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תועמשמ יביכר

 תועמשמ ביכרל ךפהיי "תורוחס רכומש םדא" ףוריצב הקיז תיקוספ תועצמאב עבומש המ ...

 תועמשמ ביכרל ךפהית "רשב רכומש רחוס" ףוריצב הקיזה תיקוספ ."רחוס" הלמב עלבומה

... ."בצק" הלמב

 לש תועמשמה הנבימל השדקוה הבר בל תמושת ,םירשעה האמה לש הינשה תיצחמב

 יֵאּוֹש;נ :םיבושחה ןמ המכ ריכזנ םהמש ,םיאושנ יגוס רפסמב וניחבה םינקיטנאמסה .םילעפ

 םיכילהת ,םיבצמ ןיב וניחבה ןכ ;הלועפ–ךילהת יֵאּוֹש;נו הלועפ יֵאּוֹש;נ ,ךילהת יֵאּוֹש;נ ,בצמ

 ללוכ "ל@ָג ןועמש" ;יזיפ בצמ–אּוֹש;נ ללוכ "לודג ןועמש" .הזמ םיישפנו הזמ םייזיפ תולועפו

 תא לידגה ןועמש"ב . ]... ל ךפה+[ תיעמשמה ביכרב "לודג"מ לדבנ "ל@ָג" .יזיפ ךילהת–אּוֹש;נ

 תועמשמה ביכרב ,ראשה ןיב ,"ל@ָג"–מ לדבנ "לידגה" .תיזיפ הלּועפ לש אּושנ לּולכ "המירעה

 תא גרה ןועמש"–ב .תיזיפ הלועפ לש אוה אּושנה "קחצ ןועמש" וא "רזפתנ ןאצה"–ב .]םרג+[

 אוה "תמ דג" ,בגא .] יח-[–ל ךפה דגש םרג ןועמש :םייזיפ ךילהתו הלועפ עיבמ אּושנה "דג

 ,םלואו .]יח-[–ל ךפה ]יח+[ :ךילהת וא ,]יח-[ בצמ עיבהל לוכי "תמ" אּושנה .יעמשמ–וד

 רבדהש יפכ "אושנב תעבומה אשונה תלועפ תא לבקמ אשומה" ןיא "דג תא האר ןועמש"–ב

 .ןועמש לש ישפנ בצמ וא עוריא לע רבודמ ;םייתרוסמה קודקדה ירפסמ עמתשהל לולע

 יביכרמ דחאש אשונ תושרוד ןה ,תישאר .תונוכת רפסמב םיכילהתמ תולדבנ תולועפ

 הנווכ+[–כ םיביכר ,ללכ ךרדב ,םיללוכ תולועפ םיעיבמה םילעפ ,תינש .]יח+[ ותועמשמ

 םיאשונ לש תולועפל ףתושמ הז ןורחא ביכר .]ומצעמ תוררועתה+[ ,םוקמ לכמ ,וא ,]תילכת+

 וא "חור" ןוגכ ,]יכילהת חוכ+[ אוה םהיביכרמ דחאש הלאלו ]יח+[ אוה םהיביכרמ דחאש

 .)1977 ,ןייטשניבור ;Halliday, 1970; Fowler 1974; Doležel, 1976 ןייע( "הירוטסיה"

 הכורכה היגרנאה תומכב ,הלוע רדסב ,הזמ הז םינוש הלועפהו ךילהתה ,בצמה יאושנש המוד

 ,םרב .םיירופאטמ םיפוריצ לע תוכלשה תויהל תויושע הז רבדל .היגרנאה יגוסב ןכו ,םהב

 הרוצ םישבול םה יטמיֵכסה ןומיסבש תורמל ,] ... ל ךפה+[ ,]םרג+[–כ םיירטנמלאה םיביכרה

 יביכר םא יכ ,םמצע תוכזב םיאושנ ,ןפואו םינפ םושב ,םהב תוארל ןיא — רבע ןמזב לעופ לש

 תא גרה ןועמש" טפשמה תא הוושנ םא ,רוריבב האריי הז לדבה .ועמשמכ וטושפ ,תועמשמ

 רמול רשפא ירהש .םיהז םניא םיטפשמה ינש ."תמל ךפה דגש ךכל םרג ןועמש" טפשמל "דג

 רשפא–יא ךא ,"ינש םויב תמל ךפה דגש ,ךכל ןושאר םויב םרג ןועמש" )המ–קחודב םג םא(

 לש ןמזה–ןומיסב ןבומכ ןומט לדבהה" ."ינש םויב דג תא ןושאר םויב גרה ןועמש" רמול

 ןמז–ןויצמ רתויל וב םוקמ ןיא ,דחא לעופ קר שי ירוקמה טפשמב םאו ,םיאושנה

.ךשמהב רוזחנ םיאושנבש יוויחה יביכר ןיינע לא .)Palmer, 1976: 110( "דחא



*

 ,הריתי הדימבו ,םייררפאטמ םיפּוריצ ידי לע רבגומ תועמשמה יביכר לש םתלעפה ךילהת

 לש תמסרופמה החיתפה תרוש תא המגודל חקינ .ןורומיסקואה גוסמ איה הרופאטמה רשאכ

 :ןמרתלאל "ץיק ליל"

תLMֹוׁש םיִבָחIֶּמַּב הָּיִמּוּד

 םג ילואו דואמ הדחו תיביזנטניא היימודב רבודמש איה תיביטיאוטניאה תומשרתהה

 ריהבהל השקש ,םוקמ לכמו ,עבטה רדגל ץוחמ ילוא ,המצוע–בר ,ילנויצאר–יא רבדב רבודמש

 תומשרתה ריבסהל ידכ וב שי םילמה לש תועמשמה יביכר חּותינ .תיגשומ ןושלב וביט תא

 ותוא לש ויפוא וא וביט תא תצקמב ריהבהל ידכ םג וב שי ילוא ,וזמ הריתי ;וז תיביטיאוטניא

:םילמה שולש לש תועמשמה יביכר לש תיביטאטנט המישר הנהו .ילנויצאריא רבד

 

–Weinreich, 1970 : 429 :ןייע( הרבעהה תוינוכת ןיינע תא ריכזהל יואר ,ךכ לע ףסונ
 לש הרקמב ;>בלכ< הרבעהה תינוכת תא "היח"ל ריבעמ לעופה "החבנ היחה" טפשמב .)432

 .>ןת< וא >לותח< תינוכתה תא — "הלליי היחה" טפשמבו ,>סוס< תינוכתה תא "הפנצ היחה"

 אוהש אשונ לע ללכ–ךרדב ןעטנ אוהו ,תיזיפ הלועפ לש אושנ ללכ–ךרדב עיבמ "קרוש" לעופה

 םש+[ :םישקובמה םיאשונה ינשל המגודל םיביכר תמישר ירהו .>יכליהת חוכ+< וא >יח+< וא

 תעונת+ יכילהת חוכ+ ינגרוא- שחומ+ םצע םש+[ וא ,])םדא( יח+ ינגרוא+ שחומ+ םצע

 ]תינייפוא תיתוזח הרוצ±[ :תועמשמ יביכר ינש ןאכ ףיסוהל ונילע ינונגס חותינ ךרוצל .]ריווא
 לע העפשה םהל שיש רוכזנ םא ררבתת הלא םיביכר לש תינושלה םתובישח .]ביצי±[–ו

 םירמוא ונא רשאכ 1."דחא ריווא" אל ךא ,'דחא םדא" רמול רשפאש תיביטיאוטניאה ונתעידי

 םינווכתמ ונא ,ריפס וניא ןכלו לזונ אוה "ליטקוק"ש תורמל "דחא ליטקוק יל ןת" ןֶמIַּבל

. :ליטקוקה שגומ הבש תינייפאו הביצי תיתוזח הרוצ תלעב תיסוכל
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 ןתינה אשונה ןיב ,ןילמוג–תלועפ םגו ,המ–חתמ רצונ ,ןניקסע הבש הרופאטמל עגונש המב

 ,]ביצי±[–ו ]תינייפוא תיתוזח הרוצ±[ םיביכרה לשב .אושנה ידי–לע שרדנה אשונה ןיבו ,רישב
 וא "חור" לש הלא ,ינשה גוסהמ םיביכרה תכרעמ תא ,סוסיה אלל ,"הימוד"ל ארוקה ריבעמ

 .לשמל ,"םדא" וא ,"רגוא" לש הלא ,ןושארה גוסהמ םיביכרה תכרעמ תא אלו ,"הפוס"

 תיתוזח הרוצ+[ םיקהבומה ויביכר ןיבש םצע–םש ארוקה לע בותכה הפוכ ובש םוקמב ,תמאבו

 ,)ךפהל וא( ]ביצי-[–ו ]תינייפוא תיתוזח הרוצ-[ שרוד לעופה ובש םוקמב ]ביצי+[–ו ]תינייפוא

 דוגינה לש וניד אוה .םהב אצויכ וא "םכחתמ" ,"ןונש" ,"יטסינרדומ" אוה לבקתמה םשורה

 ,הזמ ףא חותמ םשור םירצוי ]םצע–םש±[ דוגינה תמגודכ םידוגינ ,ןלהל הארנש יפכ .]שחומ±[
 .יוביע לש השוחתל תמרוג "הימוד"ל "חור" לש םיביכרה תרבעה .רתוי דוע "םכחתמ"

 ןיבש דוגינב אטבתמ ןורומיסקואה דוסי ,"תקרוש הימוד" ןורומיסקואב ןודל ונאובב

 ןורחאה ןומיסה ."הימוד"בש ])עמש+(-[–ו ] שחומ-[ ןיבו "תקרוש"–בש ]עמש+[–ו ]שחומ+[

 ןוכנ .רומג עמש רדעיה וניינע ןאכש אלא ,]עמש+[ ביכרה יטנאוולר "הימוד"לש ועמשמ — הזה

 סונימו סולפ ןיא ,הקיגולב וא הקיטמתאמב ומכ אלש :ךכ ןורקיעה תא חסנל היהי רתוי

 "םילרטנמ"ו דחא דצמ הריתס תעדות ארוקה לצא םירצוי וללה םיביכרה .הז תא הז םילטבמ

 ביכר .םיביכרה ראש לש תרבגומ תוליעפ תרצונ העשב הב .ינש דצמ והער תלועפ תא שיא

 ,"הימוד" לש םירתונה תועמשמה יביכר לע םיפסונ תודחה ביכרו )]יביזנטניא+[( המצועה

 ]יביזנטניא+[ ביכרה ובש( םצעה–םש יביכר ןיב המוד ביכר ריבגמ לעופבש המצועה ביכרשכ

 .)לשמל ,"טקש" ןיבו "הימוד" ןיבש לדבהה תא ןייצל אב

 תיביזנטניא תוכיא איה ,ליעל ראותמכ ,"םיביכרה גוזימ"מ האצותכ תלבקתמה תועמשמה

  ביכרה ידי לע תרבגומ תויהל היושע וז תויביזנטניא .םישוחה לכמ קתונמבו ,תודחב תספתנה

 לש ןתרבעהמ האוצתכ אובל היושע וז תוכיאל תפסונ הרבגה ."םיבחרמ"בש ]הלבגה-[

 ןמיסה ילעב םימודה םיביכרה ."הימוד"ל "תקרוש"מ )"חור" לש( "הרבעהה תוינוכת"

 רתוס "הימוד"ב ]רדעיה[–ה ביכר ,לשמל ,ךכ .הריתסה תעדות תא םיקזחמ ךופהה יארבגלאה

 ]רדעיה[–ש דועבו ."הפוס" וא "חור"–בש ]יכילהת חכ[–ו ]תלבגומ יתלב תוחכונ[–כ םיביכר

 תודוסי םיפסונ הילעש "תוחכונ"ל ךפוה רדעיהה ,תיישוחה הסיפתהו רמוחה תודוסי תא לרטנמ

 אלב "ספתנ" הז לכש יאנתל ,ןבומכ ,ףופכ — הלבגה–יא ,םוקמ לכב תואצמיה ,היִגרנאכ

 תלפרועמ השוחת ןיעמ ארוקב אופא תרצוי וז "םיביכר–תבורעת" ;םיישוח םיטובירטא

 םצע לכמ תקתונמה ,תוחכונ ,תלבגומ–יתלב היגרנא ,תיביזנטניא תוכיא ןיעמכ ןאכ תספתנש

 הסיפתל תנתינ איה ןיאש יפ–לע–ףא ,הבר המצועב תספתנה ,הביצי תיתוזח הרוצ לעב

 ,תישונא–לא ,תיטסימ תוחכונכ םידחא םיארוק ידי לע תראותמה תוחכונ ,םישוחה תועצמאב

 הלועפ לש אושנ אוה "תקרוש"ש ךכב בשחתהב .הל הפי תיגשומה ןושלה ןיאש ,תיעבט–לא

 לדגש לככ .רתויב הליעפ תישענ רדעיהבש–תוחכונה ,תימצע "המזוי" וא תוררועתה לע דיעמה

 חנומב ;תוכיאה לש היוורה תדימ תרבוג ,וז ןיעמ תוכיא תריציב םילעפומה םיביכרה רפסמ

 .תוכיאה לש "המורכ"ה תרבוג ,םיעבצה םוחתמ לואש



"גשומ אלל תויתילכת"
 םא — "גשומ אלל תיותליכת" ןיעמ הווהמ ,ותוא ונחתינש יפכ ,ןמרתלא לש ןוררמיסקואה

 לע ,טנאק יפל ,ספתנ והשלכ )טקייבוא( אשומ .)69 :1969 ,טנאק( טנאק לש וחנומ תא לאשנ

 חוכה ידי לע םפוסיא .2 ;םינותנה םיישוחה םייוריגה יוביר .1 :הרכהה לש םירשכ השולש ידי

