיד 

יברעמ־אלה ,יתדה ,יביטימירפה םלועה ,ישילשה םלועה ללכ ךרדב אוהש ,ךושחה םלועכ 

.ירסומכו רואנכ ,ישפוחכ גווסמה ,ןושארה םלועל דוגינב ,ישפוח־אלהו 

:םהילע רערעל שקבאו ,יומסהו יולגה ,וללה תודוסיה ינש םע דדומתא הז רמאמב 

עצבל ןתינ יכ הארא רסומה לש היפוסוליפה ןמ תוביטקפסרפ ץומיא תועצמאב ,תישאר 

םילוכי םייטתסא םיעצמא דציכ םיגדאו תיטמגוד וא תינרסומ היהת אלש תיתא האירק 

לע רערעא יטסילאינולוק־טסופ טבמ ץומיא תועצמאב ,תינש ;ירסומה רוריבל םורתל 

רסומ ןיבש רשקב קפס ליטא ךכו ישילשה םלועל ןושארה םלועה ןיב תיבטוקה הקולחה 

,ףלאה םות לא עמונ ןמורה טרפבו ,עשוהי לש ותריצי .תיברעמה תורואנה ןיבל הקיתאו 

־תיתורפס תרוקיב בלשל ןתינ דציכ הארא ותועצמאבש ןחבמ הרקמ ןיעמכ יל שמשת 

תורפסב ןוידה יכ תוארהל לכות וזכש האירק .תיטסילאינולוק־טסופ תרוקיב םע תיתא 

תיברעמה הינומגהב רשקנה ,רתוי בכרומ תוחוכ ךרעמ לש תרגסמ ךותב ולוכ ןותנ רסומו 

1.ישילשה םלועה םע היסחיבו 

!םידחופ ונחנא הממ :תיתא תרוקיב 

תחת ןרהטב הייח לע ,יסיפאנ ראזא ,תרבחמה תרפסמ ־\רז\זנב זוטילגל m ארר^ל הרפסב 

האירקו הארוה הרקיעש ,הטיסרבינואב התדובע תא תראתמ איה .תוללותייאה רטשמ 

הידימלת ולעהש תולאש לע תבכעתמו ,תינקירמאהו תילגנאה תורפסה ןמ םיטסקטב 

,יזאינ ,םיטנדוטסה דחא הילא שגינ דחא םוי .םייתורפסה םיטסקטה לש םתוירסומ רבדב 

אוה' .דלר'גציפ טוקס לש לגדמ יבזנמג ,הדמילש יתורפסה טסקטה דגנ ןנולתהל שקבמו 

ליערמ אוה ;ןוכנ־אלה רמוחה תא םיריעצה תא דמלמ אוה' .טנדוטסה ןעוט ',ירסומ אל 

',יל רורב היה אל הז' .ולש הצרמה תא יזאינ לאוש ,'?רורב אל הז םאה' .'םהיתוחומ תא 

אוה .ישומיש הכרדה רפס אלו תינוידב הריצי אוה יבסטגש ול יתרכזה' .יסיפאנ תרפסמ 

ונלש לדומה ושענ םהיתויומדו הלאה םינמורהש יל רורב אל םא לאשו ותעד לע דמע 

רועישב יסיפאנ הטילחמ וז החיש תובקעב .(164 ,[2003] 2005 יסיפאנ) 'םייתימאה םייחב 

תימאלסאה הקילבופרה לש קיתה חתפנ ךכו' - טפשמל רפסה תא דימעהל אבה תורפסה 

אוה וירבדב .םימושיאה תא טרפל ארקנ יזאינ .(169 ,םש) לדוגה יבמטג דגנ תינריאה 

ןמ תושיג יתש ןיב תומיעל המגודכ עשוהי לש ורפסב האירק יתגצה זוירסרונ הדבעמכ ת־חפזמ ירפסב 

תעטלו המידק דחא דעצ תכלל תשקבמ ינא הז רמאמב .(2009 זועמ־ןוסלדנמ) רסומה לש היפוסוליפה 

רשפאל איה הזה ךלהמה תרטמ .תילאינולוק־טסופה הבשחמה לש יתרוקיבה רשקהה ךותב ןוידה תא 

יתקסע אלש ןויד ,תיברעמה תוברתה ןיבל הקיתאו רסומ ןיבש רשקה תייגוסב רתוי בחר יתרוקיב ןויד 
.הכ דע ללכ וב 

This content downloaded from 147.233.250.200 on Thu, 20 Apr 2017 13:49:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



63 הקיתאה לש ארונה החוכ 

ךירדהל שודק דחוימ דיקפת תורפסל הדעייש' םלועב הדיחיה תדה אוה םאלסאה יכ ןעוט 

םירפוסהו םיררושמה ידיב דיקפה יניימוח םאמיאה' יכו 'הללא אריכ תויחל םדאה תא 

האירק ,יזאינ לש ותעדל .(םש)'הלענה ,השודקה תוחילשה תא [...] הבושח המישמ ונלש 

אל תוגהנתה ,תוצירפ ,הדיגב ןוגכ ,תויואר אל תויוגהנתה ראתמה טסקט לש דומילו 

םריסהלו ויארוק לש תוירסומל קזנ םורגל םילולע ,תילכלכ תותיחש וא םישנ לש התואנ 

.היוארה תימאלסאה ךרדה איהש ,רשיה ךרדמ 

לטומה דיקפתה לאו תורפסה תוריצי לא וסחי ,ורוביד ןוט ,יזאינ לש ותשרד 

תורפסה תריציב תשמתשמה היצנירטקודניאב תלגודה הסיפת םיגיצמ הלא לכ - ןהילע 

ןכתיי םאה 3.ותוא לצנל תניינועמו תורפסה לש החוכ תא הניבמ וז הסיפת 2.היכרצל 

תרוקיב ינפמ ששחה ,הרואכל ?ונילע םייאמה אוה וז הבשחמ דוסיב דמועש המ יכ 

,ףסונ דוסי לע ןאכ רבודמ השעמל לבא ,תויטמגוד ינפמ ששחה אוה תיתא וא תירסומ 

קיזחמה רואנו יברעמ םלוע ,'ןושאר םלוע' םינכמ ונאש המ ןיב הימוטוכידה לע יונבה 

לוטנכו יטמגודכ ,יתדכ ,יביטימירפכ ספתנה ,'ישילש םלוע' ןיבל ,רסומ תונורקעב 

ראתל ןתינ ,תינוליחה ,תיברעמה ,תילרבילה הנומתה יפל .םיילרביל רסומ תונורקע 
טרפ לכל תורשפאמו םיינרדומ םיכרעב תולגודה הלאככ תיברעמה הרבחהו תוברתה תא 

יוטיב שפוח הקינעמה תונמא תרחוש הדמע יהוז ;ומעט יפל תורפסו תוברת ךורצל 

תפיטש'לו יתוברת חוקיפל םוקמ ןיא הבש הרוזנצ אלל הרבחב תויחל תרשפאמו אלמ 

םלועה תסיפת ןיב קיודמ יתלבהו יבטוקה ,יתוכאלמה דוגינה רומיש דוסי לע .'חומ 

םויאה דדחתמ ,יזאינ לש ותשרד הגיצמש הסיפתה ןיבל 'תינוליחו תיברעמ ,תילרביל'ה 

ןחבנ .תומלועה ינש ןיב דוגינה תא תאש רתיב ססבמו רסומל תורפסה רוביחב ןומטה 

יסיפאנ יכ רוכזל ונילע .התתיכב יסיפאנ תמייקמש טפשמב הנגהה ינועיט תא אופא 

תא ףקשמ הרפס יכו ,ברעמה לא הרגיהו ,ישילשה םלועה ןמ ,חרזמה ןמ ,'םשמ' האב 

טפשמב הנגהה תבושת ,ןכל .תויוברתה ןיב הימוטוכידה תא ססבמו יברעמה טבמה 

.דואמ ונתוא ןיינעל היושע 

תונורקע יפ לע תורפס תרוקיבב תוכורכה תויזכרמה תולאשה תחא .Booth 1988, 5-6 לצא ךכ לע ואר 

איה תוירסומה ,ןשוש ןבא ןולימ יפל .תונרסומ ןיבל תוירסומ ןיב הנחבהה איה המושיי יכרדבו רסומה 

ספתנה) 'רסומה תודוסי לע לוכה דימעהל השירד' איה תונרסומה וליאו 'רסומה תונורקע יפל גהונ' 

תפומכ ומצע תא גיצמש ימ אוה ןרסומה ,רסומה תודוסי יפ לע לעופש ימ אוה ירסומה .(ילסרבינואכ 

יפ לע .(ומצע־ול רקיעב םיעודיה) רסומה תודוסי לע לוכה תא דימעהל םירחאמ עבות ךכ ךותמו 
,תישיא־ןיב םיסחי תכרעמ לכבו הרבחב ,תוברתב היוצרכ תספתנ תוירסומה עודמ רורב הלא תורדגה 

,תויגוגמדל ,תויטקדידל ליבוהל לולעש ,הל סחוימה םזילנרטפה לשב תרוקיבל הכוז תונרסומה דועב 

תונקדצה לע גרבניילק דעיבא לש וירבד ;'תונקדצ' םג םיתעל הנוכמ תונרסומ .הרוזנצלו חומ תפיטשל 

.(194-181 ,2007 גרבניילק) תונרסומה רבדב ילש הסיפתה תא םימלוה 
,רמולכ ,םיירסומ יתלב םיניינע תוראתמ ןהשכ םג תוריצי לש יטתסאה ןחוכ תא גיצמ רנזופ דר'ציר 

סורמוה לש םהיתוריצי לא רקיעב רנזופ הנפמ וירבדב .'יטתסאה חוכה' לש רצות אקווד איה 'הנכסה' 

.(Posner 1997, 5) האנשו תומילא לש םייוליג ןהב שיש תפומ תוריציל המגודכ ,ריפסקיישו 
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,ןיראז הנוע ,דלר'גציפ לש ורפס דגנ ויתונעט תא ,עבותה ,יזאינ חטשש רחאל 

:הנגהה לע תדקפומה תיטנדוטסה 

הטוס תלעופה תומדה םא ער אוה םאה ?תירסומ הרוביגהש ינפמ [...] בוט אוה ןמור םאה לבא 

[...] ?תרופיסה לכ לע אלא ונילע קר אל תופכל שקעתמ יזאינ רמש ,םיירסומה םיווצהמ 

,ירסומ בשחיהל לוכי אוה .הלימה לש ליגרה ןבומה יפל ןמור לש ותוירסומ תא םידדומ ןיא 

ונאש םיטלחומה םע תודדומתה ידיל ונתוא איבמו ונלש םישוחה תוהקמ ונתוא רענמ אוה םא 

יקוליח ררוע רפסש הנושארה םעפה תאז .אילפהל חילצה יבמטג ,ןוכנ הז םא .םהב םינימאמ 
.התיכב הלאכ תועד 

[...] ונתצקמ לש םתוולש תא תוחפל - ונתוולש תא רפמ אוהש ינפמ טפשמל דמוע יבסונג 
.(176-175 ,םש) 

רסוחמ תעבונ םייתאה םימעטה ןמ תורפס תריצי תליספל הליעה ,תיטמגודה הסיפתה יפל 

וניניעב יוצרש המ לש הסיפתה ןיבל תרוקיבה וא הריציה לש תיתאה הסיפתה ןיב המאתה 

יפכ ,וא - 'ךלש רסומה' ןיבל 'ילש רסומה' ןיב המאתה רסוח ןיעמ ,ןוטלשה יניעב וא 

קוינק) 'ולש קדצה דגנ ילש קדצה לכה ךסב הז' ,תולבב ורפסב גיצמ קוינק םרויש 

האירק יכ תנעוט ןיראז .הזכ תויהל בייח ונניא רסומבו תורפסב ןויד לבא .(96 ,1997 

ןועטל הצור ינא .ונלש םיטלחומה םיכרעה םע תודדומתהל ונתוא ליבוהל הלוכי הריציב 

רסומו הקיתא יכרע םע קר אל םידדומתמ ונא הריציב תיתא האירק אורקל ונאובב יכ 

.ונלש הבשחמה ךותב הקיתאה לש המוקמ םע םג אלא ונלש הלאמ םינושה 

יתאה חישה לש ותוינחוכ 

,תוינובתו תוילסרבינוא תויתא תוירואית חוסינל עיגהל תחא אל התסינ תורואנה תבשחמ 

תונויסינל םידע ונא ,תורואנה תרוקיב לש התוחתפתה תובקעב ,תונורחאה םינשב םלוא 

תרגסמב .תינחוכ הקימניד לש דוסיכ ללכ ךרדב ספתנש ,םזילסרבינואה לע רערעל 

ףסונ רצותכ אלא םיטלחומ םיחנומב דוע תספתנ הנניא הקיתאה םג ,הלא רוערע תונויסינ 

תא רקוחה ,ןמדירפ דר'ציר .תושלחומ תוצובק ןיבל תוינומגה תוצובק ןיב חוכה יסחי לש 

:ךכ תאזה תרוקיבה תא גיצמ ,הקיתאל תורפס ןיב םיסחיה 

יתאה חישה יכ םינעוט םיטסיסקרמ־ואינה :םינוש םיילאוטקלטניא תורוקמ שי ולא תופקתהל 

יתרוסמה יתאה חישה יכ תונעוט תובר תויטסינימפ [...] ;יגולואידיא ןכלו ,ידמעמ ,ותוהמב ,אוה 

