
תידיליו תימוקמ תירבע תוברת לש תושבגתההו החימצה 

*1948-1882 ,לארשי־ץראב 

רהז־ןבא רמתיא 

תליחתמ ,לארשי־ץראב שדחה ידוהיה בושייה ךותב השבגתהו החמצ ךיא הלאשה ןודית הז רמאמב 

תוברתה ןמ הנושו תידוחיי הגרדהב התשענש תוברת ,לארשי־תנידמ תמקהל דעו הנושארה היילעה 

קר אל ׳תירבע׳ ארקית וז תוברת .תורחאה תוצראב םידוהיה לש ןהו ןשיה בושייה לש ןה תידוהיה 

לש תדחוימה תועמשמה ללגב רקיעב אלא ,תירבעה הפשב הרושק איהש ינפמ וא תוחונ ימעטמ 

,.(טעמכ החכשנ םייתניבו)המצע תאזה תוברתה ךותב הנודנה הפוקתב שבגתהל הליחתהש ,הז חנומ 

התיה םא) הנוש התיה המב ,השבגתהו החמצ טרופמ ןפוא הזיאב ,וז תוברת תמייק קוידב יתממ 

לכ לע — היפוא תא ובציע םימרוג הזיא ,הל ומדקש תוירוטירטב תידוהיה תוברתה ןמ (הנוש 

תונקסמ ןקלחו תוזיתופיה רדגב ןקלחש ,תויקלח תובושת קר תתל ,העש יפל ,רשפא הלאה תולאשה 

,היגולויצוסה ,הירוטסיהה רקחמ ונל תועודי רבכ ׳תודבוע׳ הברה ,םנמא .החיג־ירקחממ יאנת־לע 

הקיטאופל ןוכמה ,׳הירוטסיהו הקיטאופ — לארשי־ץראב תירבעה תורפסה׳ סנכב ארקנ וז האצרה לש םדוק חסונ * 

ןימינב ׳פורפל תודוהל יל איה המיענ הבוח .1978 ינויב 27־ב ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,ר1נרופ סש־לע הקיטוימסו 

ןושאר חסונ לע וריעהש ,הקדצ הניר יבגל טיבש רהז ר״דל ,טיבש בקעי ר״דל ,גרבנרטש ריאמ ר״דל ,יקסבושורה 

,רקנירב םחנמ ר׳׳דל ,תלוק לארשי ׳םורפל ,ןנרוא יזוע ׳פורפל ,גרומ המלש ׳םורפל ,קורמש אנח ׳םורפל ןכו ,הז 

.האצרהב ארקנש חסונה לע ינוריעהש ,גלפ םייח רמלו רירפצ םרוי ר׳׳דל ,ץרג תירונ ר״דל ,דקש ןושרג ׳פורפל 

ידוהי׳ ןבומב הבר הדימב שומישכ התיה ,הנידמה םוקל דעו שדחה בושייה תליחתמש הפוקתה לכב ,יירבע־ הלמה 1 

,י־ובי תיסורה הלמל אקווד וז הלמ תריחבב לקשמ היהש קפס ןיא .׳תולגה־ןב אל ידוהי׳ :רמולכ ,׳ילארשי־ץרא 

םג אלא ,תירבעה הפשה לע קר אל אופא רבוד (.׳די׳ז׳ יאנגה תלמ תמועל) .׳ידוהי׳ל ׳תרדוהמו הפי׳ הלמ התיהש 

לש תואמססב ,לארשי־ץראב ׳םירבעה םידבועה׳ לש תורדתסה הארקנ תיללכה תורדתסהה ,׳ירבעה םדאה׳ לע 

לש םינושארה םילובה לעו ,יירבע אבצ׳ לע רבוד ל״הצ לש ותמקה רחשב ,׳תירבע הנידמ׳ לע רבוד טדנמה תפוקת 

ילוא .יירבע ראוד׳ :ספדנ (םוקל הדיתעה הנידמה םש לע תימשר הטלחה התיהש ינפל וספדנש) לארשי תנידמ 

גרהנש רמושה ,בונסינ לאקזחי לש ורבק לע דייז רדנסכלא לש ורופיס אוה וז הלמב ינוציקה שומישל ינייפוא 

ןורדמב והונרבק׳ :תיסורמ וינמוי תא םגרתש .ילאמש רזעילא ךנחמהו רפוסה חסינש יפכ ,לאערזי־קמעב רבקנו 

— םינושאר ייח ,ילאמש ׳א)׳לאערזי קמעב ןושאר ירבע רבק — היבחרמ לומ ףקשנה ןורדמה ,הרומה־תעבג 

ןיבהל רשפא ?קמעב רבקנש ׳ןושארה ירבעה׳ בונסינ היה םאה .(102 ימע ,ב״שת ביבא־לת ,דייז רדנסכלא ינמוימ 

תואמצעה־תליגמבש אופא אוה הרקמ אל .׳ץראב שדחה ידוהיה םדאה׳ ושוריפ ׳ירבע׳ש םיספות םא קר הז שומיש 

הלועפ ףותישל םהל םיארוקו [...] תונכשה תונידמה לכל [... ] םולש די םיטישומ ונאי רמאנ לארשי תנידמ לש 

׳[...] תוצופתה לכב ידוהיה םעה לא םיארוק ונאי :תאו תמועלו ׳וצראב יאמצעה ירבעה םעהםע[...] 

ףתושמהו ,׳ידוהי׳ תבוטל ׳ירבע׳ב שומישה הגרדהב דרויו ךלוה 1948 ירחא יכ קפס ןיא .(ז׳׳אא — ילש תושגדהה) 

םיאתמ גשומ אלא ,יתורירש חנומ אופא הניא ׳תירבע תוברת׳ .׳םידוהי׳ל ׳םירבע׳ ןיב ינושה לע רבגתמ ׳םידוהי׳ל 

ןעמל העונתב תודרומו תולעמ׳ ,שנ (ילנטס) ׳ש :הארו .השדחה תעב ונמע תודלותב ליגרלו לבוקמל 
םירקחמ — סל9 ,׳תירבעה הקיטסיצילבופב ויביריו ץיוורוה י״ש תודלותב היגוסמ םיקרפ ישאר — ״תוירבע״ה 

.174-155 ימע ,ם״שת ביבא־לת ,ןירבוג תירונ הכרע ,ילאונפ י״ש רכזל ףסאמ ,תירבעה תורפסה תרוקיבב 
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תימוקמ תירבע תוברת לש תושבגתההו החימצה 

ותמרע אלו וחתונ אל הלא ׳תודבוע׳ לבא ,ץראב שדחה בושייה לש ןושלה תודלותו תורפסה תודלות 

תניחבמ .תוברתה לש הןקיטוימסה — תוברתה עדמ לש תללוכ הייאר ךותמ הלא יפלכ הלא 

שרפתהל תוכירצ הלא תודבוע :תומיוסמ תודבוע ולגתנש קיפסמ הז ןיא ,תוברתה לש הקיטוימסה 

רשאכו ,הירואית השוריפ ׳תוסיפת לש תרגסמ׳ :ןכ לע רתי .העיצמ איהש תוסיפתה תרגסמב שדחמ 

׳תודבוע׳ לש ןמויק לע תורעשה םג אלא ׳תומייק תודבוע׳ל רבסה םתס וניא הנממ קלח ,הירואית שי 

רשפאש ,הלאה תורעשהה תא חסנל ןויסינ אוה רקוחה תדובע לש אופא בושח קלח .ולגתה םרטש 

לש תולבגמה תחא ירהש .(׳תוריבסמ תוזיתופיה׳ל דוגינב) ׳תומידקמ תוזיתופיה׳ ןהל אורקל 

תא םיליבגמה ,םייפיצפס תועוצקמ לש תרגסמב ולגתה ןהש קר אל איה ׳ולגתה׳ רבכש תודבועה 

־ךא תולבגומ ןהש םג אלא ,הב םיניינועמ םהש תואיצמה לש הרזג התואל קר םקוסיע םצעמ םמצע 

םתובישחש ,םירחא םיבר םימוחת שי ירהו .תודבוע שפחל ללכב ׳רתומ׳ םהבש םימוחת םתואל קרו 

שובלה רקחמ :לשמל)םהלש םיפנעכ וא םידסוממ תועוצקמכ ורכוה אל לבא ,תוברתה רקחמל הבר 

תועונת ,לוקה תוכיאו תויצאנוטניא וא :בוחר-רצח-תיב םיסחיה ,ובוציעו תיבה טוהיר ,םילכאמהו 

רתוי טרופמ ןויד רשפאתמ ,הז רמאמב גצומה ןויסינה תרגסמב םגש אופא יעבט .(דועו ,ףוגו םיידי 

תוינושל תויוליעפו תורפס ,ןושל :םיטסקט תועצמאב יוטיב ידיל האבה תוברתה לש הרזג התואב 

:תוברת לכב יזכרמ םוקמ — תספותו — הספת תאזה הרזגה ירהש ,הרקמ וניא הז ןיינע .תורחא 

הממ ךילשהל םוקמ שיש איה הנווכה אלא ,דבלב התוא קר רוקחנש הנווכה ןיא ןכ־יפ־לע־ףאו 

.םהב תניינעתמ תוברתה לש הקיטוימסהש ,םימוחתה ראש לע םג הילע דומלל לכונש 

?תוברתה לש הקיטוימזקה יבגל ׳תוברת׳ יהמ 

יפוא תולעב)תוינמיסה תויורשפאה לולכמ איה ׳תוברת׳ ,תוברתה לש הקיטוימסה לש טבמ־תדוקנמ 

תויצאוטיסה תא רצייל תורשפאמו (הכותב םיטרפה לשו) הרבחה לש היתושרל תודמועה ,(ןמיס לש 

ןניאש תויצאוטיס ןה ,תולבוקמו ןמצע לע תורזוח תויצאוטיס ןה) הב תולהנתמה תויתרושקתה 

,הליגרה ןושלב ללכ־ךרדב לבוקמה ןמ אופא הנוש חנומה לש הז ןבומ 2.(ןיידע תולבוקמ 

.׳ותוקחל יוארו טוקנל יאדכש תוגהנתהה לש קלחה׳ לש תועמשמב קר ׳תוברת׳ הלמב תשמתשמה 

האמב תשדוחמ הייחתל.הכז ךא ,קיתע עוצקמ והז .םינמיס תוכרעמ תרקוחה הנילפיצסידה איה הקיטוימס 2 
,לשמל)׳תיעבט■ ,תירמוח־אל וא תירמוח ,תושי לכ .םישישה תונש ףוסמ דחוימב יביסנטניא ןפואבו ,םירשעה 

ספתיהל הלוכי ,היפל ותוגהנתה תא ןווכמו עדימ הנממ קיפמ םדאהש ,(םירוזמר ,לשמל)׳תיעבט־אל׳ וא (םיננע 

הקיטוימסהש ,תויסיסב תויורידס המכ שי עדימ ןהמ קיפמ אוהש םדאה תא תופיקמה תועפותה לכ דוסיב .ךמיס׳כ 

,תישונאה הרבחב ורסמתהש םינמיס תוכרעמ ןיב ןילמוגה יסחי תא תולגל הקיטוימסה תפאוש ןכ .תולגל תשקבמ 

תמצוע ,םיידי תועונת ,הליכא־ילגרה תמועל הפש ,לשמל)׳םידרפנ םירבד׳כ תובורק םיתעל הרבח לכב תוספתנה 

־ילעב ןיב תרושקת־ינמיס םג לילכהל םוקמ שי ,םיאקיטוימסה ןמ קלח יבגל .(תורפסו הלכלכ ,םידגבו רובידה 

םזינאכימל עוציב תוארוה םיווהמה םיילמשח םיסלופמיא ןוגכ) תונוכמבו םימזינאגרואב םילאנגיס וליפאו ,םייח 

הקיטנאמסב דוסי יגשומ׳ ,ךיירנייו ׳א :האר הקיטוימסה לש דוסי יגשומ לע .הקיטוימקה םוחתב ,(ןנכותמ 
הדותמכ ,עדמכ הקיטוימסה׳ ,ץלפ ׳י :ןכו .412-401 ימע ,(1972) 4-3 ןוילג ,ג ,תורפסה ,׳הקיטוימסבו 
,קאיביס א״ת :האר הקיטוימסה לע תיגשומ־תירוטסיה הריקס .34-28 ימע ,(1977) 24 ,תורפסה ,׳המארגורפכו 

היפארגוילביב ףוריצב)ןכו .400-365 ימע ,(1972) 4-3 ןוילג ,ג ,תורפסה ,׳הדשה בצמ לע הריקס — הקיטוימס׳ 

תוברתה לש הקיטוימסב םירוביח לע .62-35 ימע ,(1977) 24 ,תורפסה ,׳תיטוימסה תכסמה׳ ,ל״נה :(רתויב תפקמ 
.5 הרעה ,ןלהל האר 
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 rap תימוקמ תירבע תוברת לש תושבגתההו החימצה 

האב איהש יפכ ,הרבחה לש תימצעה העדותהש תועפותה תא קר אופא ףקשמ ימוי־מויה חנומה 

האורו לבקל הנכומ ,(׳ימשר׳) ׳ינונאק׳ דמעמ הכותב תולבקמה תויגולואידיאב יוטיב ידיל 

תננובתמה ,תוברתה לש הקיטוימסה תניחבמ רבדה ןכ אל .תאזה הרבחה תא ׳תמאב׳ ׳תוגציימ׳כ 

דימת תומייקש הלגמ וז תוננובתה .׳ץוחבמ׳ אלא ,המצע לע הלש העדותה תניחבמ אל תוברתב 

וליפא וא ןהב ריכהל ללכ הנכומ הניא הרבחה לש תימצעה העדותהש דואמ תובר תועפות הרבחב 

תניחבמ ךרע־תורסחל וא תולטובמל ןתוא תכפוה הניא וז הרכה־יא ,ןכ־יפ־לע־ףא .ןמויקב תודוהל 

תושיג׳ רדגב םניא הלא םינוש הייאר־ינפוא .ימשרה ןבומב ׳תוברת׳ה לש וליפא תוחתפתההו םויקה 

תימצעה העדותה׳ ,רומאכ .לוכיבכ ׳תיעטומ השיג׳ תמועל ׳הנוכנ השיג׳ב ןאכ רבודמ ןיא :׳תובירי 

תויגולואידיאה תאו םיסרטניאה תא תפקשמ איהו תוברתה ךותב ׳השיג׳ איה ׳הרבחה לש תימשרה 

ךותב םיסרטניא תפקשמ הניא תוברתה לש הקיטוימסה ,תאז תמועל .הכותב םילעופש הלא לש 

הפוקת לכב תדדובמ תימשרה העדותהש הדבועה .תלעופ תוברתה ךיא ןיבהל הצור אלא ,תוברתה 

לעו רתויב ברה ׳ךרע׳ה לעבכ ו ת ו א קר האורו (תוליעפ לש תונוש תורזגמ בכרומה)דבלב דחא שוג 

ם יקו ח ה דחאכ התוארל רשפא אלא ןפוד תאצוי הניאש קר אל התוללכב הרבחה תא ׳ןייפאמ׳כ ןכ 

תוסנל וא וז תואיצממ םלעתהל םוקמ ןיאש יאדווב .תישונאה הרבחה תוגהנתה לש םייסיסבה 

המ לש רקחמה יכרוצל ,לבקל האיגש וז היהת לבא .׳תיעטומ׳ וז תוגהנתה וליאכ תוברתב ןנובתהל 

תנבה ךרוצל .הלוכ תיתוברתה ׳תואיצמה׳ תא תפקשמכ תימשרה העדותה תא ,תוברתב שחרתמש 

,תירוטסיה־א הנבה סופתל תורשפא ללכ ןיא תיטוימס הניחבמו) ירוטסיהה דמימב תוברתה 

םע דדומתהל תרשפאמ הניא תאזכ השיג ,ירקחמ עוצקמ לש תרגסמב (!תוברתה לש ,הרואכל 

שוגה תא קר קודבלו רוקחל םיצור ונייה וליפא ,ירהש .ןמזה דמימ ךותב םירצונה תודבועו םיכילהת 

(׳םייגולודותימ םיכרצל׳ רמול לבוקמש ומכ)וניניע תא םימצוע ונייה וליפאו תוברתה לש ׳ימשר׳ה 

,וזמ וז תונוש תויצפוא (׳הינורכניס׳ב) תחא הנועבו תעב שי הרבח לכבש הדבועה ןמ םימלעתמו 

ןקתל ונתוא תצלאמו (׳הינורכאיד׳ב)ןמזה ףצרב יונישה תדבוע האב התיה ,תורחתמ ףא וא תורתוס 

תישונאה הרבחב תויטוימס תועפות לש הרדס לככ םייוניש םישחרתמש הדבועה .וניגשומ תא 

המ תולגלו הלאה םייונישל רוקמה תא שפחל תבייחמ (התוגהנתה־יכרדבו הנושלב ,הרבחה הנבמב) 

האמב תוברתה לש הקיטוימסה יצולחל רבכ הליג הזכ שופיח .םתוא םיביתכמה םיקוחה םה 

הב שיש ,תיטאטס תכרעמ ןימכ תוינמיסה תויצפואה לולכמ תא סופתל רשפא־יאש םירשעה 

וא)ירקמ ןפואב םייקתהל הלדח ףא וא עתפל הנתשמה ,הקצומו האופק תחא תויקוח הרואכל 

אוה לולכמהש חינהל וצלאנ םה .תכרעמה ךותב שחרתמש המ םע רשק ילב רמולכ ,(׳ירותסימ׳ 

,(׳הינורכאיד׳ה)ןמזה ףצרב םויקה לע קר אל תוימאניד גשומה תא ליחהל אופא ךירצו ימאניד 