 ,ירבעה םוגרתה ןושלב .םהילע והלשכ גשומ תלחה .3 ;המדמה

 

 חבל ,הרכה ונממ רצווית ללכבש ידכ ,קוקז ,אשומ ןותנ וידי–לע רשא ,יומיד הנהו

 בצמ דחאמה גשומה תודחא םשל לכשלו תולכתסהבש יובירה לש הבכרה םשל ןוימדה

 .)רקומב תושדגהה, 49 :1969 ,טנאק( הרכהה–רשכ לש ישפח קחשמ לש הז

 תועמשמ סוחיי לש ,ישילשה דוסיב הכורכ הניא יטתסא יתילכת לולכימ לש ותודחא

 הניא ,עבוק גשומ שארמ חינהל ילב םייקתהל הכירצ איהו ליאוה" .גשומ תועצמאב תיריפמא

 :1969 ,טנאק( "לכשה לשו ןוימדה חכ לש ישפוח קחשמ ךותב שפנה–בצמ אלא תויהל הלוכי

 .)ילש תושדגהה ,49

 ,ןמרתלא לש ןורומיסקואה תא םיארוק ונאש העשב שחרתמ הז ןיעמ ךילהתש רובס ינא

 תא ,טנאק יפל ,הווהמה םישוח ייוריג לש םיוביר םוקמבש אלא ,עראתמ הז ןיעמ "שפנ בצמ"ו

 לש םיוביר לומ ,הנושארבו שארב ,הפ םיבצינ ונא ,והלשכ יתילכת לולכימ תרכהל סיסבה

 תוחכונכ הראות וז םיביכר–תבורעת .המדמה חוכה תעפשהב תבורעת םירצויה תועמשמ יביכר

 .הNיּוור ךא תישוח–לאכ תספתנה תיביזנטניא

 ןושלב ןיא ףא ,םתסה ןמו( הלמב חטשה הנבימב תשממתמ םיביכרה–תבורעת ןיאש ןוויכמ

 ארוקה .גשומ אלל יתילכת לולכימ ונינפל ,)וז םיביכר–תבורעת שממתלה לכות הבש הלמ

 קחשמ ךותב שפנה–בצמ אלא תויהל לוכי וניאש" םיביכרה לולכימ תא הריתי המצועב ספות

 ."לכשה לשו ןוימדה חוכ לש ישפוח

 תטיקנ ידי לע ךא ,ןוכנ רומאה לכש חיננ" :יאדוב התע לאשי ,דהוא–אלה ,יטפקסה ארוקה

 האצות אוהש 'שפנה בצמ'ב עגופ הז ןיא יכו .םיגשומ ליעפמ התא ,תיתרוקיבה ןושל–אטמה

 ינמוד ,םוקמ לכמ .וז הלאשל תכתוח הבושת תתל לוכי ינניא "?גשומ אלל אשומב תוננובתהמ

 םיגשומו ,הזמ )תיועב ןורתפל תOנOוּוכמה( תרצוי הבישח ןיב הקיזב הבושתה תא שפחל שיש

 םייוסינב .םיּוסמ הדש לש שדחמ–ןוגריא תועצמאב תויעב תרתופ תרצויה הבישחה .הזמ תומשו

 דיקפת םע ללכ ךרדב ההוזמה ץפח רשאכ אצמנ ןורתפה ,הז םוחתב םייסאלקה םייגולוכיספה

 הבישח םשלש ,רמול ןתינ ליעל וטקננש םיחנומב .תילכתב הנוש שומיש ול אצמנ םיוסמ

 .שדח גשומל ודימצהלו ,ההוזמ אוה ותיאש גשומהמ והשלכ יתילכת לולכימ קתנל שי תרצוי

 ןמז ךשמל ,"גשומ אלל אשומ" ןימ רתופה שפנב רצונ היינש לש קיקלחל םא רשפאתמ הז דבד

 םייוסינה 2.ידוקפית ןועביק תארקנ םדוקה ושומימש והשלכ ץפח קתנל תלוכיה–יא .רבעמה

 הברה הייעבה תא םיקדבנה ורתפ ,דתי רותב קקפב שמתשהל שי היעב רותפל ידכ ובש יוסינב ,לשמל ,דכ2
 ןייע( ויד תסקל קקפכ שמשמ ותויהב רשאמ ,ןחלושה לע ישפוח ןפואב חנומ היה קקפה רשאכ רהמ רתוי

Posner, 1973: 155-156(. 



 ידוקפיתה םנועביק תא ריבגמ םילגרומה םיצפחה תומשב שומישהש םיארמ רבדב םיעגונה

)functional fixation(. גהל–םש תאירק )nonsense word( לע לקהל היושע ץפח ותוא לע 

 היושע והשלכ ץפח לש ויקלח לע תומש תאירק .דועו תאז .לגרומה ושומישמ "ורורחיש"

 ,לשמל הנה .ץפחה לש דחא קלח לע םיססובמה ,םישדח תונורתפ לא בלה תמושת תא בסהל

 רסמנ םיצפח ראש ןיב :ידמ רצק קפוסש טוחה ךא ,ילמשח לגעמ םילשהל ךרוצ שי הבש היעב

 גרבמב םילבוקמה םישומישה ידי לע אל אצמיי ןורתפה .המישמה תמלשהל גרבמ םיקדבנל

 והשמל גרבמה בהל תכיפה ידי לע םא יכ ,)למשחב קוסיע לש רשקהב םה ףא םישקבתמה(

 יתכתמה וקלח תועצמאב לגעמה תמלשה ייד לע תרתפנ היעבה :ךילומ–טוחל הז הרקמב — רחא

 וליאו ,היעבה ןורתפ לע השקמ ילכל "גרבמ" תיוותה תפסותש הארמ יוסינה .גרבמה לש

 חינמ ינא .)Posner, 1973: 158-157 ןייע( הליקמ "בהל"ו "תידי" תודרפנ תויוות תפסוה

 םע תולק רתיב ההוזמ תכתמ ןכש ,רתוי דוע לקהל תויושע ויה "תכתמ"ו "קיטסאלפ" תויוותש

 .תוכילומ

 ןושלב שומישה .תרצוי הבישחל םיבושח םינבומב תיגולנא הריש תאירק ,יתנבה יפל

 הנועבק"מ הלמה רורחישב ךורכ )Empson( ןוספמא חסונ תועמשמ–ודב וא תיביטארוגיפ

 )יחרזאה אטיפפ ,יאויד( םידחא םינוקיטתסא יפל .םישדח םידוקפיתל התרבעהו "ידוקפיתה

 .היעב לש יטנגלאה הנורתפ אוה יטתסאה אשומה

 ןיב הריתסה תא בשיל ארוקהמ שרדנ ,ןמרתלא לש ןורומיסקואל תונעיה לש הרקמב

 "םירתופ" ,יתועמשמ אוה ףוריצה םדידלש םישיגרמה ,םיבר םיארוקש הארנ .הקירשו היימוד

 םתעדותב עיפומ ןורתפה :הריתפה יבלשל םיעדומ תויהל ילב ,יביטיאוטניא חרואב היעבה תא

 לקהל היושע תורתוסה םילמה לש תועמשמה יביכרל בלה תמושת תבסה .תומילשכ ,תחא–תבב

 לש "בהל"ו "תידי'"ל םידרפנ תומש תאירקל ליבקמ היהי הז רבד( הריתפה ךילהת לע

 .)גרבמה

 הNיאֵגOIנֶא

 םיבכוכ ךותמ איה ףא ,האבה הרושב ןורחאה טפשמה תא ,ליעלש וניתונחבה רואל ,התע ןחבנ

 :)"ןושאר ךויח"( ןמרתלא לש ץוחב

 .תֹוּבWֲאָה לָכְּב ןֵּׁשַעְמ Uֶׁשחַה .ויTתֹורֲעRי םיִפְצֹוׁש .יַח הָל;יַּלַה דֹווע;ו

 םהינש ."ןשע"ו "ךשוח" ןיב הוושה דצה אקווד אוה וז הרופאטמב טלובה ןושארה רבדה

–ףא .ביצי םצע לכמ םיקתונמ םהינשו ,תינייפוא תיתוזח הרוצ םירדענ םהינש ,המוד עבצ ילעב

 והשמ ךלוה ,"תובוראה לכב ךישחמ ןשעה" :לשמל ןוגכ תורצויה תא ךופהנ םא ,ןכ–יפ–לע

 םיירשפאה ויביכרמ דחא אוה 'ךשוח"ה .ונממ עבונה לכו ,ירופאטמה הנבימה :דוביאל בושח

 לש ויביכרמ וניא "ןשע" .ירופאטמ ףוריצ הווהמ וניא ןשעל ךשוח סוחיי ,ןכ לע ;"ןשע" לש

 רפסמ םיינשל ,רתויה לכל .ירופאטמ ףוריצ הווהמ "ךשוח"ל "ןשע" סוחיי ןכלו ,"ךשוח"

 .הטוסה )האשנהה( היצקירדפה ידי לע םילעפומה ,םיפתושמ םיביכר



 ןושלב .)לילצ אלו( רוא רדעיה םעפה :רומג רדעיה וניינע ,"הימוד"ל המודב ,"ךשוח"ה

 וא "אצמנ" תמגודכ ,בצמ–לש–אושנ תשקבמ "תובוראה לכב ]...[ ךשוחה" תרגסמה ,רובידה

 הז תא הז םירתוס אושנהו אשונה ,ךכיפל .)" ... מ ןשעמ" אלו " ... ב ןשעמ" בותכ( "יורש"

 תא רתוס "ךשוח"בש רדעיהה ביכר .םירחא םיביכרב הזל הז םימיאתמ ךא ,םיביכר רפסמב

 ,הכימס תוכיא איה האצותה .הז תא הז לוכיבכ םילרטנמ םיינשהו ,"ןשעמ"בש רמוחה ביכר

 רשקהלש ונרמא .הבוראב תירמוח–לא ךא תיביזנטניאו הכימס תוחכונ ;הרוצו ףוג תלוטנ ,ההכ

 הריתסה רשאכ ,יזיפ ךליהת-לש-אושנ אוה 'ןשעמ" וליאו ,בצמ-לש-אושנ םיאתמ ןאכ

 ,איה תויורשפאה תחא .יזיפה ךילהתל תחתמ ירמוחה סיסבה תא ,לוכיבכ ,הטימשמ תירופאטמה

–ירדענ חרכהב םג םא ,רתוי םיליעפכ םיספתנ ,ךימסה רדעיהה ,תירמוח–לאה תוחכונהש

 .התוא המיצעמו תיביזנטניאה תוחכונה לע תיאליטרע היִגרנא ןימ תפסונ ,םוקמ לכמ ,וא ;העונת

 ,ףוג–תלוטנ ,תיתינבת–לא תוכיא" לש העיבקב םייתסמ תונושו תובר תורופאטמ לש ןחותינ

–ףא .תועיבק ןהב אצויכ וא ,"היוור הריווא ,תישוח–לאו תירמוח–לא ךא תיביזנטניא תוחכונ

 םינייצמ םניא הלא םייוטיב .תוימינוניס וללה תורופאטמה לכש רבד לש ושוריפ ןיא ,ןכ–יפ–לע

 רשפא יא ןכ לע רשא ,גשומ–אלב–אשומ לש יללכ ןייפאמ תניחבב םה ;הרופאטמה שוריפ תא

 הז תילכתב םינוש "תירמוח–לאו הכימס הריווא" לש םינושה םירקימה .תואנה ומשב בוקנל

 תא םשב תונכל תורשפא ןיא םימעפל .םתוא םיווהמה םינושה גשומ–אלל–םיביכרה לשב ,הזמ

 םילדבהה לע ."גושמ–אלל–אשומ" םע ונל ןיינע ירהש ,תויביזנטניא תוריווא יתש ןיב לדבהה

 םינתינ םילדבהה רשא שי ,םלואו .םינושה םיביכרה לש םתיינמ תועצמאב קר זומרל רשפא

 .תילולימ הרדגהל וליפא

 וז הלמ ."יביזנטניא" הלמה תועמשמב ,לכ םדוק ,ןנובתנ הבה ,הזכ לדבה םיגדהל ידכ

 חנומהש יפכ ,)המורכ( '"היוור" ,הז יפל .חטשב וא ןמזב זכורמ ,ץרמנ ,ץמואמ ,םיצע :העמשמ

 ,ןכותה יפ–לע יביזנטניא ןיב ןיחבהל ןתינ הז יפל .תויביזנטניאה יגוסמ דחא איה ,ןאכ טקננ

 יגוס ינש "תקרוש םיבחרמב הימוד" ןורומיסקואב ,לשמל ,ךכ .הנבימה יפ–לע יביזנטניאו

 שולשמ םייתשב ,ןכותה דצמ .תיביזנטניאה הריוואה תריציל םחוכ תא םיפרצמ יביזנטניאה

 םיביכרה ,הנבימה דצמ .]לבגומ-[ ביכרה תישלישבו ,]יביזנטניא+[ ביכרה עיפומ הרושה תולימ

 םיזכורמ ,תיסחי םיבר םה ,טרופמה ןוידה תעשב ונרכזהש םירחאה םיביכרה תפסותב ,וללה

 .המורכ תלעב תוכיא םיווהמ — )חטשב וא( ןמזב

-[ ביכרה ,ןכותה דצמ :תלצפתמ — יביזנטניאה יגוס ינש לש םתלועפ רשא שי ךא

 .היוור הריווא תווהמ ביכרה תוירקת ,הבר הרזח לשב ךא ,רישה תולממ המכב רזוח ]יביזנטניא