םימיוסמ םירקמבש ,םיטסילרוטקורטס־טסופה :ולש תירדגמה הירוטסיהה ללגב הקדצהל ןתינ וניא 

- ירשפא יתלב וליפא - דואמ דירטמש ואצמ ,םהלש םויה רדסב הקיתאה תא ריאשהל םיפידעמ 

האורהו 'םייזכרמ' רסומ ינכוס לש םמויק תא השיחכמה הדמעמ עבונה ךרע לעב יתא חיש גיצהל 

יתאה חישה תא םימישאמ םיטסילאינולוק־טסופ :הדוסימ תוריתס הליכמכו תינקמחכ הפשה תא 
.(Freadman 1996, 519) תוירטנצונתאב יברעמה 

תרוקיבה םוחתב םילעופה םייזכרמ םירקוח יפלכ תבקונ תרוקיב הנפמ ןוסביג ורדנא 

This content downloaded from 147.233.250.200 on Thu, 20 Apr 2017 13:49:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



65 הקיתאה לש ארונה החוכ 

תא רידגהל רחוב אוה תורפסו הקיתא ,םזינרדומ־טסופ לע ורפסב .תירסומ־תיתורפסה 

רמלוו' •AWeiimer) רמלוו טכרבלא עבטש 'תילקידר תונוילע' גשומה ךרד םתרותב לשכה 

הבוגמ הפוצ ,ןותנל רבעמ לא הלועש העונתכ "תילקידר תונוילע" גשומה תא ןיבמ 

Gibson) 'ילאידיאה ללהה ןמ וילע הפיקשמו לצב ןותנה תא המש דימת ,סופמילואה 

חישה יפלכ תורואנה תרוקיב לש המשאה בתכמ קלח איה ןוסביג לש תרוקיבה .(1999, 11 

הקיתאב האור ןוסמיי'ג קירדרפ .תולבוקמה רסומה תורות ךרד ספתנ אוהש יפכ ,יתאה 

תויטננימודהו חוכה ינבמ קוזיחל ילככ תשמשמה םייראניב םידוגינ לש היגולואידיא 

שמשמה ,ףוריטל תויפש ןיב יראניבה לדבהה ומכ .(Jameson 1981, 114, 117) הרבחב 

,תובייחמכ תויתאה תומרונה תסיפת .'בוט'ה גשומ םג לעופ ךכ ,וקופ יפל ,יוכיד ילככ 

םילימ ;ינחוכ טנמלא הכותב העילבמ ,(ought)'בייח' וא 'ךירצ' םילימב יוטיב ידיל האבה 

אלל ,הלבק תואטבמ ןה השעמלו ,ומצע לע תחקל 'ךירצ' םדאש תוביוחמ תואטבמ ולא 

,תינובת הסיפת לע תתשומ יתאה יוויצה םא םג ,ךכ .ותוברתב םיכרעה לש ,ןיררוע 

םייתוברתה תוחוכה לא רישי רשקב רבד לש ופוסב רושק אוה ,תינומא וא תינתלעות 
.ונביבס םיאצמנש 

שדח טבמב ונתוא דייצל תולוכי ןוסמיי'ג לש תרוקיבהו וקופ יפ לע חוכה תסיפת 

לש םיביכרמ ןוידה לא רידחמ הז טבמ .יתאה חישה ראותמ ובש ןפואה לע יתרוקיבו 

וב םישממתמש חוכ הדש תרגסמב הקיתאה תא ןוחבל העיצמה תילאינולוק־טסופ הבשחמ 

תספתנ ותוברתש - תיברעמה תוברתה הז ללכבו - ןושארה םלועה ןיב םייכררייה םיסחי 

רמול לכונ ללככ .התוחנכ תספתנ ותוברתש ,יחרזמה ,ישילשה םלועה ןיבל ,הנוילעב 

טבמ תודוקנ לע םירערעמה םייטרואית םינבמ חותיפב קסוע' ילאינולוק־טסופ חותינ יכ 

םא - תיטסינימפה תרוקיבה לש רוערעה ינפואל המוד רבדה .(11 ,2008 גנאי)'תויברעמ 

תיטסינימפה תרוקיבה ,רכזה לש טבמה תדוקנ ךרד םירפוסמ ויה םירפס וא םיטרס רבעב 

רוצייו טסקט לש תיתרוקיב האירק תועצמאב תאזה טבמה תדוקנ לע רערעל השקיב 

תילאינולוק־טסופ האירק .הנוש טבמ תדוקנ ךרד םיארקנה םייביטנרטלא םיטסקט לש 

רייצמה ילאינולוקה טבמה תחת הריתחו רוערע תועצמאב עצבתמה המוד ךלהמ העיצמ 

םיגדהל ידכ .'ךושח'כו 'יביטימירפ'כ יברעמ ונניאש המ תאו 'ירסומ'כו 'רואנ'כ ברעמה תא 

ל« עזנונ עשוהי לש ורפסב ןוידל הנפא יתאה חישה לש ותוינחוכ לש רשקהב וז הסיפת 

.*\ל*ז\ וברת 

הקיתאל הקיתא ןיב :ףלא םות לא עיסמ 

רבש לש הדוקנ םיזע םיעבצב רייצמ ,1997 תנשב רוא הארש ,י\ל*ז\ זגות ל*, עסונ ןמורה 

תירצונה הריפסל ןושארה ףלאה תנש ברע .זנכשא תודהי ןיבל הקירפא ןופצ תודהי ןיב 

זבלא ברהו יפטול ובא ימלסומה ופתוש ,ויתושנ יתש תייוולב רטע־ןב רחוסה אצוי 

ןופצב ותיב תא בזעש ,היפעלובא ,ונייחא תא שוגפל ,זנכשא תוצרא לא עסמל ונבו 
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ילכלכ־יקסע הלועפ ףותיש לש םינש רחאל .זנכשא תוצראב ררוגתהל רבעו הקירפא 

,אזיימרוומ האצומש השיאל היפעלובא אשינ יפטול ובאו רטע־ןב ןיבל היפעלובא ןיב 

הלעבמ תשקבמ איה ךכ םושמ .םישנה יוביר גהנמ תא תילילש ןיעב האורה ,הנימ־רתסא 

טילחמ ,הז גהנמב םגפ לכ האור וניאש ,רטע־ןב .םייתחפשמה רחסמה ירשק תא קתנל 

ויתושנ יתש דועב ,ןועטלו םייניעהו רועה תריהב השיאה תא שוגפל ,ךורא עסמל תאצל 

םידבר םע דבב דב תיטסילאיר תואלמ וב שיש ,ןמורה .םישנ יובירב ער ןיא יכ ,ומע 

השיגפה .ןופצה לא םורדה ןמ עסמה רופיס תא תוינוגססבו בר טוריפב ללוגמ ,םיירוגלא 

הפוקתב ,תויוברתה יתש ןיב םיטלוב םידוגינ הדימעמ ןופצה ישנאל םורדה ישנא ןיב 

,היינע זנכשא תודהי וליאו תחרופו תגשגשמ תינקירפא ןופצה תידוהיה תוברתה הבש 

ישנאל םורדה ישנא ןיב םידוגינה תכרעמ .םיידוהי םיזכרממ תקתונמו תילאיצניבורפ 

.הריציה בלב תדמוע (ברעמל חרזמ ןיב וא) ןופצה 

תולדבנה תויוברת יתש ןיב יומסהו יולגה קבאמב בלתשמ םישנה יוביר תייגוסב קבאמה 

רעפ קר ףקשמ וניא הז קבאמ ,םלואו .שדוקה יבתכל ןתשיגבו ןהייח חרואב ,ןייפואב וזמ וז 

תוגציימ תויוברתה יתש ,תישאר :ונניינעל םייזכרמה ,םיפסונ םילדבה ינש םג אלא יתוברת 

.ברעמל חרזמ ןיב םילדבה תופקשמ ןהיתש ,תינש ;רסומה םוחתב םינוש הבשחמ יכלה 

איה וז תרגסמבו ,תונוש תויתא תוסיפת יתש ןיב קבאמ תפקשמ עשוהי לש ותריצי 

,זבלא ברהו ,ימורדה ידוהיה ,רטע־ןב .יתאה חישב תעלבומה תוינחוכה תא תראתמ 

תיטסירלוקיטרפ תירסומ הביטקפסרפ םיגיצמ ,יתדה ןפה ןמ ויתונעט תא ןועטל ארקנש 

תטלחומ הדמע םיגיצמ זנכשא ינברו הנימ־רתסא .םיילטוטסירא ראתמ יווקב תנייפאתמה 

םגה .טנאק לש רסומה תרות חורב רפסב םיחסונמה םייתבוח ראתמ יווקב תנייפאתמה 

רסומה תרות השבוגש ינפל הברה ,ןושארה ףלאה ףוס תארקל םישחרתמ הריציה יעוריאש 

אוה הזככו ,ינשה ףלאה ףוס תארקל ,רתוי רחואמ בתכנ יתורפסה טסקטה ,תינאיטנאקה 

תוביטקפסרפ יתש ןיב קבאמ טטרשמו ונימי תונב תויתא תוסיפת תוליהקה לע ליטמ 

.יוושכעה ירסומ־יפוסוליפה ןוידב תויזכרמ 

הביסה איה .םישנה יוביר תעפותב הנד הלוכ הריציה תא הליבומה תירסומה היגוסה 

השיאה לש התומל ,םיטפשמל ,םישגפמל ,רטע־ךב לש ועסמל - ולוכ תויושחרתהה ףצרל 

יתש ןיב חוכיווה תא השיגדמ וז היגוס .המויס לא הריציה תא הכילומה איהו - היינשה 

ילעב םיבותכו םירורב םיקוחל תתייצמ תחאה ,תיחרזמ היינשהו תיברעמ תחאה ,תויוברתה 

תעפשומה ('הרואנה') תיפוריא־תיברעמה תוברתה ינבמ יופצכ ,יטסילנויצרו יתבוח יפוא 

םייאמה ימלסומה םלועה לא תרבוחמה תיביטימירפ תוברתכ תספתנ היינשה ,תורצנה ןמ 

4.יטסילטניירוא ןפואב תראותמו 

יטסילטניירואה טבמה רכינ וז הפוקתב רבכ םלוא ,הריפסל ןושארה ףלאה ףוסב תקסוע םנמא הריציה 4 
,תאז םע .(1978) 2000 דיעס וארו ,חרזמהו םורדה תוצראל הפוריאמ ואציש םידיחיו תוחלשמ לש 
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ראתמ יווקב תנייפאתמה ,תיזנכשאה תוברתה ןיב חוכיו אופא חקלתמ הריציב 

ראתמ יווקב תנייפאתמה ,תינקירפא ןופצה תוברתה ןיבל ,םייברעמ ,םיינאיטנאק 

תינומגה הביטקפסרפ ןיב תומיע אוה תויוברתה יתש ןיב תומיעה .םייחרזמ ,םיילטוטסירא 

םושמ ארוקה לש ומלועמ קלח השענ הז תומיע ,הארנש יפכ .תשלחומ הביטקפסרפל 

וז הנניא תירסומה ותסיפתש ,חרזמה ןב יפלכ אקווד תלעותמ הריציב תישגרה תוהדזההש 

,יפרגואיגהו ירוטסיהה קוחירה לשב אקווד ילוא ,ךכ .ונימי ינב םיארוק ברקב תלבוקמה 

וכרד תוארל ,'ימיטיגל יתלב'ה ,יברעמ־אלה ,רחאה לש דצב דומעל ונל רשפאתמ 

.תיברעמה תיתאה הינומגהה לע רערעלו 

יאפוריא־אלה ןיבל יאפוריאה ןיב ,ןופצל םורדה ןיב 

ףירחה דוגינה ררבתמ זירפ תואובמ לא ותייוול ינבו רטע־ןב לש םתניפס העיגמש העשמ 

5:תויוברתה יתש ןיב 

םירצונהו ,לד הלוביו ,םינטק היתב ,ךכ־לכ הממוש הב םירד םתאש ץראהו ,םייניע הארמ ןוכנ םא 

חרופה חוכה תלעמ תא םירסח םתאש אלפ המ ,םכתגשהל רבעמ ארומ םכילע םיליטמ םכתא םיפיקמש 