האצותכ ךיא ריבסהל תורשפאה החתפנ ךכ .(׳הינורכניס׳ה)ומצע ןמזה ותואב שחרתמה לע םג אלא 

תויצפוא תולוכי ,תורחתמ (תויצפוא לש תורדס ,רתוי ןוכנ) תויצפוא ליכמ לולכמהש הדבועה ןמ 

רתוי לודג ףקיהב ןנובתהל יר ש פ א קר אל השענ ךכ .ןמוקמב אובלו תורחא תויצפוא קוחדל תודחא 

׳הרוטקורטס׳הו ׳תכרעמ׳ה תסיפת ,תיטאטסה השיגה יפל .יחרכה םג אלא ,תוינמיס תועפות לש 

םויקב הרכהה ,תאז תמועל .׳תוינגומוה׳ו ׳תוירוטסיה־א׳ ,׳תויטאטס׳ לש םיגשומב בושחל תבייחמ 

תונבל תורשפאה החתפנ ךכו ,׳תוינגורטה׳ םע ׳הרוטקורטס׳ בשייל הרשפא תכרעמה לש ימאנידה 

לש טשפומה לדומה רשאמ בורקמ רתוי ׳תואיצמ׳ב לפטל לגוסמ היהיש ,ירואיתו יטרואית לדומ 
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תורשפא שיש ,סחיב תורחואמ תויוברת לע קר הלח הניא וז ךרד 3.יטאטסה ׳םזילארוטקורטס׳ה 

וליפא ,תוקיתע תופוקת לע םג הלח איה .יטוימסה רקחמל םישורדה םיבר םינותנ ןהילע תולגל 

׳יסאלק׳ה ירוטסיהה רקחמבש ,(דכאו םירצמ ,רמוש תוברת ןוגב)ונל תועודיה רתויב תוקיתעה 

דימת אל ,תושדחכ תוקיתע תופוקת יבגל .םיידדצ־דחו םיאופק ,םייטאטס םייומיד ןהיבגל וגצוה 

ןתוא ראתל רשפא־יא וא רשפא םא עירכמה אוה ומצעלשכ ׳תויארה רמוח׳ לש ׳ותואצמיה׳ 

המיאתמ הירואית תונבל תיעדמה תלוכיה אלא ,ינגורטהה ןייפוא לכ לע תוימאניד תוכרעמכ 

םירקמב םג ,דבלב תועודיה תודבועה תא קר וליפאו ,תודבועה תא שרפל היהי רשפא התועצמאבש 

.תמצמוצמ ןתומכש 
האמב םדאה־יעדמ לש תונושה תונילפיצסידב תחא־תבב השבגתה אל תוברתה לש וז הסיפת 

־רסחו לפרועמכ ספתנ אוהש ינפמ ,ללכב ׳תוברתה׳ גשוממ תוגייתסה ףא התיה ,ןכ לע רתי .םירשעה 

.(Geistesgeschichte)׳חורה תודלות׳ לש םילשכה־תואלמ תוטישהו תוסגה תוללכהה עקר לע ןבומ 

ולפיטש ,תורגתסמ תונילפיצסיד וחתפתה ,תרוקיבה ינפב תודמועה תוירואית תונבל ידכ ,ךכיפל 

,תוחתפתהה התיה תאזכ .ללכב ׳תוברת׳ה לא וא תידדה הקיז תומייקמכ אל תויפיצפס תועפותב 

,םיטשפומ םילדומ וחתיפ ןה .(תורפסה תרות) הקיטאופבו תונשלבב ,םירשעה האמה תישארמ 

םגו ןושלה םג .תוינגורטהה גשומו תונתשהה גשומ ,ירוטסיהה דמימה םהמ ואצוהש ,םימצמצמ 

תונש ףוס תארקל קר .׳תורוגס תוכרעמ׳כ תויונבה ,׳תויאמצע תויושי׳ ויה וליאכ וספתנ תורפסה 

םילדומ ועצוהו הרוגסה תכרעמה תסיפת דגנ הפירח תרוקיב חתפתהל הליחתה םירשעה 

תויצפואה לולכמ תא תוארל ףידעש ןוויכמש ,הבשחמה החתפתה הלא םילדומב .םייביטאנרטלא 

ובכרה תא הדמתהב הנשמה :רמולכ ,ימאניד לולכמכ — ויהיש המ ויתולובג ויהיו — תויטוימסה 

ךכ ידי־לע םינתשמ םה .לולכמה תולובג םג םינתשמ חרכהב ,תויצקנופ לש תדמתמ הזוזת םייקמו 

וילא תוכייש ויהש תועפות :וילא ךייתשהל תוליחתמ ןכל־םדוק וילא תוכייש ויה אלש תועפותש 

רשק אקווד תורושק ׳תויאמצע תויושי׳כ תוארל היה לבוקמש המש ,ןאכמ .רחא לולכמל תורבוע 

ןתוא תוארל היה רשפא ,׳תורוגס תוכרעמ׳כ ןתוא סופתל םוקמב .וז םע וז תוידדה תוינתה לש 

םזילארוטקורטסה׳ לש תולוכסאה יבגלש גשומ) ׳תוחותפ תוכרעמ׳ יפילחתה גשומה תועצמאב 

אל רשפאמ אוה ?׳החותפה תכרעמה׳ גשומ לש ונורתי המ .(תימינפ הריתס ,ונדועו ,היה ׳יטאטסה 

השיגל דוגינב .םירשעה האמה לש םדאה יעדמב יזכרמה םרזה אוה (׳םזילאנויצקנופ׳ה וא)׳םזילארוטקורטס׳ה 3 

תולגל םזילארוטקורטסה ףאש ,ךנוימו תודבוע ףוסיא׳ םע יעדמ רקחמ התהיזש ,ט״יה האמה לש תיטסיביטיתפה 

,ךכ םשל .עדמ לכ לש תונכסחה לאידיא תא ךכב גישהלו ׳תועפותה [יוביר] תא םירציימה םיקוחה [טעמ]׳ תא 

תועפותה תא תוארל םזילארוטקורטסה עיצמ ,םיירמוח רכיה־ינמיס יפ־לע תוקלחנה תועפות לש הרדס םוקמב 

תונשלבב ויה םזילארוטקורטסה לש םינושארה ויגשיה .תוכרעמ :רמולכ ,(׳תויצקנופ׳) םיסחי לש םילולכמב 
לש חתפמה יגשומ םג השעמל וחמצ ,הלאה תועוצקמה ינשב םישדחה םיגשומה תוחתפתה םע .תורפסה עדמבו 

דחא ןז קר — רעצה הברמל — ץראב ׳םסרפתה׳ ףאו ,ברעמב טשפתה תוירוטסיה תוביסמ .תינרדומה הקיטוימ?ה 

לש הירואיתה לע התדובע תא התנבש הלוכסא — ׳הבנ׳ז תלוכסא׳ לש תרוסמה ןמ עבונה ,׳םזילארוטקורטס׳ לש 

אל (׳יתפרצה םזילארוטקורטסה׳ ןוגכ ,ויכישממו) הבנ׳ז חסונ םזילארוטקורטסה .תונשלבה םוחתב ריסוס הד 

,׳הירוטסיהל ץוחמ םויק׳ םעו ׳תויטאטס׳ םע ׳הינורכניס■ ההיז ןכ לעו ,׳ןמזב תכרעמה םויק׳ב ןיינעתה 
ידי־לע הלבקתה אל ׳אופק׳ םזילארוטקורטס לש וז הסיפת .׳תכרעמל ץוחמ׳ ךא ,׳הירוטסיה׳ םע — ׳הינורכאיד׳ו 

םואבנכיא ,בונאיניט ידי־לע חתופ יביטאנרטלא לדומ .םיכ׳צה םיטסילארוטקורטסהו םיסורה םיטסילאמרופה 

תא אופא האורהו ,׳ןמזל ץוחמ׳ אלו ׳ןמזב תכרעמ׳ לע הירואית חתפל הסנמה ,׳ימאניד׳ לדומ והז :ןוסבוקאיו 

תונשב רבכ יטאטסה םזילארוטקורטסה תא תופירחב רקיב ןוסבוקאי .קוליסל ןתינ יתלבכ ׳ירוטסיהה דמימה׳ 
.םירשעה 
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תוכרעמה ןיב םיסחיה תא םג אלא ,(תנבותמ לולכמ :רמולכ)תכרעמכ תוינגורטה תועפות תוארל קר 

ולחה ךכ .׳ץוחבמ׳ וא ׳רשק אלל׳ ,׳תוירקמ׳ לש םיגשומב אלו תויצקנופ יסחי לש םיגשומב 

שיש הדבועה םגו תינורכניס הדוקנ לכב םילולכמה ןיב ןילמוגה־יסחיב םיטלושה םיקוחה ףשחיהל 

אוהש קלח לכל םג ומכ) הלאה םילולכמה לכל תופתושמה ,תויסיסב (תויורידס) תויויקוח טעמ אל 

,הנבה ךות ,ןבומכ ,תאז לכ .(ולוכ לעה־לולכמלו ,היהתש המ ולוביג תטיש היהתו ,לולכמ לכ לש 

תחא שארמ הנותנ הרדס איהש הזיא לע לוחל םילוכי םניא רבכ ׳תכרעמ׳ו ׳לולכמ׳ םיגשומהש 

תועפות לע רמולכ ,ם י ס ח י לש הרדס לע קר אלא ,םיעובק םיביכרמ ,הרואכל ,הל שיש ,דימתלו 

החתפתה ךכ .(תויצקנופ)םיסחי ןהיניב םימייקש ןועטל (תירקחמ הניחבמ יאדכש וא)תורשפא שיש 

תלועפמ אצוי לעופכ הגצוה ןהב תונתשהה .ירוטסיהה דמימב ןושלהו תורפסה לש השדח הייאר 

תטלשה תויקוחה ידי־לע םיתסוומו םיטלשנה םיסחי ,תורחא תועפות ןיבל ןניב ןילמוגה יסחי 

־לע הנתומ םג ,׳ימונורטה׳ ,׳ברועמ׳ םגו ,׳ימונוטוא׳ ,׳ומצעל׳ רבד םג לולכמ לכ ספתנ ךכ .ןכותב 

.םתוא הנתמ םגו םירחא םילולכמ ידי 

םע דדומתהל ליחתהל תוברתה לש הקיטוימסה יצולח ולכי ךיאו עודמ הריבסמ וז השדח הסיפת 

־אלה׳ תוברתה ,יונישה לש םזינאכמה ,הרבחהו ןושלה ,תורפסה ןיב ןילמוגה יסחי ןוגכ תויעב 

־אל תומרונ ,ןושל ךות לא ןושל) התלוז ךות לא תחא םינמיס תכרעמ לש תוצחליהה ,׳תימשר 

םיידי תועונת ןוגכ) םיינושל־הךפ םיראוטרפרו םידגב ,(ךפהלו תוינושל תומרונ ךות לא תוינושל 

,םינוט ,םילילצ)תוילילצו תוילוק תועפות ,([הקימסקורפ] םיישיא־ןיב םיקחרמו ףוג תודמע ,ףוגו 

ךכ ונדועו ,םיגשומה חותיפ רדס היה ,יגולודותימה רושימב 4.המודכו (היצאנוטניאו לוק יהבג 

,׳םידגב׳ ,יתורפס׳ ,׳ןושל׳ ,לשמל)יפיצפס לולכמ־תת בשחנש המב תוננובתה הליחת ,הבר הדימב 

׳םלשה׳ לא — ףוסבלו ,׳םילבוג׳ וא ׳םינכש׳כ םראתל רשפאש םילולכמ רבע לא ונממ ,(׳טוהיר׳ 

,׳תוברת׳ה לש תללוכ הקיטוימס לש היגולודותימ חתפתהל הליחתה ינש בלשב קר .(׳לעה־לולכמ׳) 

התשענ םרטש יפ־לע־ףא .׳תוברת׳ב םירביאכ םייפיצפסה םילולכמה תא קודבלו בושל תרשפאמה 

אוה ,השענו ךלוהש המ םגו הז םוחתב השענש המ ,אצומה־תודוקנ יתש ןיב תקפסמ היצארגטניא 

,ללכב ׳תוברת׳ה םוחתב עיצהל תוסנל תורשפא תנתונה ,תקפסמ המארגורפ לש טוטרש רדגב רבכ 

דחא דצמ :רמולכ .תחאכ תומייקמו תוירבסה ,תוזיתופיה לש הרוש ,טרפב תיפיצפס ׳תוברת׳ לכבו 

תוחנה — רחא דצמו :ןמויק תא םיחינמש תועפותה לש ׳םיקוח׳ ,ריבסהל תושקבמה תוללכה 

ויה יקסבו״חאקומ ןאי ,ןיטכאב ליאכימ ,בינישולוו ןיטנלאו ,בויריסאגוב רטויפ ,ןוסבוקאי ןאמור ,בונאיניט ירוי 4 

,םהיתודובעמ המכ ומגרות הנורחאב .יטוימס רקחמל םג אלא השדח תיטוימס הירואיתל קר אל דוסיה יחינמ ןיב 

:הארקמב האר ,ןוסבוקאיו בונאיניט לש םירוביח .תינמרגלו תיתפרצל ,תילגנאל ,םישולשה תונשב ושענש 
 1971 .L. Matejka 81 K. Pomorska (ed.), Readings in Russian Poetics, Camb. Mass ; הארקמב ןכו:
 1969 J. Striedter, Texte der Russischen Formalisten, I, München. לע) בויריטאגוב לש תודחא תודובע

Semiotics of :ךותב ילגנא םוגרתב ועיפוה (םייטוימס תודסומכ םידגבה לעו יממעה ןורטאיתה לע ,םעה ריש 
 1976 .Art—Prague School Contributions, eds. L. Matejka 8c I.R. Titunik, Camb. Mass. תסמ הארו
תרכזנה הארקמב .12-1 ימע ,(1977) 25 ,תורפסה ,׳גארפ תלוכסא לש הקיטוימסה׳ :הקייטאמ לש תניוצמה אובמה 

לש ורפס .(9-3 ימע) ׳Art as Semiotic Fact' ,1934 תנשמ יקסבו׳חאקומ לש יסאלקה ורוביח םג עיפומ 
V.N. Voloshinov, Marxism and the Philosophy of :1973־ב קר תילגנאב עיפוה 1929־מ בונישולוו 
 Language, New York ä London. תוברת׳ ,הכומנה תוברתהו ההובגה תוברתה לע ןיטכאב לש ותדובע
M. Kakhun,RabelaisandHis World,:(׳ץצוקמ׳ םשב)ילגנא םוגרתבו ,1965־ב קר תיסורב עיפוה ,׳לבנרקה 

 1971 .Camb. Mass
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תוסנל העשה אופא העיגה .רקחמב ןתקידבו תושדח תולאש תגצה ללכב תורשפאמה ,תויפיצפס 

השדח ׳תירבע׳ תוברת ,תונורקע הזיא יפ־לעו ןפוא הזיאב ,החמצ ךיא הלאשה םע םג דדומתהלו 

5.לארשי־ץראב 

1948-1882 ,לארשי־ץראב תירבעה תוברתה לש תושבגתההו החימצה 

לש תיביסנטניא תושחרתה התיה לארשי־ץראב השדחה תידוהיה תובשייתהה לש םינשה האמב 

הגשוהש םעפ לכב יכ הארנ .הנבמבו המקוהש הרבחה יפואב הלודג תוליזנל המרגש תועפות 

שדח לג עיגה ,היתונוכתו יפארגומידה הבברה ,הלש הנבמה תניחבמ הרבחה לש תובצייתה הרואכל 

־לג לש עוריאה ינפל ןיב ,הלש תובצייתה לכש ךכ ,תכרעמה לש שדחמ תונבתל ומרגש םישנא לש 

תמקה תנש תארקלש בושחל לבוקמ ןכ־יפ־לע־ףא .סחיב תינמז התיה ,וירחאל ןיבו שדח הריגה 

העדותהו יתוברתה היפוא הניחבמ יסחי שבוגמ יפוא תלעב הרבח ץראב התיה ,1948 ,הנידמה 

תוילכלכה ,תויתרבחה תויוליעפה לש רכינ קלחב םישבוגמ תודסומ תלעב ,הלש תימצעה 

השדח הלודג הייסולכוא לש תיביסאמה הריגההו הנידמה תמקה םע דבב־דב לבא .תויטילופהו 

. 1948 תארקל ,תיקלח בצייתה וא ,םתחנ וליאכ המדנש ,שדחמ תונכת לש ךילהת ותוא חתפנ ,ץראל 

לובגכ ךרעב םישימחה תונש עצמא דע םיעבראה תונש ףוס תא הדובע תזיתופיהכ לבקל אופא יאדכ 