 :"היתויחא לכ םע חורה" רישהמ ,ץוחב םיבכוכמ תפסונ הרוש המגודל חקינ

תֹוׁשֲחֹול ריִהָּזַה ויTתְּסַה תֶא םיִכXְּדַה

 ןאכ שיש דיגהל ליאיווירט הז היהי ךא .ויתסה תא שוחלל תולגוסמ םיכרדה ןיאש רורב

 ,רתוי םכחותמ חרואב ,וא ,םיכרדה–שַחַל וליאכ אוה ויתסהש וא ,םיכרדה לש השנאה

 ןאכ שיש רמול רתוי יתועמשמ הז היהי .שַחַלל ויתסה תא ,עלבומב ,תכפוה הרופאטמהש



 "ויתס"ה .םישוחה לכמ קתונמב רא ,תויביזנטניאב תספתנה ,תונותמ תויוכיא לש היוור הריווא

 דחא םע אל ףא יטננימוד חרואב ההוזמ אוה ןיא — "ךשוח" וא "הימוד" ומכ אלש ;הטשפה אוה

 ,תיטרקנוקה היצאוטיסב ,ןכ–יפ–לע–ףא ."תילאוטקלטניא" הטשפה תניחבב אוה — םישוחהמ

 תלעב תוכיאכ אלא ,תילאוטקלטניא ,תנחבומ הטשפהכ ספתנ אוה ןיא ,"ןאכו יושכע" תרדגומה

 3.הכומנ תונחבומ
 ערוג יובירה םצע יכ םא( יטרקנוקה ףונל הימינטומ ןה "םיכרדה"ש ילוא רמול רשפא

 םהמ טסוה בלה תמושת דקומ — ףונבש םייטרקנוקה םימצעה ראש וליאו ;)תויטרקנוקהמ

 היצאוטיסב תספתנ ויתסה תריווא ,תורחא םילמב ."ויתסה" — תירוזיאה םתנוכת לא ,האלהו

 לוקה תכמנה :םהל ףתושמ ביכר — "תושחול"ו "ריהזה" .םיוסמ עגרבו םיוסמ ףונב ,תיטרקנוק

 לש ,גלפומ עפש לש תויצטונוק אשונ ויתסה םיבר םירישב .]יביזנטניא-[ ,תוניתמ ,תוליעפה וא

 טילבמ "תושחול"ו "ריהזה" לש רכזנה ביכרה ,ונינפלש הרושב ,ךא 4.הריתי תויביזנטניא

 ץיקה לש תוינוציקה תונועה ןיב ,תיסחי "הנותמ" הנוע אוה אלה :"ותסה" לש תרחא הנוכת

.ףרוחהו

 "שחול" ,"y תא שחול x" איה םתינבתש םיקוספב ."תושחול" אושנב התע אנ ןנובתנ

 ןייצמ אוהו ; ]םדא+[ תויהל בייח x לש תועמשמה יביכרמ דחא רשאכ x–ל סחיב הלועפ ןייצמ

 טרפמו רידגמ ,ליבגמ אוה ;"שחול" תא םילשמ y ,רחא חותינ יפל .y–ל סחיב תּווהתה–ךילהת
 תמגודכ םיקוספב ומכ אלש — השיחלב יולת יתלב חרואב םייק וניא y ,ונייהד( ותועמשמ תא

"x ב טעב–y", ובש y תורצייה וכפהתה ונינפלש הרופאטמב .)הטיעבב יולת יתלב חרואב םייק. 
 אלא שמשמ וניא "תושחול" לעופה ,וזמ הריתי ;השיחלב יילת יתלב חרואב םייק "ויתס"

 אוה "תושחול" לש םיבושחה תועמשמה יביכרמ דחא .ויתסב םימיוסמ םיטקפסא תשגדהל

 וניא "ויתס''ש ןויכמ .תיסחי הכומנה ותונחבומ אוה רחא ביכר ;עמשה שוח םוחתמ ותויה

 לעפומו ,הריתסה ידי לע לרטונמ "תושחול"ב עמשה ביכר ,םישוחהמ דחא םע אל ףא ההוזמ

 םוקמבש ,ויתסה לע ליעל ונרמא רשא תא ריבגמ הז ירופאטמ ךילהת .הכימנה תונחבומה ביכר

 תלעב ,תיביזנטניא תוכיאכ וז הרושב ספתנ אוה ,תילאוטקלטניא ,תגחבומ הטשפהכ ספתיהל

 .הכומנ תונחבומ

 וא ,]םדא+[ תועמשמ יביכר לולכי x–ש םישרוד "y תא שחול x" גוסמ םיקוספש ונרמא

   ביכרה( השנאה תארקנה הרופאטמה גוסל ללכ–דרדב ,הליבומ הז יאגת תרפה .]יח+[ תוחפל

 םעט ןיא ןאכ םלוא .>יח-< ביכרה תא ללוכ )"םיכרדה"( ונלש הרקמב .)x–ל רבעומ 5>םדא+<

 הברה םורתי "םיכרדה" יביכר םע >יח+< בוריע םא קפס םייטַנמס םיחנומבו ,השנאה לע רבדל

 הריתסה ידי לע תטלבומה הנוכתה ,ונינפלש הרקמב .הרופאטמה לש התלועפ תנבהל

 םיניינע בצמ רסומ טפשמ לכ .רתוי ההובג תיריבחת הטשפה–תמרב תאצמנ תירופאטמה

 .62-34 'מע, הקירוטירו תומכסומב יתדמע םיטשפומ םצע תומש לש "תויפיפה תנוכת" וא "םיגפת לפכ" לע 3

 ויתסה יקמעממ" :''ירשת" ןמכיפ לש הזורפב רישב וא ,"ויתסה לא" )Keats( סטיק לש הדואב לשמל ומכ 4

 לחנ תוברע לש ,ירפ תודבכ תוזוגא לש ,טשנימיד יחפות לש בוטה םמשב הדש–ימדמד םע ונילא אשנ קוחרה
 ."טּואירה לע תולולט
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 לש ןותנה טקפאה .הזל הז תמיוסמ הקיזב םינותנ םיגשומ וא םימצע לש תכרעמ ובש ,והשלכ

 ןיבש תפפורה הקיזה תא קדהמ ינינפלש טפשמהש חיננ םא הרבסהל ילוא ןתינ הרופאטמה

 תועמשמה ביכר ,וזמ הריתי ."םיכרדה" תא שינאמ אקווד ואלו ,"ויתסה"ל '''םיכרדה"

 םישוגירה ןכו ,ויתסה ןותנ ובש ]בצמ+[ ןמ לידבהל "תושחול"בש ]ךילהת+[ וא ,]הלועפ+[

 םיוו]שמו ,אקווד "ויתסה" לע ,וז האירק יפל ,םיפסונ ,הימינוטמכ שמשל היושע השיחלה םהלש

 .ותוא םיבעמ ,תחא הלימב ;תישוגיר תוכיאו היגרנא ול

 ךרדב ]ןחבומ-[–ו ]עמש+[ םיביכרב גוהנל םייושע םידחא םיארוק ,ליעל רומאה לכ ףא לע

 תכלשה ילע שורשיר תא השיחממה תיישוח הרופאטמ םהב תוארלו דחי םפרצל רשפא ;הנוש

 ספתיהל תויושע ןה ;וז תא וז תואיצומ ןניא וללה תואירקה יתשש חינהל ריבס .ויתסב

.תחא האירקב וז תא וז תומילשמכ

 םומיע"מ יוביע תפסותל הכוז וז תוכיא .השולח תוכיא לש תיביזנטניא תוכיא ונינפל ,ןכבו

 ,"ויתס"ל המודב ,"ברע" .אבה תיבה תישארב "רופא ברע בשונ"מו תמדוקה הרושבש "הניגמ

 ןבל ןיב םייניבה עבצ( "רופא" .)הלילו םוי( רתוי םיקהבומ ןמז יקרפ ןיב רבעמ ןמז אוה

 אושנ סוחיי ."רופא ברע חור בשונ" אלו ,"רופא ברע בשונ" בותכ :קודו .תאז קזחמ )רוחשו

 ףונ תא תפפואה תוכיאה ."הליבס"ה הטשפהל הליעפ תוחכונ ,יזיפ חוכ הוו]שמ יזיפ ךילהת לש

 .הבר תויביזנטניאב תספתנ וז תוכיא ךא ;תויוקד לש איה ,תוינוציק תרדענ איה ריעה

 עודי היהש ןורקיע לא תשדוחמ השיג םושמ ,השעמל ,שי ליעלש יטנַמסה חותינב

 תחא יכ ,הקירוטירב בתוכ וטסירא .)תּוצרמנ ,תּויח( הNיאֵּגOIנֶא םשב םיקיתעה םינקירוטרל

 איה הNיאֵּגOIֶנא גישהל םיכרדה

 שוריפ המ ריבסהל ונילע לטומ ןיידע ךא .להקה יניע דגנל ןירשימב םימצעה תגצה

 םיארמה םייוטיבב שומישל יתנווכ .רבדה גשומ ךיאו ,"םייניעה דנגל" םימצעה תגצה

 אוה בוט םדאש דיגהל הרופאטמ יהוז ,ןכא יכ .תוליעפ לש בצמב םירבדה תא

 ןימ ינב םיגוס םהינש ,א"ז( םה םימלשומ עובירה ןהו בוטה םדאה ןה ,ןכש ,"יעוביר"

 "ותחירפ אולמב וצרמ רשא" יוטיבב וליאו .תוליעפ םושמ ןיא וז הרופאטמב ךא ;)דחא

 ,ךכל המודב .]...[ "שודק רפ ומכ ישפח טטושמה ,התא" יוטבב ןכו ;תוליעפ םושמ שי

 לכבו ,םייח ירסח םירבדל םייח תוושל ידכ תורופאטמב שמתשהל הברמ סורמוה

 )3 .11 ,הקירוטיר( .םיליעפכ םתגצה ייד לע ןיוצמה םשורה תא גישמ אוה םירקמה

)סופיסיסל רשקב — 598 .11 ,האיסידוא( ה_ָֹּשַל ֶתֶלֶכֹוַנה ֹוז ןֶבֶאָה לֵלֹוּגתִּת בּוׁש
)587 .13 ,הדאיליא( רֹוחָא ץַפa ץֵחַה זַּת`נ Uַא
ץiָּפbתִה ֹוּצִח;ו ,רfתֶּיַה לַלָצ;ו תfשֶַֹּקה תdיbcשֹ[
 )125-126 ,4 ,םש( ןֹומְָהֶּב סoנָּכִהְל קmֹוּתbשִֹמ ,]דָּדֻחְּמַה ֹוׁשאjְּב אָּׁש`נ
 ... ׁשoי ןֶהֵמ ,תֹוציִּמַא ם`יNpיְּב ּולְטּוה תֹותי`נֲחַה Uַא[
 ],ןָבָּלַה ֹורָׂשְבִּב ּועְגNנ אr;ו הָמqֲאָה בֵלְּב ּוצֲע;נ`נ … 
)573-574 ,571 .11 םש( םqָא–רַׂשְּבַ ֹעּבbֹשִל ּוהְמָכ;ו ּוקtֹוּתbשִֹהfשֹ יִּפ–לַע–ףַא
ֹופּועְמִּב רַעַסְּב ףַלָח ]הקושתמ טטור[ ֹוחְמX;ו



6)542-543 .15 ,םש( … ויNָנפְּלִמ אצNי;ו ֹוזָח

 .תוליעפ לש םשור םירצוי םה ךכבו ,םייח םיטוע םימצעה ,וללה תואמגודה לכב
 ."תוליעפ לש תורוצ םה םלוכ ,םהב אצויכו 'הקושתמ טטור' ,'םילכנ'

 הנוכמה תוכיאה תורצוויהל םיאנת ינש אופא םיעמוש ונא וטסירא לש הלא וירבדב

 :םלוסב רשפאה לככ םיהובגה םיאושנב שומיש אוה ןושארה .)תּוצרמנ ,תּויח( "הNיאֵּגOIנֶא"

 לע עיבצהל ידכ וב שי ליעלש םילעפה חותינש ינמוד .םיישפנ וא םייזיפ — בצמ-ךילהת-הלועפ

 דגנל" הגצהה אוה ינשה יאנתה .תיתורפס תוכיאל םיאושנה םיכפוה ותרזעבש יטנַמסה ןונגנמה

 רתוי תואנ יוטיב ילואו ,"תוילאוטקא" םימגרתמ וטסירא ימגרתממ םידחאש המ ,"םייניעה

 ףרצלו ןכתסהל לכונ .שממ ךיניע דגנל לוכיבכ םישחרתמ םירבדה ."תויוישכעו ןאכ" היהי

 לש ילולימה היוקיח איה "הNיאֵּגOIנֶא"ה יכ רמולו ,ינרדומ יגולוכיספ חנומ םע ילטוטסירא גשומ