6.(143 ימע) המכחה שמשה רואב תוראומה םורדה תוצראב םינשוש ףלאב 

םיידוחיי חור ךלהו ןוט ,יפוא יווק ,תיתוברת הסיפת תגציימ תויוברתה יתשמ תחא לכ 

לש תיפיטואירטסה הייארל רתויב ינייפואה יראניב טעמכ דוגינ םייק ןהיתש ןיב .הל 

לע דומענ ןלהל .יאפוריא־אלל יאפוריאה ןיב דוגינה - חרזמל ברעמ ןיב םילדבהה 

.תויוברתה ןיב םידוגינה תכרעמ 

,רוא לש ץרא ,םיבוהז תולוחו שמש לש ץראכ רייטצמ םורדה ,םישוחה תסיפת תניחבמ 

,םיחתפנה םיקשה ןמ םיפירחה םינילבתה תוחיר םיצרופ בושו' :םיעבצו םינילבת ,תוחיר 

תונויגפ םהיאובחממ םיפלשנו ,םינידעה ןהיפוליג תא תולגמ תובהבהזה שבדה תולחו 

ראותמ ,תאז תמועל ,ןופצה .(103 ימע) 'תוריעז ןח־ינבא םיצבושמ ,םיינניחו םינטק 
היפעלובא לשו הנימ־רתסא לש םתיב .הכשחו תולד ,תוריגס אטבמו םירופא םיעבצב 

תולגל ידכ קר אל הלודג הישות תשרדנש ךכ־לכ הלודג הליפאה' - לפא תיבכ ראותמ 

םיברה םיחירבה תא שרח ררחשל ידכ םג אלא [...] תינוציחה תלדה לש המוקמ תא 

תטמסו - (116 ימע)'ףטלמ הליל לא תיליזרבה הליפאהמ ץלחיהל תנמ־לע התוא םיפיגמש 

םילודג תואסנולכ לע םינעשנ ,םימקועמו םינטק םיתב' תרוש איה אזיימרווב םידוהיה 

תואיצמב ארקנו בתכנ רפסה ירהש ,תירוטסיה הניחבמ וללה תונחבהה תא קידצהל חרכה תאצומ ינניא 

.ברעמל חרזמ ןיב חוכה יסחי תא םויכ ונתנבהל הרושק תיתרוקיבה יתרטמו ,ונא־ונימי לש 
.129-128 ,1999 פוה םג ואר תויוברתה ןיב םירעפה לע 5 

לא עסונ ןמורל םינפמ רוקמה םש ןויצ אלל םיירגוסב םידומע ירפסמ .רוקמב תושגדהה ,ךשמהבו ןאכ 6 

.(1997 עשוהי)ףלאה םות 

This content downloaded from 147.233.250.200 on Thu, 20 Apr 2017 13:49:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



זועמךוסלדנמ הידע 68 

'תולימח'ו 'תומילג'ב ,םיינוגסס םידגבב םישובל םורדה יבשות .(187 ימע) 'םיספסוחמו 

.(194 ימע) 'תוהכ תופטעמ'ב םישובל ןופצה יבשות וליאו ,(194 ימע) תוינועבצו תוריהב 

תוברתה לש תוריגסהו תוירורפאה םלומו ,תימורדה תוברתה לש רשועהו תוינוגססה 

תויסנכ ןיבל םורדה ידגסמ ןיב לדבהה רואיתב םג ,ימינוטמ חרואב ,םיפקתשמ ,תינופצה 

םהש רחאמ .הייסנכב הליפתל םיחרואכ םורדה יבשות םינמזומ ןאורל םעיגהב .ןופצה 

דדחתמ הייסנכל םתסינכב .הנמזהל םירתענ םה ,תונושה תותדל דובכ קולחל םיליגר 

:םורדל ןופצה ןיב רעפה 

םהיתופס לע ,היסולדנאבו הקירפא־ןופצב םיחרואה וריכהש םיידיה יבחר םידגסימה תמועל 

הרצו הבולע ןאור לש היסנכה התארנ ,םהיתוריק תא תורטעמה תולחלחכה תוקסברעהו תוכרה 

,םיללפתמ תעיזב הלולב תרוטק לש ץמצמח־קתקתמ חיר הנממ הלע ףאו ,תרדוקה התרמוחב 

םיהולאה־תדובעו םהילא ונפנ םייניעה לכ [...] םיקודהו םיהכ םידגב ושבל הז ץייק םויב םגש 

תומילג לש םיכרה םילגהש ,םיללפתמה תורוש ןיב ףולחל המהדת לש דערל רשפאל התהשוה 

,הנבלה ותלימחב רוחשה ןאגאפה הארמל .םהיניב ומרז םירבגה לש םיחופתה םייסנכמהו םישנה 

היסנכה תוריקמ ודרי הנהש םתסה ןמ ומיד ,חרזמה לש ישמה יגירא לש היחה תוינוגססהו 
.(71 ימע) םכותב היח תושממל וכפהו תורייוצמה תויגולותימה תויומדה 

תולדבנ ךכ ,קופיא תגציימ תינופצה תוברתהו תוינשוח תגציימ תימורדה תוברתהש םשכ 

תוינימ ,םיזע םירצי םיגציימ םורדה ישנא :תוירציה לא ןסחיב םג וזמ וז תויוברתה יתש 

ןהיכרצ קופיסב תוביוחמ האור רטע־ןב .תורקעו תוינטירופ םיגציימ ןופצה ישנא ,תוירופו 

הגרעב רכזנ אוה - םירצי ללושמכ גצומ וניא זבלא ברה םגו ,ויתושנ לש םיינימה 

ןהידגבב תוינימ תונירקמה ,רטע־ק לש ויתושנ תמועל .תורחא םישנב קשוח ףאו ותשאב 

תליהק לא ויתושנו רטע־ןב םיעיגמשכ ,ןכאו .תוריגס הנירקמו הרקע הנימ־רתסא ,ןפוגבו 

םירוחש םידגבב ןתוא םישיבלמ ,םירבגה ןמ םישנה תא םוקמה ישנא םידירפמ אזיימרו 

.רציה תא ךכ ידי לע קינחהל םיסנמו 

םורדה ישנא ברקב .היינשל תחא תידוהי תוברתמ םה ףא םינוש תותדה ןיב םיסחיה 

יבשות וליאו ,תורחא תותד ינב םע םהייחב םיברועמ םהו הלודג תיתד תונלבוס תרכינ 

ילאעמשי ףתוש ,ידוהי בר ועסמל ומע חקול רטע־ןב .תורחא תותד ינבמ םיקתונמ ןופצה 

לע תונושה תותדה בוליש ךא ,םילילא דבועו םימלסומ םינפס המכ ,(ימלסומ רמולכ) 

םיכמות ףאו התוא םילבקמ םירחאהו ,ותנומאב יח םדא לכ .םיתומיע ררועמ וניא ןופיסה 

םיינשה .ימלסומה יפטול ובא לא רטע־ןב לש ותורבחתה איה ךכל תקהבומ המגוד .הב 

.ללכ בושח וניא ומצע־ולש עסמל ופתוש םע תאצל םיכסמ יפטול ובא .םיאלמ םיפתוש 

חיכוהל רטע־ןב לע עודמו םישנה יוביר גהנמ תא םיחוד ןופצה ישנא עודמ ןיבמ וניא אוה 

העיסנל ףרטצמ אוה תאז תורמלו ,ויתושנ םע ךרפמ הכ עסמל ךכ םשל תאצלו ותקדצ תא 

הלגמ הניא ,תאז תמועל ,תינופצה תוברתה .ולבאב לבאו ונוחצינב חמש ,ופתושב ךמותו 

תנשו ,דשח יאלמכו םירכונמכ םיראותמ םירצונל םידוהיה ןיב םיסחיה .תיתד תושימג לכ 

אפורה ,רמומה ידוהיהש ךכ ידכ דע ,םידוהיה ישאר לעמ הרופא הננעכ תבצינ ףלאה 
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לש םהיתויללצ לע ודי תא ריבעמו ,ויחי אל הלא לבא [...נ היחת איה ,ןכ' :רמוא ,ןדרוב 

םתוא האיבהש הלודגה הלגעה דיל םבכשמ תא חריה רואב םיניקתמש ,םידוהיה תעבש 

.(248 ימע) 'ץמ תליהקמ 

,םורדה יבשות רובע .הליהקל הליהקמ הנוש הנומאהו תונברה יפוא םג ,ךכל םאתהב 

זבלא ברה ןכל .םירצילו תושגרל תדגונמ הניא ךא היווהה זכרמב תדמוע תידוהיה תדה 

הקירפא ןופצב וריאשהל אלו ,הרטפנ ותשאש רחאל ,ונב תא עסמה לא ומע תחקל רחוב 
:החפשמה תחגשהב 

הארשכו .תפסונ הדירפ םוש תאשל ןכומ היה אל ותשאמ ןמלאתהש רחאל .שקעתה ברה 

תאו ,םוחשו קלח השענש ורוע תא ,תלכתהו שמשה רואב דליה לש םיאלמתמה וירביא תא 

תשגרהל אלו ותשגרהל עמשנשכ השע הפיש ןיבה ,טוישה תדובעב תבהלנהו החמשה ותופתתשה 

השולש־סיינש ומיע ןנשל [...] דיפקמ היה תיברע תעשב ,םויב םעפ לבא ,וידידיו ויבורק 
[...] םיליהת ירומזמ 

תייווחש ןוויכ לבא ,הלק תידומלת היגוס וא הינשמ םג ונב םע דומלל ברה בשיח הליחת 
לע בוש ולעיש דע ינויגהה דומילה תא החד ,םיזע םייטויפ תושגר וב הריעה םיה לע עסמה 

.(68 ימע) השביה 

םג ויניע דגנל האור אוהש םושמ תוינשמ המכ דומיל לע רתוול אופא ןכומ זבלא ברה 

אוה ךכ ונבב זבלא ברה גהונש יפכו .ול הכוז ונבש תוחתפתה לשו דומיל לש רחא גוס 

אולהו' :הריש בותכל ותוא תיסמו ותויתריצי תא ררועמ םיה חיר רשאכ ומצעב גהונ םג 

וא לגוסמ אהיש רעיש אל םלועמש ,זבלא ברה יניעב איה האלפומ ריש תביתכ םצע 

םיזורח ,תירבעב םלוכ ,ריש יתב השיש םהל ופרטצה ןורחאה עובשב הנהו .ךכל הוואתי 

.(37 ימע) 'היסולדנאל חרזמה ןמ טרבל ןב איבהש ,שדחה ןינרמה חסונה יפ־לע םילוקשו 

אוה .(91 ,1999 ןורוד) 'םיבותכה ינפב םייחה תא לטבמ וניא'ש םדאכ ראותמ זבלא ברה 

יפ לעו הפ לעבש הרותה יפ לע םג אלא בתכבש הרותה יפ לע קר אל דמולו בישקמ 

םע ,הקיטתסא םע בלשמ אוה הרות ידומילל ותוביוחמ תא .ויניע דגנל האור אוהש המ 

.םישוחהו הרבחה יכרוצ םעו יפויה תבהא 

רזגנשכ ,לשמל ,ךכ .הבר תושימג הלגתמ תדה תווצמ לא םורדה ישנא לש םסחיב 

,וב םילגרומ םניאש םוקמב םירופיכה םוי תא גוחל היינשה השיאה תלחמ לשב םהילע 

.תוליפתל ןיינמ ףוסאל םיסנמ םה ,רמומה אפורה לש ותיב דיל ,םידוהי הב ןיאש ריעב 

דחא רסח ןיידעש םהל ררבתמ ,הכומסה ריעה ןמ םידוהי המכ ,םולשתב ,ואיבהש רחאל 

ידוהיל ריעצה םילילאה דבוע תא םיכפוה םה ,תורשפל םינכומ םהש רחאמ םלוא ,ןיינמל 

ןורתפ והז םרובעש אלא ,םוגפ רבדה הרימחמ תיתכלה הניחבמש ןכתיי .דחא םויל 

.ולשב םמצע םירסיימ םניא םהו ,םוקמהו ןמזה תולבגמל םאתהב ,ינויגה 

יולימ־יא לע המשא תושגר םירודח ןופצה ישנא ,םורדה ישנא לש םתושימגל דוגינב 

תשוביבו הרמוחב םיפטועש ,[הנימ־רתסא לש] הריע ינב לש םייפוא' :תויתדה םהיתובוח 
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םושמ םהל אב אזיימרו ידוהי לש לודגה םחוכ [...] רתויב תנדועמה בלה תוביבח תא םג 

זאמ ופלחש םינשה רשעבו ,תמלשומל הבורק וליפא םתוקידצ תא ובישחה אל םלועמש 

־אלה םתוקידצ תא ללכשלו ףיסוהל תעה לכ םיחרוט םה ,הידידיו היבורק תא הבזע 

תוקבדה ,הנומאהש םימכח ידימלת לצא ולדג היחאו הנימ־רתסא .(189 ימע) 'תמלשומ 

תדועסל ןחלוש ךורעל וב םיחכוש ויה םימעפל'ש ךכב םתיבב ואטבתה הרותה דומילו 

שיא סומינולק ןב סומינולק 'ר .(99 ימע) 'קוספ לש שוריפ לע רעסנ חוכיו תמחמ תיברע 

םלועל האב תיתימא הנומא ןיא' יכ ןעוטה (81 ימע)'םירוחש שובל שיא'כ ראותמ אזיימרו 

.(82 ימע) 'תינדפק הנכה ךותמ אלא 

ןיב םידוגינ לש תכרעמ הנוב וזל וז תודגונמ תוליהק יתשכ ןופצהו םורדה תדמעה 

,חרזמה וליאו ילנויצרכו ןסורמכ ספתנ ברעמה :יפוריא־אלה חרזמה ןיבל יפוריאה ברעמה 

םה םגש ,'םיישנ' םינייפאמ וב שיש הזככ ףאו םרוזו ירצי ,ישוחכ ספתנ ,ותמועל 
7.ותותיחנ לע םיעיבצמ 