המ תא ראתל החלצהה תדימ .לארשי־ץראב תירבעה תוברתה תודלותב הפוקת םתוחה יזופיד 

השדחה תובשייתהה תליחתמ חתפתהש המ לש רואית חותיפב היולת םויה דעו זאמ ץראב חתפתהש 

הדיחיכ ,קוה־דא תוחפל ,שמשל לכויש ידכ בכרומ ידו רכינ יד ןמז־קרפ ,הנידמה תמקהל דעו 
.וננויד לש יזכרמה אשונה אופא היהת וז הדיחי .המצעל וליאכ תירוטסיה 

ןמזב תרחא הריגה לכמ ,תיעיברה היילעה דע תוחפל ,תונושארה תוילעב הצרא הריגהה הנוש המב 

םירקחמ ךותמ םיעדוי ונא ?הנידמה םוק רחאל הצרא הריגהה תוברל ,ונל תרכומה שדחה 

:תעה־בתכ לש תדחוימה תרבוחה :ןכו ,4 הרעה ,ליעל םירכזנה םירוביחה האר תוברתה לש הקיטוימסה לע 5 
 1/3 .Semiotica, XXVII (1979), no ; ןכו:,R. Barthes,Systene de la mode, Paris 1967; I. Even-Zohar
 On Systemic Universals in Cultural History', Papers in Historical Poetics, Tel Aviv 1978, pp.'
 39-44; Ju. Lotman (ed.) Stat'i po tipologii kul'tury, I, Tartu 1970; idem, 'Culture and
 Information', Disposition, I (1976), no. 3, pp. 213-215; idem, 'Un modele dynamique du Systeme
 semiotique', Travaux sur /es systemes de signes—Ecole de Tartu, Bruxelles, pp. 77-93; idem 8l B.
 ;211-232 .Uspenskij, 'On the Semiotic Mechanism of Culture', New Literary History, IX, no. 2, pp
 Ju. Lotman, B. A. Uspenskij et al., 'Theses on the Semiotic Study of Cultures', The Tell-Tale
 Sign — A Survey of Semiotics, ed. Th. A. Sebeok, Lisse 1975, pp. 57-84; I. Portis Winner <fe
 T. G. Winner, 'The Semiotics of Cultural Texts', Semiotica, XVIII (1976), no. 2, pp. 10 I T 56; C.
 Prevignano, "Una tradizione scientifica slava tra lingustica e culturologia', La semiotica neipaesi
 slavi, ed. C. Prevignano, Milano 1979, pp. 23-99; C. Segre, 'Cultura esistemi di modelizzazione',
 ,Semiotica, storia e cultura, Padova 1977, pp. 7-24; H. Baran (ed.), Semiotics and Structuralism
 1976 New York (לש תוברתב תוילארטאיתו ןורטאית׳ :ןמטול ירוי לש םיקירבמה וירמאמ םיעיפומ וז הארקמב
תייעב לעו — יאנידמכו טאמולפידכ טילשה תוגהנתה יבגל תומרונה תונתשה לע —׳19־ה האמה תישאר 

J. Van der Eng 81 M. Grygar (eds.), Structure of Texts and ;(תיטוימס היגולורוטלוקו תוינאידיורפה 
 Semiotics of Culture, The Hague; B. A. Uspenskij, 'Historia sub specie SemioticaSemiotics and
 in ׳s,׳Structuralism, op. cit., pp. 64-75; S. Zotkiewski, 'Sociologie dc la culture et semiotique', £s,kh
 Semiotics, eds. J. Kristeva et al., The Hague 1971, pp. 120-136;idem,'Deprincipesdeclassement

 1-18 .des textes de culture', Semiotica, VII (1973), no. 1, pp
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תימוקמ תירבע תוברת לש תושבגתההו החימצה 

יתש ןיב תיתוברתה ןתוגהנתהב תוענ םירגהמ תוצובקש ,הריגה לע םייגולויצוסו םייגולופורתנא 

־ץרא תוברת תא ץמאל ןוצרה ןיבל דחא דצמ ןהלש אצומה־תוברת תא רמשל ןוצרה ןיב :תויצפוא 

תודלותב הפוקת לכ יבגל ,רבד לש ופוסב עירכמ םימרוג לש ידמל בכרומ םזינאכמ .רחא דצמ דעיה 

תמועל דעיה־ץרא לע תויכרע תוימדת ,לשמל .העונתה תייטנ היהת המ ,הלאה םירגהמה תוצובק 

הפוריאמ םירגהמה ,המגודל .וז העונת לש ןוויכה תעיבקב בושח םרוג תויהל תולוכי אצומה־ץרא 

םלועב םהייחב שדח ףד חותפל הווקתב םהיתוצרא תא ובזע ט״יה האמה יהלשב תירבה־תוצראל 

תרמהל םיפחד הדדוע וז השיג .הכרעב טיעמהל ןיאש תיביטסגוס המצוע ול התיהש יוניכ ,׳שדח׳ה 

םלועב הנוש הארנש המ לכ יפלכ לוטיבו לוזלז לש סחי הדילוה ףא תובורק םיתעלו ,׳שדח׳ב ׳ןשי׳ה 

הרבחב ןימז יפילחת יתוברת ראוטרפר היה רבכ ,שממתהל הז ףחד שקיבשכ .׳שדח׳ל סחיב ׳ןשי׳ה 

םג םישכרנה םיביכרהש תאזכ הדימב ותוא שוכרל ךיא התיה םירגהמה לש היעבה .דעיה־ץרא לש 

שחרתה תמאב המ .שכורה לש ותביבס ינב לצא (׳םירז־אל׳ :רמולכ) םייטנתואכ הרכה ולבקי 

לש המויק םצע תא שיגדהל קר אוה בושחש המ :ונניינעמ עגרכ וניא הלאכ השיכר יכילהתב 

,הצרא תוילעה לש הרקמב ,תאז תמועל .םיפילחת לש םלש לולכמ רמולכ ,תיפילחת תכרעמ 

תא ץמאל הטלחהל ליבוהל הלוכי התיה אל ,הקלח וא הלוכ ,אצומה־תוברת תא חונזל הטלחה 

התיה יכ ףא ,הביטאנרטלא שמשל סוטאטס תלעב התיה אל תאזכ תוברתש ינפמ ,דעיה־ץרא תוברת 

,אצומה־תוברתל תיפילחת תכרעמ דימעהל ידכ .הנממ םימיוסמ םיביכר ץמאל תונוכנ תויהל הלוכי 

.התוא ׳איצמהל׳ ,רוציל אופא היה ךירצ ,הפוריא־חרזמ לש תידוהיה תוברתה 

לש תעדומהו תנווכמה הלועפה ,רמולכ :תידוהיה הריגהב לדבהה רקיע אופא ץוענ וז הדוקנב 

לש ושוריפ ןיא .םירחא םיביכרב ץראל םמע ואיבהש תוברתה ןמ םיביכר רימהל םירגהמה תוצובק 

שופיח לש וז הלועפב םיחנמה תונורקעה ןיב האלמ היצאלרוק אוצמל היהי רשפא םנמאש רבד 

תונורקעהש קפס ןיא לבא .תירוטסיהה תואיצמב רבד לש ופוסב שחרתהש המ ןיבו םיפילחת 

היצקלסה יבגל ןהו םיירשפא םיביכר לש תנווכמה היצקלסה תלועפ יבגל ןה ועירכה םיחנמה 

לש עובקהו ליגרה םזינאכמה חוכמ תיתוברתה תכרעמה ךות לא וצחלנש םיביכר לש דבעידב 
.תאזכ תכרעמ 

היצאביטומה תא ןה רבד לש ורקיעב וקפיסש ןה הלש תויגולואידיאה־תתו תינויצה היגולואידיאה 

תוברת תריצי ,רמולכ ,תרכזנה תיתוברתה הלועפה לש תונורקעה תא ןהו לארשי־ץראל רגהל 

תופוקתה לכב הווש התיה התמצועש וא וז הלועפב תודיחא התיהש רבד לש ושוריפ ןיא .תיפילחת 

הלגי דומצ ירוטסיה חותינ .םקלחב וליפא וא םאולמב היתונורקע תא ולביק םמצע םירגהמהש וא 

טבמב לבא .הנממ םיקלח לא וא הילא סחיב םינושה ןמזה־יקרפב תונושה תודונתה תא תואדווב 

ידוהי םע תריצי׳ היה הב ךילומה ןורקעהש עובקל רשפא הלוכ הפוקתל ,םכסמו יטאמכס ,רוחאל 

לע היה ,שדחה םלועל הריגהה לש הרקמב ומכ ,שגדה רשאכ ,׳לארשי־ץראב שדח ידוהי םדאו שדח 

6.׳שדח׳ גשומה 

ןמטוג םוחנל ׳םיזגראה תמולעת וא לודגה שפוחה׳ב ישמש לש ויפמ רסמנ אוהש יפכ ,וז הסיפתל ינייפוא עטק הנה 6 

ףוס ,המל :בשחליתלחתה הינאב יתבשישמ׳ :(ידבוע סעיב תודחא תורודהמב — ךכ־רחא ;׳םידליל רבד׳ב 1937) 

לכה הב ליחתהלו םולכ הב ןיאש ץראל אובל ינא הצורש םושמ :ימצעל יתינעו ?לארשי־ץראל עסונ ינא ,ףוס 

שיש םוקמל ןכתא יתאבה הנה !םילגר — :יתרמאו תאזה המדאה לע תוכרודה ילגר לא יתטבה [...] שדחמ 
.(51 ימע ,1968 ביבא־לת)׳שדחמ לכה וב ליחתהל 
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לש תוברתב םיבר םיביכר לע תרוקיבל הבר הדימב הלשב התיה ט׳׳יה האמה ףוסב תינחורה עקרקה 

לש תורעתהה תלחתה ,הלכשהה תעונת תלועפ לש הנש םישישכ .הפוריא־חרזמב ידוהיה םעה 

הלא לכ — םיינוריעה םיזכרמב תצאומה תוללובתהה ,תוימוקמה תוינכפהמה תועונתב םידוהיה 

רטפיהל שיש ,תילילש ,תעקוש תוברתכ הספתנ הפוריא־חרזמב תידוהיה תוברתה :םהלש תא ושע 

,ךויצ־תביח׳ ישנא :ירמגל הנממ ץלחיהל ופאש םיללובתמה .היביכרמ םיברמ רשפאש המכ דע 

תוברתה ןמ ץלחיהל ךרדה תא ואר ,׳הלכשה׳ה לש םלועה־תסיפת תא וכישמהש ,םינויצה ךכ־רחאו 

חורב ספתנש םויק ,׳הצראב תירבעה המואה׳ לש ׳יטנתוא׳ו ׳רוהט׳ םויקל ׳הרזח׳ ידי־לע תידוהיה 

םגו הלא םג .׳המואה תוינומדק׳ לע תירבעהו תיללכה תיטנאמורה תורפסה לש םיפיטואיריטסה 

םידוהי־אלל ויהש םיילילשה םיפיטואיריטסהמ םיבר ,םמלוע־תס־׳פתב ועימטהו ,םהל וצמיא הלא 

־אל ,הדובע־ישנא אל ,םיפוקז־אל ,םירשי־אל ,םישלח ,םישרוש־ירסח ,םישולת :ןוגכ)םידוהיה לע 

— תואלקחל רקיעב)׳םייפכ־תדובע׳ל רבעמה .(עבט יבהוא אל ,הייתשו הליכא יבהוא אל ,םינוסח 

,היוזבה תולגה ןושל ,הנשיה ןושלה תפלחה ,קשנב שומישהו תימצעה הנגהה ,(׳המדא־תדובע׳ 

הרבהה ץומיא ,תירבע — (׳הקיתעה׳ו ׳תיתימאה׳ םג תחא הנועבו תעבו)השדח רוביד־ןושלב ,שידיי 

,םירחאב םיידוהיה םידגבה תפלחה ,תירבעב שומישה ךרוצל תיזנכשאה אלו אקווד תידרפסה 

ישנא לצאו הנושארה היילעה ינבמ קלח לצא ,לשמל) תיסקר׳צה־תיאודבה תשובלתה תוברל 

שומימ ירפ ויה הלא לכ — םיירבע תומשב םייזעולה החפשמה־תומש תפלחה ,(׳רמושה׳ 

תירבעה תא גיהנהל הערכההש שיגדהל שי .׳יתולגה ידוהיה׳ תמועל ׳שדחה ירבעה׳ היציזופואה 

תירבעה תריציב ופתתשהש םייזכרמ םישיא לע וליפא לבוקמו םכסומ רבד התיה אל תרבודמ ןושלכ 

התיה :ךפיהל וליפא) הנושארה היילעה ינב ןיב תושפנ ידימ ןפואב הל התנק אל םגו השדחה 

תמצמוצמ התיה תירבעה לש תישעמה העידיה םגו תובשומב תירבעה הפשל הרוכב ןתמל תודגנתה 

םיידרפס םיגוחש הדבועה ידי־לע תקמונמ תויהל הלוכי הניא תידרפסה הרבהה תגהנה םג 7.(ידמל 

וא ,תירבעה ינפל ׳ח״יכ׳ רפסה־תיב תא חתפ רכב םיסינש ךכב וא ,תרבודמ תירבעב וכמת םילשוריב 

קספש יתפרצ םילוח־תיבב רמוכ לש וטופישמ הרואכל ענכתשה הדוהיךב רזעילאש ךכב וליפא 

תא הגציי תירבעהש היה תוערכהה יתשב בושחה .(׳תיזגוטרופה׳) תידרפסה הייגהה לש התבוטל 

השעמל וצלאנ הבשומב המיקהל וצרש םירומה :תירבע היסנמיג תמקהל ןויצל־ןושאר הבשומב תודגנתה התיה 7 

תירבעה לע רבדל השקש תוארמ הפוקתה ןמ תוברה תויודעה .ופיב רבד לש ופוסב המקוה היסנמיגהו ,התוא בוזעל 

לש הבר הדימ ללכב תירבעל סחיב התיהו ,תיקלחו היוקל התיה הפשב הטילשה :תובשומה ינב ןיב שממ היח הפשכ 

[1893] ג״נרת ,יינש רמאמיב)ילארשי ץראמ תמא׳ב םעה־דחא לש ותודע הז ןיינעב העודי .םייתפש־סמ םולשת 

םיאטבמו םילמ ןורסחמ ,דחי םידימלתהו םירומה םנושלב ומגמגי ךיא ,וינזאב עמושה לבא [...]׳ :רמוא אוה 

בורק ןובשחו־ןיד רסומה ,גרבשריה לאומש םהרבא .<גל ימע ,ז׳׳שת ביבא־לת ,םעה דחא יבתכ לכ ׳[...] [םייוטיב] 

[ןויצל] ןושאר תוריעצו יריעצ בבלל רתוי הבורק זיראפ• :רמוא םעה־דחא לש ורמאמ ירחא הנש םירשעל 
הלא םגו ,תירבעה הפשה תא ועדי רשא טעמו ,תיתפרצה הפשה איה רתויב םהיפב הרוגשה הפשה :םילשורימ 

:תשדוחמ הספדה :ע״רת הנליו ,חרזמה ץראב ,גרבשריה ש״א) ׳טעמ הב טפטפל קר םיעדוי תירבע םיעדויה 
:םיטסיזנמיגה תפש לע רפסמה רמוא ,׳הלחתהמ׳ ,רנרב םייח ףסוי לש ורופיסב .(190 ימע ,ז״לשת םילשורי 
יהוז .תמגמגמ איה :תרבוד הניא איה לבא ,רפסה תיבב תררושה הפשה ,תירבע תרבוד איה רתיבא לש אירבחה׳ 

םימודה ,תורבה ילוצלצ וזיא תינכימ םהיפמ םיאצוי .ללכ ןושל ילב םיריעצ ,טעמכ םימלא םיריעצ לש אירבח 

םע ףורצב וא דבלב הב ,הב םישמתשמ ,התוא םיעדויש ,תירבע הלמ .םעט ילב ,רשק ילב לבא ,השדחה תירבעל 

...תוחתפתה ליבשב ...תוחתפתה .םלש [טפשמ] רמאמ םוש םיעוטקה םיטפשמה ןמ תונבל ילבמ לבא ,הלמ דוע 

.(259 ימע ,ז״צרת ביבא־לת ,ה .רנרב ח״י יבתכ לכ) ׳...תוחתפתהה ליחתהש ןמזה ...תוחתפתה היה אל 
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יםקרך שובלב ץיבונזח הק״ויאמ 

.׳ןשיילו ׳תולג׳ל דוגינכ רמולכ ,׳תויזנכשא׳ל דוגינה תא הגציי תידרפסה הרבההשו שידייל דוגינה 

.׳ןוכנה אטבמה׳ לע ינדמל וא ינורקע חוכיו אוהש הזיא רשאמ קזח רתוי הברה םרוג התיה וז תויכרע 

םושל העירפה אל וז הרכה לבא ,׳הנוכנה׳ל תיראצה היסורב רבכ הבשחנ תידרפסה הרבהה ,ירהש 

.אקווד תיזנכשאה הרבהב בותכל ,ללכב דעו יקסנולש רודל דעו קילאיבמ ,ירבע ררושמ 

לש היצקלסה םוחתב תוערכה לש הרושב ידימ ןפואב אופא הכורכ התיה שדחה בושייה תמקה 

וב עירכהל יחרכהש ןיינעל היצקלסה תא הכפה הז לעפמב תברועמ התיהש היגולואידיאהו ,תוברתה 