 ;םישוחה וטלק רשא תושוחתה ןמ העדותה תומשרתה איה היצפצרפ .הרישי היצפצרפ

 ןמזב" ,אפיסה .חכונ יוריגהש ןמזב ,םיישוח םיכילהתמ תקפומה תיתודחאו הדיחי תועמשמ

 תויגולוכיספ תועפותל המיאתמ הרדגהה התיה וידעלב ןכש ,רתויב בושח אוה ,"חכונ יוריגהש

 הויקיחמ תלדבנ היצפצרפ .םיגשומ תריצי וא הריכז לשמל ,תורחא תוירוגטאקב ןמוקמש תובר

 ,)םיעבצ ימתכ ,םילילצ( םיישוח םייוריגמ תיתודחאה תועמשמה תקפומ הבש הזב ילולימה

 תויגולונופ תוינוכתמ תיתודחאה תועמשמה תקפומ היצפצרפ לש ילולימה היוקיחב וליאו

 םיביכרה ןיב תיטאמוטואה הקיזה תא ףפורמ הרופטאמב שומישה .םילימ לש םייטנַמס םיביכרו

 גשומה ןיב תיטמוטואה הקיזה תא ףפורל יושע לולצימ תועפותב שומישה ,ינש דצמ .םייטנַמסה

 תויגולונופ תוינוכת לש תרבגומה ןתטילק .הלימה תא דחי םיווהמה תיגולונופה הרוצה ןיבו

 םג םא יכ ,הטילק התויה לשב קר אל ,םיישוח םייוריג תטילקל ,הבר הדימב ,המוד תויטנַמסו

 .גשומ תועצמאב תיתודחא תועמשמ הלא לעו הלא לע תופכל ררועתמה ךרוצה לשב

 תבצועמה תואיצמה ןיבו טסקטה ףצר ןיב ןיחבהל ונילע ,תורפס תריצי לע ונרבדב

 תשגדה ךותמ ,היצפצרפ לש ילולימה היוקיח לע ונדמע תמדוקה הקסיפב .םילמה תועמצאב

 היושע וז העפות ךא .חכונ ןורחאה הזש ןמזב ,טלקנה טסקטה ףצרו ארוקה תעדות ןיב תומיעה

 .הזכ דחא דוסי קר ריכזהל שקבמ ינא ןאכ .תבצועמה תואיצמה תודוסימ קוזיחב תוכזל

 .חכונ יוריגהש םוקמבו ןמזב ,ןאכו וישכע תרדגומה היצאוטיסב קר שחרתהל הלוכי היצפצרפ

 ,רבודה "יניע דגנל" ןותנש המב ,םוקמבו ןמזב רתוי תרדגומ רישב היצאוטיסהש לככ ,ןכל

 .תיעצמא יתלב היצפצרפ לש םשורה תא קזחל ידכ וב שי ןכ — רובידה תעשב

 לש ינוציק דודיח אוה ,הבחרהב ליעל ונחתינש ןמרתלא לש תורופַטמה תא ןייצמש המ

 טסקטה ףצר ןיב ,ןמוסמהו ןמסמה ןיב חתמ תריצי בגא ,תילטוטסיראה "הNיאֵּגOIנֶא" ןורקע

 תועפות םינמסמ "ויתסה ,ךשוחה ,הימוד" םיטשפומה םצעה תומש .תבצועמה תואיצמהו

 םיאב וללה םצעה תומש ,"ןמסמ"ה דבורב ,טסקטה ףצרב .תואיצמב תויטאטסכ תוספתנה

6
 .יקסבוחינרשט לש םה סורמוה ימוגרית



 ודוסימ יטאטסכ ספתנה ןמוסמהו ליעפה ןמסמה ןיב וז הריתס .תוליעפ וניינעש אושנ םע רשקב

 .]הביצי הרוצ-[ ביכרה לשב תשטשטימ

 רבודמ ,וללה תואבומה לכב .סורמוהמ איבמ וטסיראש תואמגודל וז העפות תוושהל יואר

 סופיזיס לש ןבאה( תבצועמה תואיצמב העונתב אליממ םיאצמנה ,םיציחו ןבאכ םימצע לע

 דבורב ףסונש המ .)תונושה תורטמה לא םיפע ברקה–הדשב םהינימל םיציחה ,תלגלגתמ

 לע ;תויזיפ תולועפל םיכפוה םיזייפה םיכילהתה :םייטנַמס םיחנומב .םייחה דוסי אוה טסקטה

 ,"הNיאֵּגOIנֶא"ה רוקמ ץוענ ךכבו ;הנווכ ,ןוצר ,תימצע תוררועתהכ םיביכר םיפסונ העונתה

. רויאתה לש תּוצרמנהו תּויחה

 

 תוחכונ תמועל השנאה

 תרוקיב יטפשמ וליא עובקל הקיטאופה חוכב ןיא" :שיווריב ירבד תא יתאבה וננויע תישארב

 יטפשמ םירצונ דציכ )explicate( רֵהַבל קר התלוכיב ,תורפסה לש התואנ הנבה לע םידסוימ

 וניארו ,ןמרתלא לש תורופאַטמ שולש לע הבר הבחרהב ונדמע התע הז ."םירישכ תורקיב

 ,תיותינבת–לא תויוכיאל )הNיאֵּגOIנֶא( תוצרמנו תויח םיפיסומ ךילהת–יאושנו הלועפ–יאושנ דציכ

 רֵאָבל ןתינ ,תוחפל ,תינורקע .תרישפאה הדיחיה הניא וז ןיעמ היצַטרפרטניא ךא .ףוג–תולוטנ

 ןורומיסקואה :לשמל .יתטיש ילuוטקורטס רויאתל םינתינה םינוש םינוויכב תורופאַטמה תא

 ןיבש םצע םש .1 :םיאשונ יגוס ינשמ דחא שרוד "קרוש" לעופה ."תקרוש םיבחרמב הימוד"

 ,]תינייפוא תיתוזח הרוצ-[–כ םיביכר םיבייחתמ ןאכמו ,]יכילהת חוכ+[ ביכרה ותועמשמ יביכר

 ןאכמו, ]יח+[ ביכרה ותועמשמ יביכר ןיבש םצע םש .2 ;"הפוס" וא ,"חור" תמגודכ ,]ביצי-[

 ."םדא" ,"רגוא" תמגודכ ,]ביצי+[ ,]תינייפוא תיתוח הרוצ+[-כ םיפסונ םיביכר םיבייחתמ

 ."היימוד"ל ,תויביזנטניא ,תוצרמנו תויח ףיסומ "תקרוש" אושנה ,רומאכ ,ןושארה הרקמב

 הראתלו ,היימודל םדא תומד תוו]של רשפא .היצdיפינוסרפ םע ונל ןיינע ינשה הרקמב

 תלבקתמ התיה וז ןיעמ היצַטרפרטניא .התאנהל הל תקרוש אקוודו םיבחרמב תטטושמכ

 .תיקסטורג הירוגלאל םוקמ שי הבש הריציב

 ,]ביצי-[ ]תיתוזח הרוצ-[ ,"הפוס"לו "הימוד"ל םיפתושמה תועמשמה יביכר ךמס לע

 "...ש חינהל ריבס" אוה הלאכ תויצַטרפרטניא םלוהה אושנה .יכילהתה חוכה תבוטל ונערכה

 רישה וליא .ולוכ רישה לש היצַטרפרטניאב היולת הערכהה ,רבד לש ופוסב ."...ש יאדו" אלו

 אושנהש חינהל ריבס" םירמוא ונייה ,לשמל ,תיקסטורג הירוגלאל םוקמ ןתונ היה ולוכ

 קרפב ונדמעהש יטירואיתה ןונגנמה ךא .ךכמ עמתשמה לכ םע ,'''הימוד' תא שינאמ 'תקרוש'

 רצוי קר אוה .הנוכנה איה תויצַטרפרטניאה יתשמ וזיא ,תיעמשמ–דח הערכה רשפאמ וניא הז

 ארוק לש תירישה היציאוטניאה יפ–לע ,וז וא וז היצַטרפרטניא תרצונ דציכ רֵהַבל םילכה תא

 .רחא וא הז

 תפדעהב רוזעל טרפב הקיטאופהו ללכב תיתורפסה הירואיתה לש ןחוכב שי ,ןכ–יפ–לע–ףא

 אלו "חינהל ריבס" לש םיגשומב השענ רבדהש יאנתב( התרבח ינפ לע תחא היצַטרפרטניא

 אלה תודוסיה םג םיטלבומ היצַטרפרטניאל יטנאוולר המ תרדגה ידי לע .)"יאדו" לש םיגשומב



 ינש לע עיבצהל שקבמ ינא .תינוציח "תינויצאוטיס תוברעתה" םושמ םהב שיש ,םייטנאנוולר

  .תואדוה ירחא הייהנו ,םלוה יתלב יטרואית ךרעמ :תינויצאוטיס תוברעתה לש םימרוג

 יתלבה וא עדומה יטרואיתה ךרעמב ,תובורק םיתיעל ,תונתומ תוירישה תויציאוטניאה

 תצורמב ונמואש םידימלתש העפותב תובורק םיתיעל לקתנ ינא ךכ םושמ .ארוקה לש עדומ

 תא קיבדהלו תויצאקיפינוסרפ תוהזל )הטיסרבינואבו ןוכיתה רפסה תיבב( יתורפסה םכוניח

 םה .הז ןוויכב תינתומ םהלש תירישה היציאוטניאה םג — םיאתמה ןושלה רויצל תאזה תיוותה

 לש תורשפאל םיעדומ םניא הזמ האצותכו ,תיביטאנרטלא תורשפאל םיעדומ םניא טושפ

 תרוקיב–טפשמ "קזח"לו "העטומ"כ תרוקיב–טפשמ "ךירפהל" ךרדה הלאכ םירקמב .הרירב

 ךרעמ ידי לע התנתוה ותומרשתהש אתגולפה–רב לש ותעדותל איבהל איה "ריבס"כ רחא

 היה רשפאש םוקמב דבלב תחא תורשפאל עדומ היה אוהש ,ונייהד ,קיפסמ–יתלב יטרואית

 תורשפא שיש ךכל וביל תא ונביסהב :בל םישל שי ךא .תויורשפא יתש ןיב רוחבל

 ותעידיל ונאבה קר םא יכ ,הנוכנה איה ונלש היצַטרפרטניאהש ול ונחכוה אל ,תיביטאנרטלא

 תניחבב תויהל תבייח ותריחב ןיא יכו ,ול היה המדנש הממ רתוי לודג הריחב שפוח ול שיש

 .הנתומ סקלפר

 תודע אצמנ ,דואמ ההובג תיתורפס תושיגר ילעב םיארוק לצא ,רתויב תוקוחר םיתיעל קר

 .םהלש רהצומה יטרואיתה ךרעמל רבעמ לא גרוח םנפומה יטרואיתה ךרעמהש ךכל תכתוח

 סיגפ ןד הז רוביחמ קלחב .)1970( סיגפ לצא אצמנ ךכל םייניעה תוריאמ תואמגודה תחא

 תוכימס" םהל ארוקו ,ארזע–ןבא השמ לצא טשפומה שחומ תוכימס יפוריצב תוכיראב

 אוהש הזב קר אל דדמנ שיגר ארוק .)"וכסנ הנומאה תוסוכב קדצ ןייו" תמגודכ( "השחמה

 לגוסמ אוהש ,הזב תאש רתיב םא יכ ,תויריש תוינבתל הנוכנה הירוגטאקה תא םיאתהל חילצמ

 ,לשמל ,ךכ .וב ןיחבמ אוהש ירישה טקפאה ןיבו תיטרואיתה הירוגטאקה ןיב רעפב שיגרהל

 םשור אקווד רצוי םירחאבו וללה םיעטקב םבוביג לבא" :"השחמהה תוכימס" לע ריעמ סיגפ

 תטשפה לש ןוויכב אקווד לעופ םיטשפומה םיכמוסה שדוג" ,ןכו ,)65 ,םש( "הטשפה לש

 רעפש תוארהל יתשקיב )ךליוא 36 ,1975 ,רוצ( רחא םוקמב .)ילש השגדהה 70 ,םש( "שחומה

 .קיפסמ–יתלב יטרואית ךרעמב ורוקמ — הייצאוטניאה ןיבו תעדומה הירוגטאקה ןיב הז

 — "השחמה תוכימס" לע תופסונ תוירוגטאקב ןיחבהל רשפא טשפומה–שחומ תוכימסב

 הריחב שפוח לש תרכינ הדימ שי ארוקה לש היציאוטניאל יכו — לשמל ,"תיתורירש תוכימס"

 הרירבה שפוח תא ,הארנכ ,הלצינ סיגפ לש הייצאוטניאה .םינושה תוכימסה יגוס ןיב

 .הל תעודמ התיה אל ולש תרהוצמה הקיטאופהש

 לע .תואדוה רחא הייהנה — הינשה תינויצאוטיסה תוברעתהב לפטלו ןיחבהל רתוי השק

 תונעיהה ,ונניינע ךרוצל .)Tsur, 1975( רחא םוקמב רובידה תא יתבחרה וז תרוקיב תדמע

 תליבס לש דואמ הלודג הדימ ארוקהמ תשרוד ,ףוג–תלוטנו תיתינבת–לא ,תיביזנטניא תוכיאל

 ,תואדוה רחא הייהנה תייטנ תא קפסל לכותש הזיחא–תדוקנ ןיא וז ןיעמ תוכיאב .תואדוה–יא

 םיבר םיארוק ולא תודרחמ רטפיהל ידכ .םידחא םיארוק לצא תודרח ררועל היושע איה ןכלו

 סיסב םושמ הב שי ;הביציו תינייפוא תיתוזח הרוצ ןזכרמבש תויצטרפרטניא ףידעהל םייושע

 םה םילולע ,ןיפוליחל .ונבש "ינוטאלפאה רוזנצ"ל המ קופיס תנתונה ,תילאוטפצרפ תואדול



 תילכת וא גשומל "גשומ–אלל–תויתילכתה" תא וא "תילכת–אלל–תויתילכתה" תא ףיפכהל

 .והשלכ ינוציח

 ותדמעש ךכ לע ונלש אתגולפה–רב ינפב עיבצנש ךכב יד אל ,ומדוקב ומכ ,הז ןיינעב םג

 ךכב .תואדוה רחא ותייהנ יכרוצמ אלא ,טסקטה הנבמל םייטנאוולר םילוקישמ קר אל תעפשומ

 ךכב תושעל לכונש דיחיה רבדה .הנוכנה איה תיביטאנרטלאה היצַטרפרטניאהש ול ונחכוה אל

 רבדה יושע ,וז הלבגהל עדומ השענ אוה םא ;לבגוה ולש הריחבה שפוחש ול תוארהל אוה

–יתלב םימרוגב דוע תינתומ ותריחב ןיא רשאכ ,רתוי ישפוח חרואב לועפלו בושל ול רוזעל

 םיינוציק םירקמב ןכש "רוזעל יושע" יוטיבב "יושע" הלמה תא יתשגדה .טסקטל םייטנאוולר

 :ףסונ טרפל בל םישל שי .תואודה רחא הייהנה לש התוצירעמ תררחשמ תועדומה םצע ןיא

 שפוח :ועמשמכ וטושפ "שפוח" םא יכ ,ונתדמע תא ץמאל שפוח ועמשמ ןיא "הריחבה שפוח"