ברעמו חרזמ לש תויראמבה תריבש :ינאיטנאקל ילטוטסיראה ןיב 

שקבמ אוה .םוגפ גהנמ וניא םישנ יוביר יכ חיכוהל ידכ זנכשא תליהק לא עיגמ רטע־ןב 

'התעיתר' תא ריסהלו םהיניב רחסמה ירשק תא שדחל ןתינ יכ ונייחא תשא תא ענכשל 

םע וירשק לע רומשל ונוצר ןיב ערקנ היפעלובא יכ חכונש רחאל .הלועפה ףותישמ 

תודדומתה אוה דיחיה ןורתפה יכ רטע־ןב ןיבמ ,השדחה השיאב ונוצר ןיבל ותחפשמ 

.התליהק תא תגציימה ,הנימ־רתסא לש היתומשאה םע הרישי 

ןיב תומיע השעמל אוה ןמורב ברעמל חרזמ ןיב תומיעה יכ תנעוט ריפוא הילד 

ינולופאה בטוקל (םדאה לש ויפואב םיטלשנ יתלבה םידדצה תא גציימה)יסינוידה בטוקה 

,ירצייה יחרזמה רבגה ,רטע־ןב לש ותומדב םלוגמ ,םינוידה בטוקה' :(הטילש גציימה) 

הבורקה רבסה תרומחו הרקעה הנמלאה הנימ־רתסא ידי לע גצוימ ינולופאה בטוקה וליאו 

.'ינדפק רסומו תונפגסל הטונה ,תינתלכשה [...] תרדוקה תורצנל התעפוהבו התוישיאב 

:ירסומ ,םיוסמ ןבומב ,אוה ןופצה ישנאל םורדה ישנא ןיב םילדבהה דחא ,ריפוא יפל 

רסומ םיגציימ ןופצה ישנא וליאו ,תולובג רסח ,יסינויד ,ירצי והשמ םיגציימ םורדה ישנא 

תקהבומ תיטסילאינולוק הדמע ריפוא הגיצמ הלא הירבדב .(168 ,1999 ריפוא) ינדפק 

ינאש ןויעה .'ירסומ אל' אוה היניעבש ,יביטימירפהו ירציה בטוקב רטע־ןב תא תמקממה 

ישנא היפל ,תרחא טבמ תדוקנ עיצהל ןויסינב וז הנחבא תחת רתוח גיצהל תשקבמ 

;אוה ךופהנ .תורוויע םייניעב רציה רחא םיכלוהה םיירסומ יתלב םישנא םניא םורדה 

לכש אלא ,ץמוא םגו תודידי ,תונלבוס ,תוניגה הב שיש תירסומ תוגהנתה םיגציימ םה 

תילמס הרדגהל םישמשמ םירבגל םישנ ןיב רדגמ ילדבה' ,םיבר םירקמב ,קוטנילקמ ןא תנעוטש יפכ 7 
.(McClintock 1997 , 89) 'םירבג ןיב חוכהו ימואלה לדבהה תולובג לש 
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המצע תא האורה ,תיברעמה תוברתה ןכלו ,תויברעמ םייניע ךרד םיגצומ םניא הלא 

ןיב לדבהה ,יתטישל .םיימיטיגלכ םתוא סופתל תלגוסמ הניא ,רסומ יניינעב אכמס תבכ 

תרסח תירצי הרבח ןיב דוגינב ץוענ וניא תונחמה ינשמ דחא לכ לש תוירסומה תוסיפתה 

תורבח ןיב דוגינב אלא םיירסומ תונורקע הב שיש השקונ הרבח ןיבל םיירסומ תונורקע 

.הל תוידוחייה םיכרדב תובצעתמו תושרפתמה תוירסומ תומרונב הקיזחמ ןהמ תחא לכש 

:םאטס טרבורו טחוש הלא םיבתוכ 'יברעמה טבמה' לע םנוידב 

רצואל (תופנחתמ ילוא) תואימחמה םיכרדב עדי תנגראמ ברעמד לש תיטסילאידיא הסיפת 

[...] .'םייברעמ'ל ללכ ךרדב םיבשחנ ,המגודל ,היגולונכטו עדמ .הפוריאב וזכרמש םייומידה 

רמוחכו 'ףוג'כ - יברעמ וניאש המ תאו ,יטרואית ןודיע לעבכו 'חומ'כ יברעמה תא ףקשמה טבמ 

:היגולונכטו עדמ תלאושש וז הבר הדימב התייה הפוריא תונורחאה תואמה דע םלוא [...] .םלג 

'יברעמ'ה תא ,םוכיסל [...] הפוריאל ץוחמ ואב םלוכ ,הימונורטסאהו הרבגלאה ,תיב ףלאה 

ינשה ךותל דחא השעמל םירדוח תומלועה ינשש ןוויכמ ,םיכפהכ ג־צהל רשפא־יא 'יברעמ־אליהו 

.(Shohat and Stam 1994, 14-15) ביצי אל בחרמב 

דקפומש ימכ ומצע תא בצייל ףרה אלב הסנמ ברעמה יכ הלוע םאטסו טחוש לש םהירבדמ 

ידכו ,תוירסומ תומרונ לש הרודס תכרעמ לע םג הז ללכבו ,תוילנויצרה לע ,יחומה' לע 

רבוחמה םלועכ ,ישילשה םלועה ,יאפוריא־אלה ,ינשה דצה הא גיצמ אוה וחוכ תא ססבל 

תוליהקה יתש ירואיתב ידמל הנוכנ תיארנ וז הנומת .קוח לכמ ףח םלג רמוחכ ,ףוגה לא 

תשבוגמ הליהק ,'ףוג' לש הליהקכ תראותמ ןכא תימורדה הליהקה :עשוהי לש ורפסב 

תראותמ תינופצה הליהקה וליאו ,ישגר ןפואב אלא יטסילנויצר ןפואב תלעופ הנניאש 

.תאזה תיראניבה הנומתה ןמ הגירח תרכינ ירסומה רשקהב ,םלואו .'חומ' לש הליהקכ 

זירפהל ןיאו ,םיירסומ תונורקע לעבכ ןמורב גצומ רטע־ןב ,ןאכ תעצומה האירקה יפ לע 

תא תערופ איהש םושמ ינרתח ךלהמ תרצוי וז הריחב .ךכ וגיצהל הריחבה תובישחב 

תירסומ הסיפת רודח רטע־ןב יכ םיארמ ונחנא םא .ברעמ-חרזמ לש תיראניבה הנומתה 

.םידוגינה תכרעמ תא םיפרוט ונחנאש ירה ,תיפוריאה וזמ הנוש איה םא םג ,תשבוגמ 

הביטקפסרפל רומאכ המיאתמ םורדה ינבו רטע־ןב לש םכרד יכ איה ילש הנעטה 

הביטקפסרפל המיאתמ ןופצה ישנא לש םכרד וליאו ,תילטוטסירא תירסומ־תיפוסוליפ 

,תירסומ הבשחמ שי רטע־ןבלש דבלב וז אל ,ךכ םאו 8,תינאיטנאק תירסומ־תיפוסוליפ 

יפכ ,תיברעמה היפוסוליפל תיתשת הווהמה תראופמ תיפוסוליפ תרוסמ גציימ אוהש אלא 

.היגולונכטו עדמ לש רשקהב םיארמ םאטסו טחושש 

הבשחמה ישרושמ תעבונ תחאה ,תויפוסוליפ תוביטקפסרפ יתשב ןאכ רבודמ יכ החנהה 

תוברתה תא תגציימו תינובת היינשהו חרזמה םע ההוזמו הקיתעה ןוויב תיפוסוליפה 

תודוא לע תויטסירלוקיטרפה תושיגה ןיבל תויססילסרבינואה תושיגה ןיב םיסחיה תלאשב הנוידב 

הקיתאה לע טיבהל םיכרד יתש תועיצמ הלאה תושיגה יתש יכ ראשה ןיב לינוא הרונוא תנעוט רסומה 

 (1 .O'Neill 1996, ch), וזל וז תודגונמכ הלא תושיג תוארל םיבייח ןיאש ןאכמו.
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בוסנ אוהש יפ לע ףא ,תוליהקה יתש ןיב חוכיווה יכ תוארהל תרשפאמ ,תיברעמה 

ןלהל .תויוברתה יתש ןיב ימלועה קבאמה ךותב עמטומ ,תויפוסוליפ תוירואית ביבס 

ויתוכלשה לע ,ןהיניב חוכיווה תולשלתשה תאו תוירסומה תוביטקפסרפה יתש תא גיצא 
.תויתוברתה 

הביטקפסרפ איה ,ותיילמפו רטע־ןב םיקיזחמ הבש ,תילטוטסיראה הביטקפסרפה 

הביטקפסרפה .ימצע שומימלו םיבוטה םייחל הפיאשה לא תרשקנה (תינתילכת) תיגולואלט 

תרשקנה (תיתבוח) היגולוטנואה הביטקפסרפ איה היחאו הנימ־רתסא הב םיקיזחמש 

ףאושו רשואל רתוחה םדא הגיצמ וטסירא לש תודימה תרות .תוירסומה תובוחה לא 

הנניאו ירלוקיטרפה םדאב תקסוע איה .תויוצרה יפואה תונוכת לא ,הלוגסה לא עיגהל 

תזכרתמ תינאיטנאקה רסומה תרות ,הל דוגינב .תויללכ הלועפ תואחסונ גיצהל תרמייתמ 

תודימה תרות .םירורב הלועפ יללכו םיינרוצ תונורקע קפסל תשקבמו ילנויצרה םדאב 

:רבוע אוהש םיכילהתלו ויתושגרל םוקמ תנתונו םדאה לש ויפואב תזכרתמ תילטוטסיראה 

.הלועפל ליבומה ןוצרב תזכרתמ טנאק לש תיתבוחה הרותה 

רחב אוה .ןוגהו ץימא ,רשי אוה .וטסירא יפל הלוגס לעב םדא ותומדב םלגמ רטע־ןב 

ינש קיזחהל ותלוכיבו םיקסעב חילצמ אוה יכ הארש םושמ היינש השיא ומצעל תחקל 

השעמ לכב'ו ,ןהיניב הלפמ וניא ,ויתושנ יתש יפלכ תוניגהב גוהנל לדתשמ אוה .םיתב 

היתוקוצמל הדהא הלגמ אוה .(30 ימע) 'תרחאל תגאוד הבשחמ הלוהמ תחאל ולש הבהא 

לולסמ תא הנשמ אוה היינשה השיאה לש התלחמ תעב ,לשמל ,ךכ .םישנה ןמ תחא לכ לש 

תא ןיטולחל חינזהל אל דיפקמ אוה תעב הבו ,הב לפטמו התוא ליכאמ ,הנעמל העיסנה 

,תאז םעו ,הדימ התואב םישנ יתש בוהאל ןתינ יכ חיכוהל שקבמ אוה .הנושארה השיאה 

לגשמה ירואיתב .ןתוישיאב תוהזכ םייתשה לא סחייתהל ול תמרוג הניא הלופכה ותבהא 

לכ םע תוידוחייה ותוגהנתה יכרד תא תוארל רשפא םישנה ןמ תחא לכ םע רטע־ןב לש 

.תודרפנה םיסחיה תוכרעמ תא םימלוהה ,וירבד ןכות תאו ורוביד םעונ תא ,ןהמ תחא 

םיחוורה תא קלחמ אוה הנש ידמ .תובוטה ויתולוגסב רטע־ןב רכינ םיקסעה םוחתב םג 

דיפקמ אוה .יפטול ובא ימלסומה ופתושו היפעלובא ונייחא ,ויפתוש ינש ןיבל וניב 

אוה .(22 ימע) 'גשוהש חוורבו עקשוהש למעב ףתוש לכ לש וקלח המ רשויב ןוחבל' 

לבא' :ומצעמ ערוגו םהל ףיסומ ,רחסמה םוחתב םהמ דחא לכ לש םיצמאמה תא לקוש 

,'ומצע תא חפיק וינמאנל תבהלנה ותדהאבש הלגמ אוה ןחלושה לע תורנה תעיקש םע 

יחירב תא ררחשמו ,לזרבה תלד תא חתופ אוהו ,ותעד החנ' תובר תויוטבלתה רחאלו 

קדצה ןעמל הניבל הניב הלהינש קבאמה ןמ הרעפנש שפנה תא טעמ עיגרהל [...] סירתה 

וניא' ,וטסירא יפל ,רשא ,קדצה תדימ תא שיחממ אוה ותומדב .(23 ימע) 'המצע לש 

ףסונ .(116 ,1985 וטסירא) 'ודיב היוצמש תמיוסמ תוכזל לבקמה לש וקלח תמאתה אלא 

היפעלובא תא ץליחש אוה .ויפתוש יפלכ תודידי לש הבר הדימ הלגמ רטע־ןב ,ךכ לע 

קונח שיגרה היפעלובא .העוגפ תב םע רתונ אוהו הדבאתה ותשאש רחאל השקה ובצממ 
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ךישמיש ול בטומ יכ בשח רטע־ןב םלוא ,לארשי־ץראל עוסנל שקיבו ותליהק ישנא ברקב 