תכרעמ לש םידחא םיטלוב םיביכר תוחפל גישהל ךרוצ היה תחא־תבב .תושרופמ תוטלחהב 

,שממ תושדח אלא ,תויפילחת קר אל הז ללכבו) תושדח תויצקנופ לש לולכמ רמולכ ,תיפילחת 

,םינש לש חווט ינפ־לע תוננובתהב תוחפל ,תוארל אופא רשפא .(םישדחה םייחה יאנתמ ובייחתהש 

דומעל ולכויש םיצוחנה םיביכרה תא קפסל ידכ ,םייוסינ לש תכשוממ הרדס ץראב הכרענ וליאכ 

םיביכרה לש םרוקמ אל ,ךכיפל .(׳ןשי ידוהי׳-׳שדח ירבע׳) תיתוברתה היציזופואה לש תועיבתב 

םאתהב הלאה תושדחה תויצקנופה תא אלמל םתלוכי אלא ,אל וא וצמואי םא עירכהש אוה 

,(םיסוס לע ׳היזטנפ׳)םינפ־תלבק יסקט ,הנבל הניבגו תיז־ןמש ,םיקורי םיתיז .תרכזנה היציזופואל 

יסאלקה רואיתה .(9 הרעה ןלהל הארו)שרופמ יטוימס דמעמ אופא םילבקמ םירודכ־תרוגחו הייפאכ 

:תושדח תועפות שולש תחא הנועבו תעב עיבמ תיזךמשב לובט םחל לכואה ירבעה לעופה לש 

לע לכוא וניא םגו)׳םיידוהי׳ םילכאמ לכוא וניאש ימ תויהל ,׳יתימא ץראה ןב׳ תויהל ,לעופ תויהל 

ורופיסב רפכה ןקז אוה יסופיט ןפואה ותואב .(םיידי לוטיל אלש תושע לידגמו זגרא לע אלא ןחלוש 
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ומכ ויניעב אוהש ןטק תיב הבשומב ול הנובה ,(ח׳׳צרת ביבא־לת)׳חישמה תומי׳ ׳ץיבוקרב לש 

םעו שפשפ םע ,םירכיא רצח׳ םעו ׳םינטק תונולח םע ןבל דיוסמ׳ ,׳םירכיא לש [התקב] אטאח׳ 

התוא לש שומימ יפ־לע ,םמצעל םינוב הבשומה התואב וינכש וליאו ,׳רעשה דיל ןטק לספס 

לכאיש ירבע יאלקח לע םלוח ,רפכה ןקז ,אוה .׳םיהובג תונולח םע םיצירפ לש םיתב׳ ,היצקנופה 

ירכיאש ולאכ ,תומשוגמ תואליפמא׳ גישהל לוכי וניאש רעטצמו ,׳תמסוכ לש הסיד םע רכוס׳ 

לע דלישטור ןוראבה םלח ,ותמועל 8.(צר ןכו חלר ימע ,חישמה תומי) ׳םילעונ ונלש הניארקוא 

לש םגדה יפ־לע ,ך׳׳נתה ןמ ץוח רחא רפס לכ םתיבב אצמיי אלו ,הלכשה ירסח ויהיש םירכיא 

דמעמ וקיזחה אל םירחאו הלא םיביכר .׳יטנתוא׳ה רכיאה ,ןבומכ ,ול הארנש אוהש ,יתפרצה רכיאה 

לבא .תויתוברתה תויצפואה לש ׳םייוסינ תרדס׳ התואב ,םירחאב ףרה ילב ופלחוה אלא ,תובר םינש 

היגולואידיאה ידי־לע תבתכומה היצקנופה תא אלמל םתלוכי ,רומאכ ,היה םלוכב עירכמה רבדה 
.׳יתולגה ידוהיה׳ תונוכתמ תוצלחיה לש 

תא ,םינש לש קחרמב ,ללוש םיתעל םיכילומ םייפיצפס םירמוח המכ דע ריעהל יואר וז תונמדזהב 

רבכ חאלפהו יאודבה לש תוברתה ןמ שובלהו ןוזמה יטירפ ץומיא לש וביט המ ,לשמל .ןנובתמה 

הרובחה רקיעב ,היינשה היילעה ינב ידי־לע ךכמ רתויו הנושארה היילעה ינבמ קלח ידי־לע 

לע תויפיטואיריטסה תוסיפתהו 9תויטנאמורה תומרונהש ,קפס ןיא ?׳רמושה׳ לש תמצמוצמה 

דומלל רשפאש יפכ ,תובאה תפוקת לש שובלה םע יאודבה שובלה לש ויוהיז תוברל) ׳חרזמ׳ה 

םע םיוהיזלו הלאה םיטירפה יפלכ דהוא סחיל שארמ־ןכומ לדומ ושמיש (תובר תויצארטסוליאמ 

תוברת םע תיעצמא־אל השיגפ ןאכ הלעפש הממ רתוי ,ןכ־יפ־לע־ףא .הייסולכואו ףונ לש תודבוע 

לדומה ןמ םימיוסמ םיביכר .הב םילקתנה יבגל תואיצמה־ינותנ תא ןניסש רכומ לדומ לעפ ,הנכש 

תיסורה הרישב תוברל)׳חרזמה׳ לע םייללכה םיפיטואיריטסה ךרד ,רומאכ ,םיעודי ויה רבכ הזה 

לדומ לא השדחה תואיצמה ׳םוגרת׳ תלועפ השחרתהש רמול םג רשפא .(תירבעב — היתובקעבו 

ירשפא השענ ךכ ידי־לעו ,ט״יה האמה יהלשב היסורב רבכ שבגתהש ,יתרוסמו רכומ ,ןשי יתוברת 

ויה אל חאלפהו יאודבה ירהש .םישדחה תולקתיהה ינותנ תא העדות ללכל איבהלו ןיבהל ,לכעל 

רוביגל האב אל איה םג יאדווב ,הייקנו תדיוסמ ,םירכיא לש תאזכ ׳אטאח׳ יכ יל ריעמ יקסבושורה ןימינב ׳פורפ 8 

.יוטסלוט לש םירכיאה ירופיסמ ןוגכ — תורפסה ןמ אלא תואיצמב תולקתיהמ רופיסה 

י ,תופוסא ,׳הינשה הילעה לש היגולואידיאב יטנאמורה דוסיה׳ ,ינרוג ׳י :לש ףלאמה ורמאמ הז ןיינעב הארו 9 

ינמוי .(The Jerusalem Quarterly. XIII, pp. 73־85־ב תילגנאב ספדנ רצוקמ חסונ) 74-55 ימע ,(1966 ראוני) 

לאקזחי ,ילגוטרופ לדנמ ,רקב יבצ — ׳רמושה׳ ירבח לש בל־ץמואו הרובג לע םירופיס םיאלמ דייז רדנסכלא 
םאיבנב ועבשנ — [■•■] [הלא םירמוש םע] םינפ לא םינפ שגפהל םתוא ןמיז םלרוגש ,םיברעה׳ .םירחאו בונסינ 

תולקתיה לעו ,(ב״שת ביבא־לת ,דייז רדנסכלא ינמוימ — םינושאר ייח ,ילאמש ׳א) ׳...דוע ונמע שגפהל אלש 
שאר ייופחו ,דחאה ידוהיה דגנכ םינוא ירסח ויה ,רפסמב השימח ,םיברעה׳ :רפסמ אוה ׳ץיבונזח ריאמב םיברע לש 

בחר ,המוקה הבג ,לדנמ׳ :יאודב ׳חיש םע ילגוטרופ לדנמ לש השיגפ לעו .(108 ימע ,םש)׳...םהיתובקע לע ורזח 

לע ,רוע רוזא הרוגח הנבלה ותנתוכ .םיחרואה םע חחושמ ,דימת םיקחוצהו םיננערה םינפה לעבו הזחהו םיפתכה 

,ףרה ילב םירוחבה םיאצויו םיסנכנ החותפה תלדב .קשנ אלמ ורדח .תיקורשמה ובל חול לעו לודגה חדקאה וכירי 

ימי :לאוש ׳חישהו .׳םירוענ ץרמו העונת ,םירודכ תופשאה תא םיאלממ ,קשנה תא םיקדוב [■■■] םלוכ םיניוזמ 

,םש הנה ? םידוהי הזיא לבא ,יתעדי [... ] ןכ ,ןכ׳ :רמוא אוה ׳ונא םידוהי׳ ילגוטרופ לש ותבושת לעו ׳?תמאב םתא 

םדק ימיב ורגש םתא םירבעה ידכנ .םהמ םינוש םתא לבא ,[הפוריא ידוהי ,םיזנכשא] זנכישה םיררוגתמ ,הבשומב 

׳םכיתובא ץראל התע םיבשה ,םהיאצאצ םתאו .קשנ קיזחהל ועדיו ״תוליצא״ לע םיבכור ויה םה םג .תאז ץראב 
.(124-123 ימע ,םש) 
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— רחא דצמו ,׳םתמדאב םיקבד המדא ישנא׳ו םירוביג ויה םה דחא דצמ :םייעמשמ־דח םיגשומ 

ידיל דחא דצמ םהב ואבש תועפות ויה םהיתוניגנמו םתוגהנתה ,םשובל ,םנוזמ .׳םיארפ׳ו ׳םיתוחנ׳ 

.תוישרוש ,המדאב תוקיבד ,תיעבט תוליצא ,תוריבא ,בל־ץמוא :ידוהיל היה רסחש המ לכ יוטיב 

הלגתמ ןאכ .תיתוברת תותיחנו תויביטימירפ לש יוטיבכ תוספתנ ןמצע תועפות ןתוא ויה רחא דצמ 

יניארקואה רכיאה — רכומ יפוריא־חרזמ םגד לש תכבוסמ־אל ׳םוגרת׳ תלועפ הרומג תוטשפב 

רכיאה׳ םוקמב ׳חאלפה׳ו ,׳קאזוקה׳ םוקמב ׳רוביגה דדושה יאודבה׳ אב ךכ ״,.קאזוקהו 

םיפי המיו ,רכיאה לש (׳תואנטה׳ה) תואליפנאה םוקמב האב יאודבה לש הייפאכה :׳יניארקואה 

.ןודה לע םיקאזוקה לש הגונ הברע ריש םוקמב — ׳ןענכב תולילה 

תיתוברתה תכרעמב םיביכר לש םתומקמתה יבגל הערכהה ןונגנמ תניחבמש ,יתנעטש הנעטה 

לש םירמוחה וליאכ ספתיהל הכירצ הניא ,ינשמ דמעמ הלאה םיביכרה רוקמל שי תרצונו תכלוהה 

םתסינכ תא קחד וא רשפאש ןונגנמה תניחבמ ,םנמא .םיילארטיינ םמצעלשכ ויה הלאה םיביכרה 

תא שממל ןוצרה .(availability) םתונימז תניחבמ אל ךא ,םיילארטיינכ ,תינורקע ,םתוארל רשפא 

תויצקנופה תא אלמל ולכויש םייביטאנרטלא םירמוח שופיחל ליבוה תיתוברתה היציזופואה 

םהו ,אוצמל םילוכי םהש םוקמב אלא שפחל םילוכי םניא ׳תוברתב־םישנאה׳ ךא ,תושקובמה 

ריבעת שחרתהל היה לוכי ךכ .םינימז םהל ויהש םירשקהב וא םיבורק םירשקה ךותב םיאצומ 

 (transfer) חסונש ,(המודמ וא ינוימד)טקורטסנוק לכ וא תיברע ,שידיי ,תיסור :הנכש תכרעממ —

רתוולו שידייה ןמ קתניהל ןוצרה ,לשמל .תוברתה ךותב היצפואכ — יגולואידיא רושימב תוחפל 

ךותב ,תדסוממ ,תמייק העפות התיה תירבעה לבא ,תירבעה תריחבל ליבוה רוביד־תפשכ הילע 

היבגל ירוביד עוציב לש היצפואהש קר .תולגה תונש תואמב תידוהיה תוברתה לש תכרעמ־ברה 

תוטלובה תונוכתה ןמ קתניהל ןוצרה ,ןפואה ותואב .תירשפא־אל התארנ ףאו ,תשמוממ התיה אל 

ידמ רתוי הריכזה וז הרבה :תיזנכשאה הרבהה תא חונזל הטלחהל ליבוה תיפוריאה תולגה לש רתויב 

הרבהה לבא .תידרפסה הרבהה לש תויראלופופה ,רומאכ ,אופא ןאכמ .שידיי תאו הפוריא־חרזמ תא 

אלא ,הפוריא־חרזמ לש תיליכשמה תידוהיה תוברתה ראוטרפרב תמייק היצפוא התיה תידרפסה 

תשיבלל ליבוה שובלב ׳ידוהי־אל׳כ עיפוהל ןוצרה .תירבעה הפשה לש רובידב םש השמומ אלש 

תוברת לש םויקהש תויצפוא הלא ךא ,(הזחה לע םירודכ־תעוצר תפסותב) הקשאבור וא הייפאכ 

יבגל הערכהה תא רוציל הלוכי התיה אל המצעל איהשכ תונימזה ,רומאכ .ןתוא רצי הנימזו הנכש 

תכלוה הדימב לארשי־ץראב םינימז ושענ תילגנאה תוברתה ןמ םיביכרש ןכתיי ,לשמל .היצקלסה 

תויצקנופה תא אלמל ולכי אלש ינפמ ,תימוקמה תוברתה ידי־לע וצמוא אל םה ךא ,הלודגו 

.תיתוברתה היציזופואב תושקובמה 

לוכיו .קאזוקה יליסאול ומכ ייחב הפוקת התואב ילע העפשה התיה אל שיא םושל׳ :דייז רדנסכלא רפיס ותודלי לע 10 

תוברה תוברחה תובקע ,תוקלצ תועורז ויה וידיו וינפ .ייפא תא בציעו םימיה םתואב ינכניחש אוה יכ ,רמול ינא 

םע ׳קאזוק׳ה ףוריצ לע .(15 ימע ,םש ,ילאמש)׳הרובגו ץמוא העיבה ותושי לכו ,ויתומחלמ ימיב וב ותחינש 

היה הל׳קנעי׳ :(6 הרעה ,ליעל)׳לודגה שפוחה׳ ןמטוג לש יסאלקה ורפסב רחא עטק ןיינעמ ׳ץימאה יאודביה 

.םירודכה־תרוגח בהצ קרבב הקירבה ,והזח לע ,ןוסכלאב .םיקרממ ויהש ,ולש םיפגמה ךותב ןתיא דמע אוה .רדהנ 

ארק —?רבדה המ םיניבמ םכניא !םיטסיזנמג — .תובבושב רקדזנ ןטקה ומפשו תוחלגמ ויה וייחל 
ידכ — ״תוכפפ״ םישבוח ,(םינרדנג) ״םיטנרפ׳׳ ונלש םירמושה !הרימשה־לילל טשקתמ הל׳קנעי — ישמש 

םמצע תא םיטחוס םהו ,״הד׳ג״ל םימוד תויהל ידכ ,הביכרל תוחונ ןניאש ,תויבע םישבול .םיקזוקל םימוד תויהל 

.(62 ימע ,ןמטוג)׳י׳׳באבש׳׳כ תוארהל ידכ ,המישנה תאיצי דע תוכרא ,תורוגחב 
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 1882 ,mprrnna

 mma m rfKU1"? rpnrr m^ya prrun1? nriK-uu; ,mpn nna riK -iriN1?
 .rpmra *733 n-|3l7im Diup^nnn ^"myn mam m ,oniaKn n'nwim

 [...] nu1^ nrmrpn rrrvya n^un bw tinmn:

 (nan 'ay ,rry-in mx-^n .nnyan ma1 /fmp-a t'1)

1882 ,הוקת־חתפ 

.הבר תירבסה המצוע תלעב הזיתופיה איה תיתוברתה היציזופואהש קפס יל ןיא ,רבה לש ומוכיסב 

לש תושבגתההו החימצה ךילהתב תועפותה ןמ קלח אלא ריבסהל הלוכי הניא איה ,ןכ־יפ־לע־ףא 

,הלוכ תיתוברתה תואיצמה תא הביתכה אל איה ,תורחא םילמב .לארשי־ץראב תירבעה תוברתה 

הביסה .(׳תימשר׳ה)תינונאקה תוברתה ךותב יזכרמה עינמכ תוחפל התוא תוארל חרכהש יפ־לע־ףא 

לכב תוטלובה ןיב — תועפות ירמ רתוי שיש הדבועה איה הב קפתסהל רשפא־יאש ךכל תירקיעה 

,ןווכמ קבאמש רורב .הרי־לע תורבסומ ןניאש — ןמז רחאל תולועו תופצש ןיבו הנודנה הפוקתה 

.תכרעמב םילעופה םימרוג םע ןילמוג־יסחיב אלא ,קיר ללחב לעופ וניא ,תוברת לש תכרעמ לכב 

לטבמ וניא יהשלכ הייליהק ידי־לע השדח תוברת ןיינב ךרוצל םישדח םיביכר לש יביסאמ ץומיא 

,ןמזב ףוצר ןפואב תמייקה ,תכרעמל תורשפא םוש ןיא .׳הנשי׳ה תוברתה לש םיביכרה לכ תא 

םייושע הגרדהב קרו ,תכרעמה לש זכרמה קר הנתשמ ללכ־ךרדב .היביכר לכ תא ףילחהל 
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 Q תימוקמ תירבע תוברת לש תושבגתההו החימצה 

םתוגהנתהב םישמממש הלא ,םדאה־ינב תניחבמ .םיילושב םיסחיה הזמ האצותכ תונתשהל 

יביכר תונשל תנווכמ הטלחה וליפא ,יתכרעמה יסחי׳ הטשפהב םיארוק ונאש המ תא םמויקבו 

לש תימצעה העדותה תניחבמש םיביכרה םתוא לש יונישל אלא ליבוהל הלוכי הניא תוגהנתה 

שיש ,(םימוחת ,תורזג) תומוקמב לבא .םייטנאנימודה רמולכ ,םיעבוקה םיביכרה םה םינשמה 

ידי־לע םג םייוניש סינכהל רשפא־יא ,הלק תינוצר הטילש םהילע ןיאש וא הכומנ תועדומ םהיבגל 

תעשב לשמל ,םישנא ןיב קחרמ יחטש ,ףוגה תדמע) הקימסקורפ יסחי ,לשמל .תינוצר הטלחה 

םיטלשנה םירבדה ןמ םניא ׳לוקה תוכיא׳ וא (םיידיו שאר תועונת) ףוגה תועונת ראוטרפר ,(החיש 

תכרעמ הניא ׳תוברת׳הש ןוויכמ ,ןכ־יפ־לע־ףא .הרבחב הכומנ תועדומ םהיבגל תמייק םגו תולקב 

םירבחה ןמ קלחש ןמזב ירה ,תוכרעמ לש תכרעמ ,תינגורטה תכרעמ אלא ,תינגומוה הצובק לש תחא 

,׳תרחא תכרעמ׳ םיווהמו םהמ םיקתונמ םירחא ,םימיוסמ םימרוג ידי־לע לעפומ תוברתב 

קר ,ךכ ".׳תכרעמ־בר׳ התואב ןילמוג־יסחי התא תמייקמ חרכהבו ,הנושארה םע דבב־דב תמייקתמה 

תדכולמ הצובקכ ,לשמל ,הנושארה היילעה תא תוארל רשפא תירוטסיה־ודבספ היצאזילאידיאב 

הנורחאב ואציש םיברה םירקחמה .׳שדח ירבע םע׳ תריצי לש היגולואידיאה תא המצע לע הלביקש 

הנטק הצובק קר השעמלש ונתוא ודמיל שדחמ רואל ואציש תונשיה תודועתהו ,וז היילע לע אקווד 

לע לעופב האשנ ךכ ידי־לעו ,תמיוסמ הדימב התוא הלביקו תאזה היגולואידיאה תא הריכה רתויב 

12.תיתוברתה היציזופואה לש השומימ תא המצע 

לש תלטובמ־אל הסאמ הראשנ ,םישדח םיביכר לש םתומקמתה םע דבב־דב ,תורחא םילמב 

וז תינגורטה תכרעמב ךילהתה יבגל ועירכהש םימרוגה לולכמ ןיב ,הזמ האצותכ .׳הנשיה תוברתה׳ 

תכרעמ התואב יזכרמה םרוגה הארנכ ,םימרוגה דחא לש דיקפת תיתוברתה היציזופואה האלימ 

ןילמוגו הינתה יסחי המייק איה לבא .תימשרהו תיזכרמה תכרעמכ דבעידב הב ריכהל שי יאדוובש 

הדימב התוא לרטינ םקלח ךא ,התוא קזיח םקלח ךכו ,תכרעמ־ברה ךותב ולעפש םירחא םימרוג םע 

לש הרידחה תא (עובקל דוע שיש הדימב) ועירכהש ,הלאה םירחאה םימרוגה ןיב .תרחא וא וז 

תונמל רשפא ,תוברתה לש ימאניד בלש לכב תכרעמה לש שדחמ תונגראתהה תאו םישדח םיביכר 

:םיאבה תא 

תיביטאטנט הזיתופיה וזו — ןוגכ) הלוכ הרבחה לע דחא רוקממ םיביכר לש תוטלתשה .1 

אל םג םא ,תימשרה המרונה לע תיאטילה שידייה לש ןושלה־תועונת תוטלתשה — דבלב 

.(תוירבעה תועונתה לש ,הדיחיה 

I. Even-Zohar, 'Polysystem Theory', Poetics Today. I, no. 1-2, pp. :האר תכרעמ־ברה תסיפת לע 11 
.6-1 ימע .(1978) 27 ,תורפסה ,׳תכרעמ־ברה תזתופיהב שדחמ ןויע׳ ,רהז־ןבא ׳א :םצמוצמו יקלח חסונ .287-310 

.19-1 ימע ,(1974) 19-18 ,תורפסה ,׳תכרעמ־ברכ תורפסה רואית תייעבל׳ ,ירוט ׳ג :ןכו 
לע תויודע םישודג (יבצךב קחצי די תאצוהב שדחמ התע ואצי םהמ םיבר) הנושארה היילעה לע תונורכזה־ירפס 12 

המימתו הטושפ החיש יתעמש ,ופיל ןושארמ םיבר־תלגעב תחא םעפ יתכלב׳ :גרבשריה לש ורופיס ינייפוא .ךכ 

־ףסכ לבקיו בקיב ותדובעמ [רטפתה] רטפנ רשא ,לזרב־שרח ריעצ שיא ןיבו [יקסבלסולימ הנמלאה הצולחה] הניב 

״?לארשי־ץראל רוזחל תנמ לע התא ךלוה אלה״ :הלמח אלמ לוקב ויפ תא הלאש איה .הקירימאל תכלל ןירוטפ 

הנושארב םג הנה תאב אל יכ ,הארנ ןכ םא״ — .טעמ תודבכ הנקזה ינזא יכ ,םר לוקב ריעצה הל בישה — ״אל״ 

הנה יתאב ,םילאידיא עדא אל״ .שאר דונמב ול הבישה — ״טעמ ףא לובסל ץפח ךניא ,ונלש לודגה לאידיאה םשל 

םבור׳ :ןוגכ ,וז חורב תורחא תובר תויודע אלמ ורפס .(198 ימע ,7 הרעה ,ליעל ,גרבשריה)׳״הרשע־םיתש ןב 

.(238 ימע .םש)׳ןוממ םשל םא יכ לארשי־ץראל ואב אלו ןויער לכמ םיקוחרה םיסג םישנא המה [הניטסק ירכיא] 
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:ךותמ .םישולשה תונש תישארב ביבא־לת ,ךוכיתה־זכיה לעש לוחה־תועבג לע הליל־ןב טעמכ החמצש תואלפה ריעי 

(שידייב)ו9ג5 םילשורי ,ביבא־לת ,ישי־ןב ז״א 

 --py duo Dbnyn Son nyi-p [...] ■prmn nnTin -nran ma — jitx ,313N-I?ri
 ... ^fouro DK1 TV [...] Wri^S ... NTT p rTOU731 .niK^SH

 Uop 'ny ,rr:nn mx-bri .rronn ma1 /foijm T">)

 unnn K^an jik imp b>K nao1? [...] .n^x^n mvinn pny i^nnn pi-ran [...]
 □mmpn nnnyn -irtK Kin i'tjo rayy hk hki urn-Q [...] rp-nyn -pyn bw

 [...]

 (Top 'nv ,nw

,לשמל) תורחא תוכרעמ םע עגמה לש ׳ילאמרונ׳ה םזינאכמה תרגסמב םיביכר לש הרידח .2 

דע ׳ההובג׳ה תימשרה תירבעה תוברתה לא םייסורה םילדומה תרידח לש קסופ־יתלבה ךשמהה 

.(תוחפל ,םישימחה תונש עצמא 

תונוכת ,לשמל) תרשפאתמ הניא תידדצ־דח תוטלתשהש ךכ ידי־לע תונוכת לש ידדה לורטינ .3 

.(תרבודמה תירבעה הפשב תוינויצאנוטניאו תויטתפ 
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רבכ ליחתהש ראוטרפרה תלועפ לש הקימאנידה ךותמ ,׳םיידילי׳ ,םיימוקמ םיביכר לש החימצ .4 

םיינושל םיביכר ,םילמ ,תושדח ףוג תועונת ,לשמל) םירכזנה תונורקעה ךמס לע שבגתהלו חומצל 

.(20 הרעה ןלהל הארו :גנלס ןוגכ םיינושל םירטסיגר ,תיטאמגארפ היצקנופ ילעב 

רשאמ תכרעמ לש הקימאנידב בושח תוחפ אל טקפסא אוה םינשי םיביכר לש םרומישו םתודרשיה 

םיביכר .תודסמתהה לש היצרניאה ותונכל רשפאש ןורקעה לעופ ןאכ .םישדח םיביכר לש םתסינכ 

— םתוא םיקחודה םיצחל םהילע םילעפומ אל דוע לכ ,רשפאה לככ דמעמ קיזחהל וסני םידסוממ 

תוברתה תכרעמ ךותב םיבר םיביכר ודרש ךכ .ללכב תכרעמל ץוחמ וא םיילושה לא זכרמה ןמ 

.םישדח םינרוצל ורבעוה םהלש תויצקנופהש ךכב ןיב ,תירוקמה םתרוצב ןיב לארשי־ץראב השדחה 

־אלו תירוביצ ,תילאמרופ תרושקת לש רטסיגרה ליבשב תיסחי תולקב הדסמתה תירבעה ,לשמל 

לצא וליפא ,דמעמ הקיזחה ׳תיממע׳ וא תיראילימאפ ,תימיטניא ןושל לש רטסיגרב לבא .תימיטניא 

יפואה תא (!ומשר אל ונרעצלו) םושרל היה רשפא לקנב .שידייה ,םינוציק םיטסיארבה 

תויודע ךמס לע םקלח ,םירוזחשל םיקוקז ונא םויה :לארשי־ץראב רובידה־תפש לש "ינוראקאמה 

תרבעה .ונמע םייחה םימדוק תורוד ינב לצא וז העפותב תופצל רשפא ןיידע לבא ,תובותכ 

ייוניכ ךרוצל םיביטונימיד ידי־לע :לשמל .(׳הליאש ימוגרת׳) םיקלאק ידי־לע התשענ תויצקנופ 

,שחרתה הזכ ךילהתש קפס ןיא ,4.(׳תנופצפ׳ ,׳קי׳צרוחב׳) תוברועמ תורוצ ויהו ,(׳ןודלי׳) הביח 

לש םיסחיב ,הלכלכ־ורקאמ יסופדב ,ץראב הרבחו להנמ תודסומ שוביגב ,םילודג הדימ־ינקב 

םע דבב־דב ,הלאמ קלחב .דכו םייטילופו םיירוטר םילדומב ,ללכב ׳שונא יסחי׳בו הקימסקורפ 

םיביכרה ןמ המ ריבסהל ךרוצ תוחפ אל שי ,םישדח םיביכר ושבגתהו וחמצ ךיא ריבסהל ךרוצה 

םתרוצב ודרשש םיביכר רדגב והמו תונשי תויצקנופל םישדח םינרוצ תניחבב אוה םישדחה 

.(שדח יתכרעמ רשקהל ,חרכהב ,וסנכוה םא םג) תירוקמה 

־ברב תונוש תורזג לש הנושה תוגהנתהב לדבהה תא ףא הריבסמ םידסוממ םיביכר לש היצרניאה 

קר אל תושדח תויצקנופ תוצוחנש תומוקמב ,לשמל .לארשי־ץראב תחמוצה תוברתה לש תכרעמ 

קחשמה היה לוכי ,ארקיעמ תונשי ויה אלש םוקמב אובל ידכ םג אלא ,תונשיה תא רימהל ידכ 

תונורקעה תשולש ,תיתוברתה היציזופואה) םימייק םיראוטרפר ךותמ היצקלסה ימרוג לש בכרומה 

םיסחיה לש ליעל רכזנה יעיברה ןורקעה) תונרציהו (םייתכרעמה םיסחיה לש ליעל םירכזנה 

תורשפא התיה אלו ,םיקזח תודסומ םהב ויהש תומוקמב רשאמ ,רתוי ׳ישפוח׳ תויהל (םייתכרעמה 

םירבדה םירומא רקיעב .םירומאה תונורקעה םהילע ולח אלש ינפמ ,תוריהמב םיפילחת םהל עיצהל 

ןכ לעו ,הפוריא־חרזמ לש הירוטירטב רבכ ושבוגש ,תורפסהו ןושלה לש םיינונאקה םיסופדב 

,תאז תמועל .הירחאל ףאו הב םינד ונאש הפוקתה לכ ךשמב הלאה תוכרעמה זכרמב דמעמ וקיזחה 

םקמתהל וצלאנ ,תויביטאנרטלא תויצפוא םהל תויהל םייושע ויהש ,׳םיידילי׳ ,םישדח םיביכר 

־ימיב .וז העפות הצופנ תובר תוינושל־בר תויוברתב .ןושלל ןושלמ ףוצר רבעמ םהב שיש םיעבמ םינוכמ ךכ 13 
L. Forster, The Poet's Tongues— :האר .הפינע ׳תינוראקמ תורפס׳ החתפתה ףא סנסנרהו םייניבה 

 1971 Multilingualism in Literature, Cambridge
,תורפסה ,׳היסולגידב הפיה תורפסה ןושל לש הדוקפתו התוהמ רוריבל׳ ,רהזךבא ׳א :האר תירבעב םיקלאקה לע 14 

תירבעה תורפסה ןושלב היצאטונרה דמעמל — בוקי׳צי׳צ לכא המו לטיג הלשיב המ׳ ,ל׳׳נה :ןכו .303-286 ימע ,2 
.7-1 ימע ,23 ,תורפסה ,׳םינורחאה תורודב 
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תימוקמ תירבע תוברת לש תושבגתההו החימצה   s
ןודל הסנא .זכרמה לא ןנתסהל וליחתהש ינפל ידמל ךשוממ ןמז־קרפ תכרעמה לש םיילושב 

.הכ דע ינועיטב ולעוהש תודוקנה ןמ המכ ריהבהלו םיגדהל ידכ ,בורקמ רתוי הלא םיניינעב 

תטלש ןושלל ךכ־רחאו ,ט״יה האמה ךשמב תינרדומ ןושלל תירבעה ןושלה הכפה ובש ךילהתה 

בותכל ךרוצה רצונש עגרמ .םירכזנה םיכילהתה ןמ םיבר ובוחב לפקמ ,לארשי־ץראב תידיליו 

הסייג ,עדמו הקיטסיצילבופ ,תיאנותיע הקינורכ ,תירופיס הזורפ ,השדח תינוליח הריש תירבעב 

ועבנש תויתוברתה תויציזופואה שומימ תא וענמ אל םהש יאנתב ,הל ויהש םיבאשמה לכ תא ןושלה 

דוגינ רוציל ךרוצה ,הלכשהה תפוקת תישארב .התוחתפתהב בלשו בלש לכ לש תויגולואידיאה ןמ 

דוגינב ךרוצה שלחנש ירחא לבא .ארקמה ןושל לש םיביכרב יאנק שומישל איבה תינברה ןושלל 

םיביכר שדחמ וסנכוה ,הנושארה הלכשהה־תורפסל דוגינ אוצמל רתוי קזח ךרוצ רצונש ינפמ הזה 

םיסרטניא ידי־לע בתכוהו ,תורפסה־ןושלב דחוימב קזח היה הז ךילהת .תינברה ןושלה לש םיבר 

ןושל רקיעבו ,ופאמ לש ונושל התיה םירפס־רכומ ילדנמ לש ותניחבמ ,לשמל .םייתורפס 

ךכ .ראתל שקיב ילדנמש הילאירל המיאתמ אל םוקמ לכמו ,תנבואמו תיתוכאלמ ,םיגולאידה 

סוסיה־אלל השע ילדנמ :הזמ רתוי לבא .היגוסל תיארקמ־רתבה ןושלה לש םיביכר שדחמ וסנכוה 

אקווד־ואל וליפאו ,הרישי ךרדב אל :שידיי — תירבעל רתויב בורקה ינושלה ראוטרפרב שומיש 

תועדומה התיה היבגלש ןושלה תבכשב אקווד אלא ,םיילאקיסקל (םיקלאק) הליאש־ימוגרתב 

לש םידקת רסח טקפא גישה ךכ .ולש היצאנוטניאהו טפשמה סומתיר ,ריבחתה — רתויב הכומנה 

ורצונש רובידה־ןושלל ןהו תורפסה־ןושלל ןה ךרדה תא חתפו ,׳התמ ןושל׳ב תירוביד ׳תויעבט׳ 

,תונושלה יתש תא עדי ילדנמ לש ארוקהש רוכזנ םא קר ןבומ ׳תויעבט׳ לש הז טקפא .וירחא 

,רנרבכ םירפוס יבגל ןידה אוה ,5.ןהיתש תא תמיעש ךכ ידי־לע ילדנמ לש ויגשיה תא ךירעהו 

.ןיסנג םג הארנכו 

,(דבלב יקלח דועית ,רעצה הברמל ,הילע ונל שיש)השדחה תרבודמה ןושלה תודלותב לכתסנ םא 

הב שומישה ,רמולכ — הילא סחיב לחש םוצעה הנפמה םע דבב־דבש הדבועה ןמ םלעתהל לכונ אל 

אל יאדוובש תוינושל־הראפו תוינושל תועפות םייקלו ךישמהל וז ןושל הצלאנ — רוביד־ןושלכ 

