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םע-רופיסל רופיס ןיב - היישנה םוהתו רוקמה 

ןונגע י"שלש םירופיס ינשב 

תאמ 

דלפשריה לאירא 

'םע-יריש'ב םלוגמ אוהש יפכ 'םע'ה תידוהב ותריצי תא תעטל הצר ,ץרפ ל"ימ תוחפ אל ,ןונגע 

איהשכ ,םייח-לש-תמא ובוחב זחא ,ימואלה ,יטנמורה ונבומב ,'םע'ה ןויער .'םע-ירופיס'בו 

לש דמעמ תלעב התייהש ,וז השוחת .םיוסמה םעה לש ונויבצ - ונימב דחוימ ןויבצב המולג 

לכב םג ןבומכ המעיפ ,םירשעה האמה עצמא דעו הרשע הנומשה האמה ףוס זאמ תינושאר תמא 

.םירשעה האמה תישארבו הרשע עשתה האמה ףוסב ולעפש תידוהיה תורפסה לש הירצוי 

םהו ,תומסרופמה ןמ םה ןונגעו ץרפ ,יקסבוחינרשט ,קילאיב לש םתריציב םייממעה תודוסיה 

.רקחמב םעפ אל וראות םג 

תורפסהו תיממעה תורפסה ןיבש תוקיזה הדשב לעפ ,שממ וכרד תליחתמ ,ןונגע םלוא 

הקוחרו ,'םע'ה תריצי לש 'המות'ב םימתה ןומאה ןמ דאמ הקוחר התייהש ,ולשמ ךרדב ,'הפי'ה 

רעפב עטנ ןונגע .תיתונמאה ,השדחה ותריציב 'יטנתוא יממע' םשור רוציל ןוצרה ןמ רתוי דוע 

אל יכ דע ,תוקפסו תוריתס ,םיחתמ לש הכובס תשר תיממעה וז ץבל תיתונמאה הריציה ןיבש 

ותונמיהמ תא סורהלו יתרוסמה רופיסב עוגפל ,ראשה ןיב ,האב השדחה ותריצי יכ ,הארנ םעפ 

תוהז ןנוכמה ,הרפמה וחוכמ ןוזיהל רשאמ תוחפ אל ,וב ולעפש ךרעהו יפויה יגשומ תא וא 

.תמא לש השוחתו 

רמוח ושמישש םוקמב ,םייממעה תודוסיה יכ ,אוהה רודה ירפוס לש םהיארוק לכל היה רורב 

רדגב רבכ ויה םינושה וינפוא םגו 'דוביע'ה גשומ םג .תכל קיחרמ דוביע הב ורבע ,הריציל 

רדגב רבכ ויה 'יתונמא םע-ריש' וא 'תיתונמא היישעמ'כ םיגשומו ,הפנע תיתורפס תרוסמ 

לש ויתוריצי םג ,.ןסרדנאו ןיקשופ ,ןמפוה ,התג ,רדרה לש םהימי זאמ בגש תפופא תשרומ 

 m. Luthi, The :1 יתול סקמ לש תפסב 'תיתונמא היישעלנ'ו 'תיתתפס היישעמ1 ץ ב הנחבאה דחוימב ואר

 M. Thalmann, The Romantic :ןכו )European Folktale, J. D. Niles (trans.), Philadelphia, PA 1982

Fairy Tale: Seeds of Surrealism, M. B. Corcoran (trans.). Ann Arbor, MI 1963. ץב םירעפה לע 

[549-531 ימע ,ןג"עשת)םקח-ןזח תילגל ,ר-לקלופ • תורפס • תוברת :םימק-ומ] 
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2] דלפשריה לאירא 

'רמוח'ה לש יתרוסמ יתונמא דוביעכ ללכ ךרדב ונבוה ,םייממע תודוסי לש תותתשומה ,ןונגע 

יגשוממ גרוחה והשמ ללוחמ אוה יכ בטיה ושח ןונגע לש ויארוק ןיבמ םיבר ,תאז םע 2.יממעה 

ויתורוקמל הקיזב ורוד ינב םירצויה לכמ רתוי בר קחרמ ךלוה אוה יכו ,םירוגשה דוביעה 

.קבאו םרה לש הבואכ המרד תשחור הזה קחרמב יכו ,םינושה 

םע עגמה םצעב םיעגונה ,ןונגע תריציב םילודג םירורמת ינשל טבמ דחייא ןלהלש םיפדב 

הכובס 'הספניס' התוא לע והשמ דומלל ידכ ,ומצע 'םע'ה גשומב םצעבו 'םייממע' תודוסי 

םוחתמ חקלנש ,הספניס גשומה .ןונגע לש ותביתכב וללה תורפסהו עזה יפוג ןיב תרשקמה 

וניא ומצע רשקהש אלא ,תויושי יתש ןיב היגרנא תכלוה לש זע רשק רידגהל אב ,הימוטנאה 

עגמ לכ ןיא ובש רעפ ינפ לע רושיג תועצמאב אלא ,הטושפו הרישי הריסמ לש ךרדב השענ 

:קתנ ינפ לע רשגמ רשקה :רמולכ .רחא םוידמב היגרנאה הענ ובו ,םמצע בצעה יאת ןיב רישי 

רבעמ ןיתממה אבה אתה תועורז ידי לע שדחמ 'שרפתמ'ה ,רחא ןפואב רסמה רבוע ובש קתנ 

קד רירבשל ,הספניסב תרמומ ,ילמשח םרז לש הרוצב בצעה יאתב תרבועה ,היגרנאה .קתנל 

.ילמשח םרז תויהל תרזוח איה רבעמה םותב קרו ,ימיכ ןפואב תשחרתמה העונתל ,ןמז לש דאמ 

םישחרתמה ,ןוקיתו קותינ ,הריסמ ,הכלוה ןיב חתמה תרדגהל ליעי למס יל הארנ הז גשומ 

.טרפב םייממעה תודוסיה ןיבל ןונגע תריצי ןיב עגמבו ללכב תויתוברת תורומתב 

,יתורפסה ומש תא לטנ אוה ונממש רופיסה - לארשי-ץראב ןונגע םסרפש ןושארה רופיסב 

ןונגע עטנ ,'תונוגע' - ולש הריציה השעמ לש תילמס-תיסקטה ותחיתפ תא וב האר אוהשו 

ינשמ בצומ הזה רורמתה .הלוכ 'םע'ה תשרומ לא ידוסי םחי לע עיבצמה קתרמו ךובס רורמת 

:החיתפה איה הנה .ומויסבו ושארב - רופיסה לש וירבע 

אוה ךורב שודקהו לארשי לש םהישעמב ךלוהו ךשמנ ןח לש טוח םיבתכב אבומ 

תסנכל דסחו ןח הלוכש תילט תועירי תועירי ונמיה גרואו בשוי ומצעבו ודובכב 

תיב הירוענב ומכ ולא תוילגב וליפא היפוי ויזב הריהזמ איהו .הב ףטעתתש לארשי 

הלילח הלוונתנ אלש האור ךרבתי אוהש העשבו .הכולמ ריעו ךלמ שדקמב היבא 

 J. D. Zipes, Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and :רפסב ןיינעמ ןויד שי תרגוסה

 Fairy Tales, Austin, TX 1979

תוריקסב רבוחל לשיפו ירעי םהרבא ויה םייממע םירמוחל םיינונגעה דוביעה יכרדב ןוידה יצולח 

םושרג לש ורמאמב שי ךכ לע תובושח תורעה .הרבעש האמה לש םישולשה תונשב ושענש תורצק 

,(םיכרוע)ךברוא א"או ןדס 'ד ,'הלבקה תורפסב "קוניתה לאידג יבר השעמ"לש ויתורוקמ' ,םולש 

ןה הז םוחתב תויתטישה תודובעה .289 ימע ,ט"ישת םילשורי ,וירפסו רפוסה לע םירבד :י''ש ןונגעל 

ד ידוהי רולקלופב םילשורי ירקחמ ,'ןונגע י''של "םידוד תפוח"ב םייממע םיביטומ' :רהנש התלע לש 

,'ןונגע תריציב םע-ירופיס לש דוגיהה יכילהת' :ססרו לאומש לש רקיעבו ;62-27 ימע ,(ג''משת) 

האירק :וטושפכ ןונגע י''ש ,ורפסבו ;126-101 ימע ,(א"משת)א ידוהי רולקלופב םילשורי ירקחמ 

.189-123,105-93 ימע ,2000 םילשורי ,ויבתכב 
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ןונגע י"ש לש םירופיס ינשב םע-רופיסל רופיס ןיב - היישנה םוהתו רוקמה [3 

הפי ךנה רמואו הסלקמו ושארב הל ענענמ לוכיבכ ,היביוא ץראב םג הלעגנ אלו 

םדא לכ שיגרמש םידוד תבהאו תוממורהו זועהו הלודגה דוס והזו .הפי ךנה יתיער 

ךותב טוח קיספמו אבו שגרתמ ןלציל אנמחר לושכמש שי םימעפ לבא .לארשימ 

םיערק התוא תושועו הכותל תורדוחו תובשנמ תוער תוחורו תילטה המגפנ ,העיריה 

,םתבש תכשנ .םה םימוריע יכ ועדיו לכה תא ףקות השוב לש שגר דימו ,םיערק 

תללימו הנוגיב לארשי תסנכ העות העש התואב .ראפ תחת םהל רפאו אגה םגח 

תמהנמו ותוא תשקבמ איהו רבע קמח הדוד .ילעמ ידידר תא ואשנ ינועצפ ינוכה 

הבהא לש הז ילוחו .ינא הבהא תלוחש ,ול ודיגת המ ידוד תא ואצמת םא תרמואו 

םורממ חור ונילע הדעי רשא דע ,ןלציל אנמחר הרוחש הרמ ידיל אלא איבמ וניא 

ןח לש טוח ותוא בוש םיחיתממו םהישועל םה תראפתש םיבוט םישעמ לגסלו רוזחל 

.םוקמה ינפל דסחו 

<הת 'טע ,ולאו ולא ,ןועע "ישו ...ןלהלש השעמה רופיסב רבחמה ןווכתנ הז רבדלו 

ידכ לארשי לש םהישעממ ךשמנה 'דסחו ןח לש טוח'מ תילט גרואה ה"בקה לע רופיסה 

הפי ךנה' םירישה רישב דודה ירבד תא הל רמאי אוהו וינפל הב ףטעתת לארשי תסנכש 

רופיסה .םימיה תירחא דעו האירבה ןמ חתמנה ,ידוהיה הלואגה רופיסמ קרפ אוה ,'יתייער 

םלקמ אוה-ךורב-שודקה המ האר')ל"זח ישרדמב אוה הרוקמש תירוגלאה ךרדב ןאכ רסמנ 

םינפואב הלגלגתהו ([תומוקמ דועבו ,א ר"שהש] '"הפי ךנה יתיער הפי ךנה" - לארשיל 

ריהצמש יפכ םהשלכ 'םיבתכב' אקווד אבומ וניא ומצע הזה רופיסה .תילבקה תורפסב םיבר 

וחורב גזמתמ אוהו שרדמה חסונב יושע אוה לבא ,(ךכל רוזחא דועו) החיתפב רפסמה 

ריעו ךלמ שדקמב היבא תיב הירוענב')המודקה תומלשה ןמ - ינייפואה וכלהמו ,ןיטולחל 

וכלהמ אוה - 'םוקמה ינפל דסחו ןח לש טוח ותוא בושי חתמיש ןורחאה ןוקיתה דעו ('הכולמ 

ףוריצה תא ןונגע לטנ ונממש םירישה רישב קרפ ותוא .הלואגה רופיס לש םלשה טשפומה 

'םיבהא ירופיס' ךרכ תרתוככ - םימילו ,וירופיסמ המכב ותוא שמישש ,'לוענמה תופכ לע' 