 היכרצ יפ לע אלו םייטנאוולר םילוקיש דוסי לע תויביטנרטלא תויצַטרפרטניא יתש ןיב רוחבל

 .הדרח לש

 תיעבט הדבעמל תולקב םיכפוה יחכונה קרפבש גוסה ןמ תולאש תונודינ םהבש םירועיש

 םידימלת ינפב יתגצה תונוש תויונמדזהב .תיטאופה תורישכה לש םימנפומה םיללכה תרכהל

 תא וראתיש םתוא יתשקיבו ,"תובוראה לכב ןשעמ ךשוחה" ,ןמרתלא לש הרופאטמה תא

 הבוגתה .רשפאה לככ יעצמא–יתלב חרואב ,תוחנמ תולאש לכ אלל ,הנממ םתומשרתה

 ,"הצור אוהש המ רמול לוכי דחא לכ הז לע" ,רתויב תובורק םיתיעל ,התיה הנושארה

 ושבגתה ,יתעד תא ריתסהל יתחלצה םא ."םיצור םתאש המ ודיגת זא ,בוט" התיה יתבושתו

 הרופאטמב תוארל וטנ םידימלתה תצקמ :תובוגת לש םיסופיטבא ינש ללכ–ךרדב

 וטנ םתצקמ וליאו ;ולש תרטקמה ןה תובוראה רשאכ ,ןשעמה ךשוחה לש היצאקיפינוסרפ

 יתשמ תחא לע תויצאירRו ויה תובוגתה בור .תיביזנטניא ,תיתינבת–לא תוכיא הפ תוארל

 דוגינב — הנושארה היצַטרפרטניאה גוסל וטנש םידימלת לצא .הלאה תויצַטרפרטניאה

 ,םתסה ןמ ,םתצקמ .ןניקסע םהבש תומגמה תחא תובורק םיתיעל התלגתנ — ילש יתומשרתהל

–לא תוחכונ לומ בצייתהלמ העיתר וליג םתצקמו הינשה תיטרואיתה תורשפאל םיעדומ ויה אל

 המרג "תושחול ריהזה ותסה תא םיכרדה" הרופאטמה .תיתינבת–לא ,תירמוח–לא ,תישוח

 ויה אל דחא דצמ .תיביזנטניא ףוג–תלוטנ תוחכונ הב סופתל וטנש םיידמלת לצא הכובמל

 ,םיכרדה תשנאה לש ,הינשה תורפשאה ,ינש דצמ ;הינפמ ועתרנ וא תאזכ תורשפאל םיעדומ

 דחא הנקב הלוע הניא םיכרדה לש תיתוזחה הרוצה םתסה ןמ ;םהמ םיברל ךכ לכ התארנ אל

 .םדאה תומד םע

 היצ:ידרפה יביכר

 ןיב ןה תוכשוממ תוקולחמ הסנריפש היעב לש הנורתפב רוזעל יושע תועמשמה יביכר חותינ

 םילמ ףוריצ ןיב לדבהל תועגונה תולאשל יתנווכ .םהינימל ריבחתה ילעב ןיב ןהו םינקיגולה

 וניא "ינחירה חרפה" ,םילבוקמה ריבחתה ירפס יפל ."ינחיר חפדה"ו "ינחירה חרפה" ומכ

 אוה ןכ לעו ,םלש ןויער עיבמ "ינחיר חרפה" וליאו ;טפשמ הווהמ ונניא ןכלו ,ןויער עיבמ

 ןויער ןיב ןיחבהל לכונ םתועצמאבש םינמיס םינתונ וללה ריבחתה ירפס ןיא ךא .טפשמ הווהמ



 תעדל לוכי אושנו אשונ והמו טפשמ והמ עדויש ימ קר ,השעמל ,ןכ לע .ןויער ונניאש המ ןיבל

 "ינחיר חרפה" יכ עדוי ינאש חיננ ,וזמ הריתי .אל — ןושארה וליאו ןויער עיבמ ינשה ףוריצהש

 תוכלשה וז הלאשל הבושתל ?רבדה לש ותועמשמ המ ,אושנו אשונ וב שי יכו טפמש אוה

 .תורפסה חותינ לש םינוש םיטביה לע תכל תוקיחרמ

 "תויציזופורפ"ה וא םיטפשמה םא ,םינקיגול ןיב הכוראה תקולחמב עירכהל שקבמ ינניא

 ץמאל הטונ ,תישיא ,ינא .)"םיירקש" וא "םייתימא"( םינוכנ–אל וא םינוכנ םה םהב תועבומה

 יתכמתסה ןהילעש תויטנַמס תוירואית לע םג תלבוקמ איהש הארנו( הנושארה תורשפאה תא

 .)Weinreich : 442, 1970 ןייע ;ליעל ירבדב

 ףוריצ ךפוהש המ .אושנה ,רומאכ ,אוה תיריבחת הניחבמ ,טפשמל םילמ ףוריצ ךפוהש המ

 ילסדריב תבזילא .)היצאקידרפ( "האשנה"ה אוה ,תיטנַמס הניחבמ ,טפשמל םילמ

)1943 ,Beardsley( ןיב ,וננמז–תב הקיגולב ,הירבדכ ,לבלובמה םיניינעה בצמ לע העיבצמ 

 תיטנַמס השיג העיצמ איה ןמוקמב .ןיהתשמ רטפיהל העיצמו "תויציזופורפו" "תודבוע"

 .םיטפשמל

 העבה ךרד ידי–לע יוקיחל ןתינ אלש ,ונימב דחוימ חרואב ולש םיטנרפרב גהונ טפשמ

 םהו ,תרחא וא וז הדימב תבכרומ ךרדב םינגרואמ והשלכ טפשמ לש םיטנרפרה .תרחא

 תא )to predicate( רשאל איה טפשמה תלועפ .םיניינע בצמ וא עוריא םיווהמ

 ;Beardsley, 1943: 402( .םיניינעה בצמ לש ומויק תא וא עוריאה תושחרתה
 .)רוקמב תושגדהה

 ץעה תליפנ" תמגודכ ,הלועפ תומש יפוריצ םיטקננ םיבצמו םיעוריא ןויצל ,הירבדל

 תליפנ לש התוחשרתה תא רשאמ "לומתא לפנ ץעה" טפשמה ."ןטק אסיכה תויה"ו "לומתא

 .ןטק אסיכה תויה לש םויקה תא רשאמ "ןטק אסיכהו" ,לומתא ץעה

 יכ ,המז תּונטdו תּואסיככ תולדבנ תונוכתו םיטקייבואו הזמ םיטפשמ ןיב הקיז וז ןיא

 אורקל לכונ .ינש דצמ םלש םיניינע בצמ וא םלש עוריאו דחא דצמ טפשמה ןיב םא

 םלועב והשמ ןיבו יטסיווגניל יוטיב ןיב הקיז יהוז :היצdידרפ ,תוטשפב ,וז הקיזל

 לומתא ץעה תליפנ"ל ךרע–הווש אוה "לומתא לפנ ץעה" .]...[ םיעוריאהו םיטקייבואה

 .)402 :1943 ,ילסדריב( .]...[ "השחרתה

 עוריא לא רושיק :םילמה ףריצל םייטַנמס םיביכר ינש הפיסומ היצdידרפה ,ונניינע ךרוצל

 הדמע" הנכמ )119-118 :1944( ילסדריבש המו, תינושל–ץוחה תואיצמב םיניינע–בצמ וא

 תא םאותה ינושל–ץוחה םלועב םיניינע–בצמ וא עוריא שיש העיבמ היצdידרפה ."תי`יּווויִח

 אוה היצdידרפ לכב עלבומה יקודקדה ןמזה .טפשמה לש םיטנרפרה ןיב ורצונש תוקיזה

 תואיצמב םיניינעה יבצמ וא עוריאה ןוויכל הרומה ץח ןיעמ אוה .הזה ביכרה לש היצקנופ

 הלאשמ איה יוויח–יטפשמ לש חוסינל יסופיט חרואב תכיישה הדמעה .תינושל–ץוחה



 םילמה ףוריצ םא קר .)וטפשמל סחיב ומצע רבודה תנומא אלו( טפשמל ונימאי םיעמושהש

 לשו יוויצ לש ,יוויח לש תוינוכת לע רבדמ Weinreich, 1970: 442( יוויחה–ביכר תא ליכמ

 םא .תינושל–ץוחה תואיצמבש םיניינעה–יבצמ ןיב עוריאה ןיבו וניב ןעמנה רשקמ ,)הלאש

 ,עלבומ יוויחה ביכר .ירקש אוה - ואל םא ;יתימא טפשמה ,םייק בצמה וא ,שחרתה עוריאה

 תמגודכ הלמב עבומ אושנה ןכ םא אלא( םיפסונ םייטַנמס םיביכר ןיב אושנב ,ללכ–ךרדב

 .יוויח םשל וא יוהיזו טוריפ םשל והשלכ ראותמ ראתל לוכי ינא ךכיפל .)"שחרתה" וא "םייק"

 לע והשלכ טרפ םיעדוי ונחנא ;חרפל תוינחירה תנוכת תא ךיישמ "ינחירה חרפה" ףוריצה

 שקבמ ףוריצה ןיא .יטתופיה חרפ ,דואמ הבר הדימב ,ראשנ ואה ךא ,)ינחיר אוהש( חרפה

 "ינחיר חרפה" תאז תמועל .תואיצמב םייק הרומאה הנוכתה לעב חרפש יתנומא לע עיפשהל

 .יתנומא לע עיפשהל שקבמ ןכא

 לוכי אוה .יוהיזהו טוריפה ךרד לע חרפל הנוכתה תא ךיישמ ,רומאכ ,"ינחירה חרפה"

 ,יוויח בגא ,חרפל תפסנו הנוכת ךיושת ןהבש ,תומיוסמ תוביסנב םצעה יוהיז ךרוצל שמשל

 ,יוהיזו טוריפ ךרוצל שמשל יושע "םודא" םג רחא טפשמב ."םודא ינחירה חרפה" :לשמל

 לותש םודאהו ינחירה חרפה" :לשמל ,תרחא הנוכתב עלבוי םויקה רושיא לש ביכרה וליאו

 םא הלאשה ךא ,םיראתמ לש הכורא הרוש והשלכ ראותמל סחיל רשפא ,לשמל ךכ ."ץיצעב

 :יוויחה ביכר עלבוה ןורחאה ראתמב םא קר לאשיהל לכות רקש וא תמא אוה רבדה

 םינטק םידלי תמטפמה ,תוינשבוד תיבב רעיה בלב הרגה ,לזרבה–םטוח תלעב הפשכמה

... םיירהוצ תחוראל םלכואל ידכ

 ,"יוויחה–תינוכת" תא עילבנ ןכ םא אלא ,וז הלאש לע תונעל לכונ אל ?רקש וא תמא ,ןכבו

 םא וא ,)"םיירהצ תחוראל םתוא תלכוא" ,ןוגכ( ,ןורחאה ראתמב ,םויקה רושיא לש ביכרה תא

 וא ,"ןטקה יחא תא לומתא הלכא" תמגודכ ,יוויחה תינוכת העלבוה ובש ףסונ ראתמ ףיסונ

 ."ןוימדה ירפ איה" ,לידבהל

 לש הנושל יבגל ןה תודחא תונקסמ תועמתשמ תייוויחה היצאקידרפה לש הז חותינמ

 לע םיירשפאה םיחוסינה ינש תא לשמל לוט .תיתרוקיבה היצdינומוקה יבגל ןהו ,תורפסה

:)רתוי תמכחותמ ךרדב תורופאטמ יבגל תושקבתמ תויורשפא ןתוא ךא( הרוטאקיראק

 

 ;)ריזחכ הלשממה שאר תא( y–כ x תא הארמ רז הרטראקיארק .א
 .) ריזח אוה הלשממה שארש( y אוה x–ש הארמ וז הרוטקיראק .ב

 .וללה םיטפשמה ינש ןיב דואמ יתועמשמ לדבהב םישיגרמ םדא ינב ,יביטיאוטניא חרואב

 הבושתה ,םהב שגרומה יביטיאוטניאה לדבהל יתלאשו םינוש תודמעמב םתוא יתגצה רשאכ

 ינשש ךכ לע יתעבצה רשאכ .רתוי הבוט הרוטקיראק לע רבודמ א–בש ,בורל התיה הנושארה

 הנקסמל ועיגה םילאשנה ןמ םידחא ,המצע הרוטקיראק התוא לע רמאיהל םייושע םיטפשמה



 א ןיב יזכרמה לדבהה ,ןכ םנמואו 7.רבודה דצמ רתוי )תרגוב וא( תבכרומ הדמע לע דיעמ א–ש