רומשל ידכ ויקסעב ותוא ףתיש אוה אסיג דחמ ,ךכיפל .ומצע תא קיסעהלו דובעל 

ןמ קחרתהל ול רשפא אוה אסיג ךדיאמו ,רטע־ןב יניעב בושחה ,יתחפשמה רשקה לע 

ןכמ רחאלו ,םורדב המולשל גאד הליחתב :היפעלובא לש ותבב לפיט םג אוה .הליהקה 

תוניגה םיפקשמ ,יפטול ובא ,ופתוש םע ויסחי םג .תלפטמ םע דחיב ,ןופצל האיבה 

ןה ,תומכסה־יא תוררועתמשכ םגו ,הזב הז םיכמות ,ינשל דחא םינמאנ םהינש .תגלפומ 

.תעד לוקישב תורתפנ 

,ריפוא העיצהש יפכ ,וירצי רחא ןורוויעב ךלוהה םדאכ רטע־ןב תא תוארל אופא השק 

יעבטה ןמ שי ותוגהנתהב .םיינפוגה ויכרצ ידי לע קר ענומה יחרזמ 'יביטימירפ'כ וא 

יפלכ הווש הבוח שח אוה .תורורב תוגהנתה תומרונ ידי לע תנסורמ ותוירצי ךא ,ירציהו 

םייסל שקבמו קדצ רחוש אוה :ול םיבורקה םישנאה יפלכו ותחפשמ יפלכ ,ויתושנ יתש 

.ךכ םשל ךרפמ עסמל תאצל ארייתמ וניאו ,הרשפב ךוסכסה תא 

םיסנמה ,םורדה ינב לש םנועיט סיסבב םג תודמוע רטע־ןב לש תובוטה ויתולוגס 

תעדלש ,זבלא ברה ידי לע גצוימ הז ןועיט .הקידצהלו םישנה יוביר תעפות תא ריבסהל 

האור אוה אלא ,דבלב תיתכלה אצומ תדוקנב ותייאר תא םצמצמ וניא' ,ןורוד הביבא 

לש תירסומה ותשיגל ,ןבומכ ,המוד וז הסיפת .(94 ,1999 ןורוד) 'לולכמכ םדאה תא 

ותמישמ תא האור וניא אוה ךא ,םישנה יוביר גהנמ לע ןגהל רכשנ זבלא ברה .וטסירא 

יתש םע ויסחי תכרעמבו רטע־ןב לש ותומדב .רטע־ןב לש וייח תוביסנמ תקתונמכ וז 

ןחוב אוה יללכה בצמה תא ,רמולכ .םישנ יוביר דעב יזכרמ ןועיט ברה האור ויתושנ 

היווהה ךיא וחור יניעב האור אוה' :ומצע רטע־ןב םג השוע ךכו ,יטרפה הרקמה ךותמ 

ססומת ,הזה רופאהו רדוקה תיבה ךותל חיגתש ,ויתושנ יתש לש תינועבצהו היחה תישנה 

ךותמ קר אלא ,םכחתמ לופלפ וא יופצ־אל קוספ חוכב אל ,תודגנתהה תא הטיאל 

ךיא עדוי היפעלובאכ ימ [...]' ירהש ,(99 ימע) 'תשלושמה הבהאה רשק לש תויעבטה 

,תוארהל םישקבמ זבלא ברהו רטע־ןב .(80 ימע) 'הללמוא תויהל הלוכי תידיחי השא םג 

תורשפא אוה םישנ יוביר .םישנ יתשל לעב ןיב םיסחי םירשפאתמ דציכ ,השעמל הכלה 

:םיירשפא הלאכ םיסחי יכ הארמ המצע תואיצמה דוע לכ ,םורדה ישנא ברקב תימיטיגל 

הנקת ףפוכל ולכוי קיתע ליווג וא ,עודי יארקמ רופיס ,תלפלפתמ תונשרפ אל ירהו' 

.(103 ימע) 'הורשיא םילודג תורואמו התוא תעבות תואיצמהש ,תקדוצו השדח ,הרורב 

היגולודותמל תינייפואה ,תיטסירלוקיטרפה השיגה תא םיגציימה ,םורדה ישנא תמועל 

תא תוארלו יפואה תודימ לע תוהתל ,תואיצמה ךותמ עובנל תשקבמה תילטוטסיראה 

זבלא ברה םע תודדומתהה ,םהיניעב .הכופה השיג םיגציימ ןופצה ישנא ,לולכמכ םדאה 

ואוב לע העידיה םתוא הטיהלמ' :תולפלפתה התילכתש תילאוטקלטניא תודדומתה איה 

ןיב חוכיווה תא .(99 ימע) 'סבויש דע םתיא לפלפתהל שקביש ,םימתו םכח בר לש 

תא םיבייחמה תונקת לעו םיקוח לע ,תונורקע לע חוכיווכ םיספות םה ןופצל םורדה 

This content downloaded from 147.233.250.200 on Thu, 20 Apr 2017 13:49:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



זועמ־ןוסלדנמ הידע 74 

ןורתפ םישקבמ םה .יטנוולר וניא רטע־ק לש וייח תודוא לע ןוידה ,םדידל .ללכה 

ףקות תתל םינכומ םניא םה ,תיטסילנויצרה הבישחה יגיצנבו ,תינובתה־תינורקעה המרב 

רדעיהל יוטיבכ ,תירטנצופוריא חורב ,םהל תיארנ הנוש הסיפת ;םהלשמ הנוש הסיפתל 

.םיללכ רדעיהלו רסומ 

־טסופ טבמ תדוקנמ םג הכלשה רומאכ שי תוירסומה תוביטקפסרפה ןיב לדבהל 

תונושה תויפוסוליפה טבמה תודוקנ ןיב םירשק תוהזל רשפא ירהש ,תיטסילאינולוק 

םוגרתה לש חוכה' ,אבאב ימוה ירבדל .יברעמ־אלל יברעמה ןיב דוגינה ןיבל ןאכ וגצוהש 

קר אלש ,ולש יביטמרופדה יביטמרופרפה הנבמב אצמנ תוינרדומה לש ילאינולוק־טסופה 

Bhabha)'תויוברת ןיב םיכרע ריבעמ וא תיתוברתה תרוסמה לש ןכותה תא שדחמ ךירעמ 

וא ןכותה תכרעה ךרד אל עצבתהל לוכי תויברעמה לע רוערעה ,רמולכ .(1994, 241 

ןיחבמ אבאב רחא םוקמב .הנוש היגולודותמ תועצמאב אלא םינכת לע תוסמלפתה ךרד 

:יביטמרופרפה ןיבל יגוגדפה ןיב 

םיירוטסיה םיעגר לש הרדסב [...] םישנא לש תרוסמב תיביטרנה ותוכמס תא אצומ יגוגדפה 

םואלה לש ומצעמ־הריציה לש תונובירל עירפמ יביטמרופרפה .ומצעמ רצונה חצנ םיגציימה 

הנוש ,ימצעה לש לדבמ הארמכ יומידה תועמשמ ןיבל 'יומיד'כ םישנאה ןיב לצ תלטה ידי לע 

,תורחאה תוינוציחה תומואה ןיבו המצעמ תרצונה המואה ןיב תויבטוקה םוקמב .ינוציחהו רחאהמ 

.(Bhabha 1990, 299) 'םייניבה' לש תוינמזה תא עיצמ יביטמרופרפה 

היצזינרדומהו המדקה ילמס תא גציימ אוה .םיירוטסיה תודוסיו תיביטרנ תוכמס שי יגוגדפל 

,ותמועל ,יביטמרופרפה .ברעמה לש תויביטטירוטואהו תוינומגהה ,תוינגומוהה תא גיצמו 

Bhabha 1994,) ןחבומבו לדבנב ,יטרפב ,ימוימויב ,ירלוקיטרפב זכרתמ ,ירואית אוה 

תא רערעל היושעה איה ,םמצע םיעפומה ךותמ תאצויה ,תיביטמרופרפה הייארה .(245 

.תילטוטסיראה היגולודותמה העיצמש הייארה ,יתעדל ,איה־איהו ,יביטטירוטואה ביטרנה 

תוברתה שרעב הרוקמש יפ לע ףא ,הב םיקיזחמ ותיילמפו רטע־ןבש היגולודותמהש ןאכמ 

יטרפה הרקמה תא הלעמ איהש ךכב תיפוריאה תיגוגדפה הסיפתה לע תרערעמ ,תיברעמה 

תיגוגדפה ,תיפוריאה תוברתה אמש וא ,חילצי הזה רוערעה ןויסינ םאה .םוקמ ול תנתונו 

?הלש תוינומגהבו תוינגומוהב עוגפל יושעש ימל םוקמ ןתית אל תיביטטירוטואהו 

ינשמ רוריבב הלוע ,וזל וז תודגונמה תושיגה יתש ןיב ,םידדצה ינש ןיב קבאמה 

.תיפוסה תיביטרנה הערכהה תא םג ריבסמו הריציה ךלהמב םימייקתמה םיטפשמה 

תא עינכהל שקבמ זבלא ברה .ףיו'ז הל הליווב ,זירפל ךומס ךרענ ןושארה טפשמה 

'מע> 'םימכח יקוספ'מ אלו 'םייח תמכח'מ תרזשנה השרדב םישנה יוביר גהנממ העיתרה 

ועדיי םה'ש םושמ ןידה תיב שארב דומעל ם"תס ירפוסל רשפאל ןכומ וניא אוה .(302 

ויה וליא [...] ?םירפס המלו ?םירפס הזיא לבא .םירפסב בותכש המ יפ־לע קוספל 
וריע תא בוזעל ותעד לע הלוע היה םאה ,םירפסה דחאב םישרופמו םיבותכ םירבדה 

אוה ךכיפל .(125 ימע) '?וחלושל קדצ־ןיד עובתל ידכ סונייקואה ילג לע ומצע לטלטלו 
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איהש ,םינומדקה חורב קפתסהל' ,םיטושפה םישנאה ןיבמ םיקסופה תא רוחבל שקבמ 

הדעל םיבוטהו םיטושפה םידוהיה תדע לכ תא ,לשמל ,ךופהל תעדויה ,תיתימאה חורה 

ירחא ,תומש רפסב שוריפב רמאנש ומכ ,עבתנה תא םא עבותה תא םא ,הליצמו תטפוש 

הנומתה תא לקנב םיניבמ ,םישנ םהבו ,הלא םיטושפ םישנא 9.(126 ימע) 'תוטהל םיבר 

םה ךכ םושמ .םיטשפומ תונורקעמ םיקוחר םה ירהש ,םהינפל תגצומה תירלוקיטרפה 

.ותבוטל םיקסופ 

.רטע־ןב לש םיישיאה וייחל םיעגונ םישנה יוביר דעב זבלא ברה הלעמש םיקומינה 

דימו ,ונייחא םע רטע־ןב לש תדחוימה םיסחיה תכרעמל עקרה תגצהב חתפנ טפשמה 

ןושארה רושימב .םירושימ השולשב םישנה יוביר גהנמ תא זבלא ברה קידצמ ןכמ רחאל 

:םייארקמ תורוקמ גיצמ אוה 

,בקעיו קחצי םהרבא ,םילודגה תובאה תא ואצמתו ,םיבייח ונלוכ ותשודקבש רפסה תא וללג 

םילודג שונא ירוצי ,םינומדקה הלא יכ ,רמול ואצמת םאו [...] םישנ ,עבורמו יזעלושמ ,ילופכ 

ינפל טעמ ,םשש ,םירבד רפס םכל ירה ,בוטל ער ןיב רוחבל ועדי םגו ושרדנש ,םה םיקזחו 

.(139 ימע) 'םישנ יחש שיאל הנייהת יכ' קוספ יוצמ ,ופוס 

השיאל יושנה םדא לכ לש וחומב היפל תיגולוכיספ הסיפת גיצמ אוה ינשה רושימב 

תא תונשל יושע םדו רשב השיאב וז היינש השיא לש המוליג .היינש השיא תמייק תחא 

ישנ לאידיא םע דדומתהל תצלאנ הנניא הנושארה השיאה .הנושארה השיאה לא םג סחיה 

.תילאידיא הנניא איה םגש ,תרחא השיא םע אלא ושארב הגוז ןב דימעמש ירשפא יתלב 

םכחו ףוסוליפ ,בהוא שיא הז ירה' :ומצע רטע־ןב תא זבלא ברה גיצמ ישילשה רושימב 

'הווש הדימבו ,תובוהא םישנ יתש שי יכ ,םע לבק זירכהל ידכ םיקחרממ אבש ,הבהא לש 

תחלצומ תורשפאל תירלוקיטרפ המגוד איה רטע־ןב לש וייח חרוא תגצה .(140 ימע) 
.םישנ יוביר לש 