הבשו דודה קמח הבש הדוזיפאה :המלשה הירוגלאה תיינבב ןאכ ול שמשמה הז אוה ,ולש 

.'תילט'ה לש 'העירק'ה קרפ אוה .הדידר תא םיערוק םירמושהש דע הלילב היערה העות 

דבעמ ןונגעש ,הזה רופיסב קתרמה .הלואג לכמ קוחרה ,ירוטסיהה הווהה קרפ אוה רמולכ 

,ךרד ןדבאו השוב ,םילושכמ לש קרפ ותוא ,תילטה תעירקש אוה ,םיישרדמה ויתורוקממ 

ליבקמ אוה אלא ,רוגש חרואב וב ןבומש יפכ ,תולגלו שדקמה תיב ןברוחל אקווד ליבקמ וניא 

תא רציש טוחה ףצר תא קיספמו ,םעב שחרתמה לוקלק וא בואיס לש רתוי רחואמ ךילהתל 

,הלואגה רופיסב ףסונ קרפ ןאכ ןמסמ ןונגע רמולכ .םעהו לאה ןיבש הפוח-תילטה תעירי 

דוע התוא קיחרמה ,ןברוחכ יגולותימ דמעמ ילעב םיירוטסיה םיעוריאב אקווד רושק וניאש 

.ןוקיתל יוכיס דוע ול ןיאש ערק ינפב ילוא דמוע הזה יחצנה ידוהיה רופיסה יכ זמרמו ,רתוי 
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4] דלפשריה לאירא 

תלעב תינורקע תפסות אוה ,הלואגה רופיסל ףסונש ,ערקה קרפ ,הזה ףסונה קרפה 

רפוס תויהל ואובב ריעצה ןונגע לש וסחי ללכל תעגונה ,העירכמ תיתורפס-הטמ תועמשמ 

ח"ת תוערפ ,תואתבש)תודהיה תודלותב ןחבומ ירבשמ עגר םע ההוזמ וניא הזה קרפה :ירבע 

ונניא אוהש םושמ ,(לשמל תוינוליחו תונויצ וא הלכשה ,תודגנתמו תודיסח ןיב גוליפה ,ט''תו 

רופיס - רמולכ .אוה רשאב הווהה עגר איה העירקה :יתורפס בצמ אוה אלא ירוטסיה עגר 

תיטנתוא הביטקפסרפ וליאו ,רבעב קר םמורמה וביט םצעמ תויהל לוכי יגולותימ אוה ודמעמש 

תרערעמ ,('םזילאדיא'ל דוגינכ - ןאכ ,'םזילאר')םזילאר בייחמה ,םלועה לע ישממ טבמ לש 

,תילארה תידוהיה ,תישונאה תואיצמה תא האור איהו ,ןוילעה ,לילכמה טבמה תא הביט םצעמ 

םישעמה תסיפתב תוינוויכ לכו תויתביס לכ םירערעמה תודוסי ליכמ אוה יכ הלגת איהו 

תויתביסה רדעיה ןיינעל רקיעב ,ינונגעה םזילארל סחיילו תועטל ןיא ,תאז םע .הירוטסיההו 

אוהו ,תובר םימעפ ול קקזנ ןונגעש 'תמא'ה גשומ אוה םזילארה .תוינוליח לש תוכיא ,ובש 

אוה אלא אקווד ינוליח זוחמ ול הארנ אל ינונגעה תמאה גשומ .רחא ךרע לכ לעמ ול ביוחמ 

,רתויב ררופמה 'הווה'ה .הז גשומ ןיבה ןונגעש ילקידרהו בכרומה ןפואב - תוהולאה לש םוליג 

ותויהב אלא ,אקווד בגשנ וא אלפומ ותויהב אל ,יהולאה לש ויוליג ויניעב אוה ,יצראהו ינוליחה 

.ןבומ יתלבו ימוהת ,יטואכ ,יתורירש 

ובש ירוטסיהה הווהה לש ילמסה ומוליג אוהו הווהב שחרתמה רבדה אופא אוה הזה ערקה 

אורקל ארוקה תא הנימזמ תאזה החיתפה :ןכ לע רתי .'תונוגע' - וכותב אבה רופיסה שחרתמ 

הללכהה תמרב אל - השדח המרב הלואגה רופיס לש הירוגלאה ךשמהכ ולוכ 'תונוגע' תא 

,ולוכ ירוטסיהה הווהה תא זחוא םירישה ריש ךותמ רצרצק עגר הבש ,החיתפבכ תפרוגה 

ןפואב םיגציימ וכלהמו רופיסה ירוביג יכ ןבוי הב םג לבא ,רתוי תבכרומו תטרופמ הרוצב אלא 

רופיס לש ותעירק תא - ויהולאל םעה ןיבש דסחהו ןחה טוח לש ותעירק תא ירוגלא-ילמס 

ץבש תויגוזה תלילע לש ןנוגמה החוכ םוחתמ האיצי םג אוה העירקבש 'םוריע'ה .ומצע הלואגה 

םידוהי תודוא לע רופיס קר וניא רופיסה - רמולכ .היהולא - דודהו ,לארשי תסנכ - םעה 

לע רופיסכ וניבהל שיו ,דחאה ידוהיה רופיסה ןמ קלח אוה אלא ,הירוטסיהבו םלועב םייורשה 

לאה לש וגוציי איהש תומד וזיא שפחלו אובל ןבומכ ןיא .םיהולאהו םעה ץב םיסחיה תכרעמ 

וז תוחנומ ןהו תואיצמה תא תוראתמה תוריפס יתשכ םירופיסה תא תוארל אלא ,הזב אצויכו 

.וזלע 

ידוהי רופיס לש גשומ רצי אוה ךכ :ונימב דחוימו בכרומ יתורפס בצמ ןונגע רצי וזה ךרדב 

תרופיס לש תיתורפס תרוסמ וזיאמ וא אקווד תחא ןושלמ היושע הנניא ותוידוהיש רופיס ;ילוגס 

איה אלא ,רורב דוחי תרסחו העוטק ,ידמל היינע עודיכ התייהש תרוסמ - תירבע תימואל 

דצמ .ידוהיה םעה לש רופיסכ םנמא םייק אוהו ,לוכ-קבוחו קיתע ,םייק רופיסל רבוחמב היושע 

ירוטסיהה בצמה - 'ערק'ה הבש ,רתויב תללכושמ תיתורפס תורשפא ןאכ רצי אוה ,רחא 
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ןונגע י''ש לש םירופיס ינשב םע-רופיסל רופיס ןיב - היישנה םוהתו רוקמה [5 

וכות לא לבקל לגוסמ אוהו ,ץורפו יטואכ בצמ יכה ואלב אוה - שדחה רופיסה סנכיי 'וכות'בש 

.רופיס ינפוא לש רדא עפשל רוביח ילכ תויהל לוכי אוהו ,ןהינימל 'תוער תוחור' ,םירז םדמוח 

רופיסל תחא הנועבו תעב 'העירק'ו תוכייש אוהש סחיב דומעי רופיס לכ - הזה ןפואב ירה 

.דחאה ידוהיה 

לא רחא ץויבמ רופיסה תא רשוקה ,ךפוהמ ךא ליבקמ הנבמ ןונגע רצי רופיסה לש ומויסב 

הלעבמ השרגתה הניד - םלועב םדובאו םידורפ ורתונ ,רופיסה דוביג ,הנדו ירוא-ןב :'םע'ה 

לש ותבהא ללגב םגו ירואךבל התבהא ללגב םג - ןכותמ םיקיר ויה ומע היאושינש לאקזחי 'ר 

תומדב הניכשה תא' םולחב האור הישוריג תא ךרע םגו הנד תא ןתיחש ברה .ילדרפל לאקזחי 

ימע ,םש)'רעצב השאר תא וילע הדינמ איהו הילע ןיא הדעו םירוחש הפוטע איהשכ האנ השא 

,ינישקבת לא' ותשאל רמואו 'הלוג'ב ירוא-ןב תא שפחל אצוי אוה הזה םולחה ןמו .(וטת-דית 

תנקתמ' הניאו רופיסה תא תנקתמ הניא וזה האיציה לבא .'תונוגע ןקתל יתבייחתנ תולג תבוח 

םלענ ,רופיסב התרוסמו תישעמה תודהיה תוכלה לש ןגיצנ ,ומצע ברה - הז םוקמבו ,'תונוגע 

;וטת ימע ,םש)'והואצמ אלו והושקב .אציו הזוזמה תא קשנ' :הנוגע תרתונ ותשא םגו ,אוה םג 

םג לבא .(!ברה תומד לא וישכע הבסנה ,החיתפב שמישש םירישה רישמ קרפ ותואמ האבומ וזו 

רפסמה איבמ הליחתב .דועו דוע רופיסה ררופתמ ךליאו ןאכמ :רופיסה לש ופוס וניא הז 

דחא ר"דש תסרג תאבומ תישאר .(וטת ימע ,םש)'העות אוה ץדעש םירמוא' :תונוש תואסרג 

וליחתה' ךכ רחאו .דחא ןקז ודילו רייצמ ירוא-ןב תא ,םולחב קפס ,ילוא הארו הלוגב דדנש 

'תואלפנו תוארונ תוישעמ' ךפוהו רתויו רתוי קפקופמ השענ םרופיס לבא ,'םירפסמ הברה 

:הווהה ןמזה לש ונומיס עיגמ ףוסבלו .רומג רקש ןקלחו התודב ןקלחש םדיסח תוישעמ חסונב 

םהמ שיו רבדב םיקפקפמ םילודגה .השודקה ץראב ךלוה בבוס אוהש רמאי תעכ 

,דחא ןקז םהל ןמדזמ םיברעב םימעפש םירמוא ןבר תיב לש תוקונית לבא .םיגלגלמש 

ליעל ונרפיסש השעמה ותוא עדויש ימו .ול ךלוהו םהיניע ךותל ץיצמו םהל ברקתמ 

.ברה ותוא אלא וניא הז ןקזש רמוא 

.וזטת ,םשו םינורתפ םיקלאלו 

- ךשמהבו ,םולחל - םירחא םירושימל תרבוע םתוחכונ .םלועב םימלענ 'תונוגע' דוביג 

תוכייש לש תודע לכ דוע םהב ןיאש םדלי לש םימשר דבשל ףוסבו ךרפומ םע-רופיסל 

לש ופוסב ,ןכ לע רתי .וילא םתוכייש לע והשמ רמוא - השעמה תא ריכמש ימ לבא ,רופיסל 

תובקעב ךלהש ,םמע הנורחאה רשקה תיילוח ,ברה אלא וניינע םה םירוביגה אל - רופיסה 

תרצוי העידיה יא לפרעב וזה תומלעיהה .םלענ אוה םגו ?הגש ילואו ,ךכ ושריפ אוהש םולח 

'םינוגע' וכפה ,םתבהא תוכזב רופיסה די לע וראוהו וברקתהש ,םירוביגה :רתויב בכרומ םשור 

םירופיסה .וירופיסו 'םע'ה איה וזה הכשחה לבא ,רופיס הב ןיאש תודדבה תכשח ךות לא וגוסנו 
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לש ףקות ותוא ירסח םגו םיבר םה ;רפסמה לש ףקתהו שבוגמה ורופיסמ תיתוהמ םינוש הלאה 

לשכנ םנמא רופיסה .'םע'ה ךות לא רופיסה גומנ וזה ךרדב .םייחבו םעב םישחור םה לבא ,תמא 