 .תודמע ילדבה לש הרוש תבייחתמ הז לדבהמ .לפטב היצdידרפ ןיא א טפשמבש ךכב אוה ב–ו

 y לש תומיוסמ תוינחורו תויתוזח תונוכת תכיישמ הרוטאקיראקהש םיעיבמ םיטפשמה ינש
 ,א יפל .תואיצמב בצמה והז ןכאש ,ינייהד ,םויקה רושיא לש ביכרה ףסונ ב–בש אלא .x-ל
 םיניינע–בצמ יפלכ הדמע טוקנל תשרוד איה .רתוי םכחותמ סחי תשרוד הררטאקיראקה

 .y אוה x–ש ךכב ןימאהל תשרוד איה ןיא רמולכ .ורושאל םיניינע בצמ יפלכ אל ,יטתופיה
 ילבמ ,y–ו x לש תועמשמה יביכר הז לע הז ולעפי דציכ הארנו הבה" ןיעמ והשמ היהת הדמעה
 x תא" הגיצמה הרוטאקיראק לע המוד ןפואב ביגהל ,העשב הב ,תורשפא ללכמ איצוהל
 x תא ריאשמ "y–כ x" .ותוא גווסמ ,y הירוגטאקל x תא ךיישמ "y אוה x" ."y לש וכופיהכ
 יביכר לש תוישפוח טעמכ תויצRניבמוקל ,םינושמו םינוש םיפוריצל םוקמ ריתומו ,גווסמ יתלב

x יביכר םע y. גווסמ–יתלבה ,ימעפ–דחה יוריגה )x כ–y( — תוחונ–יא ררועל ידכ וב שי 

 םרוגה תא קלסל ידכ וב שי — )y אוה x( יוריגה לש יעמשמ–דחה וגוויס .םיבר םינעמנב

 .הזה דירטמה

 הנבימב תוגצוימ ןניאש ,טפשמה לש חטשה הנבימל תוינוכת אופא הפיסומ היצdידדפה

 תא עבמל ןפיסוהב ,תיטנַמס הניחבמ טפשמ ידכ םילמה ףוריצ תא תומילשמה ןה ןה .קמועה

 היצdידדפה תוינוכת .רבודה לש "הלאשה תדמע" תא וא "יוויצה תדמע" תא וא "יוויחה תדמע"

 וליפא( םיפסונ תועמשמ יביכר ןהב שיש םילמב תועלבומ :תדרפנ המפרומב תוניוצמ ןניא

 ביכרה לע ףסונ ,םייקודקד ףוגו ןמז לש םיביכר תללוכ "שחרתה" וא "םייק" ומכ היצdידרפ

 חטש ינבימב שבלתהל יושע והשלכ קמוע הנבימ ,ינש דצמ .)]ךילהת+ םייק+[ וא ,]םייק+[

.אל םתצקמו ,היצdידרפ םיללוכ םתצקמש ,םידחא

 ,רהזי תמגודכ םייטסינרדומ םירפסמ ןכו ,ןמרתלאו יקסנולש ,יקסנלכ םיינרדומ םיררושמ

 םהלש חטשה הנבימש הלאכ ,תרחא וא וז הדימב םיגירח םייריבחת םינבימל םימעפל םיקקזנ

 ,יסופיט חרואב ,שקבמה רביא שי םהלש קמועה הנבימבש יפ–לע–ףא ,היצdידרפ רסח

 ,תובורק םיתיעל ,הלא םירקמב ,הOוּולמ היצdידרפה רדעיה .חטשה הנבימב אושנכ שממתהל

 בגא )היצַזיטאמfת( דוקימו )היצַזילאנימונ( הָמTשֲֹה :םיפסונ )תויצַמרופסנארט( םינורצית ינשב

 לש )תרזוחהו( הנושארה הרושב ,תקהבומ המגודב ליחתנ .יהשלכ תיטקיאיד הלובחתב שומיש

 :יקסנלל "םייחירל ביבסמ"

 .ן`יַז יֵלְּכ ץּונצ`נ;ו ,סּוס ףֶלֶט םֶלֹה

 ףֶלֶט" תא "םֶלֹה"ו )"םיצנצנמ ן̀יַז יֵלְּכ"( "ן̀יַז יֵלְּכ" תא ראתמ "ץּונצ̀נ" ,קמועה הנבימב

 המפרומ אלל ,םירסח םיטפשמב םימלגתמ םה חטשה הנבימב .)"םלוה סּוס ףֶלֶט"( "סּוס

7
 תורפסל םירומ ידיב המצוע–בר רישכמ תויהל היושע איה ,הנבותבו תוריהזב וז ןיעמ הנחבהב ושמתשי םא
 הדימ יזויאבו ,"תונוכנ תודבוע" לע םירזוח םה הדימ וזיאב ,םהידימלת לש הנבהה ביט לע דומעל םיקשבמה
 ומצעל לגסל לולע דימלת ןכש ,"םא" יתרמא :קודו .יטתופיה םיניינע–בצמב "תונוכנה תודבועה" תונגרואמ
 לש הרושב ךרוצ אופא שי .ותעדותכ והשלכ "ןוגריא" לע דיעי הז ןונגסש ילבמ ,הרומה לש ורוביד ןוגנס תא
 .הז ידי–לע הז םרקבל ידכ ,םירוטאקידניא



 לש היתואמגוד תא ,הבר הדימב ,ריכזמה "ןורצית ליגרת" ונינפל .אושנכ שמשתש תשרופמ

 םיטשפומ םצע תומשל וכפה םילעפה ,אושנכ שמשל םוקמב .ליעל טטוצמכ ילסדריב

 תוכימסה ףוריצ שארל וקתעוה — ראתמכ שמשל םוקמבו "."ץּונצ̀נ"ו "םֶלֹה" :)היזַצילאנימונ(

 .)היצַזיטאמת( ףוריצה לש )ילַמרופהו( יטנַמסה ואשונכ םיספתנ םה ךמסנכ ;םיראותמל ויהו

 שגדה לבקמ טפשמה לש והשלכ דוסי םא" 8,הארנה יפכ ,תובוט תיוטסיווגנילוכיספ תוביסמ

 בורק אקווד ואלו ,ףוסה תארקל עיפוהל ךירצ אוה ,'השדח היצַמרופניא'כ ידקומ

 טפשמה לש והשלכ ודסי םא :ינש דצ םג עמוש התא ןאכמ .)Leech 1974 : 198( "הלחתהל

 יגולוכיספ ןויבצ ול תוו]של שקבמ רבודה םא ,"הנשי היצַמרופניאכ" ידקומ שגדה לבקל רומא

 לש ותישארל וקיתעהל וילע — "ףוריצב רבודמ וילע" רבדה ,יראילימאפ טרפ ,רכומ רבד לש

 רצונ היצַזילאנימונהו היצַזיטָמfתה לשב 9.היצַזיטאמתה יהוז .)םילמה ףוריצ לש וא( טפשמה

 וקתעוהו ,םיטשפומ םצע–תומשל וכפה "ץנצנמ"ו 'םֵלוה'' םילעפה :ןלהלש בצמה הרושב אופא

 םיגצומה אושנ אלל םילמ יפוריצ ינש ורצונ הז ידי לע .תוכימסה יפוירצ לש םתישארל

 תונומא לע לועפל תשקבמ תי`יּוויִח היצdידרפש דועב .היצdידרפ אלל םייאליטרע םיעוריאכ

 ספותהש ילבמ ,)םיניינעה–בצמ וא( עוריאה תסיפת לע לעופ היצdידרפ אלל ףוריצ ,םיעמושה

 .תינושל–ץוחה תואיצמב שחרתה עוריאהש ךכב ןימאהל שרדיי

 לש תוארה תדוקנמ ,תישאר :תואר תודוקנ יתשמ וללה םילמה יפוריצ תא אופא ןחבנ

 תוארה תודקנמ ,תינשו ,)היצַזיטאמfתו היצַזילאנימונ( םינורציתה ינש לש תיטנַמסה םתעפשה

 .אושנכ תשמשמה המפרומ רדעיה לש

 המפרומ רדעיה תובקעב( וללה םילמה יפוריצל תנווכמה הדמעה לש הביט היהי רשא היהי

 יֵלְכ"ו "סּוס ףֶלֶט"ב אקווד ואלו "ץּונְצ`נ"בו "םֶלֹה"ב תדקוממ איהש אוה רורב — )אושנ לש

 םש( הלאכ תויריבחת תויצקורטסנוק ,הז ןפואב .)Weinreich, 1970: 122-124 הוושה( "ן`יַז

 תונוכת וא( םיישוח םינותנ ןיב הנחבהל חונ ילככ שמשל תויושע )םצעה םש לש הלועפ

 ןיב םיניחבמ ונא ןיא רובידה ןושלבו םוי םויה ייחב .הזמ םייזיפ םיאשומו הזמ )תוילאוטפצרפ

 םע תיטאמוטוא ותוהזל םיטונ ונא ,וילע םירבדמ וא ,דחאה תא םיטלוק ונא רשאכ .םיינשה

 :תיגול הניחבמ דחא ןפואו םינפ םושב םניא םיינשה ךא .רחאה

 הז" יתומעשמ חרואב רמואו ,וספות ינאש יזיפ טקייבוא לע עיבצמ ינאש הרקמ לכב

 םינותנ לש תכרעמ וא ,ישוח ןותנ לש הנעט איה ילש הנעטה ,"רפס הז" ,"ףלואמ רמנ

 םינותנה וא( הזה ישוחה ןותנהש ,אוה רמוא ינאש הממ קלחו ;ספות ינאש םיישוח

 לע רמול ןוכנ ובש ןבומ ותואב ,והלשכ יזיפ טקייבוא "לש" אוה )הלאה םיישוחה

 סמוע עונמל ידכ ,טפשמב רשפאה לככ רחואמ עיפות יריבחת הנבימ לש דבוכה תדוקנש איה תיללכה הייטנה"    8
 .)Leech,1974: 174( "םחונעיפו םיטפשמ לש םתיינב ךלהמב חווטה–רצק ןורכיזה לע
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 םירישש יל הארנ ,לכה תולככ" :ידמ הרימחמ יל תיארנ )Thorne, 1970: 196( ןרו'ת לש ותנקסמ ,ךכיפל
 ."םיעורג םיריש ללכ ךרדב םה ,דבלב חטשה הנבימב תיטרpנַטס תילגנא לש קודקדהמ הנוש קודקדה םהבש
 ךא .םיררושמה ידיב םיליעיה םירישכמה דחא איה ךא ,קמועה הנבימב םייונישב הכורכ הניא היצַזיטמfת
 אלב ,ידוזורפ ךרוצל חטשה הנבימב יוניש לע רבודי םא ,ונייהד ,רימחמ תוחפ חוסינב ןוכנ הארנ הז ןורקיע
.יהשלכ "תיתועמשמ" הקדצה



 "לש" הנניא איהש תומוצע םייניעב האור ינאש )after image( ההוש–תיתוזח–השוחת

 הז ישוח ןותנש רבדה" יוטיבה רוציק אוה "רפס הז" יכ רמול לכונ ] ... [ יזיפ טקייבוא

 .)Moore, 1966: 93-92( "רפס אוה ישוחה ונותנ אוה

 רוציל אוה שחומה–טשפומ תויוכימס לש םיירשפאה ןהיידקפתמ דחאש אופא רמול לכונ

 אשומה ןיבו )תילאוטפצרפה הנוכתה וא( ישוחה ןותנה ןיב הקיזה לש היצַזיטאמוטואיד ןיעמ

 אקווד ואלו ,)"ץּוְנצ`נ" ,"םֶלֹה"( םטלוק ינאש םיישוחה םינותנה לע אוה ידקומה שגדהה .יזיפה

 ןיבו םיישוח םינותנ ןיב היצַזיטאמוטויאדה .)"ן`יַז יֵלּכ" ,"סּוס ףֶלֶט"( םייזיפה םימצעה לע

 הימינוטמ אוה "סּוס ףֶלֶט" .תוימינוטמ תוקתעה לש הרוש ידי לע תרבגומ םייזיפ םיטקייבוא

 .םחול לש הימינוטמ םה "ן`יַז יֵלּכ" וליאו ;רהוד סוס לש — "סּוס ףֶלֶט םֶלֹה"ו ,סוס לש

 םֶלֹהה ,וזמ הריתי .רהוד שרפ לש הימינוטמ םיווַהמ "ן`יַז יֵלְּכ ץּונצ`נ;ו ,סּוס ףֶלֶט םֶלֹה", ךכיפל

 תיתוזח הרוצ ירסח ,םינחבומ יתלב םימשר יערקכ ,םיעטוקמ םיישוח םינותנכ םיספתנ ץונצנהו