ימע) 'םימרכ לשו הדש לש ןיד־תיב' תניחבב אוהש ,ףיויז הל הליווב טפשמה תיב 

תירלוקיטרפה המגודה תא האור אוהש ךותמ ,ויתושנו רטע־ןב תבוטל קסופ ,(123 

תא םיאתהל םיקוחה לעו ,וטסירא ןעוט ,'אצומה תדוקנ איה תואיצמה' .תואיצמה תאו 

[...] תונקתב ךרוצ שיו ,םיקוח קקוחל רשפא יא םיניינע המכ יבגל' :תודבועל םמצע 

היגולודותמה ומכ .(135 ,18 ,1985 וטסירא) 'תודבועל המצע תא תמאתמ הנקתה ךכ 

עיגהל תשקבמהו ירלוקיטרפה תא תרכבמה ,םייחה ןויסינ לע תססובמה ,תילטוטסיראה 

הקיתאב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,תילטוטסיראה היגולודותמה םע דחא הנקב הלוע רבדה 
ןה המכו ,תורוד ירודמ תוחוור ןהו םיבר םישנא לש םהיפב ורמאנ ולא תועדמ המכ' :תיכאמוקינה 
הלאה םידיחיה וא וללה םיבורמהש תעדה לע לבקתמ הז ןיאו ,הליהת יברו הלוגס ידיחי םירבג לש 

הנוב וטסירא .(28 ,1985 וטסירא) 'םהירבד תיברמב ףא וא אוהש המב וקדצ יאדוובו ,ןיטולחל ועט 

תרגסמב .תחוורה הסיפתה - endoxa^ תגצה ךותמו העפותה תגצה ךותמ תיטקלאידה הליקשה תא 
.(Bolton 1991, 13) ןתינש לככ endoxa־^ תא רמשל שקבמ אוה תיתאה הריקחה 
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לש חלצומה ןויסינה תא גיצמ זבלא ברה םג ךכ ,םישנאה בור לע תולבוקמה תונקסמל 

.ונועיטב יזכרמ ביכרמכ םישנה יוביר 

םהל תדמוע הניא ןושארה טפשמב זבלא ברהו רטע־ןב לש םחתפל האבש החלצהה לבא 

.התוא שרגי היפעלובא יכ הנימ־רתסא תשקבמ ןושארה טפשמה תובקעב .ינשה טפשמב 

עוטקל ,הלחנש דספהה לשב ,תשקבמו ןידה קספ םע םילשהל לכות אלש הניבמ איה 

םתונלבוסל דוגינב תעכ םג תדמוע הנימ־רתסא לש התוחישק .ומע םיסחיה תכרעמ תא 

,םורדה ישנא םינכומ התדמע תא הגיצמ איהש רחאל דימ :היארהו ,םורדה ינב לש 

הנימ־רתסא לש התליהק ינפב םהינועיט תא גיצהלו עסמה תא ךישמהל ,םנוחצינ תורמל 
.אזיימרווב 

יפוא םיאשונ תיזנכשאה הליהקה ינב םע םורדה ינב תובברעתהו אזיימרוול עסמה 

םלוא ,םתוברת וצ יפל גוהנל ותיילמפו רטע־ןב ולכי ןיידע ףיו'ז הל הליווב .ילובמיס 

םהש םירוחשה םידגבה .תקחדומו תקתשומ םתוברת אזיימרו תליהקל םעיגה עגרמ 

2004 ןונאפ) ןונאפ לש ויחנומב שמתשנ םא ,'תונבל תוכסמ'כ םהומכ שובלל םישרדנ 

ידי לע דימ םינטקומ םה ךכבו ,םהלש תוברתה ןמ קלח לע רתוול םיביוחמ םה .([1952] 

םישענ םהש םושמ ,ןוידב הווש לקשמ לבקל תורשפאה םהמ תענמנ הז עגרמ .הביבסה 

תואמ רובעכ חתפתהש ,יפוריאה םזילאינולוקב ומכ אלש ,םנמא .(2004 קביפס) םיפפכומל 

לא םיעיגמ םה אלא םהילא העיגמ הנניא הפוריא ,רמולכ ,םישבכנש הלא םה אל ,םינש 

םהש עגרמ .תוחוכה ךרעמב הירטמיס־א רצוי הרכה םישקבמש ימכ םבצמ ךא ,הפוריא 

גהנתהל םישרדנו םילפוטמ ,םישבלומ ,הזמ הז םידרפומ םה תיפוריאה הליהקל םיעיגמ 

תא דבאמ זבלא ברה .םהמ ללשנ רובידה ,תאזכ הביבסב .םהלשמ םינוש םידוק יפ לע 

.דוע תלעופ הנניא הכ דע וקיזחה הבש הקיגולה .ותרקוי תאו ומוקמ 

גהנמ רבדב זבלא ברה לש ותודע תא עמוש ,סומינולק ןב ףסוי 'ר ,דיחיה ררובה 

ןמע ותחיש תובקעב .םישנה יתש תא םג תורישי ךכ לע לואשל רחוב ךא םישנה יוביר 

לש וניד ץרחנ עודמ .םרחל הליבומו ףיו'ז הל הליווב הלפנש וזל תדגונמ הערכה תלפונ 

?ינשה טפשמב רטע־ןב 

השיאה ומכ ,םישנה יובירב תכמותה ,היינשה השיאה לש התודעב הצוענ הבושתה 

:גהנמה תבחרהל הווקת הגיצמ ףאו ,הנושארה 

הב ןיאש דועב ,ןכלו .הליפנמ םג תויהל הצור איה אלא ,תלפכומ תויהל הנכומ איהש קר אל 
עסמב ריכהל הדמל הבל־בושו התונלבס תולעמ תאש ,תידגנה ,הנושארה השאה דגנכ הנולת םוש 

םישנ יתש ול שיש ,דיחי לעבב הארונ האניק אקווד הב תחקלתמו תכלוה ,ףתושמ יתשביו ימי 

.(216 'מע1 דחא לעב קר שי ןהלש 

.םירבג יוביר לש היצפוא הגיצמו םישנה יוביר ןויער תא אופא הביחרמ היינשה השיאה 

יוביר גהנמ יפלכ תיבויח השיג גיצהל סומינולק ןב ףסויל םירשפאמ םניא הירבד 

אלב תוליפכ ןיא' :שדחה רוסיאה לע רומשל בושח עודמ ןיבהל ול םימרוגו םישנה 
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איהש םושמ ןה הירבדמ םיואמ שיגרמ אוה .(217 ימע) ילובג ול שיש יוביר ןיאו ,יוביר 

,וילע תמייאמ וז ןיעמ תינימ תוחיתפו ,ינש לעב תויהל יואר אוה םגש קהבומב תזמור 

םורדה תליהק .ןיבהל לוכי אוה ןיא התואש ,וינפב תגצומה תירסומה השיגה לשב ןהו 

תיטסירלוקיטרפ הדמע ךותמ םישנה יוביר תא םיגיצמ ,התוא גציימה ,זבלא ברהו 

םכותמו תואיצמה תאו ןויסינה תא תנחובה (אבאב חורב) תיביטמרופרפו (וטסירא חורב) 

תוניגהב גוהנל ליכשמה רבג ,זבלא ברה לש ותטישל .תוגהנתהה תומרונ תא תשבגמ 

תליהק .היינשה השיאה םג תאז הגיצמ ךכ .ןהל יואר ,השעמל הכלה ,םישנ יתשב 

םיינורקע ,םיירסומ םיקוחמ תועבונכ תוגהנתהה תומרונ תא האור ,תאז תמועל ,אזיימרו 

ןיא םלועל' רמואה ינאיטנאקה ירסומה וצה יפל תלעופה תילנויצר הליהק יהוז .םיבייחמו 

'יללכ קוחל היהי ידיבש ישעמה ללכה יכ ,ןכ םג תוצרל לכואש ךכ אלא גהנתהל יל 

תא לבקל סומינולק ןב ףסויל רשפאמ וניא הז ירסומ וצ .(37 ,[1785] 1988 טנאק) 

רתוי תאשל רבגל רשפאמה תוגהנתה ללכ רתוי םא יכ ןיבמ אוה .םישנה יוביר גהנמ 

רשפאי הזכ יללכ קוח .יללכ קוח לש ףקות תלעב הערכהכ רבדה אהי ,תחא השיאמ 

אשניהל םישנל רשפאי ,םישנ יתשמ וליפא וא תחא השיאמ רתויל אשניהל םירבגל 

היינשה השיאה לש היעינמ .החפשמה דסומ רוערעל ליבוי השעמלו ,דחא רבגמ רתויל 

הנוצר תועיבשמ ,המצע־הלש יבויחה ןויסינה ךותמ םיעבונ םירבגו םישנ יובירב הכימתל 

רוזגל רשפא הירבדמ םלוא ,וביחרהל הפיאשה ךותמו הריכמ איהש יתחפשמה אתה ןמ 

םיבושחה תודסומה דחאל בשחנה ,החפשמה דסומ לש תוררופתהל ליבויש יללכ קוח 

קוח ביצהל הדעונש הערכהכ ותערכה תא ןיבמ סומינולק ןב ףסוי .הרבחב םייזכרמהו 

טטומל לולעש יללכ קוח ביצהל לוכי ונניא אוהו ,םיישעמ םיללכ ורזגיי ונממש יללכ 

תוגהנתה רשאל לוכי וניא אוה ,תינאיטנאקה היגולודותמה חורב .היתודסומו הרבחה תא 

חלצומ ,םישנה יוביר לש ירלוקיטרפה ןויסינה ןכלו ,יללכ קוחכ הב תוצרל לכוי אלש 

עבקנה ,סומינולק ןב ףסוי 'ר .הטלחהה תא המואמב תונשל לוכי וניא ,היהיש לככ 

לוכי ונניא אוה .תגציימ ותליהקש תירסומ־תיפוסוליפה השיגל ביוחמ ,ררובכ שמשל 

החותפ תיארנה ,תרחאה השיגה ,תאזמ הרתי .תרחא השיג ליכהל לוכי ונניאו ןיבהל 

ינב תערל קסופ אוה ןכל .תיגול הניחבמ ןהו תירצי הניחבמ ןה וילע תמייאמ ,רתוי 

.םרח םהילע זירכמ ףאו םורדה 

תיכיטרנה הערכהל תיטפשמה הערכהה ןיכ 

ינב לא רטע־ןב םשב זבלא ברה הנופ ףיו'ז הל הליווב טפשמב וינועיט תגצה תעב 

עיצהל הבשחמ ונב ןיאו ,םכחור תא זיגרהל לודגה סונייקואה בחרממ ונאב אל' :רמואו זנכשא 

,ועבט תא דבכמו ומצע םע ראשנ דחא לכ דועב [...נ םכיתושנ תא שלשלו ליפכהל םכל םג 

עסמל תאצל ורחב ותייוול ינבו ויתושנ ,רטע־ןב .(143 ימע)'תופתושה תא םדקכ ובישה 

הסיפת ידי לע וחנוה םה .לוספ וניא םישנה יוביר גהנמ יכ ןופצה ישנאל חיכוהל ידכ 
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ןתמל הסנמ אלא ןופצה ישנא לש םתוגהנתה לע עיפשהל תשקבמ הנניאש תיטסילרולפ 

תמלגמ 'העיתר' הלימהש ,ןופצה ישנאל דוגינב - םישנה יוביר גהנמל םתודגנתה תא 

הכופהה ךרדה תא תושעל םתעד לע םילעמ ויה אל רשאו תימורדה תוברתל םסחי תא 

עיגהל ןוצרה םלוא .(73 ,1999 יבוט) םורדה ישנא ינזואב תירסומה םתסיפת תא קמנלו 

הדימעמ הרשפל עיגהל תונוכנה .ץעורל ותיילמפלו רטע־ןבל דמוע ןופצב םיחאה לא 

םיאצומו םתוברת תא םידבאמ םה ןופצה לא םיעיגמ םהש עגרב .תותיחנ תדמעב םתוא 

הליהקב היצמיטיגל תלבקמ הנניא תססותהו היחה םתוברת .תופיפכ לש םיבצמב םמצע 

.םויא רוקמכ תספתנ ףאו תינופצה 

תימלוש תעדל ,ורידחה םיטפשמה ינש לש םמויקו טפשמל ןופצה ישנא לש םתעיבת 

,תוינורקעה תויגוסה תא בשייל םוקמב ;'םידדצה ןיבש טקילפנוקל םילא דממ' ,גומלא 

תונורתפ תבצעמה הלועפ־ךרדכ אל טפשמל היינפה תרייטצמ' ,ירסומ ןויד ררועל םוקמבו 

.(188 ,1999 גומלא)'תינסרה וליפאו תלשוכ היצפואכ אלא ,םירעפה לע תרשגמו םיליבק 

רחאל .הריציה ךשמהב תויביטרנה תוערכהב םג יוטיב ידיל האב םיטפשמה לש םתונסרה 

ותייוול ינבו רטע־ןב םיטילחמ םרחה םהילע לטוהש רחאלו ינשה טפשמב הסובת ולחנש 

,היינשה השיאה .זירפל ךומסב תנגועה ,םתניפס לא רוזחלו םוקמה תא רתלאל בוזעל 

המשא תושגר הפודר ,ףוגבש תוליפכל אלו ,חורבש תוליפכל הנווכתה יכ ריבסהל הסנמה 

לא האיבמו וכרדמ הטוס רטע־ןב .בכשמל תלפונ איה הרהמ דעו ,ןוירהב איה .םישק 

תא תחפונ הריעצה השיאה ;אוושל ךא ,הלבס לע לקהל הסנמ הלהו ,רמומה אפורה תיב 

והז' :האחמכ קפס ,תודבאתהכ קפס ,הנואתכ קפס התומ תא האור יקחצי הידידי .התמשנ 

תוליהק לש ,החפשמה לש תינומדקה תודחאה לש המשל שרדנש ןברק ,יגולותימ תוומ 

לש ומויס תלאשל המצוע בר יגארט ןורתפ ,ןוכנ ןורתפ הז .ולוכ םעה לש ,םידוהיה 

תוומ ןיד רזג לש שומימ אוה התומ ,דקש ןושרג תעדל .(163 ,1999 יקחצי) 'רופיסה 

םג אוהש ,הריציב 'ארונה השעמה' תקזחב אוה התומ .(23 ,1999 דקש) הילע רזגנש 

קר .תחא השיא םע רטע־ןב תא הריתומה (המילא) הערכהל ליבומ אוה 10:'רתופה רבשמה' 