הקלח לכ תחצנמה תימינפ תוניגע התוא םושמ ,םילשוריב טעמ שדקמ לש שדוחמה ונוניכב 

ץוחמ תכלוהו תכשמנה רופיסו םייח לש היווה וזיאב ומוקמ תא אצומ אוה לבא ,ומלועב הבוט 

לש םתויאליטרעלו םנדבאל הליבקמ 'םע'ה רופיס לש ותייווה יכ רורב :הזמ תוחפ אל לבא .ול 

הדבוע ץבש םימודמד רוזאב םיפחרמ םהו ןמזמו םוקממ םישולת םה .םתדרפ רחאל םירוביגה 

.התודבו 

,הלואגה רופיס ,ירוטסיה-לעה ידוהיה רופיסל ןה - הלופכ תוכייש ןיעמ ןונגע רצי וזה ךרדב 

םידקת ןיא :רומג הריצי לש השעמ והזש ןבומכ רורב .וכותב לתשנ 'תונוגע'ש 'םע'ה רופיסל ןה 

,רומחה ןבומב םעה תודלותל ומצע ףרצמה תונמא תריצי אוהש רופיסל ידוהי-ירבע יתורפס 

תויממע תוישעמ םע - ירמגל רחא רשק תמכחותמ הכ ךרדב הנובו גשומה לש יחישמ-יתדה 

ובש ,'תונוגע' רופיסב ץנגע רציש רושיקה ןפוא .ידוהי םוקמ לכב םינתשמ םיחסונב תוחוורה 

:שיגדהל שי לבא .וכותב ןיטולחל ישפוח ינחור בחרמ רצוי ,יערק' תועצמאב השענ רשקה 

תאזבו ,התועמשמ לולכמלו וזה תוכיישה תכרעמל םינומא תעובש עבשנ 'תונוגע'ב ןונגע 

אלא ,תאז השועה אוה ינויצה ןויערה אל .ונממ קומע ןיאש ןבומב ימואל רפוסכ ומצע דימעה 

.הירוטסיהב 'םע'ה תודלות - ונממ הזי אלש לודגה 'אשונ'ה 

ןמ היארה .'םיבתכב אבומ' :רופיסה תא תוחתופה םילימה יתש לע טבמ דחייל דוע שי 

אוה 'בותכ'ה .םיברה היפנעל תידוהיה תורפסה לכב החכוההו סוסיבה ךרד עודיכ איה בותכה 

אוה 'בותכ'ה .הירוטסיהה ךרואל חמוצה יתורפסה הנבמל סיסבה םג אוהו ,שוריפ לכל רוקמה 

אוה .וילע וא וירחא בתכנש הממ רתוי בותככ ןבומ אוהו ,ךרעבו ןמזב םדוקה אוה .םדוקה 

ימי ימכח יבגל לבא ,ך"נתה היה 'בותכ'ה ל"זח יבגל .ןמזה לש השקה ןבאב תורח תניחבב 

ובש ,הזה םויה דע - 'בותכ'ל םימדוקה וכפה רתוי םירחואמלו 'בותכי וכפה ל"זח םג םייניבה 

דע ,תינחורה תוכמסה דצמ הובגל םדוקה תכיפה לש הזה ןונגנמה .'בותכי םה קילאיבו ןונגע 

דחוימה סחיה לבא ,ילסרבינוא יתוברת ןונגנמ אוה ,הנוילעה תינחורה תוכמסל ןומדקה תכיפה 

ךורכ אוהו ,ירבע אוה - (םינושה ויגוסל)'בותככ' - וילע הרומה רורמתהו ,בתכ ןמסמכ 'בותכ'ל 

עובקה הנבמכ אוה .דסמ אוה 'בותכ'ה .הנומאו ןושל לש תולשלתשהכ תירבעה תודלותב 

קרש ךרדב ןמזב םייק אוהו ץראמ רתוי ביצי אוה .םיאב וילאו םיאצוי ונממ .םוקמ אוה -,םלועב 

.השוריפל 'רפוסה תדגא' תא שידקה ןונגעש הקתעה לש ךרד התואב - וב םימייק םיבתכ 

.םינמזה תועמשמ תא םכות לא םילבקמו ןמזב םירבועו םיקתעומ םיבתכה 

עידומ ריעצה ןונגע :תיסקט םגו תינורקע הווחמ איה 'םיבתכב אבומ'ב 'תונוגע' תחיתפ 

שדחה בותכה ובש ,קיתעה ידוהיה דומילהו החכוהה הנבמ לע ותריצי תא תיתשמ אוהש תאזב 

לע הזה רופיסה .הטושפ הניא תאזה החיתפה לבא .ונממ עבונכו םודקל לפטכ ומצע גיצמ 
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יוצמ וניא 'ןלציל אנמחר לושכמ' םושמ תוכלוהו תוערקנה תילט לש תועירי גרואה ה"בקה 

יתרוסמ רופיסל בטיה שפחתמ אוהו ,שרדמה ץשלמ עבונה ןונגסב םנמא יושע אוה !'םיבתכ'ב 

םירעפ םג ליכמ אוהו ללכ יתרוסמ רופיס וניא אוה לבא ,הלואגה רופיס איה ולש דוסיה תינבתו 

יהוז םיוסמ ןבומב .רבד לכל ינונגע רופיס והז .ישרדמה רופיסל םיינייפוא םניאש םירזומ 

וחור תא בטיה תרמשמ תאזה המודמה הטטיצהש םושמ .ןיינעה הזב אל לבא 3.המודמ הטטיצ 

תא םג ליכמה ימונוטוא הנבמ רצוי ןונגעש הזב אוה ןיינעה .ידיסח-ילבקה הלואגה רופיס לש 

ירבע רצוי לש הדימעה ןפוא תא הנשמ ןונגע ךכ .וכותב ומנפוהש תודוסיכ םינומדקה ויסיסב 

ךותמ תעבונ איהשו הריצי רדגב איה םג וזה תוכמסהש ןעוטו המודקה הבותכה תוכמסה לומ 

ותייווהל ץוחמ ןותנה יביטקייבוא סיסב תניחבב היהש המ .'בותכ'ה ןמ רשאמ תוחפ אל בתוכה 

'ינא'ב עלבנ ומויק -,הריעב יח רביאל ןאכ ךפה ,יתרוסמ ירבע רצוי לש תישיאהו תירוטסיהה 

.רצויה 

ןיידע ןותנה רופיסכ ,הלואגה רופיס ,ירוטסיה-לעה ידוהיה רופיסה ןבומ תאזה ךרדב 

,ישונאה ,הזה םלועה ןיב 'טוח' לש והשלכ גוס םייקמבו ןיידע רצונו ךלוהה רופיסכ ;יונישל 

והימ .רומח רוערע רבע ומצע 'םע'ה גשומ - רחא דצמ ךא ,הלואגה רופיס לש חצנה םלוע ןיבל 

?'םירישה רישימ היערה תומדב המולגה תיתודחא תירוגלא תושי התוא אוה םאה ?הזה 'םע'ה 

?רופיסה לש ופוסב ןבומו ישחומ רבד הנממ רתונ םאה 

תונוגעל דוגינב :'תונוגע' דוסיב חנומה הזל דגונמ בצמ ןונגע הנוב 'תויחא שולש' רצקה רופיסב 

,'םע-ירופיס' לש םמוחת לא גומנ אוהו 'םע'ה לש רתויב ףיקמה ןנוכמה ורופיס לע ןעשנה 

ץעמ ןאכ גיצמ ןונגע ,ןכ לע רתי .ללכ הזכ וניאש ףא לע םע-רופיסכ גצומ 'תויחא שולש' 

:םעה רופיס לש רתויב םיינויחה ויתודוסי תא רתוס הכלהמש ,תיתונמא היישעמ וא ,םע-רופיס 

תויחא שולש 

(הכרבןוסלנצכ .בל) 

תוצח דע רקובה רואמ .םירחאל ןבל ילכ תורפות ויהו לפא תיבב ורד תויחא שולש 

אלו םירפסמ אל ןהיתועבצאמ וזז אל הכשח םע תבש ברע דע תבש יאצוממ ,הליל 

ואר אל הכרב לבא .םימשגה תומיב אלו המחה תומיב אל ,ןבלמ החינג הקספ אלו טחמ 

תיישעב וקסעתנ תחא םעפ .העיבש ידכ הב היה אל הבירה תפ ואצמ םאו ,ןלמעב 

לע ץועמ ץוח םולכ ןהל ןיאש ןתרצ ורכזנ ןתכאלמ ומייסשמ .הרישע הלכל האנ תנותכ 

.27-11 ימע , 1989 ביבא-לת ,ןונגע י"ש לש ותריציב תורחא םינפ ,דקש 'ג :ואר 3 
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.ששותו ןיקזמ אוה ףאו ,ןרשב 

.רעצ ןבל אלמתנ 

דב תניפ וליפא ונאו תורחאל תועגייתמו תובשוי ונא ונימי לכ הרמאו תחא החנאתנ 

.ונל ןיא םיכירכת ונמצעל תושעל ידכ 

.ןטשל הפ יחתפת לא ,יתוחא הינש הרמא 

.תועמד הגלזש דע החנאתנ איה ףאו 

היפמ םד לש הרוניצ הזתינ רבדל החתפש ןויכ .רבד איה ףא רמול תישילש השקיב 

.תנותכה תא הפניטו 

רעג .םתכה תא האר .ונילקרטמ ריבגה אצי ,הלכה לצא תנותכה תא האיבהשכ 

.הרכש הל ןתנ אלש רמול ךירצ ןיאו .הפיזנב האיצוהו תרפותב 

תנותכה תא סבכל ונייה םילוכי ,הכוב התיה תישילשהו םד הינש הקקר וליא ,יוה 

לכה וליפאו .ותעב הפי יושע לכה ןיא לבא .סעכ ידיל אב ריבגה היה אלו היתועמדב 

ןאכ ןיא ןיידע ,םד הקקר וזש רחא הכוב וז התיה וליא רמולכ ,ותעב הפי יושע היה 

.(זצק-וצק ימע ,ולאו ולא ,ןונגע "ישו הרומג המחנ םושמ 

ירפ ידיי ריש לע םסובמ אוה .יממע רוקמ לע ססובמ וניא םגו יממע רופיס וניא 'תויחא שולש' 

שולש' .יתונמא םע-ריש וא ,יממע חסונ ןיעמב בותכה ,'תורפות שולש' - ץרפ ל"י לש וטע 

ריש לש תיניצר הידורפ וא ,דוביע אוה אלא ,יממע רוקמ לע םסובמ וניא אוה םג 'תורפות 

'תנותוכה רישי .דוה סמות תאמ (The Song of the Shirt)'תנותוכה רישי - דאמ עדונ ילגנא 

םיחפוקמה לש םלרוג לע לבוקה ןונמה ןיעמ הרשע עשתה האמה לש ינשה היצחב היה 

יברעמה םלועב רתויב םסרופמה רישה היה אוה .ןוהה ילעב םידיבעמה ידי לע םילצונמה 

'ץנאפ'ב הנושארל םסרופ אוה .תודבועה םישנה תויוכז - דחוימבו םידבועה תויוכז אשונב 

רופם-ןיאל הכזו תויפוריא תונושל המכל דימ םגרות אוה .הרעס ללוחו 1843-ב ינודנולה 

ץרפ .םירויצ לש ינוקיא ביטומל ךפהו ןחלוה ,הזחמל דבוע אוה .םידוביעו תוידורפ ,םייוקיח 