הטילשהש תוינושל תונוכת ןתואל יתנווכ .םודק ירוטסיה בצמ אוהש הזיא לש ׳האייחה׳ ויה 

טלחהב התיה ןושלה תכרעמל ןתסינכ ןכ לעשו ,תירשפא־יתלב וא דואמ השק איה ןהב תעדומה 

סומתיר ,(םילילצה) ןושלה יאגה לש תויתוכיאו תויתומכ תונוכת ,לוקה תוכיא :תענמנ־יתלב 

,(שארו םיידי תועונת)רובידה לא תוולתמה תוינושל־הראפ תועפות ,ולש היצאנוטניאהו טפשמה 

תונוכת יביסאמ ןפואב תירבעל וסנכנ הלאה תורזגה לכב .האירק־תולמו םייאיפוטאמונוא םילילצ 

עוציבה םגש רורב .םויה דע יקלח חרואב הב וראשנו ידמל ךשוממ ןמז הב וטלש ,תיסורו שידיי לש 

המ .לארשי־ץראב התגהנש יפכ וז הרבהמ קוחר היה הפוריא־חרזמ ידילי יפב ׳תידרפסה הרבהה׳ לש 

:׳תויזנכשא׳ל דוגינה תא שממל היה רשפא ותועצמאבש יחרכהה םומינימה קר היה עצובש 

ןיינעב הארו ;תופשה יתש תעיריב קחשל ילדנמ הברה םינומשה תונש עצמאמ קר הארנכ ,קורמש אנח ׳פורפ תעדל 15 

הרעה ,ליעל ,ירוריבל׳ ,רהזךבא לצא טטוצמ)ילדנמ לש ונושל לע בונאיורד רתלא לש הפירחה ותרוקיב תא הז 

M. Perry, Thematic and Structural Consequences of Auto-Translations by :םג הארו .(14 
 Bilingual Yiddish-Hebrew Writers', Translation Theory and Intercultura! Relations, eds. I. Even

 1980 Zohar 8l G. Toury, Tel Aviv
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 pt< unnjo pw pk [...]
 -^n [...] .ukuu/--ijrmkn k m ub-yn

 oku ,uxuu/ k nno un uj"h pn

 ■m .p'n wi2 tnypbydto rvyaiv pk
 -br\ — lyny'rrnbu px ukuw yiy-uk

 [...] b'k-iws dm tv k pk mx

 □bnyn nnonan -qd (...) nnk-^n]
 Kb dtti nti n^k'vn (...) .mn'js-vya

 ,nmnn mpm no^ainnn -py nno
 -bn — mvjn myikn nnnN any ma

 [b'knyn dni -py nti a*sk

 (frt'3] 1955 n^wni .a-ok-vn .-w-p pk)

־ןב ז״ א :ךותמ .םישולשה תונש תישארב ביבא־לת ,׳הדובעל תאצוי תובוחר־יקנמ לש הצובק :הייקנה תידוהיה ריעה׳ 

(שידייב) 1935 םילשורי ,ביבא־לת ,ישי 

המעטהה — רקיעהו ,תופרה ת״לדהו ו״יתה לוטיב ,/o/ תעונתכ םלוחה ,/a/ תעונתכ ץמקה עוציב 

יוקיחל רתוי לודג ץמאמ עקשוה אל עודמ ןיבהל רשפא ןכ לעו ילוש היה ראשה לכ .תיערלמה 

,לשמל .םויכ םג תמייק הדבוע איה תוידייו תויזנכשא תונוכת המכ לש הדמתהה .ידרפסה אטבמה 

־ידלי ,דימלתה־תיב ,לשמל)ד״וי יריצ ףוריצב (תידרפסה הרבהב /e/ םוקמב) /ey/ גנותפיד עוציב 

־שפיט תונב לש רובידב רקיעב ,םילמ יפוסב (ןוטה תהבגה םע דחיב) תורבהה לש הלפכה ,(ןגה 

־תוילמו םייאיפוטאמונוא םילילצל עגונש המב .דועו (ד-3-מ-לנ ,םו-ויה ,ן^-חלוש) הרשע 

:ארוקה ילגנאה לוגנרתל דוגינב)׳וקירוקוק׳ ירבעה לוגנרתה ארוק ישוק םוש ילב הנה ,האירק 

 doo־cook-a-doodle : ארוקה יגברונה וא: kykeliky : לכו ,(יסורה לוגנרתל האלמ המאתהב לבא

,תירבעה תורפסב םירוביגה לכ ומכ ,׳יח-יח-יח׳ו ׳הח-הח-הח׳ ידי־לע קוחצ הקחמ הרושה ןמ ירבע 

היהי רשפא־יאש תינושל הביס םוש ןיאש יפ־לע־ףא ,׳לעופב׳ ךכ םיקחוצה ,ןיול ךונח דעו רנרבמ 

אוה ןכ לעו םייק וניא הבש תיסורל דוגינב ,א״ה הגהה םייק תירבעב ירהש ,׳אה-אה-אה׳ קוחצל 

,וז הניחבמ תוינושל־הראפה תועפותה ורקחנ דואמ טעמ 16./ג/ וא /ח/ ידי לע בתכה־תפשב רסמנ 

קוחצ׳ ןיב הנחבה תוברל ,םינוש םיכרצל םידקפתמה ,׳קוחצה תולוק׳ב דואמ חתופמ שומיש שי תיסורה תורפסב 16 

קוחצ תולוק קר םניא ׳הח-הח-הח׳ו ׳הח-הח׳ לבא .(יח-יח-יח ןכו הח הח הח)׳ערי קוחצל (הח-הח-הח)׳יבבל 

םינוש ׳םיריבעמ׳כ םג אלא ,׳תיטנתוא היצאוטיס רוסמל׳ ידכ קר אל םידקפתמה ,החינג־הפישנ תולוק םג אלא 

'Ha Ha Ha and ירוביחב ןכו (הנכהב)׳ןיסנג לצא יסורה לדומה לש םיטקפסא■ ירוביחב ךכ לע .אשונל אשונמ 

 'He-He-He — Laughter Sounds in Russian Literary Dialogue (סופדב). ׳החינגה־הפישנה׳ וא ,קוחצה,
הקינכט .(/ה/ תאטובמ /ג/ ,תינארקואב)׳יניארקוא קוחצ׳ ,׳ח׳ל דוגינב ,הארנכ ףקשמ תיסורב ׳גי תואה תועצמאב 

ביתכה ותוא לש הקתעה יתאצמ דחא ירבע םוגרתב אל ,העתפהה הברמל)לשמל ,בוכ׳צ ירופיסב דואמ תחוור וז 

.(׳הה׳ו ׳יה׳ םוקמב ,׳ג׳ו ׳יג׳ ונייה ,תרוויע הרוצב 
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ןמ קלח ופלחוה הגרדהבש עובקל טלחהב רשפא לבא :ולש היצאנוטניאהו טפשמה סומתיר אל ףאו 

.ידיליה ירבעה טפשמה לש תינייפוא היצאנוטניא הרצונו תורחאב תוינושל־הראפה תועפותה 

ילילצו לוקה (ןוג)תוכיא םוחתב ילוא השחרתה עגמה לש תועפותה ןמ רתויב תיטסארדה תוצלחיהה 

הגרדהב רצונ ,הפש תשיכר לע תולבוקמה תוסיפתה יפל תופצל היה רשפאש המל דוגינב .ןושלה 

רבסההש הארנ .ונממ הנוש אלא ,םירוהה רוד אטבמל יוקיח היה אלש אטבמ ץראה ידילי לצא 

ףתושמה־הנכמה תאיצמ היה ושוריפ לורטינ .לור ט ינ ה יכילה אוה וז תושחרתהל רתויב ריבסה 

,תוגרוחה תונוכתה קוליסו (!חרזמה־תוצראמ אל ,הפוריא־חרזממ ואבוהש הלא) םיאטבמה לכל 

ץ ר א ה י ד י ל י לש לעופב רובידה לע אוהש יפכ טלתשהל היה לוכי אל םייק ראטנווניא םושש ינפמ 

ןורטאיתב לשמל :םייפיצפס םירוטקס לש ינונאק אטבמ לע טלתשהל היה לוכי טלחהב יכ ףא) 

הב ןיאו ,איהש הקנארפ הוגניללכל סחיב ידמלתרכומו העודי העפות יהוז .(ןלהל הארו ,ירבעה 

וא ,׳םיקמוצמ׳ה ,םישדחה םיאגהה תא ׳לעופב׳ ורציש םה לורטינה יכילה םאה לבא .עיתפמ רבד לכ 

תא אלמל היה לוכיש רתויב בורקה ראטנווניאה — לעופב טלתשה ,רמולכ — דבעידב רחבנ םאה 

הרקמב ;תכרעמה ךותב לורטינ לש ךילהתב רבודמ ןושארה הרקמב ?הלאה תויצקנופה 

אוה־אוה ינשה הרקמה םא .לורטינה ךרוצל תכרעמל ץוחמ םייק אטבמ לש ץומיאב — ינשה 

ולש תוילעה תומרונה לע ,אטיל לש שידייב חוור היהש ליכשמה אטבמהש הארנ ,ןוכנה רבסהה 

ילילשה סחיהש ,לשמל ,קפס ןיא) .הז דיקפתל םיאתה ,(םיטנאירו ויה המצע אטילב םג ירהש) 

,אטיל לש תילעה המרונה ןמ תורישי רבעוה ,ליעל הראותש ,םילמ יפוסב תורבהה תלפכה תעפותל 

ץראב שחרתה אל הז ךילהתש ןכתיי ,רחא דצמ (.תיראגלוו תירפכ העפותל הלפכהה הבשחנ הבש 

תונשב רקיעב ,ץראל ךכ־רחא רבעוהו ,תוירבעה תויסנמיגה יגוחב ,המצע אטילב רבכ אלא 

תחאב רוחבל ונל עייסל לוכיה רקחמ םוש ןיא ,רעצה הברמל .ולשמ הקימאניד הב רציו ,םישולשה 

לכבש ידמל רורב תאז םע .תורחאה תויורשפאה תא תעדה תא חינמ ןפואב לוקשל וא תוזיתופיהה 

תכרעמ תחימצ לע רבדל שי אלא ,׳םתס׳ שדח םילילצ ראטנווניא תורצוויה לע רבדל ןיא הרקמ 

גשומ וניא םמצעלשכ (םילילצה) םיאגהה רושימב ימתס לורטינ ירהש .תימוקמ תיגולונופ 

רתוימ היהש המ לכ יכ ,רתוי ההובג ילוא הטשפה תמרב ,רמול אופא רשפא .תרוקיבה ינפב דמועה 

תורחא םילמב .קלוסמ תויהל היה לוכי תויטתפ תויציזופוא לש םיחנומב תיגולונופה תכרעמל 

תכרעמה לע הטלתשה השדחה תירבעה לש תיגולונופה תכרעמה :םימדוקה םירבדה לע ךמתסהבו 

.וירביא תונוכת תאו הלש (ראטנווניא) יאצמה תא הביתכהו תיטנופה 

היגולואידיאה תורמל ,ןכבו ? לארשי־ץראב תירבעה תוברתב הלא תושדח תודבוע וספת דמעמ הזיא 

ביבחה םדאה ארפ ,׳ינצקועהו דומחה׳ רבצה ןמ היתובקעב האבש תולעפתההו ׳שדח ירבע םדא׳ לע 

תויטנופה תומרונה ,7,ולש ינושל ץויצ לכ תובהלתהבו הביחב םיטקלמש ,תירולבה לדוגמ 

(י םויה דע ילואו)הפוקתה לכ ךשמב אוה וילא סחיה .הבחרהב טוריפ בייחמה אשונ אוה ׳ינצקועהו דומחה׳ רבצה 17 

אוה רחא דצמ ךא ,ספסוחמו סג ,ץימא ,קזח אוה דחא דצמ .תחא הנועבו תעב לוזלז לשו הצרעה לש :יברע־וד סחי 

.(הנודנה הפוקתה לכב דיחא־אל ומצעלשכ אוה ׳תוברתה רסוח■ יפלכ סחיה)׳תוברת רסח׳ו רגובמ־אל ,יתודלי םג 

הטיג לש הרפס ןבו ,ץראה ידלי לע (ה׳׳שת םילשורי ,דודיחהו החידבה רפס) בונאיורד רתלא ףסאש תוטודקנאה 

ומכ ,(ץראה ידלי לש םירויצו םירוביח ,תוטודקנא לש ףסוא אוהש) 1935 ביבא־לת ,לארשי ץראב דליה ,שילזיימ 

איבהו)תובר םינש ךשמב ירסיק ירוא לש ׳הזה םלועה׳ב םסרפתהש ׳םיינצקועו םידומח ונירבצ■ עובקה רוטה םג 

.ללכב השדחה תירבעה תוברתה לא םגו רבצה לא םג סחיה תא הבר הדימב תופקשמ (םידליה יפמ ׳תומכח׳ 
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לכ ולביק אל — ץראה ידילי ידי־לע ורצונש תורחאה ןושלה תועפות בור םג ומכ — תוידיליה 

לע ולעפ אל ןה ,תיתוברתה תכרעמה לש זכרמה ןמ קלח תויהל וכפה אל ןה .תימשר הרכה 

איה זכרמה לא ןנתסהל ףוסבל וליחתה הבש ךרדהו ,תוברתה לש םיבותכה םיטסקטה לש תומרונה 

רשאכ ,ךכ .הזכרמ רבע לא תכרעמ ילושבש תועפות תוצחליה לש ונל רכומה יסאלקה ךילהתה 

ללכ הב עמשנ אל ,תירוטדנמה רודישה תנחתב ימשר ןפואב עמשיהל תירבעל תונמדזהה הנתינ 

הסנמה אטבמ וא ,׳ידיי־יסור׳ ללכ ךרדב ,ידילי־אל אטבמ וא היה הב עמשנש המ :׳ידילי׳ אטבמ 

וסינ דחאכ םהינשו ,(חרזמה תודע גהנמכ ן״יעו ת׳׳יח םירוציעה תא עצבמה ,רמולכ)׳יחרזמ׳ תויהל 

יאגה ,שומישה־תויתוא ,העידיה א״הל עגונש המב רקיעב ,תינרבטה היגולופרומה יללכ תא םייקל 

'8.׳ענה־אוושה׳ו פ״כב 

.תידיליה תירבעל דמעמ היה אל ,תוברתה לש ׳ימשר דסומ׳ אוה ףא ,ןורטאיתב תרבודמה הפשב םג 

אטבמה ילגרה םע הפי ובשייתה לארשי־ץראב ןורטאיתה לש םייקחשמהו םיילאוטסקטה םימגדה 

קחשמב ךישמהש ומכ ,תירבע־וסור רבדל ךישמה ׳המיבה׳ ןורטאית ,לשמל ,9.ידייה־יסורה 

תמקה םע ,םיעבראה תונש תליחתב קרו :םישישה תונש תליחת דע תוחפל ,תויסור תוניצסנאזימבו 

לבא ,תידילי אקווד־ואל — תרחא תירבע המבה לע עומשל היה רשפא ,׳ירמאקה ןורטאיתה׳ 

ףא תידיליה תירבעה לש תועפותה וררוע לכה־ךסב .תוידיי־וסורה תונוכתה ןמ תיסחי תררחושמ 

תרזעב םלועה ןמ רובעתש ,תוביצי תרסחו תפלוח העפותכ ,תספתנ הנדועו ,הספתנ איה .תודגנתה 

.רפסה־תיבב הירבוד תא ודמליש ׳קודקד׳ו ׳ןושל ינוקית׳ תייפכ ףוריצב ,הנממ תומלעתהה 

עגמ ידי־לע ןיב — תידיליה תירבעב םג ורצונ ןכ לעשו ןהל הקוקז תירוביד ןושל לכש תויצקנופ 

לש הנבהה רסוח ללגב ,׳ןושל ישוביש׳כ וספתנ — ןושלה לש ימינפה רצואב שומיש ידי־לע ןיבו 

ירחא ״הילצרה״ היסנמיגה ןמ םיעפוש תודליו םידלי .לצרה בוחר ,ביבא־לת׳ :האבה הטודקנאה ,לשמל ,תינייפוא 

םהבש לודגה רמא ,ץראה תא תוארל ואבש ,םיטסישידויה ימסרופממ םינש םשל ונמדזנ העש התוא .םידומלה 

רקש םהירבדש ,הארת וישכע .לארשי־ץרא ידליל עבט התשענ תירבעהש ,םירמואו םיחבתשמ םינויצה — :ורבחל 

שגנ :השעו רמא י׳׳עמאמ״ :תידוי ארקי אלא !״אמא״ :תירבע ארקי אלש ,ינחטבומו ונזאב דליל םורצא .בזכו 

רמאו םסרופמה טסישידויה ריזחה ...!רומח — :ארקו וילא וינפ דליה םכח דימ .ונזאב ול םרצו וירוחאמ דליל 

עטקה דיעי סחיב תוינשה לעו .(2636 הטודקנא ,בר ימע ,ג ,םש ,בונאיורד) ׳...םהמע ןידהש ,ינששוח — :ורבחל 

,ןנואתה הרובחה ןמ דחאי :(157־ 156 ימע ,ו״צרת ביבא־לת)׳ץיבוקרב ד״יל ׳לארשי ץראב לדנמ םחנמ׳ ךותמ אבה 

תוידוהי תודימ אללו םיהלא תארי אלל ,ץרא ךרד אלל םילדג ,הצמשל םה םיעורפ — ער □רוס ביבא־לת ידלי יכ 