 ,םימעמועמו םיעטוקמכ םיגצומ םישוחה ימשרש ןויכמ .רהוד שרפ :יזיפה אשומה לש הביצי

 אלב ,םעמועמב ספתנ רהודה שרפהש הדבועה תשחמה :וז הרושב בושח דיקפת םיאלממ םה

 .םהינש לשב וא ,ותוריהמ ,וקוחיר לשב ,תינNיפואה תיתוזחה ותרוצ

 םיפוריצ ןיעמ םהב תוארל איה ,ןניקסע םהבש ולאכ םיינמש םיפוריצב לפטל םיכרדה תחא

 ,תונויער אל ףא ,תודבוע ןאכ עיבמ ינניא :לוכיבכ רמוא רבודה .םייביטאקידרפ–םורט

 םתקיזש ,םירושק יתלב םימשר יערק הלעמ קר ינא ;"?רקש וא תמא" הלאשה הפי םהיבגלש

 .הרהבוה םרט והשלכ יזיפ םצעל וא הלאל הלא

 לשב םא ןיב ,הכומנ תועדומ ,לוכיבכ היארהה ךרד לע ,אופא הלעמ וז ןיעמ העבה–ךרד

 ןוגכ ,םייוקל הסיפת יאנת לשב ןיב ,לוכיבכ םייגשומ–םורט ,םיכומנ העדות–יבלשב תושחרתה

 םורט" םיישפנ םיכילהת ןהו תישוח הטילק ןה .דחיב םלוכ וא ,שער ,ךשוח ,קוחיר ,תוריהמ

 םיינמשה םיפוריצבש ןויכמו .ןאכו וישכע םישחרתמ םה :תוידיימ לש םתוח םיאשונ "םייגשומ

 וישכע" תינושל–ץוח היצאוטיס םע םרשקל יושעה דוסיה הפ רסח ,אושנ רומאכ ןיא ונלש

 תואיצמה תא הגיצמה יהשלכ תיטקיאיד הלובחת ,ללכ ךרדב ,תשמשמ הז ךרוצל ."ןאכו

 ."תטלוקה העדותה" וא ,רבודה לש ותדימע תדוקנמ

 םיינמשה םיפוריצה תא סופתנ םא אצמית תיטקיאידה הלובחתה יקסנל לש וז הרושב

 האירק תעבה :תועמשמ לש םיגוס ינש םירסחה םטיפשמל ,יסופיט חרואב .םירסח םיטפשמכ

 תראותמ תיטקיאידה תועמשמה .תיטקיאיד תועמשמו ;)"בוט–הליל" "!עגר" :ןוגכ( הלאשמ וא

 אוהש יפכ םיניינעה בצמ תעיבקכ — קויד רתיל וא ,רובידה תעשב "בצמ תעיבק"כ ללכ–ךרדב

 תוכרעמ יתש תועמתשמ םייטקיאיד םירסח םיטפשמב ,תורחא םילמב .הרימאה תעשב ספתנ

 םימעפל םירבדמ םיקדקדמ .הזמ הטילק לש ישפנ ךילהתו ,הזמ יזיפ םיניינע בצמ :תויטנַמס

 םירסח םיטפשמב .םיינשה ןיב ןיחבהל השק ללכ–ךרדב ךא ,בצמ לעו השגרה לע הז רשקהב

 םינורחאה תעברא ,"....ךשח" ,"...םשג" ,"..חור" ,"...הממד" ,"...םוח" ,"...קנח" ומכ

 השגרה וא השוחתל ןושארה וליאו ,תיזיפה תואיצמב )ךילהת וא( בצמל ,הרואכל ,םיסחייתמ

 םא יכ ,השוחת לא קר אל סחייתמ "...קנח" םג ,םלואו .)הרואכל םייניב–בצמ ןימ הווהמ ינשה(



 וא םיניינע–יבצמ שוריפב םינייצמ ראשה לכ וליאו ,קנחכ ספתנה יזיפ םיניינע בצמ לא םג

 טפשמה ,תוביסנה דצמ .הרימאה תעשב רבודה ידי לע םיספתנ םהש יפכ םייזיפ םיכילהת

 .הזופח העבה לע ,תובורק םיתיעל ,זמור רסחה

 ראש לא אופא ףרטצמ ,הזופחה ותנוכת לעו תיטיקיאדה ותועמשמ לע רסחה טפשמה

 הזופח הטילק לשו ,הזמ םיידיימ םימשר לש טביהה תא םיבצעמ םה .ליעל ונרכזהש םימרוגה

 .".ן`יַז יֵלְּכ ץּונצ`נ;ו ,סּוס ףֶלֶט םֶלֹה" הרושב ,הזמ

 וז תיריבחת הרוצל אורקל רשפא יחכונה רשקהב "ץּונְצ`נ"ו "םֶלֹה" לש הז חותינ רואל

 .טסיה הל יתארק )34 : 1975 ,רוצ( רחא םוקמב ,)nominalized predicate( םָׁשּומ אּושנ

 םהבש ,הלא ןיעמ םירסח םיטפשמ םיחוור ןמרתלאו יקסנולש תרישב ,ליעל זמרנש יפכ

 לכמ תחא המגוד איבנ .היצַזיִטאָמvתו היצַזליאנימונ לש ,תויצַמרופסנרט יתש רבע יאושנה דוסיה

 ארוקה ;תזאה תיריבחתה העפותה תצופת תא םיגדהל ידכ קר ,וללה םיררושמה ינשמ דחא

 .יקסנל לש הרושה חותינ לש םגדה יפ לע ,ןחתנל ןמזומ

.הֶּזַה הָל;יַּלַה

 .הֶּלֵאָה תֹוריִּקַה תּורְּכRנbתִה

 .הֶזָח לּומ הֶזָח תֹוקיwְתׁש תֶמֶחְלִמ

םיcיִהְּזַה ויָּיַח

.בֶלֵחַה רoנ לֶׁש

 )"הזה הלילה" ,ומרתלא(

 .ַעֵפֹוּׁשַה רֶמֶּצַה תּוחַצ

  .עָצְבִּנַה םֶחֶּלַה תּוְנבַל

ָהיֶפֹונ תֶא ֶתסLֹוּפ יcיִע

 .ּהָצְבcֵמ תֶפֶּקַּדְזִמּו

 )"רMֹּב" ,יקסבולש(

 ."םירכנתמ תוריקה"מ "תֹוריִַּקה תּוְרּכRנbִתה" לש היצַמרופסנרטה תטלוב ןמרתלא לש רישב

 םשל יאוולה תפסוה איה ךכל תוביסה תחא ."יח בלחה רנ"מ היצאמרופסנרטה תוחפ תרכינ

 "םחלנ והשימ"מ לגלגתנ "תֹוקיwתְׁש תֶמֶחְלִמ" וליפא ,השעמל ."םיריהזה וייח" :טשפומה םצעה

 דקמתהלו םימחלנהו םיקתושה םה ימ םילעהל רשפא הז לוגליגל תודוה ."קתוש והשימ"ו

 ,"חצ רמצה" ראות תומש םה קמועה–יראתמ יקסנולש לש ורישב .םהיניבש הסוחדה הריוואב

 לש תוטשפומה תויוכיאה תא קר רקובה לש םיוסמ עגרב ריעב טלוק רבודה ."ןבל םחלה"

 .םמצע םיישחומה םימצעה תא אל ךא ,םחלהו רמצה

 הקסיפ לע תורעה בגא .רהזי .ס לש "האיצי םרטב" דותמ עטק לע ףוטח טבמ ףיענ ,ףוסבל

 .הז קרפ לש ןורחאה וקלחב ינועיט תא םכסא וז



 תופגנתה .םידעצ .ואצי .םקשנ םע םירחא ושענש םירוחב תרוש ."תחא רפסמ התיכ"

 רפסמ התיכ" .ףוס–ןיא ליל .ץיק ליל .ץיק ליל .הטקש המדא תסיסב ,ןבאב לגר

 לע רדוס .רמושה .רעשה .רדג .םינורחאה םיפירצה .והילא אוה ךינפלש הז ."םייתש

 הקיסומ .תוצורח םילמנ למע .םולש ימי .םיחופת יעטמ .ןבא תורדג .םח יד ירהו .וראוצ

 תאז ,הככ .םעפנ ךכ–לכ המוה ךכ–לכ .קד–קד דע םיעגועג לש הקיסומ .שפנ תולכ לש

 תופיקש .תוממוד תורטממ .ריצחה תודש .הנורחאה רדגה לצא םירצענ .םיכלוה .הרושה

 שולש רפסמ התיכל םיניתממ .דיגהלו רמול ךירצו שי המכו המכ .הלעי חריה .לטו

 תחדק .המוה בל ימסק .המדאב הקזח תוזחאיה .ףלש .םיחותפ תודשה םינפל .רובעתש

 .תובצע אלו .תעגרנ

 ריעהל קר שקבמ ינא .)1977( ימרכ םוחנ ידיב דואמ טרופמ חותינל התכז תאזה הקסיפה

 הנבימבש המ .היצַזיטאמvתהו היצַזילאנימונה ןיינעב ונייהד ,ונניינעל תועגונה תורעה רפסמ

 ,"המדאב קזח זחאנ והשמ"ו "המדאב ססוב והשימ" ,"ןבאב תפגנתמ לגר" תויהל ךירצ קמועה

 הינשה המגודב ."המדאב הקזח תוזחאה"ו ,"הטקש המדא תסיסב" ,"ןבאב לגר תופנגתה" השענ

 ססוב והשימ" וא "הטקש המדאב ססוב והשימ" יוטיבה לש לוגליג אוה ףרריצה םא רורב אל

 ונניינע ןיממ םה "המוה בל ימסק" וא "לטו תופיקש"כ םייוטיב םגש הארנ ."המדאב טקשב

 יהוז .)דוע ילואו "המוה — םיסקמ וא — םסקומ בל" ;"ףוקש לט" וא ;"לטו ףוקש והשמ"(

 היצַזיטאמתה .יטנַמסה ןעטמב עוגפל ילבמ יריבחת עוטיק רשפאתמ ךכ בגא .היצַזילאנימונ

 ךכבו ,ינָמֵׁשה ףוריצה תישארל טסומ ילֳעָפה ןויערה היצַזילאנימונה תובקעבש ,ךכב תאטבתמ

 םימצעב אלו ,העודתה תזכרתמ ובש רתויב עודיה טרפה ,"יגולוכיספה אשונה" השענ

 רפסמב תינושל היצַמרופסנרט התוא תמרות ךכב .דועו "המדא" ,"ןבא" ,"לגר" םישחומה

 ,רסח קוספב שומיש 2 ;יריבחת עוטיק. 1 :תפלוחו תשטשוטמ תומשרתה לש טקפאל םיכרד

 םימצעב םוקמב ,טשפומה–הלועפה–םשב תעדה זוכיר .3 ;תידיימ תוחכונ לש תועמשמב

 .םיישחומה

 יטפשמ לע הכוסנה תואדוה תשוחתב ןומט חוסינה ינפוא ינש ןיב םיבושחה םילדבהה דחא

–דח "ואל" וא 'ןה"ב תונעל — תינורקע תוחפל — רשפא :תונעט םיעיבמה ,םימלש יוויח

 רשפא י`נָמvשֹה ףוריצה תא ."?'ןבאב תפגנתמ לגר'–ש תמא וז םאה" הלאשה לע םייעמשמ

 ינמש סקלפמוקכ םג אלא ,טמשוה וא עלבוהש והשלכ אּושנ םע רסח טפשמכ קר אל סופתל

 ונגרוא אלש םישוח ימשר לש ילולימה םNיּוקיחכ ספתנ אוה ןכלו ,םולכ וילע ןעטנ אלש

 .תיאדיא תכרעמב

טשפומה–שחומ

–שחומ יפוריצ לע הרצקב דומענ ףוסבל .שחומה–טשפומ ירויצב הבחרהב ונקסע הכ דע

 תויפיפה תנוכת ,וניארש יפכ ,איה םיטשפומ םצע–תומש לש תיסופיטה םתנוכת .טשפומה

)double-edgedness( םינפה–לפכ וא )הטשפה ןייצל םייושע םה .)ךליאו 34 : 1975 ,רוצ ןייע 

 ןייצל םייושע םה ,וא ;הקזח תינבת ילעבכ םיספתנ םה הבש ,תיגשומ ןושלב ומכ ,תלכֹשומ



 תועפותהמ קלח .רתויב השלח םתינבת ,ןבומכ ,זאו ,תיתינבת–לא ,ףוג–תלוטנ תוכיא וזיא

 שחומ םתרוצש תוכימס יפוריצ העבראב םיגדהל שקבמ ינא וז תויפיפ תנוכתב תוכורכה

 .יקסנולשו ןמכיפ ירישב ,טשפומה

 ד–ו ג ,ןמכיפל "הנרת רקובה תוניע תע"מ ב–ו א( תואבה תואבומה עבראב ןנובתנ הבה

:)יקסנולש לש "תופורש תועש"מ

 

תֹוניִג;נ יִּבI}ְּב םַּג ׁשּוחָא זָא.א

 .תֹוּכַפְמ הָמָמְּדַה תֹוניֵעְּכ

םיcָהֶל יִּבִל םַּג גjֲעRי זָא.ב

 .תֹודלֹונ רַהֹּטַה תֹוניֵע םָּב

ַ,חּוׁשָּמַה ן`יdְל הֶמ{`י רֶׁשֲא ׁשoי Uַא.ג

 .quU ֹותָביֵא תֶא תֹורֹוד תַגְּב

םיִָּתּב יֵׁשּוּג.ד

םיִטָׁש ,םיִטָׁש

.םיwתָעְבִּנַה תֹונֹויְעuָה יְִצּכ

 םשרתהל לכונ ,דבלב תיחטש האוושה םג ולו ,וזל וז וללה תואבומה עברא תא הוושנ םא

 ונא ,רובידה ןושלב תיגשומה ןושלל רתויב הברה הבריקה .םהיניב םיטלובה םילדבההמ

–יתלב תישוגיר הריוואב ןיחבהל ןתינ )א( "הממדה תוניע"ב .)ב( "רהוטה תוניע"ב םיאצומ

 ןתינש המב שח התא )ד( "תונויערה יצ"ו )ג( "תורוד תג"ב .תיביזנטניא — תאז םעו תנחבומ

 .ןונש טנמוגרא וא ,הירוגלא וא ,תשגדומ תויגשומכ ראתל

 תא ןושלב שמתשמה ול ררוב ימוי–םויה שומישב ,טשפומ–שחומ גוסמ תוכימסה יפוריצב

 "תכל–יבכוכ" ,לשמל ,ךכ .תוחוור תויגול תוקיז לש רחבמ ךותמ המיאתמה תיגולה הקיזה

 לע הארמ "המואה–יניינב" ,סיטרכה תילכת לע הארמ "הסינכ–סיטרכ" ,םיבכוכה גוס לע הארמ

 ,המוד הז שומישל .תיתדבוע וא תיגשומ ןושלב בורל םישמשמה תוכימס יפוריצ םה הלא .ןיינק