תשדחתמ ,היינשה השיאה לש התומ רחאל קרו ,םורדה ינב תא ןופצה ינב וכהש רחאל 

וידחי םירבוח היינשה השיאה לש התומ באכ ביבס .רסומ םרחהו הנימ־רתסא םע תודידיה 

.םימלסומהו םידוהיה ,ןופצה ישנאו םורדה ישנא 

הימגונומה הארוהה תא - תירסומה הערכהה תא תססבמו תמתוחה ,תיביטרנה הערכהה 

תעבוק וז הערכה .ןורתפה לש ותוהמ תא יגרטו םילא חרואב הביתכמ - ןופצה ישנא לש 

יתש ןיב תוחוכה יסחי יוניש רבדב הרושב םושמ וב שיש ,יפוריאה ןופצה לש ונוחצינ תא 

ינועה וליאו תחרופו תגשגשמ הליהק םיימורדה ויה וז הערכה תדוקנל דע םא .תוליהקה 

תא עשוהי גיצה (1994 ,הפיח תטיסרבינוא ,תיתאוושהו תירבע תורפסל גוחה) 'ןמורב הלילעה' סרוקב 10 

וארו ,ענמנ יתלבה ףוסה לא הליבומה תיתלילע הנפמ תדוקנ ןייצמה ינשרפ חנומכ 'רתופה רבשמה' 
.1981 עשוהי םג ךכ לע 
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יסחי האלהו וז הדוקנמ ירה ",(217 ,1999 רימש) הפוריא ישנא לש םתלחנ ויה תולשכנהו 

ושעייו וקזחתיו וכלי ןופצה ישנא םידוהיה :תונתשהל םידמוע ןופצל םורדה ןיב תוחוכה 

תוחפכ תואבה םינשה ףלא ךשמב ספתיהל םידיתע םורדה ישנא וליאו תחתופמ הליהקל 

יפוליחב תוארל ןתינ ךכל זמר .תלשחנ התוברתש הליהקכ ,םיכנוחמ תוחפ ,םיחתופמ 

הווקתה תרסחו העוגפה ותב וליאו זנכשאב ראשנ זבלא ברה לש חיטבמה ודלי :םידליה 

דבוכה זכרמ תקתעה תא םיגציימ ןיפוליחה .הקירפא ןופצל םתא תרזוח היפעלובא לש 

.(117-116 ,1999 בד־ןב> זנכשא לא 

ףא יכ תוארל ןתינ םידדצה ינש ןיב תומיעב .רמ ןוחצינ אוה ןופצה ינב לש ןוחצינה 

ןורדלק ;23 ,1999 דקש) יבויח סחי םהיפלכ תסוומ רבחמה ,וחצונ םורדה ינבש יפ לע 

םילכב קר םתוא תוארל ברסמו תירסומה םתוברת תא דבכמ אוה הליחתכלמ .(140 ,1999 

,ופוסבש ,תוחוכ קחשמ לש תונברק םתויה תא השיגדמ הריציה ,ןכל .םייטסילטניירוא 

ןיב תופתושה .ינובתה קוחה ידי לע תוחצונמ תינוכית םיה תוילאטיווהו םייחה תבהא 

ןוחצינה תזרכהו םורדה ינב לש םתוברת ןדבא עקר לע קר תשדחתמ החפשמה יבורק ינש 

.םהילע 

יתרוקיב טבמב הקיתא 

תאירקב יכ ןבלב םהרבא בתכ רוא האר יל\ל*ז\ םות ל* עסונ ןמורהש רחאל רצק ןמז 

ןבלב) ובלמ תוקוחרה תוירסומ תויתוברת תומרונ םע תוהדזהל ארוקה שרדנ וז הריצי 

תא [...] ויארוקל קינעמו תורצויה לכ תא ךפהמ' ןמורה יכ הנעט רימש הויז .(1997 

רוכינ לשו הרזה לש הקינכטב ,תוננערו תושדח םייניעב תואיצמה תא תוארל תלוכיה 

,רחא םוקמב עשוהי לש ונושלב ,החילצמ וז הריצי ,ןכאו .(216 ,1999 רימש) 'רכומה 

דע ,תירסומ הניחבמ ונתוטהלו (33 ,1998 עשוהי) 'ונלש יעבטה קדצה שוח תא םידרהל' 

.הימגילופה תעפות לע תרחא םיטיבמ האירקה ךלהמב ונמצע תא םיאצומ ונחנאש ךכ ידכ 

ףפכומה לש דצה ,יחרזמה לש דצב ארוקה תא ביצהל עשוהי לש תיטתסאה הריחבה 

לש 'רחא'ה ודצב אצמיהל םיארוקל תרשפאמה תירסומ היטה לש גוס העיצמ ,תוחנהו 
.יתוברתהו ירסומה חוכיווה 

רעה ןוידל תפרטצמ ,יחרזמה דצה לא ,תוחנהו ףפכומה דצה לא רבחתהל הריחבה 

,יחרזמכ ,עשוהי םא חוכיוולו ותויחרזמ תייגוס ביבס עשוהי לש ותריצי תרוקיבב 

.יזנכשאה ינומגהה טבמה תא ץמאמו התוא החוד אוהש וא וז תוהז ותריציב ץמאמ 

רקיעב יוטיב ידיל אבה ,'ידרפס הנפמ' עשוהי תריציב םיאורה שי - תוקולח תועדה 

דארנוק לש ועסמל הכופה הנומתכ זנכשא לא ותיילמפו רטע־ןב לש ימיה עסמה תא האור רימש הויז 11 

םדאה לש ותעדות ךות לא עסמב רבודמ ,תנעוט איה ךכ ,תועסמה ינשב ;זטלפ*וגז\ בל רפסב 
.1999 רימש וארו ,ינרדומה 
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ותביתכש יפ לע ףאש םינעוט םירחא ,ףלאה ט\ת לא עסונו ינאזנ רוג ,ובלוגנ םינמורב 

הגיצמו םייפיטואירטס םיעצמאב תאז השוע איה ,תויחרזמ תויומד הגיצמ עשוהי לש 

לע הסכונ תויחרזמה יכ ןעוט ,תאז תמועל ,רבח ןנח 12.ןהךמלועמ תושולתה תויומד 

תונשב םיברע־םידוהי םיבתוכ לש תולוקה תובקעב :תיזנכשאה תיתורפסה הינומגהה ידי 

הרקע ךכו תויברעה תא םג ליכהל חילצתש ידכ המצע תא הינומגהה התניש םינומשה 

ןאמורב םג' יכ הדוה ומצע עשוהי .(529 ,2008 רבח) הב ןומטה םויאה תא השעמל הנממ 

[...] ברעמל חרזמ ןיב רפתה - הנורחאל יתוא דירטמה אשונ לא רבחתהל רזוח ינא הז 

םיעוט .האבה האמב ולוכ םלועה לש םישקה םיקבאמה דחא תויהל דיתע אוה יניעבש 

טעמ ריכמ ינא שממ יחרזמה ידוהיה תא .יחרזמה ידוהיה לע בתוכ ינאש םיבשוחה ולא 

,1999 עשוהי) יברעמל חרזמה ןיב היצקארטניאה אוה יתוא ןיינעמ תמאבש המ .דואמ 

לש וניד תא ץורחל תשקבמ ינניאש יאדוובו הז ןוידב דצ טוקנל תשקבמ ינניא .(225 

יפ לע ףא יכ הרובס ינא יבכוכ לט לש תרוקיבל ךשמהב .ותריצי לולכמ לע ,עשוהי 

וילע 'רסאנ'ש רבדה שוריפ ןיא ,הנושלב ,'יברעמה ינומגהה לוחב ושאר תא ןמט' עשוהיש 

.(226 ,2006 יבכוכ) רחא שרגמב םג קחשל 

הריציב םיראותמ ,םייברעמ־אלה ,םורדה ינב ,ליעל יתיארהש יפכ ,םיבר םינבומב 

תוהז רצי אל עשוהי וז הניחבמ .'ףוגה' תא םיגציימש ימכ ,םייפיטואירטס םיחנומב וז 

וניאש יאידיא ןויד הריציב הנוב ירסומה חוכיווה םלוא .הלשמ בחרמב הנותנה תיטנתוא 

־אלה ןיבל ירסומהו רואנה יברעמה יאפוריאה ןיב יראניבה דוגינב קובדל דוע רשפאמ 

תוביטקפסרפ יתש ןיב קבאמ אטבמ ןמורה .ירסומ־אלהו יביטימירפה יחרזמה יאפוריא 

.יאפוריא־אלה ןיבל יאפוריאה ןיב קבאמב תורושקהו רסומה לש היפוסוליפה ןמ תוחוקלה 

הלאכ וליפאו ,םייתא םילכב תדיוצמ תויאפוריא־אלהש יפ לע ףא יכ תוארל רתויב קתרמ 

תיברעמה תוברתה ,(תילטוטסיראה הביטקפסרפה) תיברעמה תוברתה שרע תא םיגציימה 

תיינב לש ילאינולוקה עסמב םירשכ םיעצמאה לכ ,השעמלו ,םתוירסומ תא תללוש 

הטירוטואה תא ססבמה ,הריציה םויסב חרזמה לע ברעמה ןוחצינ .תיפוריאה הינומגהה 

םילכב ןה ריוצמ 13,םייחרזמה םייחהו תוברתה לע תיפוריאה תיתוברתה הינומגההו 

הקיתאה לש המוקמ תא שיגדמ הז ןוחצינ .םיירוגלא םילכב ןהו םייתפוקת־טיירוטסיה 

.ברעמה ינבכ ,ונלש הסיפתהו םוקמה לע רערעמ ךכבו םיילאינולוקה חוכה יסחי ךותב 

ומע םיאצוי ,ועסמב רטע־ןב לא םירבוח ונחנא היפלש ,עשוהי לש תיטתסאה הריחבה 

;2006 ינעשמ ;247-246 ,1998 גיצרה ;1992 ןבלב לשמל ואר ללכב עשוהי לש ותריציב הז אשונ לע 
;1999 דקש וארףל*ד\ םות לא לסוב ןמורב הז אשונ לע .Berg 1997 ;136 ,ע"שת (יבצ ןב) לואש 

.1999 ריפוא ;1999 יקחצי ;1999 ןורדלק ;1999 יבוט 
אלא חרזמה לע ברעמה ןוחצינ לע רופיס ונניא רפסהש רובסה ,ןורדלק םיסנ לע תקלוח ינא ךכב 
והשמ חיוורהו והשמ דביא דצ לכ הזה שגפמב יכ ןעוטו הימגילופה לע הימגונומה ןוחצינ לע רופיס 

.(145-144 ,1999 ןורדלק) רחא 
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םיעבצה לא םירבחתמ ,הרקהו תרכונמה הפוריאל ויתובקעב םיעיגמו הקירפא ןופצמ 

הנכמ ץנימ ןלאש המ תא ,היתולעמ תא ריכהל םידמולו תיחרזמה תוברתה לש תוחירהו 

איה וז הריחב - (Mintz 2001, 190) 'תובידנו תוילאטיו ,תויח - םידרפסה לש הנתמה' 