ול הנקמה - ולשמ ןוויכב וכישממ אוה ךא ,בר קוידב 'תנותוכה רישי לש ותחיתפ לע ןעשנ 

רישימ םינוש םיטרפב שומיש השוע רישה לש וכשמה םג .ןוסאל ליבומה שלושמ ךלהמ 

,'תבמאלמ לדיב 'בגה) תחא הללמוא תרפותמ - הרוביגה תוהז תא הניש ץרפ .'תנותוכה 

םג אוהו ,תורפות םישנ שולשל - (רישה דצב םלועב העדונ התוהז ךא רישב תרכזנ הניאש 

רישה לש ילולימ םוגרת אבומ ןלהל .תוינייפוא רוביד-תומינו ידוהיה םלועה ינממס תא ףיסוה 

:(הייא ,ילש םוגרתה ;זורחו לוקש רוקמה) 
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תורפות שולש 

םייתפשה תולוחכ ,םייניעה תומודא 

.םד תפיט אל ףא-םייחלבו 

,העיזב ףוטש ,חצמה אוה רוויח 

תטהולו המישנה העוטק 

.תורפותו תובשוי ךכ תורענ שולש 

,גלש ומכ ןתשפה רוחצ ,טחמה תצצונ 

,תרפותו ינא תרפות :תחא תבשוחו 

תרפות הלילבו םויב תרפות 

- יתישע אל הפוחל הלמש ךא 

?יתריפתלכמילאצויהמ 

,תלכוא ינניא תמדרנ ינניא 

םנה לעב ריאמ 'ר תפוקל םורתא 

ןוקית יל איבי אוה ילוא 

ןקז ידוהי ,ןמלא וליפא 

.םידלי ןומה םע 

,תגרואו ינא תרפות :היינש תבשוחו 

.הריפאמ המצ יל תגרואו 

תוקרה תוכמ ,חדוק יל שארה 

הנוכמה הכמ בצקבו 

.אט-אט ,אט-אט ,אט-אט 

יתנבהו ,יל זמר אוה 

תעבט ילבו הפוח ילב 

םידוקירו קחשמ ויהי 

.המלש הנש ילוא-הבהאו 

?ךכ-רחא ?ךכ-רחא המו 

:הרשו םד תקרוי תישילשהו 

,ןורוויע דע ,הלחמ דע יל תרפות ינא 

 [539]

This content downloaded from 132.64.31.253 on Tue, 24 Jan 2017 07:40:13 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



10] דלפשריה לאירא 

,הריקד לכ םע טבצנ בלה 

,הנותח עובשה ול שיו 

.ער לכ ול תלחאמ ינניא 

!היהש לכ חכשנ ,ההא 

םיכירכת ונתי יל להקה תפוקמ 

,הנטנטק עקרק תסיפ םגו 

עירפמ ןיאב חונא זאו 

.ןשיא ,ןשיא ,ןשיא זאו 

לע ןעשיהלו םע-רופיסכ עמשיהל שקבמה רופיס אוה :ץרפ לש וכרדב ךישממ 'תויחא שולש' 

וב תלעופ תאזה החסונה .תויחא שולש - םעה-ירופיס לש םמלועב רתויב הצופנה החסונה 

('תחא םעפי דע1 היציזופסקאה לכ .םשור יבר םיכלהמ הנממ קיפמ ןונגעו תקתרמ הלועפ 

הנומתל תורפותה םישנה לרוג תא ךפוהה לוכ-קבוחו ריבכ למסל הזה שולישה חוכמ תכפוה 

עמשיהל שקבמ וניא הזה רופיסב רפסמה :תאז םע .ללכב םדאה לרוג לע תכלשומה תרדוק 

תיממע-ומכה תכסמב םיטלוב םיקדס עבוק אוה דאמ םדקומ בלשבו ,רוגש םע-רופיס רפסמכ 

רפסמ ןיעמ אוהו ,המיב לע גצומה הזחמ היה וליאכ רופיסה לש ודצב דמוע ומכ אוה .ולש 

:ישילשה טפשמב :הליעפה ותוחכונ תא ףשוח אוה םימעפ שולש .ולהקל וילע חוודמה ךוותמ 

הייפיצ רוציל רומא ןאכ דע ורופיסש עדוי אוה יכ הלגמ אוה ובש ,'ןלמעב ואר אל הכרב לבא' 

הייפיצה תא םיזהל אב אוהו ,תיפום-ןיאה ןתדובעו ןתוצירחמ בר חוור וקיפי תויחאהש ךכל 

טבמ ןסכלמ אוה הבש ,'הרכש הל ןתנ אלש רמול ךירצ ןיאו' :הנורחא-ינפלה הקספב ;תאזה 

םיעדוי ינאו םתא' :רמואכ ,חוורלו רכשל הייפיצ רדעיה ותוא תא ררשאמו ,ולהק לא 

תא ותיחשה ןה יכ ןרכש תא ודיספה תורפותה :תירסומ תואדו וזיא ךכל ףיסומו ,'...יאדווב 

אוה ךכבו ,ילמסה הכרע תא - רקיעבו (ריבגה לש ותולעבב ,גוהנכ ,היהש) תנותוכה דב 

ינשה וקלח איהש ,הנורחאה הקספב - תישילשה םעפבו :רופיסה לש ןושארה וקלח תא םתוח 

שולש תודוא לע ורופיס אוהש הזה םלועה תודוא לע רפסמה ירבדל ולוכ שדקומה רופיסה לש 

,הזה םלועה חכונ דמוע אוה ,'...הכוב התיה תישילשהו םד הינש הקקר וליא ,יוה' :תויחאה 

תורשפא לכ ןיאש ןיבמו ,תועמדב תמתכומה תנותוכה תא סבכל היהי ןתינש הלאשמ עיבמו 

ןהינפל רומאה תא תחא תבב תוכפוה תונורחאה םילימה .םירבדה רדס תא תונשלו רפהל 

תוכבל תלוכיב אלא ,תועמדב םד םתכ לש תישעמ הסיבכב רבודמה ןיא .רדוק למסל 

לש היוליג אוה םדה םתכ יכ ,םדה םתכ םהש ןברוחו רבש רחאל דוע ששואתהלו רהטיהלו 

.רתויב םיקומעו םילודג םידממב המיגפו רבש לש םיוליג אוה םצעבו תינפומ הלחמ 

םושמ ,קתרמ יתורפס-הטמ רורמת איה םירבדה רדס תא תונשל רפסמה לש ותלוכי יא 
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וניא אוה ,ורבחמ אוה םא םג .רופיסה לש לוכי-לוכה ורצוי וניא אוהש רפסמה ןעוט ךכבש 

ומצעל רשאמ רתוי הל ביוחמ אוהו ונממ הקזחה תמאל דע אוה .ונוצרכ ובצעל ישפוח 

'םיפי' ויהי םירבדהש םיפסכנו /וליא ,יוה' םיארוקה ,םדא ינב לש תוישונאה םהיתויפיצלו 

;תמא לש דממ ןונגע רצוי וזה ךרדב .םשגה תליפתב םימשגבו האירבב ה"בקה ישעמכ 'םתעב'ו 

םתקדצ םע ההז הניא םג וזה תמאה .האדיא וא יוויא לש תינוציח הקיז לכמ קזחו יאמצע םוחת 

תדובע .'ותעב הפי יושע לכה ןיא'ש שוריפב ןאכ רמאנ ירה ,אקווד לאה ישעמ לש תניימודמה 

ןמאנ תויהל בייחה ,ךורד בקעמ אלא 'ןוימד'ו קדב תריצי אופא הנניא ויניעב רופיסהו הביתכה 

הלימה .ול רשאב תיביטקייבואו רפוסה תעדותל תינוציח איהש תושחרתה רחא ,ןיטולחל 

והשמ תנמסמ איה אלא ,'היישעמ' ומכ ותואיצמ דצמ ףפור והשמל תנווכמ הנניא ןאכ 'השעמ' 

תניחבב תויהל יואר אוהו רתויב םיעירכמהו םיקזחה םלועה יקוח וב ולח ןכלו ,'םלועב השענ'ש 

.לוכה לע ןוילעה יחצנ קוח םלגמה והשמ .תפומ 

לע ורבד תא יעמשמ-דחו ןצחומ חרואב ללוגמ אוהו הלחמבו ינועב קסוע ץרפ לש וריש 

תוחאה לש היתואיר תא רבכ הלכמה תפחשה תלחמ לעו ןיינוע לע ,תויחאה לש ןתוירירע 

דע ...הלחמ דע יל תרפות ינא'ב ומכ ,יוטיב לש זוכיר התא רצק עגרל וב שי םא םג .תישילשה 

יוטיב רוציל שקבמ וניא אוה ,('דנילב רימ יינ ךיא ,קנארק רימ יינ ךיא' :ידייה רוקמב)'ןורוויע 

ולא .גוסיהלו הקוצמה ןעטמ תא קורפל םישקבמה הנלבוקה ידטיבל רבעמ לא גרוחה ימעפ-דח 

יכ רורב ,תאז םע .יהשלכ תיביסרוקסיד הנבותל ךופהל םישקבמ םניאש םייביטומא םירדש 

אוה אלא ,תורפות תויחא שולש לש לודגה למסל רוקמ קר וב האר אלו רישב לזלז אל ןונגע 

םהב לפטמו םיבר םיטרפ רישה ןמ לטונ אוהש םושמ ,וב םלוגמה 'השעמ'ל ביוחמ ומצע האר 

תודבוע תויחאה שולש וליאכ - תורזחהו סומתירה ידי לע רצונה םשורה :הלודג בל תמושתב 

,םדה תקירי ,תויחאה ץב רובידה רדס ,רישעה תנותח ,(דוה לש ורישמ אבה דוסי)ףוס-ןיא דע 

תכרעמ ךותב וללה םיטרפה תא םקימ ץנגע לבא .ורופיסב םמוקמ תא ואצמ הלא לכ - תוחנאה 

םג אוה .הב םלוגמה ירסומהו ישפנה םלועה דצמ דאמ הנושו אילפהל תבכרומ ,ירמגל השדח 

.ינמז-לעו יאכרא םלוע רצויו (הריפתה תנוכמ=)ינרדומה םלועה יטרפ תא וכותמ קלסמ 

הללכהה ידממו תויחאה שולש לש יממעה למסה ןיב דימתמו זע חתמ רצוי ןונגע :רקיעבו 

אל-רופיס ותויה לע ויטרפמ טרפ לכב עיבצמה ,רופיסה לש דחוימה ומקרמ ןיבל ולש םיריבכה 

4,ןוא'צה הדניל לש הנושלב 'יסיקרנ רדשי אוה 'תויחא שולש' .יממע-יטנא וליפאו יממע 

לש בטיה בצועמה וראתמ תא ,(ןלהל דוע וראותיש) םיעצמא לש הכורא הרושב ריכזמה 

םינתשמהו םיברה םדעפה תאו יביטומאה ונעטמו ןוטה לש רתויב תוקדה תודונתה תא :רובידה 

 L. Hatcheon, Narcissistic Narrative: the Metafictional Paradox, Waterloo, Ont. 1980 4
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(ירוא)טרבור לש ונושלב 'ומצעל עדומה רנא'ז' לש קהבומ הרקמ והז .רבודה ןיבל 'םלוע'ה ןיב 

,יתימ-יממעה דממה תא לילכ לטבל שקבמ וניא ןונגע ,ףוסב ןעטאש יפכ ,תאז לכבו5.רטלא 

.יטסינמורה הז ןיבל יממעה סודומה ץב חותמה יתורפס בצמ רוציל אלא 

;רופיסה לש היציזופסקאה םהש םיטפשמ העברא :תוללכה לש הרדסב חתפנ 'תויחא שולש' 