ומדקי לארשי־ץראב ונידלי יכ ,םולחב ושפנ תא אשונ היה ,רמוא אוה ,וימי לכ .ורדה;אל םינקז ינפ וליפאו ,תובוט 

ונא ,רמוא אוה ,ףוסבלו — ,לארשי םע הב ךרבתנש וז הלוגס־תכרב ,״םולש״ תכרבב תוצוחב בשו רבוע לכ ינפ תא 

ומותל רבע רקובב םויה :השעמ היה ומצעב וב ,רמוא אוה ,הנה ...׳׳!רומח״ :תרחא הכרב םהיפמ םיעמוש 
יבג־לע קחשמל םהל ורדס םבר־תיב לש תוקוניתש ,םינבא־יקולחב םישמ ילבמ ולגרב עגפו ריע לש הבוחרב 

,ךמש חמי״ :חצר־תמחב ולוקב וילע ןתנו ,שמחה תנשל עיגה אלש ןטק העוקפ־ןב ,םהמ דחא ץפק .הכרדמה 

הבוט קיזחנו ואוב ,רמוא אוה ,הברדא ?החונ ךתעד ןיא ןיידעו״ :רמאו ינשה הנענ ...ולוכ עזעדזנו — ״■ןודא 

,םולחב ףא תיאר םולכ וא ,תולגב םש ,רמוא אוה ,ךימימ תללפ יכו י ךכ־לכ תיעבט תירבע םירבדמ םהש ,ונידליל 

׳...״?ןודא ,ךמש חמי :תאזכ תיסיסעו הפירח תירבע םאךושלב ךינפ לע ך?ךבי הזכ שמח־ןב םיךש־קנוי יכ 

תכלוה איה תונורחאה םינשב ,ןכ־יפ־לע־ףא .אקווד הקזחתה אלא ,וז המרונ הפפורתה אל הנידמה םוק ירחא 18 
,םירבודה לש תלוכיה־יא ללגב — לשמל ,היזיבלטבו וידרב — תוימשרה תורזגב הגרדהב תטטומתמו הארנכ 

םיקזחה םירוטאקידניאה דחא .תונוש תויגולופרומו תויט?ופ תוכרעמ יתשב ליבקמב טולשל ,וננמז־ינב םידילי 

.תרושקתה־ילכב הצופנה ׳רועה ןוקית׳ תעפות אוה הז בצמל 

תוכיאב הלכו תועונתהו םירוציעה לש תויטנופ תונוכתב לחה ,תועפות לש רתויב בחר חווטל ןאכ הנווכה ׳אטבמ׳ב 19 

.היצאנוטניאבו רובידה ףטשב ,סומתירב ,([תויצארביו] תודיער תמועל תוביצי ,ןווג ,ןוט) לוקה 
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הספת תידיליה תירבעהש רמול רשפא רבד לש ומוכיסב 20.היח ןושל לש םיכרצל ׳ןושלה ינקתמ׳ 

הליחתה איה ךשוממו בכרומ ךילהתב קרו ,תימשר־אל ,תינונאק־אל תכרעמכ תוברתב םוקמ 

תורודה יפוליח לבא ,הז ךילהתל ומרת תורודה יפוליח םג .תימשרה תוברתה ךות לא ץחליהל 

איה םירוגשה םילגרהל תודגונמה תוינונאק תומרונ תלבקש ןוויכמ ,קיפסמ רבסה םניא םמצעל 

— וידרבו ,יסור אטבמב ׳המיבה׳ב רבדל ודמל םידילי םירבוד .תוברתב טלחהב הליגר העפות 

םוקמב תינושל ש״יר אטבל דמולו דמל ירבע רמז לכו ןרדש לכש ומכ ,׳ענ אווש׳בו ן״יעבו ת״יחב 

.תידיליה תינורגה ש׳׳ירה 

תוברתה ךותב ללכ־ךרדב תספותה ,םיבותכה םיטסקטה ילולכמ לש תכרעמב בצמה תא ןוחבל הסננ 

היצקנופה תא ללכ־ךרדב תאשונ ףאו ,רתויב תדסוממהו תרכומה תימשרה תוליעפה לש דמעמה תא 

םוקמ םיתעל תספות תורפסה ,תאזה תכרעמה ךותב .םיילאוטסקט םילדומ רוציי לש תיזכרמה 

היצקנופו הזכ דמעמ תורפסל היהש קפס ןיא השדחה תעה לש תירבעה תוברתה ךותב .יזכרמ 

ידי־לע וחקלנ תוברתה תושרל הדימעהש םיינרציה םילדומה םא וז הניחבמ הנשמ הז ןיאו 2,,תאזכ 

הקיטסיצילבופ ןוגכ) הל תוילוש תוילאוטסקט תויוליעפ לש ךוויתב וא הנממ ןירשימב הרבחה 

בתכבש ןושלכ ט״יה האמב תינרדומ ןושלל החתפתה תירבעה ןושלהש הדבועה .(תיטילופו תיתרבח 

תא ןיבהל תורשפאמ ,תיתורפס הנושארו־שארב התיה תאזה ןושלה לש הכוראה תרוסמהש הדבועהו 

ךשמב שבגתהל ויה תויושעש תויביטאנרטלא תויורשפא ינפ־לע בתכבש םילדומל התיהש תופידעה 

הקזוחב דמעמ הקיזחה ,לארשי־ץראל הרבעשכ ,הפוריא־חרזמ לש תירבעה תורפסה .הפ־לעב ןמזה 

ןיב ינושה םצע ידי־לע םישקבתמה ,םיינרנגסהו םיינושלה םילודיבה איה ׳היח ןושל לש םיכרצ׳ל המגוד 20 
םינייפאמה םיטנאירווה/םירטסיגרה דחא .ןהב םיברועמה םינושה םירבודהו ,תרושקתה לש תונושה תויצאוטיסה 

תורשע והומכו ,אדירג ךושל שוביש׳כ ידמל ךשוממ ןמז ספתנ גנלסה .׳גנלס׳ הנוכמש המ אוה הזכ ןפואב םירצונה 

ןושל ןיבל הניב תוניחבמו ,(אוהש טנאירו/רטסיגר לכמ) תרבודמ ןושל לכ תונייפאמה תונוש תונוכת לש תובר 

םייבמופ םיעוריאב ,לשמל)בתכהךושלב תחתופמ תוברת לכב םירבדמ תוטעומ תולבגומ תויצאוטיסב קר .הבותכ 

היצאוטיס לכב בתכהךושל תא רבדל לגתסהל םידימלתה ןמ שרד ירבעה רפסה־תיבב ירבעה ךוניחה .(םיירוביצו 

ןתוא תויהל הלוכי תוברמ תחא המגוד .רובידךושלל בתכךושל ןיב םישקבתמה םילדבהה ןמ םלעתהו ,איהש 

לכ לע ,ונ ,בוט ,זא :ןוגכ) םיעבמ לש רושיקו םויס ,החיתפ :׳החישה לוהינ׳ל יח רוביד לכב תודקפתמה ,תוילמ 

ירומ ידי־לע רתויב ׳תופדרנ׳ה ןיב — ןדועו — ויה הלא תוילמ .(יכ אל םגו אל ןכ ,ןכ אל ,אל :םג הנורחאבו ,םינפ 

תוילמ לע .תדקפתמ היח הפשש םיכרדה לע היוקל הנבה ירפ איהש ׳הפידר׳ ,רובידב םג אלא בתכב קר אל ןושלה 

'Russian VPCs in Hebrew Literary Language', siavica :ירוביחב האר תירבעה תורפסה ןושלב הלא 
 (1980) Hierosolymitana [סופדב]

האמה לש תיפוריאה הרבחב .יזכרמ דמעמ הפוקת לכו הרבח לכב תורפסל היהיש ,וילאמ ןבומה רבד ללכ הז ןיא 21 

,תויתרבח ,תויטילופ — תויגולואידיא לש האלעהבו הגצהב תיזכרמ היצקנופ תורפסל התיהש קפס ןיא ט״יה 

:רמולכ ,תיגולואידיא תקולחמ לכב ׳ימשר׳ אשונל התוא ךפה ךכ ידי־לע תורפסה התנקש דמעמה .תויתוברת 

.׳וילא סחיב אטבתהל םיבייח — חוכ תודמע לע וא — תונויער לע םידדומתמהש ךכב הריכמ הרבחה׳ש אשונל 

וא תויתורפס תוסיפת לע הבירמב םג יוטיב הל אוצמל הלוכי תיטילופ תקולחמש הרקמ הז ןיא ,תאזכ הרבחב 

,יקצורט לש תורפסה תסיפת דגנ םיכורא םיסומלופל אצי ןילאטסש רזומ הארנ וננמזךב יניעב ,לשמל .תויתונמא 

דמעמל ןיטולחל המיאתה תאזכ תוגהנתה ךא .תורפסה תרות לע — םיחילש ידי־לעו ומצעב — חוכיו להינ ףאו 
,תאז תמועל .שדחה רטשמה ידי־לע םג הל רמושש דמעמ ,ט״יה האמה לש תיסורה הרבחב תורפסה הספתש 

הניא ךוניחה־תכרעמב התורמתשה .זכרמה ןמ הקחדנ תורפסהש קפס ןיא םירשעה האמה לש תיברעמה הרבחב 
תונש זאמ תדמתמ הדיריב תורפסה דמעמ אצמנ תירבעה תוברתב .תאזה תכרעמה לש התונרמשל תודע אלא 

םיימוי־םויה םישומישל םילדומ תרציימה תוליעפכ ןהו (׳הילע בירל יאדכש׳) תרכומ תוליעפכ ןה ,םישימחה 

.(יוכו הקיטילופה ,תרושקתה־יעצמא) 
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לש תוצחליהה וא תוננתסהה דגנ (תוינושל־הראפ תועפות וא תוינוטקטיכרא תועפותמ תוחפ אל) 

הרבוחש תינונאקה תורפסה התיה הנושארה םלועה־תמחלמ ףוס דע תוחפל .תידיליה תוברתה יביכר 

ומסרפתהש םינושה םיטסקטה יגוס :התוללכב תירבעה תורפסל סחיב טלחהב תילוש לארשי־ץראב 

,םיבתכמ ,םיריש ,תומישר ןוגכ) םירחא םיגוסב הלכו ׳םיהובגה׳ םייתורפסה םיגוסב לחה ,ץראב 

תורפסה לש ןמזה־ןב יאצמל סחיב 22םיינשמ םילדומכ אקווד תיללכ םתוא ןייפאל רשפא (םינמוי 

םתואל רתוי הברה הקזח םהב הלגתמה הקיזה .ללכב םיירבעה םיטסקטה לולכמ לש וא תירבעה 

דבלב וז אל ,ךכיפל .׳הייחתה תפוקת׳ל רשאמ ׳ןויצ־תביח׳ו ׳הלכשה׳ םינוכמה ונתורפסב םיבלש 

היצפוא שמשל לאיצנטופ ,םירחא ןיב ׳םיידילי׳ ןיב ,םישדח םילדומ ללכ הרצי אל לארשי־ץראש 

תויוליעפהו יתורפסה םעטה ללכב תקהבומ תינרמש הרזג התיה איהש אלא ,תיביטאנרטלא 

היה רבכ אוה ,הריגה יכרדב ץראל תירבעה תורפסה לש זכרמה רבעשכ ,רחא דצמ .תויתורפסה 

שומיש לש םירורב םיכילה תלעב :רמולכ ,תוערכה לש םירורב םימזינאכמ תלעב ,תדסוממ תכרעמ 

עגמה — הזמ רתויו ,שידייה לא תירבעה לש יטויבמיסה סחיה .תושדח תאיצמ וא תומייק תויצפואב 

םייקתהל דימתה — הנפמ־תודוקנב תויביטאנרטלא תויצפואל ןימן רוקמכ תיסורה תורפסה םע 

23.םישימחה תונש עצמא דע תוחפל ץראב 

ינפמ םירוגס ויה ,םהב םייוניש תסנכה לש תורודצורפה תוברל ,םייתורפסה םילדומה המכ דע 

דיעת םימייק ויה רבכ הלאה םיביכרהש םימוחת םתואב םג םיידילי םיביכר לש תירשפא הרידח 

הז ןיינעב הערכה הלחש ירחא םינש תורשע .הרישל תידרפסה המעטהה תסינכ לש הירוטסיהה 

הריש .הרישה ןושל לש תומרונה לע וז הערכה הלעפ אל ,לארשי־ץראב ירבעה רובידה־תפשב 

,םירשעה תונש תליחתב קר תורפסה לש םיימשרה םיעטקב ץראב בתכיהל הלחה תידרפסה המעטהב 

םירומא םירבדה ןיאו .ם י ש ו ל ש ה ת ו נ ש תליחתב קר תיטנאנימודהו תיזכרמה המרונל הכפה איהו 

ומכ ,ץראב ירבע ךוניח לבקל הכז ףא םקלחש םישנאב אלא ,׳הייחתה׳ו ׳ןויצ־תביח׳ רוד ינקזב 

ולעו ,תירבעה הרישב הנפמ־תדוקנ הרצונ רשאכ ,המוד ןפואב .ורוד־ינבו יקסנולש םהרבא 

רודה לש םילדומל הביטאנרטלא רותב םהב ושמתשה םהש םילדומה ,׳תויטסינרדומ׳ה תולוכסאה 

,םילמה רדס ,היצאנוטניאה ,סומתירה :םייסור םיביכר לש יביסאמ ץומיא לע םיססובמ ויה םדוקה 

םיביכר לא הנטק הקיז ומייק הלא לכ — תוירשפאה תומיתה רצוא ,םילמה־רצוא ,הזירחה תומרונ 

הזורפה םגו ,םזינרדומה תיילע ינפל ץראב הרצונש תירבעה הרישה ,רומאכ .םיידיליו םיימוקמ 

אלו וספתנ אל ,ימוקמה יווהה לא (יאשונה)ימתה רושימב המצע תא רושקל התסינ אקוודש תירבעה 

תומרונב הנפמ ללוחל ידכ ןהב שמתשהל רשפאש תויביטאנרטלא תויצפואב ספתיהל ולכי 

.םישדחה םירצויה לש םמעטל םינשוימ ויהש םילךומב ובתכנ ןה .תויתורפסה 

,ליעל םירכזנה ירוביח הארו .םידסוממו םיעודי םילדומ לש הדמתה םיווהמה םילדומ :םשוריפ ׳םיינשמ םילדומ׳ 22 
.11 הרעה 

I. Even-Zohar, 'Russian and :האר שידייל תירבעה ןיב םיסחיב םיטקפסא לעו תיסורה םע עגמה לע 23 
 Hebrew—The Case of a Dependent Polysystem', Papers in Historical Poetics, Tel Aviv 1978, pp.
 63-74; idem, Aspects of the Hebrew-Yiddish Polysystem', Paper Presented to the International
 Conference on Research in Yiddish Language and Literature, Oxford Centre for Postgraduate

 (Hebrew Studies, August 1979 (forthcoming
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וליחתה רבכש הפוקתב ץראה ידילי ידי־לע ורבוחש הזורפב םיירופיסה םיטסקטב ןנובתמש ימ 

טעמכ ועדי אלש םירפוס ,םיעבראה תונש ףוס תארקל ,תיתורפסה תכרעמה זכרמב םוקמ סופתל 

תידיליה ןושלה יביכרממ טעמ המכ חכוויהל םמותשמ ,תירבע התיה םמא תפשש ,תיזעול הפש םוש 

־וסור םילדומ יפל ושענ ׳ח״מלפה רוד׳ ינב לש םירצומה ןמ רכינ קלח .ורביחש םיטסקטה לא רדח 

תורפסב ודסמתהש הערכה לש תויתרוסמ תורודצורפ ןתואל הרומג המאתהב :רמולכ ,םיירבע 

,רואיתה יכרדב ,םירופיסה לש יטאמיתה הנבמב .ץראל רבעמה ינפל הפוריא־חרזמב תירבעה 

ונעשנ — רפיסה לש ללוכה ראוטרפרב ,רוציקב — םירבעמהו רושיקה תוקינכטב ,היציזופמוקב 

הלאה םימוחתה לכבש קדצב רמול רשפא .םייטייבוס־םייסורו םייסור םילדומ לע םהלש םיטסקטה 

אקווד םהל ץוחנה לדומה תא ואצמ םיריעצה םירפוסהו ,קיר לש בצמ תירבעה תכרעמב בצמה היה 

ריע טנקשט׳ ,׳דיקש הקילבופר׳ ומכ ,וירבחו יקסנולש ידיב רקיעב ,תיסורמ תמגרותמה הזורפב 

24.הלאב אצויכ םיבר דועו ׳בטוקה יסייט׳ ,׳בוליפנאפ ישנא׳ ,׳סאראט תיב׳ ,׳םחלה 

םיננתסמ :רמולכ :םידיחא םניא םהב םיירבע־וסורה תונורקעהו ,םייטילונומ םניא הלא םיטסקט 

לבא .תרכומה תידיליה וא תימוקמה תירבעה ןושלה תא םיריכזמה םיטנמלא שוריפב םהילא 

תואיצמ לש הדוביע ,רופיסה גשומ :יטנאנימוד היה אל וז ןושל לש הלקשמש אוה עירכמה 

־אל ,הקזח תיתורפס תרוסמ לא ורשקתה הלא לכ — םירוביגה לש רובידה יכרד תריסמ ,תרפוסמ 

םירחואמ םיטסקטב קר .תרחא תורפס םע עגמ ידי־לע םיביכר תרידח לש תקהבומ האצות ,תידילי 

יטנתוא־אל ןפואב םש ףאו הלאה םירפוסה ןמ המכ לש הזורפה לא תידיליה ןושלה הננתסה רתוי 

ונפ ,םייתוברתה םהילגרה תניחבמ ךכ־לכ תכל־תקיחרמ הערכהל לגתסהל ולכי אלש ,םירחא :ידמל 

ןושלב שומישה תא ישוק ילב ךישמהל היה רשפא הלא םינאמורב :םיירוטסיה םינאמור תביתכל 

דע .תורוקמ לש בוליש םה אלא ,דבלב דחא רוקממ םיעבונ םניא ׳ח״מלפה רוד׳ לש הזורפה לש םילדומהש רורב 24 

,ןכ־יפ־לע־ףא .קפס ילב הנוכנ הדבוע — ןיסנג לא רודה ירפסממ המכ לש םתקיז לע תרוקיבבו רקחמב ודמע הכ 

הברה תירבעה הזורפב ׳תייבר ,השדחה תירבעה תורפסב ׳ירבעה־וסורה׳ לדומה יבצעממ דחא היה ומצע ןיסמ 

היצקלס ךרד קר אל התיה תיטייבוס־תיסור תורפס התואל הקיזהש קפס ןיא ןכ ומכ .תיסורה תורפסה לש תודוסי 

.בושייה לש הז ףגאל הפוקת התואב הלמסש המ לכו תוצעומה־תירבל תינויער הקיז ידי־לע הכמתנ אלא ,תיתורפס 

,ליעל רכזנה ירוביחב םיטרפ)׳ירבעה־יסורה לדומה׳ לש םינושה םיטקפסאה תא טורטורפב ראתל םוקמה ןאכ אל 

:ןושלה תמרב ׳םיירבע־וסור׳ םינבמל תואמגוד המכ קר ןאכ איבא דבלב ןזואה רוביסל ךא ,(23 הרעה 
:המ יכ — לכה ושירחהש דע הזח לכב ושירחהו וכפהתה ,םהילבנע םהילע ופרטנ [... ] םינומעפה לכו [...]׳( 1) 

ונ״ — ״.וקילדה׳ — ״?המ ,וקילדה״ :הנע הזו יבצל רמא ״.ןכ ,ונ״ :הקשרבא חקפתה דימ — [... ] !ביבס שא 
דוע םירודכ המכ .םדוק ומכ .םולכ אל״ —״?וישכע המו״ — ״.וקילדה — וקילדה .םולכ אל״ —״?המו 
,1947 היבחרמ,העבגב השרוחה ,׳העבגב רשא השרוחב׳ ,רהזי ׳ס)״׳[...] םייאלמ העברא־השולש דוע״ — ״?םכל 

:יולגו טושפ דיגהלו רמול ,תינש וילא אובישכ ,הקשרבאל רמול ובוחב עבשנ ןייטשרבליז המלשו׳ (2) .(104 ימע 

׳םהיניב ולפנ תוציחמו םיגייסש םישנאל יואר ךכ ,םיחא םישנא ורבדי ךכ יכ ״ירקי אחא ,ךכו ךכ ,אחא הקשרבא״ 

לומ ,ןורג דע תועוקת תועבצא יתש ןיב םיזתנה םיפוצפצל ,םימיא תוקירשל תוניב ,םשו [...]׳ (3) .(105 ימע ,םש) 

דימ רזוחו ,םוחנ םיכסמ ךכיפל .ךינפל אסיכה דעסמ לע ךילגר טושפתו תחנב ךל בשת ,םעמועמה רואה ךסמ 

ןובנ ןב יכ החמש אמא .דיגהל רשפא ךכ ,ןכ ...ידמ רתוי אל — יצוק תא תוכהל ךירצ היה אל ,אמא ,ןכ״ .הבושתב 

,ןוזניסומ ׳י)׳חפונמ ידוה לוגנרתכ ,םיצהוגמה וידגבב ךלהתי לא :הכלהכ ולבח ,תאז לכב ,יצוק תאו — [...] הל 

םשמ !ץיק ןיברח היה הז״ :רבד רמול םג חרוט אוה ךכ בגאו [...]׳ (4) .(138 ימע ,1946 היבחרמ ,קשכ םירופא 

׳הדשה לא העבגה ןמ םואתפ ץר קלוד — !םירמוא םתא המ — הנהו .תדוכלמב :ךכ ונחנא .םירוי — הפמ .םירוי 

לא זמורה ,יתורפס ףוריצ ידי־לע גנלס לש הפיקע הבנגה לש ךרדל ינייפוא ׳ץיק ןוברח׳ יוטיבה) .(212 ימע ,םש) 

(׳!ןוברח היה הזי :אוה תרבודמה תירבעה הפשב יטנתואה יוטיבה ,הז הרקמב :ותוא ריכזמו גנלסה 
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 ,anyp iro^m ,mun ■'T^d a^yvn pn m^nnn [...] i^k mmrr nnw [...]
 rp-ay .nnnu miw -pnna ^rpra linm [...] it-pd-p ipmn!7 ty mswn tppiun

 k^qh um-iru "]iki ?yru m n^x nx 'n^-p -mrt Dp -px [...] mn
 ?[...] "man

 (iy~i 'nv ,n"Yiri n^N'^n .rptynn ma1 /ymp-n t1)

 .niK-inI7 x:pjn m mm — irnrinx D^pir-m ,mup rnin1 nyp'-u; —

 (nyi 'nv .□!£>)

1959 ,ידעלג־רפכב ףיטק 
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:׳ח״מלפה רוד׳ ירפוס תצובקל תוידעלב חרכהב ןניא הלא תועפות :דועו 25.תורפסה לש המודמה 

תוקוחר תוצובק םג לבא .תירבעה הזורפב תיטנאנימוד הצובק תווהל ולחהש ינפמ ןאכ ורכזנ םה 

םינוכמה ׳םישדחה םירבעה׳ ומכ תינוציק תידילי היגולואידיא תולעב וליפאו — ןהמ 

שמתשמ שוטר .תויתרוסמה תורודצורפה ןמ תורחא תויצפוא ןתושרל ודמע אל — ׳םינענכ׳ה 

׳םיינענכ׳ה םירישה ןמ קלחל םרוגש המו ;יקסנולשמ םילואש םיירבע־וסור םילדומב שוריפב 

תונוכת לש םצמוצמ רפסמו ןווכמה םילמה רחבמ אוה םינוש םה וליאכ תואריהל םיקהבומה 

םזיאכראה ,רבד לש ורקיעב .(הבקנ ןיממ תומשל תמויסב ה- םוקמב ת- ,לשמל) תויגולופרומ 

לע הייפאכה רשאמ ׳ידילי׳ רתוי — תילארשי־ץראה תואיצמה תניחבמ — היה אל ׳ינענכ׳ה ינושלה 

תינענכה תורפסה לש ץומיא התיה ׳תודהי׳ל הביטאנרטלאה :׳םיזעובה׳ וא ׳רמושה׳ ישנא ישאר 

וא תיסורה ,תיברעה לשמ הנוש התיה אל םיטסקט רוצייל היצפואכ הלש היצקנופהו המודקה 

תירבעה לע הלילשב וביגה ,לשמל ןניק סומעו זומת ןימינבכ ׳םינענכ׳ םירפוס ,םנמא .תיניארקואה 

רוטב רקיעב) םהלש תויאנותיעה תומישרב השדח הפש לעופב וסינכהו ,׳תירבע־אלה׳ תיתורפסה 

יתורפסה לדומה לש לטובמ־אל עקשמ שי םהלש תיתורפסה הזורפב ךא ,(״תושו יזוע׳ םסרופמה 

ילושב ,׳תוימשר׳ תוחפ תורזגבש ןורקעה אופא ןאכ לעפ בוש .ןושלה תמרב אקווד־ואלו ,דסוממה 

םוחתב לבא .׳םיידילי׳ — הז הרקמבו ,םישדח םיביכר תרדחהל רתוי הבר תורשפא התיה ,תורפסה 

ושמתשהש ,םמצע ןמרתלאכו יקסנולשכ יתורפסה ׳דסממה ישנא׳מ תכל ׳םינענכ׳ה וקיחרה אל הז 

םתרישב הב ושמתשהש וזמ םיינונאק־אלה םירנא׳זב םהלש םינומזפב דואמ הנוש תירבע הפשב 

.וינומזפב ןמרתלאו ,ולש םידליה־ירפסב יקסנולש — ׳ההובג׳ה 

דימ וליאכ חינהל איה תומימת ?ץראה ידילי לא תנווכמה תורפסה ,םידליל תורפסב שחרתה המ 

ךותב תדקפתמ ללככ םידליה תורפס ירהש .םיידילי םיביכר וז הדבוע ללגב יוטיב ידיל הב ואובי 

— רמולכ ,םיינשמ םילדומ ללכ־ךרדב תצמאמ איהו ,׳הכומנ׳ תורפסכ תורפסה לש תכרעמ־ברה 

ידילי 26.תכרעמה זכרמב םישדח ויה םעפש םילדומ לש רומיש םהש וא טושיפ ורבעש םילדומ 

םיבלש לש ןושלב םקלח ,תירבע־וסור ןושלב םקלח ,ההובג תיתורפס ןושלב םימוגרת וארק ץראה 

ועקשש םילדומ .(היחיפסו הלכשהה תפוקת ,ןוגכ) תורפסהךושל תוחתפתהב רתוי הברה םימדוק 

,היציזופמוק לש תוקינכט ,תויפורטס תויצירטאמ :תואנקב הב ורמשנ םירגובמל תורפסב ודבאו 

גרבדלוג האלו ןמטוג םוחנכ םירפוס לש םינותמה םהיתונויסנ .םייתלילעו םייטאמית םילדומ 

בורב תואצות םתוליעפל ויה אל ךא ,םיינכפהמ טעמכ הז עקר לע ויה תרחא טעמ ןושל גיהנהל 

ימע ,2 ,תורפסה ,׳היסולגידב הפיה תורפסה ןושל לש הדוקפתו התוהמ רוריבל׳ :ירוביחב האר ׳המודמה ןושלה׳ לע 25 
 303-286.

:ןבו ; 435,434 דוחייב ,440-427 ימע ,3 ,תורפסה ,׳ירוטסיה לדומ — תירבעה תורפסה׳ ,רהז־ןבא ׳א :ךכ לע האר 26 

ןויד .48 ימע דוחייב ,17 ,תורפסה ,יתורפסה לש תכרעמ־ברב תוינשימו תוינושאר תוכרעמ ןיב םיסחיה׳ ,ל״נה 
Zohar Shavit, 'Translation of Children's Literature as a Function of its Position in :האר טרופמ 

 ;(15 .the Literary Polysystem', Translation Theory and Intercultural Relations, op. cit. (above, n
 idem, 'The Ambivalent Status of Texts—The Case of Children's Literature', Poetics Today, I

 75-86 .(1980), no. 3, pp
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תויגיגחה תותכסמה ומכ ,תורחא (תוינושל)תוילולמ תויוליעפ םג 27.םידליל תילאוטסקטה תרצותה 

28.ןורקעה ותוא יפל וגהנתה ,׳זועהו הכרבה ימואנ׳ וא ,ןהלש תויטתאפה תוניצסנאזימכ רפסה־יתבב 

זכרמהש תוברתה לש תוכרעמה־תתמ תחא לכב ,׳השדח המוא׳ לע לאידיאה תורמלש םיאור ונא ךכ 

ךות לא קר המינפ ץחליהל םייביטאנרטלאה םיידיליה םיביכרה ולכי ,דסוממ רבכ היה הלש 

הטעומ הדימב םהילע ולחש םיטסקטב ,ךכ .ידמ הזע תודגנתהב לקתיהל ולכי אל םש יכ ,םיילושה 

אל תובורק םיתעלש םיטסקט ,׳תינונאקה תורפס׳ב םילבוקמה םיצוליאה ,ללכב ולח אל וא ,רתוי 

ויהש תויתוברתה תויציזופואה תניחבמ רדגומ דמעמ םהל היה אלשו םינמוימ םירפוס ידיב ורבחתה 

,ינגומוה ןפואב אל ,ןיוצ רבכש יפכ ,ןבומכ .םינוש םיגוסמ םיידילי םיביכר ורדח ,תאשל םיכירצ 

ונל עודיה הלאכ םיטסקט לש רתויב טלובה שוגה .תורתוסו תודגונמ תונוכת לש לילב ךותב אלא 

ןוגכ ,תורפסה ילושב םיטסקט םג ךא 29,םישולשה תונשמ ׳ריעזה ןאמורה׳ו ׳םישלב׳ה ינורפס אוה 

קר הנפמ־תדוקנ הלח תינונאקה תורפסה לש םילךומב ,תאז תמועל .ליעל רכזנה ,״תושו יזוע׳ 

יחימע ,רוד ,ךז ,ןדיבא ןוגכ םיררושמ לש םתריש םע ,הרישב הליחת ,םישימחה תונש עצמא תארקל 

שומיש לש היצפואה תא תינונאקה תירבעה הרישל הנושארה םעפב וסינכה השעמלש ,םירחאו 

תירבע־וסורה היצאנוטניאה ,סומתירה ,םילמה רדס תא .תידיליה תכרעמה לש ןימןהו םייקה יאצמב 

לש רתוי תובכרומ תומרב םג ךכו ,תוימוקמ תוירבע תונוכתב — רתוי ימ תוחפ ימ — ופילחה םה 

םיכילהת ולח הזורפב 30.(המודכו תומלאירה לש ראוטרפרה ,יטאמיתה הנבמה) ירישה לדומה 

.תוכשמתהבו הגרדהב רתוי הברה ךא ,םימוד 

הנבומב תוברתה לש רשקהב תורפסהו ןושלה תוחתפתה לע תעדה תא חינמ םלש רקחמ ןיא ,רומאכ 

הקידב לע תונטק תורזגב קרו ,החיג־ירקחמ לע םרקיעב םיססובמ ליעל יתחסינש םירבדה .יטוימסה 

עצומה יטאמיכסה רואיתה תא תוחפל רשפא םויה םייקה עדיה רבכ ,תאז םע דחי .שממ תיתטיש 

תורזג יבגל המוד המיכס דימעהל ונתלוכי תמצמוצמ רתוי הברה .תומידקמה תוזיתופיהה תא ףאו 

המישמ יהוז ןכ־יפ־לע־ףא .הנילפיצסיד םוש ןהב הלפיט אלש הלא רקיעבו תוברתה לש תורחא 

הז רוביחב עיצהל יתיסינ .התוא ןנכתל היהי רשפא־יאש הביס םוש ןיאו הנממ קמחתהל רשפא־יאש 

םג ,ץראב םירקוחה תייליהק לצא הלשב עקרקהש יל המדנו ,תאז רשפאתש תילאוטפצנוק תרגסמ 

.קומע שירחל ,תישפנ הניחבמ 

רתוי ,׳םידליל רבד׳ב ומסרפתהש ,וירופיס לש םינושארה םיחסונב תכל־קיחרה ןמטוג םוחנש רמול ףא ךירצ 27 
לש ןוויכב קר אל ,תינדפק תינושל הכירע התשענ םהבו ,םירפס לש תנוכתמב ךכ־רחא ומסרפתהש םיחסונב רשאמ 

.ןושארה חסונה לש ׳תוידילי׳ל הרומג הריתסב — ירבעה־וסורה ןונגסה רבע לא וליפא אלא ,׳יתורפס ןונגס׳ 

־תוצראמ ואבש ,היתויחאו התרש תא ךרבל םיאב הנוכשה ידלי :לבוקמ ׳םואנ׳ל ,תידוראפ תצק ,המגוד הנהו 28 
:ונכותב םכלחנתהל ונתכרב תא םכל תתל םיצור ,םינכשה ידלי ,ונחנא׳ :הניג םרצחב ועטנו ביבא־לתב רוגל תירבה 

עצמאמ הקוחרה תאזה הנוכשל םיעושעשו החמש ואיבה רשא ,בב-סוא-גנתו יפפלו תובובה לכל ,הנורש-אמאל 

עסמ .ןוסלג־י ׳א)׳םכתנג עצמאב ןטק זרא םילתוש ונא ירה ,העיטנו העירזב םכל םיפתש היהנש ידכו [... ] ריעה 

.(113-112 ימע ,ו״צרת ביבא־לת ,לארשי ץראל תובובה 
.73-30 ימע ,(1974) 19-18 ,תורפסה ,׳לארשי־ץראב ירבעה ״עשפה רופיס״ תודלותל׳ ,טיבש ׳יו רהז :הארו 29 

וצמוא ןהש רורב ךא .תילגנאה הרישה ןמ תויביטאנרטלא תויצפוא לש יביסאמה ץומיאב בלושמ היה הז ךילהת 30 

לע תונעשיה ךרד — סינכהל ורשפאו ׳תוירבע־וסורה׳ תויצפואל תונושו תודגונמכ וספתנש הז תוכזב לכ םדוק 

לע .םיינונאק ויה אלש ,תימוקמ ןושל לש םיטנמלאה תא (תובר תויורפסמ תרכומה תויקוח) רז יתרקוי לדומ 
Shelly Yahalom, 'Problemes d'interfe'rences de systemes se'miotique', :האר עגמה תועפות 
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