עיגמש אוה יחרזמהש יפ לע ףאש תוארל רשפא .ונלש תיתא־אטמה הריקחב יזכרמ ילכ 

יתש ןיב הקימנידה ,(תכפהתמ םזילאינולוקה תרוצ ,רמולכ ,ךפהל אלו) ברעמה לא 

המ לש לוטיב :תיתוברת הפדעה תרצויה תקהבומ תיטסילאינולוק הקימניד איה תויוברתה 

תלילש ,יאפוריא־אלה יפלכ םינווכמה םזילטניירואו היצזיפיטואירטס ,יאפוריא ונניאש 

ץמאלו םישרשומ םיגהנמ חונזל השירדו יאפוריא־אלה לש וייח ךרד לש תוימיטיגלה 

ןיב ןושאר שגפמב תוזחל ונל רשפאמ ירוטסיהה טבמה .רתוי םירואנ םיבשחנה הלאכ 

ןיבהל םג ךכ ךותבו ,הסובתב תופצלו תונחוכה ישרוש תא ןיבהל ,ףפכומל ילאינולוקה 

היצמרופסנרט תללוחמ עשוהי לש ותריצי .תוחוכה ךרעמ ךותב הקיתאה לש המוקמ תא 

,םיללוש ונא םגש חינהל ריבסש יפ לע ףא :ונמצע־ונלש תירסומה הסיפתב תניינעמ 

תא םיאצומ ונחנא ,ונכנוח הכותבש תוברתה לשב ,םישנה יוביר גהנמ תא ,ןורקיעב 

יוכידה ריחמ תא ונרשב לע טעמכ שוחל םילוכיו 'ימיטיגל "תלביהו שלחומה דצב ונמצע 

.ילאינולוקה 

ינב לא רטע־ק הנופ (143 ימע)'דוע התוא ורבשת לאו הנשיה תופתושה תא םדקכ ובישה' 

,היינשה השיאה תומ - םדא ןברק הליחת לבקל םיכירצ וללה לבא ,הפוריא ידוהי ,ותד 

.םמע םתופתוש תא שדחלו םורדה ינבב ריכהל ידכ - תומילאב הימגילופה תא לטיבש 

ןיב השדחתהש תופתושה לכות אל םלועל יכ ,לחנש הסובתה הקומעו הלודג המכ' ,ןכאו 

תופתושה םא .(317 ימע) 'הזה עסמב תימלוע ול דבאש המ לע םחנלו רפכל םורדל ןופצ 

לש תוברתה ןמ רתונ המ .אושנמ דבכ ריחמב הז היה ,הריציה ףוסב הרזחוה ןכא הנשיה 

בחרתמ ןאכ ?םהלש תובידנהו תוילאטיווה ןמ ,םייחה תחמשמ רתונ המ ?ותיילמפו רטע־ןב 

,'תינשוח היצלוקפס' ךרוע עשוהי .הירוגלאה תוזוחמל עשוהי לש ירוטסיהה רופיסה 

היצלוקפסה תאו ,ברעמ ןיבל חרזמ ןיב ללוחתהל יושעש המ לש ,ןורדלק ןעוטש יפכ 

והז יכ ןעוטה ,ןורדלקל דוגינב .יוכידה ןיערג ןומט ובש םודק ןמזל ךראתמ אוה תאזה 

יתא־אטמה ןויעה רואל ,הרובס ינא ,(146 ,1999 ןורדלק) 'םזילרולפל יוכיסה לע ןאמור' 

תינשוחה היצלוקפסה .ןיטולחל הכופה הנומת גיצמ טסקטהש ,יטסילאינולוק־טסופהו 

וא יושעש המל וא ,ןאכ הרוקש המל הרופטמכ ,הירוגלאה ךרד לע ,ןבות םא ,תאזה 

חוכה ינונגנמ לש הקימנידה לא ץיצהל תינשדחו הדח תונמדזה תנתונ ,ןאכ תורקל לולע 

תייגוסל רבעמ ןנובתהל יתשקיב הז רמאמב .טרפב ונלש הרבחבו ללכב תיברעמה הרבחב 

ןושארה םלועה ,ברעמהו חרזמה תייגוסל רבעמו ,תילארשיה הרבחב םידרפסהו םיזנכשאה 

דציכ תיתאה המרב ןיבהל ונל תרשפאמ הריציה ןפוא הזיאב תוארהלו ,ישילשה םלועהו 

םילולע םה ,הלאככו ,תויוברתה תמחלמב םילככ םישמשמ תורואנהו תוישונאה ,רסומה 

.תונחצרל ףאו יוכידל ליבוהל 
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היפרגוילביב 

דוד ,הנחוא 

,תרגררח*. תרעירי '[עשוהי 'ב םהרבא םע ןויאר] תוירסומה תולאשהמ טלמיהל רשפא יא' :1988 

.34-32 ,20.9.1988 ,'גחל ףסומה' 

הילד ,ריפוא 

הביבאו רימש הויז :ךותב ,"'ףלאה םות לא עסמ"ב ברעמו חרזמ ןיב - ךניבו יניב םיה' :1999 

םרת ל« עינזנ' עשררי ליט ןמורב םיגריע :ףלזזזג םרת לע תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד 

.175-166 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ;ףל^ה 

תימלוש ,גומלא 

לצ תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'עסמה ןולשככ טפשמה לשכ' :1999 

לת ,דחואמה ץוביקה ,'ףל^זג יברת ל* עמזב' עשרהי ב"* לש ןמגרב םינויע :ףל^ה םרת 

.200-187 ,ביבא 

וטםירא 

םילשורי ,ןקוש ,סביל ג''י :רבד חתפו תינווימ םוגרת ,םרבאובר?י1 תררררזב ,הן?יתו* :1985 
.ביבא לתו 

םהרבא ,ןבלב 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,ירגגר ןרריבה :רבלרזב רזנ :1992 

.28.2.1997 ,יתורפסו תוברת' ,תרגררז« תרעידי ,'םישנ יתש ןיב' :1997 

הצינ ,בד־ןב 

םרת לע תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'יתללפתה הזה רענה לא' :1999 

,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ;ףלאזו םרת לא. עמזב' עשרזט ב"*, לש ןמררב םינריע -.ףל^ה 

.125-116 ימע 

הביבא ,ןורוד 

לע תרמוב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'םיחרפ םיאלמה שרחה ידכ לא' :1999 

לת ,דחואמה ץוביקה ;ףלאה םרת ל^ עסונ' עשרהי h"1 לש ןובררב םינריע :ףלאת םרת 

.96-87 ,ביבא 

תירוד ,פוה 

לע תריכזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'ףרצמ דוסל תלצפמ תוריהבמ' :1999 
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לת החואמה ץוביקה ;ףלאה םרת לא עסונ' עשרהי ב"א ליט ןזבררב םיגריע •.ףלאה םרת 

.132-126 ,ביבא 

הנח ,גיציה 

לש םירפסה תאצוה ,םינרמשה תרגש ליט תילארשיה תררפימב תדמעב .ינא :רמראה לרקה :1998 

.ביבא לת ,החותפה הטיסרבינואה 

ןנח ,רבח 

.592-589 ,22 תירבע תר־רפמב םילשררי ירקחמ ,'תונרתחל סוכינ ןיבי :2008 

ףסוי ,יבוט 

,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ;ירוטסיה ןמור לש הווסמב ןמזה־תב הייגוס' :1999 

ץוביקה ,'ףלאה םרת לא עסונ' עשרחי ב"א ליט ןמררב םיבריע •.ףלאה םרת לע תריכזב 

.76-68 ,ביבא לת ,דחואמה 

טרבור ,גנאי 

.ביבא לת ,גנילסר ,לטרוא־ןוליא ימת :םוגרת ,ארבמ •.םוילאיגרלרק ־ונמרפ :2008 

'ב םהרבא ,עשוהי 

.88-79 ,11-10 חיש־ילע ,'הריציה שוריפל חתפמכ הלילעב הרתהה תדוקנ' :1981 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,'השדחה הירפסה' ,ףלאה םרת לא עסמ :1997 

.ביבא לת ,דמח ירפס ,תונורחא תועידי תאצוה ,העכן> המשא לש אררנה החרב :1998 

•.ףלאה םרת לע תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'הכיס שארב ןייעל' :1999 

,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,'ףלאה םרת לא עסונ' עשרהי ב"א ליט ןמררב זביבריע 
 230-224.

הידידי ,יקחצי 

:ףלאה םרת לע תרמזב ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,ייוביר ךותמ תודחא' :1999 

.165-157 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,'ףלאה םרת לא עמזב' עשרהי ב"א לש ןמררב םיגריע 

לט ,יבכוכ 

תררקיבר הירראית ,ילארשיב תילאינולוקטסופ הביתכ לע :עצמאב תווצקה תא קיזחהל' :2006 

 29, 228-219.

הידע ,זועמ"ןוסלדנמ 

,םירשעה האזבה לש תירבעה הוררפב תררי־גי רהבזבב האירק •.תירמרזב הדבעמב תררפסה :2009 

.ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה 
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רורד ,ינעשמ 

תונימב תירבעה תורפסב תויהרוונה תעפוה :דרוסבא הוי» שי יהרוובה ןיינעה לבב :2006 

.ביבא לת ,דבוע םע ,םינזמשה 

ראזא ,יסיפאנ 

תועידי תאצוה ,טהר הריפוא :םוגרת ,םירפסהו זנייהה :ןרהטב הטילול תא אורן>ל :(2003) 2005 

.ביבא לת ,תונורחא 

דראודא ,דיעס 

.ביבא לת ,דבוע םע ,רבליז הילתע :םוגרת ,יבוילטניירוא :(1978) 2000 

יטרוורק'צ ירטאיג ,קביפס 

בהנש הדוהי :ךותב ,ריפוא ידעו ריורב היא :םוגרת ,'?רבדל םיפפכומה םילוכי םולכ' :2004 

םילשורי ,דחואמה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ ,ילאינולוק טסופה בצמהו תוילאינולוק ,(ךרוע) 

.185-135 ,ביבא לתו 

ץנרפ ,ןונאפ 

.ביבא לת ,בירעמ תירפס ,יקסנלפק רמת :םוגרת ,תונבל תוכסונ ,רוהיט רוע :(1952) 2004 

לאונמע ,טנאק 

.םילשורי ,סנגאמ ,יפש 'מ :םוגרת ,תודיובה ליט הקימיפטמל דוסי תזונה :(1785) 1988 

םיסנ ,ןורדלק 

םינויע :ףלאה סות לע תוסמ ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'תופש יתש' :1999 

.148-133 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ;ףלאה םות לא עסמ' עשוהי ב"א לש ןמורב 

דעיבא ,גרבניילק 

.ביבא לת ,תונורחא תועידי תאצוה ,םיאטחה תעבש :2007 

םרוי ,קוינק 

.ביבא לת ,גת ,תולבנ :1997 

הקבר ,(יבצ ןב) לואש 

ןותנש ,'עשוהי ב''א לש תויחרזמהו תוידרפסה תויומדב ןויע - הזיחא אלל תויומד' :ע"שת 

.140-131 ,וט ןנאש 

הויז ,רימש 

ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,"'ףלאה םות לא עסמ"ב תרחא האירק :סויפל העיתרמ' :1999 
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;ףלזמ םות ל* לסוב' עיסותי ב"א ליט ןמורב םינויע :ףל^ה םות לע תרמזב ,(תוכרוע) 

.223-216 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה 

ןנח ,רבחו הדוהי ,בהנש 

.22-9 ,20 תרוקיבו הירואית ;ילאינולוק טסופה טבמה' :2002 

ןושרג ,דקש 

:ףלאז\ םות לע תומינ ,(תוכרוע) ןורוד הביבאו רימש הויז :ךותב ,'םיחצונמה ןוחצינ' :1999 

.24-20 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ;ףל#ת םות לא עמוג' עשוהי ב"א לס ןמורב םינויע 

 Berg, Nancy E.

 1997: 'Sephardi Writing: From the Margins to the Mainstream', in Alan Mintz (ed.), The
 Boom in Contemporary Israeli Fiction, Brandeis University Press, Hanover and
 London, 114-142.

 Bhabha, Homi K.

 1990: 'DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation', Nation and
 Narration, Routledge, New York and London, 291-320

 1994: The Location of Culture, Routledge, London and New York.

 Bolton, Robert

 1991: 'Aristotle on the Objectivity of Ethics', in J.R Anton and A. Preus (eds.), Essays in
 Ancient Greek Philosophy, vol. IV, SUNY Press, Albany, New York, 7-28.

 Booth, Wayne C.

 1988: The Company We Keep, University of California Press, Berkeley, Los Angeles and
 London.

 Freadman, Richard

 1996: 'Ethics Theory and the Novel [Book Review]', Philosophy and Literature 20:2, 519
 522.

 Gibson, Andrew

 1999: Postmodernity, Ethics and the Novel, Routledge, London and New York.

 Jameson, Fredric

 1981: The Political Unconscious, Cornell University Press, Ithaca, New York.

 McClintock, Anne

 1997: 'No Longer in a Future Heaven: Gender, Race and Nationalism', in Anne McClintock,
 Aamir Mufti and Ella Shohat (eds.), Dangerous Liaisons: Gender, Nation and Post
 Colonial Perspectives, University of Minnesota Press, Minneapolis, 89-112.
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 Mintz, Alan L.

 2001: Translating Israel, Syracuse University Press, Syracuse.

 0,Neill, Onora

 1996: Towards Justice and Virtue: A Constructive Account of Practical Reasoning,
 Cambridge University Press, Cambridge.

 Parker, David

 1994: Ethics, Theory and the Novel, Cambridge University Press, Cambridge.

 Posner, Richard A.

 1997: 'Against Ethical Criticism', Philosophy and Literature 21:1, 1-27.

 Shohat, Ella and Stam, Robert

 1994: Unthinking Eurocentrism, Routledge, London and New York.

 Wilde, Oscar

 1948 (1890): 'The Picture of Dorian Gray', The Works of Oscar Wilde, Collins, London.
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