יתשב םיכורע םיטפשמה תעברא .ותומלשב רופיסה תיינבל שורדה םידקמה עזה לולכמ םה 

םיקסוע םיאבה ינשו תויחאה לש ןתדובעב םיקסוע םינושארה ינש .םיינש לומ םיינש :תוצובק 

לחומה קוחה אוה :המויסקא ןיעמכ לעופ ןושארה טפשמה .תויחאה תודבוע םנעמלש 'םייח'ב 

.ולוכ רופיסה לע 

.םירחאל ןבל ילכ תורפות ויהו לפא תיבב ורד תויחא שולש 

תמכחותמ ךרדב ןושארל םחייתמ ינשה וקלח יכ הלגתי ,הזה טפשמב רתוי ךורא עגר טיבנ םא 

וניא דוגינהש אלא .'ןבל ילכ'ל 'לפא תיב' ןיבש דוגינ - ול דוגינ ןיעמ חימצמ אוה :אילפהל 

ילכ' :ויתובקעב םקש םידוגינ לש לוכשאב עלבומ אוה אלא 'לפא' לש ודוגינ וניא 'ןבלי - טושפ 

,תואושנ ןניא תויחאה שולשש הדבועה תרקדזמ דימו ,(תונתוכו םיעצמ)םיאושינ ילכ םה 'ןבל 

תויחאה שולש וליאו םיאשינ 'םירחא'ה לכ יכ הארנ ,וזמ הרתי .דחא תיבב תוררוגתמ ןה 

טפשמב עלבומה דוגינה חוכמ ,דועו תאז .םיאושינה ילכ תא תורצויה ןה אקווד ,תוירירעה 

תיב'ב תוקוחד תויחאה שולש דועב רוא ףצומ ולוכו םיאושינב קוסע םלועה לכ וליאכ שחומ 

תשחומ הנניאשו)הזה דוגינב תעלבומה הדבועה תא דוע שיגדהל שיו .רבק רובכ הארנה 'לפא 

חתמה ,הזה חתמה ןמ .גוויזה ילכב תוקסוע תוירירע םישנ אקווד יכ - (ץרפ לש רישב ללכ 

ינונגעה רופיסה דיתע ,ןבלה ילכב םימולגה גוויזה ישעמ ןיבל תודדובה םישנה ןיבש ינימה 

.תונביהל 

יונב טפשמה .הדובעו ןמז לש רתויב תינוציק הנומת הנוב ,בכרומהו ךוראה ,ינשה טפשמה 

קזה תודימ :תונקיידב םירדוסמ םהינשו ,הז ךותב הז םייורשה ןמז-תומלוע ינשכ תויפלתל 

דע תבש יאצוממ ,הליל תוצח דע רקובה רואמ' - הנשה תונועו עובש ,הממי - תולדג ינוציחה 

איה הדובעה תעונת וליאו ,'םימשגה תומיב אלו המחה תומיב אל ...הכשח םע תבש ברע 

החינג הקספ אלו טחמ אלו םירפסמ אל ןהיתועבצאמ וזז אל' :תיפוס-קאו הריעז ,תינוטונומ 

וע תוטשפתמ ויתודימש ךכ ראותמ ,הדובעה ןמזב ףלוחה ,ינוציחה קזה ,ןכ לע רתי .'ןבילמ 

ובש ןמזהש המדנש דע ,תידוהיה הכלהה דצמ םאו ףוגה יכרוצ דצמ םא ,שממ רשפאה הצק 

ולומו .לילכ הנומתה ןמ םלענו קוכתמ ,תויחאה תוסנרפתמ ונעמלש קזה ,'םייח'ה םישחרתמ 

תונוק טחמהו םיירפסמה הבש ,תינכמו תינוטונומ ,טעמכ תינוצר-אל העונתכ הדובעה תראותמ 

תוינוטונומה םשור תא רצויה גולטקה .'םסוקה תיילושב םיאטאטמכ ןמצעמ תוזזו תואמצע 

 R. Alter, Partial Magic: The Novel as Self Conscious Genre, Berkeley, CA 1975 5
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ןה הלאה תולילשהו /אלו ...אל ...אלו ...אלו ...אל ...אל' - תולילש ולוכ יושע הזה קזחה 

לש ותובכרומ !התוא תופיקמה הנשה תונוע ןיבל תינוטונומה הדובעה תנומת ץב תורשקמה 

אלא ,ילילש חתמ ומצעב רצוי 'אל' הלימה בוביגש דבלב וז אל .רהש טבמל היואר הזה הנבמה 

ילמס דממ רצוי 'אל' הלימה תועצמאב הנשה תונועל םיירפסמהו טחמה תעונת ןיב רבעמהש 

לגעמב קרפ קר תנמסמ הניא תירבעב 'הנועי .הנשה תונועל תורוויע תויחאה שולש :ףסונ 

לילכ ןתוא תקתנמ תויחאה תדובעש אוה אצויה .ישנה ןוירפה יקרפל הלימה איה אלא ,הנשה 

ץב בלשמה ,הדובעה גולטקב עגר ןנובתהל שי דוע .םדאבש עבטה דמממ ,ןוירפה לגעממ 

ץפח וכפה הקוצמה תולוק םג .'ןבילמ החינג הקספ אלד :החינג םג םיירפסמהו טחמה תדובע 

.גולטקה חוכמ 

ןמ ללוש רופיסה .םיצרחנו םירצק םיטפשמ ינש םיאב םינושארה םיטפשמה ינש לומ 

הברה דוע תינוציק הנומתהו .םחל אלו 'הכרב' אל :הסנרפ לכ םג טעמכו קופיס לכ תויחאה 

הנבמ יכ דאמ שחומ ןאכ רבכ .'ואצמי אלא ורכתשה אלו ,'הבירח תפ' םא יכ 'םחל אל :רתוי 

ינבמו ךוראה טפשמה לש בכרומה הנבמה :רישבכ ןאכ םילעופ םילימה רחבמו םיטפשמה 

םיניצקמ םירצקה םיטפשמהו ,תויחאה ייח לש ,השעמל תוועמ ,ףרוג םשור ורצי ובצקמו ויקלח 

תויחאה תולמע ונעמלש רבדה ,'םייחיה :הטובו הרמ איה הנומתה .תאש רתיבו דוע תאז 

.ןהידימ טעמכ םלענו קמחתמו קד אוה ,סופיזיסכ 

קר אלא ,(לשמל הקספ תחיתפכ)דחוימ יפרג ןמיס לכ ילב ,היציזופסקאה תמייתסמ ןאכ 

ללכומה ןמזה םוקמבו ,רצענ לוכה .'תחא םעפ' םילימב וללה תוללכהה תרפה תועצמאב 

הלכל האנה תנותוכה .דחא ןמזב דקוממ טבמ אב לילכמהו קחורמה טבמה םוקמבו ירוזחמהו 

תא דכול טבמה .תחאב הנתשמ לוכה .תיפום-ןיאה העונתה תא תרצועה איה - הרישעה 

םיצפח אל .הכאלמה םויס עגר - וילא לגרוה ארוקהש הממ ירמגל הנוש עגרב תויחאה 

ןתכאלמ ומייסשמ' :תורכזנו ןהישעמ תא תורצוע תויחאה שולש אלא םנוצרכ ןאכ םישוע 

הבשקהב יד .'ששותו ןיקזמ אוה ףאו ,ןרשב לע ןרועמ ץוח םולכ ןהל ןיאש ןתרצ ורכזנ 

שוחל ידכ - ררמצמה ומויסלו וב םיסנכנה םיטקשה םיזורחל ,שדחה ובצקמל ,הזה טפשמל 

ספת ,ףתתשמו ימיטניא ,שדח בשק יכו החיתפה לש תקחורמה הינוריאה לכ המלענש תחאב 

.המוקמ תא 

תכרעמל חומצלו רהבתהל דוע דיתע 'תחא םעפ'ב ליחתמה 'רבד'ל היציזופסקאה ןיב סחיה 

תינוויה הלימל םוגרתכ 'רבדי הלימה תא טקונ ינא .רופיסה לש וזכרמ איהש ,רתויב תבכרומ 

'רבד'ל התועמשמב המוד 'סוגול' .(גולורפ)'םוגולורפ' גשומב תשמשמ איהש יפכ 'סוגול' 

,ץפח םגו ,(לשמל םיהולא רבד)ןורקיע ,ךרד הלגמה רוביד ,רוביד :תיכ"נתה התועמשמב 

ןמ אצויהו ללכ לש אוה 'תויחא שולש'ב 'רבדיה ןיבל היציזופסקאה ץב סחיה .השעמו עוריא 

.החיתפב ראותש ללכה תא לילכ רפהל הדיתע 'תחא םעפ'ב תשחרתמה תינפתה .ללכה 
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ןונגע .רופיסב לולצמה לש עירכמה ודיקפת הלגתמ הנושארה הקספה תא םתוחה טפשמב 

תורצויה ,תוזרחנה תורזחה ץרפ לש תוטובה תואפוטמונואה לומ הנוש לולצמ הנווכב דימעמ 

ץקזמ אוה ףאו' תיקוספב ומויסו ,תויחאה לש ןתורכזיה תא הפיקמה תננוקמ הידולמ ץעמ 

יטפשמ לש ינתלכשה םלועה ןמ קוחר הכו העבה בר הכ לולצמב ותוא ריתכמ אוה .'ששותו 

רושימב ץמט ןאכ דע רצונש ףצרב דאמ בושח קלחש תוארל אלש רשפא יאש דע היציזופסקאה 

תורישעה ןהיתוקיח תורבהה ינוג אלא טפשמל טפשממ םינתשמה םיבצקמה קר אל .לולצמה 

.םילימה תועמשמ םע 

הקספ רבחמה שידקמ ,הכורא תחא הקספ קיזחה הכ דע הנבנש ךלהמה לכש ירחא ,ןאכו 

לש תיפרגה הרוצב שומישה :קהבומ יריש דוסי והז .ירעצ ןבל אלמתנ' :תחא הרושל המלש 

תחאבו ,החיתפה לומ ןדבל םואתפ תודמוע וללה םילימה שולש .וחוכ תא םיצעהל ידכ טסקטה 

ןאכ רמאנ 'ןבלמ החינג הקספ אלו' לומ :טבמה תא ןונגע ץוכמ הילאש הנידעה המרדה הלגתמ 

,ךפהתמ ,הנתשמ ,לגרהו הנכקה יושעה ,ינכמ ןקרופ רדגב היהש המ .ירעצ ןבל אלמתנ' 

תואולכה תונטק תויומדכ ספתנש המ .הלכהלו השגרהל ,שגרב תואלמתה לש ךילהתל 

.ךרע תואלמו תולודג םדא תויומד תויהל וניניע דגנל חמוצ ,הנוכמכ םירחהו םיריעז םישעמב 