 "תודלונ" תוניעה ,ןכאו ,וטושפכ ןאכ שמשמ "תוניע" .)ב( 'רהוטה תוניע" ףוריצה ,רומאכ

 ראות–תומש יסרפיט חרואבש דיקפתב ןאכ שמשמ "רהוטה" ךמוסה .םירהב ללכ–ךרדב

 ,וזמ הריתי ."תורוהט תונייע" בותכ היה וליא ,הברהב הנוש תועמשמה התיה אלו .וב םישמשמ

 חרואב ןתוא תנייפאמה הנוכת תונייעל סחיימ אוה :רידגמ יאוול אלו ראתמ יאוול ונינפל

 םא יכ ,תורחאמ הלא "תוניע" הלידבמה הנוכתכ ןאכ תספתנ הניא "תורוהט" .ידמל יפיטוארטס

 .)"תורוהט ןהו ,תודלונ תוניעה" תניחבב( תונייעה לכב טעמכ תללכנה הנוכתכ

 הרופאטמה תרגסמשכ ,ירופאטמ אוה הז יוטיב .)א( "תוכפמ הממדה תוניע"ב ןכ רבדה ןיא

 יטנַמס הדשל םיכיישה לעופו םצע–םש לש יעבט ףוריצ םה "תוכפמ תוניע" ."הממדה" איה

 םוחתמ החוקל "הממדה" .תירופאטמ הריתס הווהתמ ךכו ,םתופיצר תא הריפמ "הממדה" .דחא

 ןחבומה שוחה אוהש( היארה שוחב תוספתנ "תוניע" .לילצ וא עמש רדעיה ועמשמשכ ;עמשה

 תועמשמה יביכרמ דחא .)םינחבומ תוחפה םישוחה דחא אוהש( עגמה שוחב וא ,)רתויב



 לעופה .הביצי הרוצ רמוחל ןיא ובש הריבצ בצמ אוהש ]לזונ+[ אוה םימ לש רתויב םיטלובה

 .הביציה הרוצה רדעיה תא תאש רתיב שיגדמ "הכפמ"

 ,"םימ" רמוחה ביכר לש ולוטיבל ןאכ תמרוג טשפומהו שחומה ןיב תירופאטמה הריתסה

 .תוירמוח–לא תוטשפהכ תוספתנה "תוניע" לש םיביכר רפסמ טישפהל ארוקה תא תררועמו

 לש ןתצקמ ."]רכומ+[ לא ]רכומ-[ ךותמ הצירפ" ,"הפיצר העונת" ,"הרוצ–רדעיה" ,"יוביע"

 הממדה תא תוגיצמו ,עגמה שוחב יסופיט חרואב תוכורכ )"יוביע" ןוגכ( הלא תוטשפה

–לאה ,תירמוח–לאה תוכיאה .תחא הנועבו תעב תנחבומ יתלבו הליעפ ,תיביזנטניא ,הכימסכ

 קלח אלא הז ןיא ירהש .רתוי בחרה רשקהב רתוי תבכרומ תישענ תאזה ףוגה–תלוטנ ,תיתינבת

 תויועמשמה .ןורומיסקוא רצוי "הממדה תוניע"ל "תוניגנ" יומיד ."תוניגנ" ותרגסמש יומידמ

 תויתוזח תורוצ לש ןרדעיה לשב ,תיסחי תולקב תוגזמתמ "הממד"ו "תוניגנ" ,"תוניע" לש

 ביכרה תא לטבל הטונ "הממדה"ו "תוניגנ" ןיב תטלחומה הריתסה ,ינש דצמ .ןתשולשב תוביצי

 יתלב ,הליעפ ,"הבועמ" תישוגיר ,תיביזנטניא תוכיא םע רתונ ארוקהו ,"תוניגנ"ב ]עמש+[

 .הNיאֵּגOIנֱא לש אוה קהבומה טקפֶאה .םיעודי–אל םיקמעממ תעקובו הלועה ,תנחבומ

 תופסונ תואמגוד איבהל היה רשפאו( יקסנולש לש ורישמ תויוכימסה יתש לש ןייפוא הנוש

 םיחוקלה לעופ תייוולב שחומ םצע–םש םיאצומ ונא הפ םג ,םנמוא .)והוב ינבאמ ריבכמל

 "הרושה תא לקלקמ" טשפומה ךמוסה הפ םג ."יצכ םיטש" ,"ךרד ... תגב" דחא יטנַמס םוחתמ

 הריוואל תוכפוה ןניא "תונויער"ו "תורוד" תוטשפהה .םיירופאטמל םיפרויצה תא ךפוהו

 יוטיבב וליפא .לוכיבכ ,סיעכהל — רתוי תויגשומל תושענ ,אברדא ,םא יכ ,תיביזנטניא ,הבועמ

 ;תיושוגיר תוכיאל ,הריוואל ךפוה "ןוהמית" ןיא ,ריש ותואב "ןֹוהָמִּתַה–הoנְס תֶא קיִל{]ת;ו" ןוגכ

 .רבגומ ףא ילואו ,וניעב ראשנ טשפומה ויפוא

 תיתוזחה הרוצה אוה "םיכפמ ... תוניע"מ לידבהל ,"הנס"ו "יצ" ,"תג" ןיב הוושה דצה

 ]הביצי הרוצ-[ םישחומהו םיטשפומה םצעה–תומשל הוושה ביכרה הפ רסח ןכ לע .הביציה

 רביאב גזמתהל לוכי וניא שחומה רביאה ,ןמכיפ לש הרופאטמב םגוזימ ססבתנ םהילעש

 תרדענ הטשפהב עלביהל תודגנתה הלגמ הביציה תיתוזחה הרוצה ,"םישמ ילב" טשפומה

 לש ורואית םיאתמ לבקתמה םשורל .וז תודגנתהל עדומ היהיש ארוקה לע הקזחו ,תינבתה

 רתויב םיינגורטהה תונויערה" ובש metaphysical conceit-ה תא ותרדגהב ןוסנו'ג ר"דה

 דחי ודמוצ ,"ותביא"–ו "תורוד" ,םטשפומ םצע–תומש ינש ג האבומב ."תומילאב דחי ודמוצ

 יתשש ,וליפא ןכתיי ."ךרד ... תגב" :דחא יטנַמס הדשמ תוחוקלה םילמ יתש םע תומילאב

 ,הנוכמש ימ וא ,ןיק לש "תורוד–תביא" :דחא רוגש תוכימס ףוריצ ןרוקמב תווהמ תוטשפהה

 חותיפה ךא .תורודהו הביאה םוחתב ,תוטשפהה םוחתב רישה לש וניינע ."ןיק" ,למסה ךרד לע

 ירופאטמ ליבומ רויצב תוארל רשפאמ וניא תגה רויצ לש )ןינפא ריעזב םג ולו( ביקעה

 אוה ףוריצהש ,ךכל בל םישל שי ,םלואו .תואמצע לש תרכינ הדימל הכוז אוה :דבעושמ

 יא ,ןכ ומכ ;"תורוד" לש יהשלכ הנוכת שיחממ "תג" רויצה ןיאו ,)"םילא" אל םא( יתורירש

 הלבקה לש יהשלכ הדימב ,רימהל לכויש ישוגיר–ירסומה םוחתהמ והשלכ לעופ עיצהל רשפא

 לע אל ךא ,)vehicle( רויצה ךילומ לע בסומ ןאכ לעופה ."ךרד ותביא תא"ב לועפה תא התואנ

 לככ ססבתהל תושקבמ ןהיתששכ בטיה תולדבנ תוכרעמ יתש איה האצותה .)tenor( ונעטמ



 םישחומכ םיספתנ םישחומה םירביאה ,ןכ לע .)ורבחב עלביהל תחת( ארוקה תסיפתב רשפאה

 תישוגיר תוכיא םוקמב ,ךכיפל .רתוי םילכשומו םיטשפומכ — םיטשפומה םירביאה וליאו ,רתוי

 .דודיח לש תוכיא הלא ןיעמ םייוטיבב תספתנ ,תנחבומ יתלב

 Pure תארוק )Brooke-Rose: 1965( זור-קורב ןיטסירק ,ולא ןיעמ תויתורירש תויוכימסל
Attribution, אשונה ,ליעל תואבומה תויוכימסב .םיינשל דחא ןויער לש יתוכאלמ לוציפ אוהש 

 םניא "יצ"ו "תג" ,"הנס" ."תנוויערה" ,"תורוד" ,"ןוהמת" ,טשפומה םצעה–םשב עבומ יטנַמסה

 לש טקפסא הזיא רמול השק וליפא .תוטשפה ןתואל םיסחייתמ םה ,םילדבנ םימצעל םיסחייתמ

 אוה תואדוב עובקל לכונש דיחיה רבדה .םישחומה םיכמסנה ידי לע שגדומ תוטשפהה

 ,הזכ ןפואב .ןהיניב רשק לכ ןיאש תוכרעמ יתש יתורירש חרואב םירבחמ הלא םיפוריצש

 שחומה ןיב תצרמנ הריתס שיגרמ ארוקה ,דחא דצמ :הלאכ םיפוריצב םירכינ הכופיהו העפשה

 ,ינש דצמ .)םיינגורטה תונויער ינשל דחא ןיוער לש יתורירשה ולוציפ תובקעב( טשפומל

 תודחאה תדימ תא הריבגמ דחא ינטַמס הדשל לעופהו שחומה םצעה–םש לש םתוכייש

 לוציפה תמגמ ןיב חתמה ןמ םחוכ תא םיבאוש םבטימב הלאכ תוכימס יפוריצ .ףוריצבש

 10.טשפומהו שחומה ןיב חתמה ןמו ,תודחאהו

 אקווד ואלו ,םישחומ םיחנומ תרבחב והשלכ רישב עיפומ טשפומ םצע–םש רשאכ

–ילדבהו תויוקדב יכ םא ,ספתיהל ,ןכ םא ,םייושע םיטקפא השולשמ דחא ,תוכימס–יפוריצב

 הריתס אלב ,תייגשומה המרב ספתיהל םייושע םהינש טשפומהו שחומה חנומה .1 .םיפסונ ןווג

 .3 ,וא ;הקמקמח ףרג–תלוטנ תוכיא תווהל יושע טשפומה חנומה .2 .םהיניב תירופאטמ

 שיש ,םלשה לולכימה לש תיטנRנימודה ותוכיאב אוה לדבהה רוקמ .ןונש טנמוגרא וא הירוגלא

 הניחבמ( תינבת–לוטנ ,יטנגרוויד אוה םלשה לולכימה םא .ויקלח יפוא תא עובקל ידכ וב

 ףוג לש ותוחכונל ,תרחא וא וז הדימב ,הזמרה ידכ ךות ,)תיטנַמס וא/ו תיריבחת ,תידוזורפ

 תוכיא וזיא ,הריווא יהשויזא ארוקה תסיפתב ררועל הטיי טשפומה םצעה–םש ,והשלכ שחומ

 ,יטנגרוונוק רשקהב טשפומה םצעה–םש עיפומ םא וליאו .שחומ עקר לע הקמקמח ףוג–תלוטנ

 וא ,שגדומב ייגשומכ ספתיהל הטיי אוה ,תוינייפואו תוביצי תורוצ לא רבחתמ אוה םא וא

.תירוגלא הנומת ןיעמ הווהי

 םוכיס
 לע םהל תערכמ העפשהש םייטנַמסה תודוסיה דחא תא תוהזל שקבמ תועמשמה יביכר חותינ
 יתשקיב )םיפסונ םיקרפ רפסמבו( ירוביח לש הזה קרפב .םדא לכ לש תוינושלה תויציאוטניאה
 תורישב םליצונמ תטיסיווגנילה תורישכה תא םיווהמה םינונגנמ ןהבש םיכרדה תא ןוחבל
 ;תורופאטמב םיספתנה םיטקפא ריבסהל יתיסינ םיביכר חותינ תועצמאב .תיטאופה תורישכה

 ,םישקבתמה םייונישב — טעמכ ילולימ ןפואב םירזוח תומדודקה תואקסיפב םיטפשמ רפסמו ,וז הקסיפ 10
 תמושת תא בסהל ידכ ,תאז ריעמ ינא .)26-25 : 1975 ,רוצ( ילש רחא רפסב סיחוסינ רפסמ לע — ןבומכ
 ,וא ,השדחה תירבעה הרישבו םייינבה–ימיב תירבע הרישב תיכורכה תועפות לש גלפומה ןנוימדל בלה
 םה םיחיתינה ;ךודרומ רתסאל הדות בח ינא ןמכיפ לש תואמגודה יתש לע .ללכב הריש תאירקב ,השעמל

 .ילש



 רשקב ,תורתוס ףאו ,תונוש תויריש תויציואטניא רֵהַבל ןתינ דציכ תוארהל — וזמ הריתי
 .םייוטיב םתואל