הרצב תורכזיהו הריצע התואב ךישמהו ינוריא קוחירב לחהש המ :דוקימב יונישה אוה רקיעהו 

קר וניא ,וילא הלבוהה ךרדו ומוקימ ללגב ,הזה טפשמה .רעצב תוננובתהו הריצעל ןאכ עיגמ 

התוא איבמו העיתפמ המצעב הלודגהו הטושפה ותועמשמ תא אשונ אוה אלא ,רעצ תודוא לע 

ידכ תובביימה רישה תורושב ףסונ עגרל רכזיהל יד .התרמוחו התועיגפ אולמב ארוקה לא 

הנפ הזה םוקמב ,ןאכ .ולש הלכה ץבל שגר לש תיטסילטנמיטנס הקירפ ץב לדבהה תא תוארל 

.וניינע תא ןיטולחל הנישו רישל ףרוע ןונגע 

רבד תחא לכ .המ-רבד תוחא לכ תרמוא ,רישה הנבמל ליבקמב ,רופיסה לש ינשה וקלחב 

ןיא .תמאל רחא רבד דחא לכלשכ םילדבנ םדא ינב השולשל תוכפוה ןה 'תויחא שולש'מ .רחא 

תוברקתה הרייטצה ובש - ןאכ דע רצונש העונתה ףצרב .גולאידל רואיתמ ינכט רבעמ קר הז 

תוברקתהה לש האיש אוה גולאידהש בטיה שחומ - תויחאה לא הדמעהו טבמה לש תיתגרדה 

תימיטניא הכ איהש הברק ךותמ ןאכ ראותמ ןמזו ללח לש םילודג םיקחרממ ראותש המ :וזה 

.ןהמ תחא לכ לש לדבנה הנויבצ תא תטלוקו תויחאה לש ןלוק לגעמ ךותב םג היורש איהש דע 

:םד תקרויה איה הנורחאה ובש תורבגתה לש רדס יפ לע ןתוא רדסמ ,ורישב ץרפכ ,ןונגע 

החתפש ןויכ' - תישילשהו ,'תועמד הגלזש דע החנאתנ איה ףא' היינשה ,'החנאתנ' הנושארה 

םינווג ריתעו בכרומ הנבמל רופיסב ךפוה הזה רדסהש אלא .'היפמ םד לש הרוניצ הזתינ רבדל 

ילכש רובידכ םתוא רידגהל ןתינ .םירבד ינש תרמוא תוחא לכ :רישב םידקת לכ םהל ןיאש 

ןמ ;ףוגה ןמ תיעצמא יתלב ךרדב אצוי ישגרה רובידה .לשמל החנא - ישגר רוביד לומ 

.בלה ןמ :הזחה 
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.רתויב ךוראה רבדה תא תרמוא איהו ,תרמוא ךכ רחא קרו םדוק תחנאנ הנושארה תוחאה 

:תישילשה .תועמד תגלוזו הכוב םגו תחנאנ איה ךכ רחאו ,טעמ ,םדוק תרבדמ היינשה תוחאה 

.'םד לש הרוניצ' אלא החנא אל היפמ תצרופ ןמזב ובו רבדל תשקבמ איה 

תויחאה ןמ תחא לכ .חתמ אלמ יתלילע ךלהמ אלא תוינע יקודקד םניא וללה םירבדה 

החנאה תא המידקמ הנושארה .לכשה ןיבל ףוגהו שגרה ןיב םירחא םיסחיו רחא יפוא הדימעמ 

.תויחאה ןיב תינתלכשהו הנובנה איה .רובידב הכיראמה איהו ףוגה ןמו הנממ תערפנכ רובידל 

איה :ןבצמ לש דאמ יניצר ילמס קוקיז םה לבא הרואכל םיטושפ םה תרמוא איהש םירבדה 

ימתס דוגינ היהש המ .'תורחאל תועגייתמ ונא ונימי לכי תרמואה איה .םישנ ןה יכ השיגדמ 

.תואושנ םישנל תוירירע םישנ ןיב דוגינל ןאכ דדחתמ - 'םירחאל ןבל ילכ' - רופיסה תישארב 

התועמשמ הנתשמ תחא תבב .םתס םדא-ינב אלו םישנ ןתויהל ןתועדומ החמצ ןאכ קרש המוד 

קר דוע תנבומ הנניא 'ןרשב לע ןרועמ ץוח םולכ ןהל ןיא'ש הדבועה .םדוק הראותש 'הרצ'ה לש 

- רקיעבו תודידי לש הרדעיה ,גוז-ןבו תלוז לש םרדעיה ,תודידבל תועדומכ אלא ירמוח ינועכ 

ןיא םיכירכת ונמצעל תושעל דב תסיפ' :רבד דוע הפיסומ איהו .תוהמיאו הליעפ תוינימ לש 

םודר היהש תועמשמ לפכ ;החיתפבש 'ןבל ילכ' לש תועמשמה לפכ תא ןונגע לצנמ ןאכ .יונל 

שי ,תוומל םיאושינ ןיבש רשקהב רורבה ךופיהה תורמל ,ןבלה ילכ לש םיגוסה ינשל .ןאכ דע 

ירבד .הרובקהו םיאושינה לש סקטהו השודקה ,ךרעה ילמס םה .הרהט ילמס םה :המוד דיקפת 

גוויזה סקט תא :הרומח הנבות אלא ללכ הבביו הנולת רדגב אופא םניא הנושארה תוחאה 

םג וצימחהל תובורק ונא - ונילא ברקתמה אבה סקטה ,הנהו .ותנועבו ותעב ונייה אל .ונצמחה 

.תבייחמו הנוכנ הקיזכ תוומה דגב ןיבל םיאושינ ידגב ןיב הקיזה תא הנובה איה .ןכ 

אוה תרמוא איה ותואש רבדהש אלא ,רובידב תטעממ איהש דבלב וז אל ,היינשה תוחאה 

.ומצע תוומה וכשמהבו וב ןופצ וליאכ רובידה ינפמ דחפ העיבמ איה .רבדל אלו קותשל שיש 

ןיעמ הב לחש תקתרמו השדח תויקוח רופיסה רצוי ןאכו ,הכובו תחנאנ איה - רחא דצמ לבא 

ץרופו רבצנ הבשחמהו רובידה דצמ םסחנש המ :ףוגהו תושגרה קשמב 'היגרנאה רומיש קוח' 

הנושארה ץב תבצינ היינשה תוחאה .דבלב תועמד ,העש יפל ,ןאכ .וילזונו ףוגה ךרד 

הידי תכמוס איהש ,הקיתשה ןורקע .תינפת תדוקנכ אלא ןהיניב עצוממכ קר אל תישילשהו 

ידיב ץרפנש המ םוסחל התסינ איה :רומגה ךפיהה וא .אוה םג 'ןטשל התפיכ הלגתמ ,וילע 

.חתפנ 'ןטשל חתפיה .דעומה תא הרחיא לבא הנושארה 

םדה םתכ .'תנותכה תא הפניטו היפמ םד לש הרוניצ הזתינ' -,םד תקרוי תישילשה תוחאה 

תחמוצ םדהו תנותוכה ןמ .היתולולכ ינפל הלכ תנותכ לע היהיש רתויב רוסאה םתכה אוה הזה 

תקירי .הלש תולולכה תנותכל תנותוכה תא םתכה תועצמאב הכפה תוחאה :הדירחמ הנומת 

תינייפואה ,תיטמרדולמה התוכיא תא ןיטולחל ןאכ תדבאמ ,רישב םג תרכזנה ,וזה םדה 

,יני'צופו ידרו לש תולודגה תוישנה תורפואלו הרשע עשתה האמה לש לוצינהו ינועה ירופיסל 
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16] דלפשריה לאירא 

רופיסב םדה תקירי .תפחשה תלחמב תיגולותפה התביסל רשק לכ טעמכ תדבאמ איהש םשכ 

אל ,ץרפש ןילותב םד אוה תנותוכה לע זתינש םדה םתכ .תיטמוסוכיספו תישפנ לוכמ רתוי איה 

.תיקסטורג הנומת ןאכ תחמוצ תועמד תטחוס הנומת םוקמב .הפה ןמ אלא ,םחרה ןמ אלו ,ותעב 

ףוצרהו םלשה ךלהמה אלא ,תנותוכה ינפ לע ומוקימ אל וליפאו התוא םישוע םתכה ידממ אל 

ןויכ' :'ןויכ' הלמב ופקות אולמב הלגתמ הזה ףוליחה .הפה לא םחרהו תוינימה ןמ ףוליחה לש 

םדה ץרפ רבדל החתפש ינפמו ןמזב וב - רמולכ .'היפמ םד לש הרוניצ הזתינ רבדל החתפש 

תא ןאכמ לטנ ףוגה יכ ,רובידב רמאנש רבדה אוה .רובידה אוה םדה יכ אוה ךכמ הלועה .היפמ 

אוה ,רעצו הרצ לש תוכורא הכ םינש ץקמ ,ףוגה לש ורבדש אלא .ונושלב רבידו רובידה תושר 

ךליאו ןאכמ לבא ,היינשה תוחאה ירבדב תולגתהל לחהש ךלהמ לש ומויס והז .ףוגה לש ותליזא 

רעצ לש וינפ רתסה אלא וניא ןיינוע :תויחאה לש ןהייח לכ ךרואל רבצנו שחרתמ אוהש ןבומ 

קע הלדגה 'הרצ'הו .ישגרהו ינימה שומימה רדעיה לש ארונה לוכסתהו תישנה תודידבה 

לש הלוק אוה הפה ןמ ץרופה םדה .םהיניב דירפהל רשפא יאש שפנו ףוג לש הרצ איה ןהייחב 

ותואבו .התנוע תליחת - הקרפל הרענה עיגהב ןילותב םדכ ץורפל התייה הרומאש תוישנה 

דמע אלש רכסכ הלעפ ,ןילותבה םד ,אוהה םדה לש ותמיסח ,ןאכ לעופה 'היגרנא רומיש קוח' 

.תוהמיאה - עבט ןתיא אלא אטוז ונניא םסחנש המ יכ ,ץרפב דומעל לוכי אלו 

חוליק השוריפו ימלשוריה דומלתב העיפומה ,הרוניצ - הרידנ הלימב ןאכ שמתשמ ןונגע 

ילב םג .(ז ,טע הגיגח ,ימלשורי)הנוהכה ידגב תא אמטמה רבד התויה אוה םש הניינעו ,קור לש 

ותוא םיצעמ הרוקמ יולג לבא ,וזה םדה תפיט לש אמטמה החוכ בטיה ןאכ שחומ תאזה העידיה 

תירבעה בחרמ ךותמ אקווד וזה הלימה תריחב .הזה םוקמב הלימה לש ברה הקויד תא דדחמו 

ןושלב בותכ ולוכ רופיסה .ירבעה םילימה רצואל ינונגעה בשקה לע יתוהמ רבד תדמלמ 

- הרידנ הלימ תחא םעפו ,'ששות' - הרידנ הרוצ ןונגע טקונ תחא םעפ .דאמ תישעמו הטושפ 

דע :רקיעבו ,םילימה תריחב השעמ אוה דחו קיודמ המכ דאמ שחומ םירקמה ינשבו ,'הרוניצ' 

לש ינמז-לעה ילאוטסקטה בחרמב יורשה השעמכ הזה ירופיסה טסקטה 'ומצעל עדומ' המכ 

.םע-ירופיס לש ינושלה םמלועמ רתויב קוחרה בחרמ :תירבעה 

איה .תנותוכה תא התיחשה תישילשה תוחאה :רורב 'הפניטו ... םד לש הרוניצ'מ 

.הרישעה הלכה תולולכב הדיקפת תא אלמלמ התוא לסופו התוא אמטמה םתכב התוא המיתכה 

ונתינ הריפתל םידבה יכ בוש ריכזהל שי) המצעל תנותוכה תא ךכב החקל איה :הזמ רומח 

לש ונילקרט .'הרכש הל ןתנ אלש רמול ךירצ ןיא'ש רורב ןכלו .(ןהיתוחוקל ידי לע תורפותל 

תא ,דבלב 'ןילקרט' הלימה םוש לע ,ריכזמ ,רופיסה לש ומלועמ ללכ גרוח וניא םא םג ,ריבגה 

סנכיתש ידכ רודזורפב ךמצע ןקתה' :(זט ,ד)תובא יקרפב הלימה לש עדונה ירופטמה השומיש 

וכרדב םדאה ייח לע תרדוק הירוגלאל םג ,תחאב ,רופיסה ךפוה וזה הלימה ןמו .'ןילקרטל 

קמועו ולבס םצוע ךותמ אוהו ,ןודקיפ רותב ול ונתינש וייח אוה ןבלה דבה :אבה םלועל 
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ןונגע י"ש לש םירופיס ינשב םע- רופיסל רופיס ןיב - היישנה םוהתו רוקמה [17 

- רקיעבו ןבומ יתלב ,בולעו םלכנ וטפשמ לומ דמוע אוהו ,םרהוטב םגופו םתוא תיחשמ ,ותמיגפ 

?הלחמ לעו תוירירע לע ריבגה עדוי המ .דדוב 

שולש לש יגולופיטה רפסמה םצעב ,ןכ ינפל דוע ולש תירוגלא האירקל ליבוה רופיסה 

ארובהו םדאה יסחי תא חרכהב תנמסמ הנניאו ,רתוי החותפ ולש תוירוגלאהש אלא .תויחאה 

הצמחהו לבסו למע לש תינבת -,רתוי יללכ ישונא בצמ אלא ,תובא יקרפבש םתנוכתמב 

רקיע ןומט הזב .ונעמל לבסנש לבסהו השעמה לש וכרע תיצמתב רבד לש ופוסב םימגופה 

,השדחה רופיסה תכרעמ םע תויחאה שולש ביטומ לש יממעה דוסיה בולישב ןונגע לש וניינע 

דממ וב תעבוק איהש דע ,ירופיסה ךלהמה תמירזב הקומע הכ הערפה תרציימה ,'תיסיקרנ'ה 

ירה .ןתוא ףיקמה עורל ןברקה ןה תויחאה וליאכ - וב תרהצומה הדמעה תא לילכ רתוסה 

תנותוכה תא תוחקול תויחאה ובש - רחא רושימ םילגמ ןונגע רצויש םילמסהו םילימה יעגמ 

תא השעמל קידצמה ,הזה ןוויכה .םידובא םיאושינ ןיעמב ןבל-ילכל התוא תוכפוהו ןמצעל 

רופיסב רושקה סותא לכ רתוסה םוקמב דמוע ,'הרכש הל ןתנ אלש רמול ךירצ ןיא'ש ,ריבגה 

6.יממעה 

הסיפת התואב םיעגונה ,רפסמה לש וירבד ;סוגולטמ אלא םוגוליפא הניא ,הנורחאה הקספה 

לע הבשחמה תא םידדחמ םה ,התוא םישרפמ םניא םה םא םג .רופיסה לש החותפ תירוגלא 

.יכבו לבאל למס תועמדב האור רפסמה .תודח לש השדח הדימ דע ארוקה יניעל ףשחנש 'רבדי 

תוכבל הלאשמה תמשגה :רופיסה ארקמל תויפיצו תולאשמ ףצומ אוה םג יכ הלגמ ותלאשמ 

סרהה עגרו ,הנבותל ותוא ךופהלו וירחא תויחל דוע היה ןתינש השוריפ ןברוחה עגר רחא דוע 

,רשפאתמ היה םא ,הז .לוכה תיחשמהו עירכמה רבדה ;לרוגה ךלהמב ןורחאה רבדה היה אל 

אוה ;ותלילש ךותב ךרע לש עגר אוה הפיה ;(תנותוכב)'האנ' וניא 'הפי'ה .'ותעב הפי'ה אוה 

,תויטלקה תוידגרטה ימויסל ילוא המוד 'ותעב הפי'ה .התוא הלכמה הכמ לע תישונא תורבגתה 

סרהה .הזה םוקמב ישונאה בצמה אוה הזכ אל לבא .לבס ךותמ 'דומיל' דוע שחרתמ ןהבש 

רפסמה .ותמיגפ ךות לא םרוק םדאהו ,היילע ונממ ןיאו לוכה עלובהו ןורחאה רבדה אוה רומגה 

.יכבב וייח תא םבכר סרהה ךותמ םדאה םוקי הבש ,וזה תיאורהה תורשפאה תא םנמא הלעמ 

לש ,תולת םצעבו ,תונמאנ רבדב הרהצה יהוז .ורופיסב אל לבא םלועב תמייק איה רמולכ 

.רופיסה לש תמאה תנעט יהוז .יונישל תנתינ יתלב איהו ולומ תבצינה תימויק תמאב רפסמה 

איה םא םג :רתוי הובג טבמב ,'הפי'ה ,היינשה תורשפאל סחייתהלמ ומצע רטופ וניא רפסמה 

היהי אלו ןיאו ,ורקיעמ םוגפ םלועה לש ורדס .'הרומג המחנ םושמ ןאכ ןיא ןיידע' ,תמייקתמ 

.ןוקית ךכל 

 b. Betteiheim, 'Fairy Tales as Ways of :6 ואר יממעה רופיסה לש ומלוע תא םירתוסה תודוסיה לע

 Knowing', M. M. Metzger and K. Mommsen (eds.), Fairy Tales as Ways of Knowing: Essays on

 Märchen in Psychology, Society and Literature (German Studies in America 41), Bern 1981, pp. 1—24
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18] דלפשריה לאירא 

םעפי וב עגרה ,רופיסה לש רבשה עגר ,תויחאה ייח לש תינפתה עגרב טבמ דחייל דוע שי 

הנשנו רזוחה ףצרה רצענ אקווד ןאכ עודמ .'הרישע הלכל האנ תנותכ תיישעב וקסעתנ תחא 

האיבהש וזה תורכזיהה העריא אקווד ןאכ עודמ ?םינש לע םינש וכשמנש לגרהה ייח לש 

רחא םוקמ לכבמ רתוי ,ןאכ ?רעצהו 'הרצ'ה לא ,'םייח'ה לא ,תוימצעה לא טבמל םואתפ 

יהמ .דירטמ יתביס רעפ לש ותיינב תועצמאב ,ןונגע לש יתוגהה ומלוע רקדזמ ,רופיסב 

תנותוכב .הרישע הלכה תויהב ךורכה 'האנ'ה .תנותוכבש 'האנ'ב קמט רבדה ?תינפתל 'הביס'ה 

ילכ קר אל .הפי רבד רוצילו םיאושינה יסקטל שורדהו ליגרה ןמ גורחל תויחאה ויה תוכירצ וזה 

ןאכ רציש אוה יפוי רוציל ךרוצה .תונמאה םוחת לא סנכנו גרוחה והשמ אלא ןאכ רצונ ןבל 

הפי רבדכ תנותוכה .ןדי השעמ תונמא השעמ לומ תויחאה שולש ודמע ופוסבש הנוש ךלהמ 

לש וחוכמ רוזג יפויה ךרע ,וזמ הרתי .תועמשמ אשונ ןמיס תויהל הלחהו ילכ תויהל הלדח 

חוכלו ןהישעמ לש םתועמשמל םואתפ ופשחנ תויחאה שולש .םילימלו םיצפחל רבועה סוראה 

תויחאה שולש לש 'תונמאה עגר' .הארממ רואכ ןהילא רזוחו תנותוכה לא ןהמ רבועה יטוראה 

.ןתומ תא ןהינפב ףשחו ןהייח תוליגר תא רפהש עגרה אוה 

ינועה לש ומוחתב ונריכי אל ומוקמ .ףדועבו עפשב רושק אוה .ירמוח רשועב הנתומ 'הפי'ה 

תיצמת תא תחפותה ןמ טחוס אוה .הילע רכשה ןמ םגו הדובעה םחתמ גרוח 'הפי'ה .חרכההו 

.יכבב קפצה הפיה - רופיסה םויסבש 'הפי'ה ץבל הזה םוקמב 'האנ' ץב הלדבהל הביסה וז .ןהייח 

דחיימ אוה ,תונמאה לש הפיל ,דחאל .יפוי לש םיגוס ינש ןיב הלדבה ןונגע רע הזה רופיסב רמולכ 

'הפי' הלימה תא דחיימ אוה ישונאה םויקה רעצב הלגתמה הפילו ,ל"זח ןושלמ 'האנ' הלימה תא 

לוצינה ,ינועה אל .לילכ רישה לש ומלוע תא רופיסה רתוס הזה םוקמב .הנממ תבגשנה ,תיכ"נתה 

יתרבח ןבומ לכמ גרוחה ,רז חוכ לש ותסינכ אלא ,תוינעה תחפותה ייח תא וליכ הלחמהו 

,ודי לע רבסומ וניא אוה ירמוחה רשועב הנתומ א-ת םא םג .טלחומה רזכאה אוה 'הפייה .חוטסיה 

.ומצע רופיסה םג ןרקומ הזה 'הפי'ב .וחצוי ייחב םייצראה ויללחמ די לע רבסומ וניא אוהש םשכ 

םירזוח ובש ןפואה .'רבדיהו היציזופסקאה ןיב גולאידה לע ןעשנ 'תויחא שולש' לש והנבמ 

הפלחתהש 'ןבילמ החינג'ה וא 'תורחא'ל וכפהש 'םירחא'ה ומכ - וב ורכזנש םירמוחה תונידעב 

- 'רבדיה לא הסינכב לחש קומעה יונישהו דחה הנפמה תשוחת רחא דצמו ,'רעצ ןביל אלמתנ'ב 

חתמה לע הכורע וזה תכרעמה .רתויב תזכורמו תינוכסח ,דאמ תינגרוא תכרעמ םינוב הלא לכ 

ינויערה םויה רדס יכ רורב .תואיצמל ץוחמ רתונ 'הפי'ה .סרהב הנתומ 'האנ'ה .'הפי'ל 'האנ' ןיב 

.םדאה ייחב 'ההובגה' תונמאה לש התעיגנב אוה רופיסה לש וניינע .םע-רופיסל ןיינע וניא הזה 
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ןמו ןונגע לש בורק דידי היה ןוסלנצכ לרב .'הכרב ןוסלנצכ .בל' השדקהה לע דוע ריעהל שי 

:'םישרח העברא'מ דחא וב האר אוה .ץירעה ףאו ךירעה ןומעש תונויצה יגיהנמ ןיב םידדובה 

םיטנרגימא לש תוצובק תוצובקמ בושייה הלעתנ דציכ האורו ץראב טיבמ ינאשכ 

והובציע םהש ינמודמכש ,םישרח העברא ינא האור םימלוח לש תותכ תותכמו 

יתעד יפל םה בושייה לש ותומד תתל םדיב םוקמה ןתנש ולא העברא [...] ,והואשעו 

י"ש)ןוסלנצכ לרבו ל''צז קוק קחצי םהרבא 'ר לודגה וניברו ןיפור רותראו רנרב ח"י 

.(148 ימע ,ימצע לא ימצעמ ,ןונגע 

:היינשה היילעה ןב לעופ לש וירבדמ ןומע איבמ ותוגיהנמ חוכ תא רידגהל אב אוהשכו 

ןאכ השועש שיגרמ וניאו ושפנ תרצב עוקש ונמעמ דחא לכו םישרוחו ונייה םידמוע 

לש חור ונב הסנכנ ,ונמע רבדמ ליחתהו ןוסלנצכ לרב אב דחא םוי .ותסנרפמ ץוח רבד 

הרירב ונל ןיאש ךותמ לגרהה ךותמ םידבוע ונאש וז הדובעש םישיגרמ ונלחתה .םייח 

.(144 ימע ,םש1 הנמיה הלעמל ןיאש הדובע איה ירה הסנרפ ךרוצ ךותמ 

הב תעלבומ יכ הארנ לבא .בהוא תתמ איה ןוסלנצכ לרבל 'תויחא שולש' תשדקה יכ רורב 

םעטה רבדב ןוסלנצכ לש תיחישמ- תימיטפואה ותדמע דגנכ תינפומה תרדוקו תיניצר הרימא 

תוינעה תויחאה שולש :הירוגלא איה םג היושעה הרימא :תינויצה הדובעבש ןוקיתהו 

תרשבמה האנה תנותוכה .תולגה ייחב ידוהיה םעה ןה רעצו לגרה ךותמ תודבועה תוירירעהו 

איה ,ןוקיתו יפויו םיאושינ לע תרפסמ תוחפל וא ,ה"בקה - ריבגה םעטמ האבה ,והשלכ אצומ 

תויחאה שולש לבא .ולרוגו םעה ןוקית הב האורה הלש הדובעה תסיפתו תינויצה הכפהמה 

סרה וישכע ררועמ ,רחואמ הכ אבה ,ןוקיתהו ,הלחמהו הנקזה ימוחתב רבכ הז תויורש (םעה) 

שי :יבל הלחמ הכשממ תלחות' :(12 גד ילשמב קוספה רבדכ - תואפך דוע וב ןיאו ,ןברוחו 

.ויפ לע ןוקיתה ךפהתמ ובו ,ידמ רחואמה אב הל רבעמש ,תלחותל הדימ 

רופיסה לש רזומה טקפאה .סותימ לש דממ רופיסל הנקמ 'תויחא שולש'ב יממעה דוסיה 

עוקעקל ליבומה ,רופיסה לש יטסינרדומה ךלהמה ןיב ירשפא יתלבה חתמה ןמ קוידב עבונ 

הזה רופיסב .ודוסיב דמועה למסה לש תיביאנה תוכיאה ץבל ,ובש ערהו בוטה יסחי לש רומג 

ףירח דוגינב ,ותוא 'ןכדעל' וליפא ילואו ,וחוכ אולמב יממעה דוסיה תא ליעפהל ןונגע שקיב 

אוה - תועמשמ לכ לש הנדבא םע השעמל ההז אוה ובש ,'תונוגע' םויסב 'יממע'ה לש ומוקמל 

אוה - רופיסה השעמ לש וידצ ינשמ בצינ 'יממע'ה .רופיס לכ לש ולוק דבוא הבש היישנה םוהת 

.ונדבא אוהו ורוקמ 

 [549]

This content downloaded from 132.64.31.253 on Tue, 24 Jan 2017 07:40:13 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [531]
	p. 532
	p. 533
	p. 534
	p. 535
	p. 536
	p. 537
	p. 538
	p. 539
	p. 540
	p. 541
	p. 542
	p. 543
	p. 544
	p. 545
	p. 546
	p. 547
	p. 548
	p. 549

	Issue Table of Contents
	מחקרי �픅�בפולקלור �픅팅�潬⸠כח תשע∅툠⼠㈰ㄳ⤠灰⸠㌸㌭㠰〬硶�
	שער 팅��
	䵩瑺癯琠䡡湮慨㨠噩獵慬⁄数楣瑩潮猠潦⁴桥‧周牥攠坯浥渧猠䍯浭慮摭敮瑳✠慭潮朠瑨攠䩥睳映䕵牯灥牯洠瑨攠䵩摤汥⁁来猠瑯⁌慴攠乩湥瑥敮瑨⁃敮瑵特  �픅픅חנ∅퐠— 퐅팅픅��החזותיים �שלוש �픅픅האישה 턅턠יהודי 퀅�픅퐠מימי 퐅턅���ועד �퐅�מאה 퐅עשרה⁛灰⸠㌸㌭㐱㍝
	䵡杩挠䑲敳猠潦⁊敷楳栠䝲潯洠晲潭⁒慤愧ħⵡ⁔潷渠楮⁙敭敮  휅픅ולבן 턅턅툅팅�תן �픅팅�העיר 팅퀅שבתימן㨠מפגש �ברי 픅�픅팅�וסלמי �בגד �툅�瀮‴ㄵⴴ㔹�
	呲潵獳敡畳映䩥睩獨⁂物摥猠晲潭⁉穭楲㨠䉩潧牡灨楣慬⁏扪散瑳  팅픅�של 픅יהודיות �퀅혅��— 휅ביוגרפיים⁛灰⸠㐶ㄭ㐸㍝
	周攠却畤礠潦⁆潬歬潲攠慮搠瑨攠偲潣敳猠潦⁓散畬慲楺慴楯渠潦⁍潤敲渠䩥睩獨⁃畬瑵牥  휅הפולקלור 픅퐅��חילונה �התרבות 퐅�픅팅�בעת 퐅휅팅퐠孰瀮‴㠵ⴵ〱�
	周攠偯睥爠潦⁐牯癥牢⁴桥⁒潬攠潦⁐牯癥牢渠䅧湯渧猠却潲礠⼠כוחו �פתגם†ᐠלתפקידו �פתגם 턅�픅עגנוני⁛灰⸠㔰㌭㔱㕝
	䙯畲⁓慧敳⁗桯⁗敲攠楮⁏畲⁔潷渺⁔桥⁓潣楡氠䵩汩敵渠瑨攠剡扢楮楣⁓瑵摹⁈慬氠ⴠ晲潭⁴桥⁂慢祬潮楡渠呡汭畤⁴漠匮央⁁杮潮  퀅턅퐠תלמידי 휅שהיו 턅�픺 ��כמים 턅턅�המדרש 턅התלמוד �י 툅픅�孰瀮‵ㄷⴵ㌰�
	卯畲捥湤⁏扬楶楯渠ⴠ却潲礬⁆潬欠慮搠䙯汫瑡汥渠䅧湯渧猠坲楴楮朠⼠המקור 픅퐅픅�הנשייה†ᐠבין �픅לסיפורⴅ�בשני �픅של י 툅픅�孰瀮‵㌱ⴵ㐹�
	䅧湯渧猠䉩扬楣慬⁅瑨湯杲慰桩敳㨠䕤漠慮搠䕮慭湤⁴桥⁑略獴潲⁴桥⁕汴業慴攠卯湧  퐅퀅픅툅�המקראיות �עגנון㨠✅�픠ועינם✠והחיפוש 퀅휅השיר 퐅퀅픅����턅�瀮‵㔱ⴵ㘹�
	周攠乡牲慴楶攠卵戭却牵捴畲敳映匮央⁁杮潮❳‧周攠䱡摹湤⁴桥⁐敤摬敲✠⼠ש∅�גנוןⰠ✅퐅퀅팅픅�והרוכל✺ �סיפוריות⁛灰⸠㔷ㄭ㔸ㅝ
	䱥慨⁇潬摢敲朠䵥整猠䉲敮湥爠⼠בדרך 퀅�המושבה 퐅�픅� �퀅퐠גולדברג 툅עם 턅孰瀮‵㠳ⴶ〰�
	❄数潲瑡瑩潮⁄潥猠湯琠卯汶攠䅮祴桩湧✠—渠❋桩牢整⁋桩穥栧礠匮⁙楺桡爠⼠✅픅�גירוש �퀠פותר 픅�㨠על‧חרבתⴅ휅혅퐧 �퀅ס⸠יזהר⁛灰⸠㘰ㄭ㘱㑝
	偵物洠楮⁓桥楮歩渭䍡牮楶慬渠呥氠䅶楶映瑨攠䕩杨瑩敳  픅בשינקין†ᐠקרנבל 턅�אביב �שנות 퐅�픅孰瀮‶ㄵⴶ㌰�
	䄠奩搠䝥晩湴渠䕹瑳攠⡙楤摩獨㨠䄠䩥眠䝥瑳⁁摶楣攩†ᐠ䄠剥慤楮朠楮⁴桥⁌楦攠䡩獴潲礠慮搠偲潶敲扳湤⁓慹楮杳映慮⁉獲慥汩⁍慮映呲慮獹汶慮楡渠佲楧楮渠䡩猠䱩晥渠䍯浭畮楳琠副浡湩愠⼠א �팠געפינט 퀅�עצה יהודי �픅퀠עצה⤺ �퐠בסיפור 퐅휅��ובפתגמים 픅퀅��픅של �퀅��וצא �턅�על 휅�픠ברומניה 퐅픅�픅��孰瀮‶㌱ⴶ㐹�
	❔漠䵡步⁍慮礠䵯牥⁍敮慣桥洠䵥湤敬猧㨠䍨楬摬敳獮敳猬⁐慲瑵物瑩潮Ⱐ慮搠䍲敡瑩潮渠䵥獳楡湩挠䡡扡搠⼠✅�픅עוד 퐅턅퐠מנחם �팅�㨠עקרותⰠהולדה 픅턅�퐠בחב∅팠המשיחית⁛灰⸠㘵ㄭ㘷㝝
	䵥渠慮搠坯浥渠乡牲慴楮朠瑨攠䵹瑨映瑨攠䍲敡瑩潮映坯浡渠—⁈敧敭潮楣湤⁓畢癥牳楶攠䵥獳慧攠⼠גברים 픅מספרים 퀅מיתוס 턅�האישה†ᐠעל 퐅픅במיתוס �퐅턅מסר 퐅툅�픅�חתרני⁛灰⸠㘷㤭㘹そ
	❇潢敬楮✠乥敤汥灯楮琺⁉湴牯摵捩湧⁴桥⁃潮捥灴映❔牡湳楴楯湡氠佢橥捴✠瑯⁴桥⁓瑵摹映䵡瑥物慬⁃畬瑵牥  �픅✅툅픅턅�� 턅�퀅� ��픅휠קטגוריית‧חפץ �턅 턅휅תרבות 휅픅��孰瀮‶㤱ⴷㄴ�
	䩥睳渠瑨攠䅲慢楣⁍慰㨠䡥扲敷⁐污捥⁎慭敳⁓灯步渠批⁌潣慬⁁牡扳†ᐠ愠䱩瑥牡特ⵃ畬瑵牡氠剥慤楮朠⼠יהודים 턅�퐠הערבית㨠שמות �픅�픅עבריים 턅�רבים†ᐠקריאה 픅�ותרבותית⁛灰⸠㜱㔭㜳㕝
	周攠䥤敮瑩瑹映䥳牡敬椠䅲慢猠慳⁒敦汥捴敤渠䡥扲敷ⵂ慳敤⁎楣歮慭敳  퐅픅זהותם �ערביי �퀅�בכינויים �המבוססים �העברית⁛灰⸠㜳㜭㜵㍝
	周攠❂楢汥⁎潷✺⁃潮瑥浰潲楺慴楯測⁐潬楴楣慬⁓慴楲攠慮搠乡瑩潮慬⁍敭潲礠⼠ה✅ך ��㨠עכשווⰠסטירה 픅���וזיכרון �퀅픅��瀮‷㔵ⴷ㜳�
	❔桥⁐物湣敳猠楮⁴桥⁒潣欧㨠䄠卯畴栠䥮摩慮⁔慬攠⼠בת 퐅���תוך 퐅퀅턅� ��퐠מדרום 퐅픅팅픠孰瀮‷㜵ⴷ㠷�
	❈攠周慴⁔牡癥汳⁆慲⁋湯睳⁍畣栧 ‧מי 픅למרחקים �팅הרבה✠孰瀮‷㠹ⴷ㤵�
	䱩獴映䍯湴物扵瑯牳  המשתתפים 턅��瀮‷㤷ⴷ㤸�
	תקצירים 턅퀅툅��⼠䕮杬楳栠䅢獴牡捴猠孰瀮⁸椭硸癩�



