
•יתרוקיב טבמב 'ילדנמ חסוני 

ןדירפ ויז 

'םירפס רכומ ילדנמ' היפלש ,קילאיב נ"ח לש ותנעט הלבקתהש זאמ םינש האמ טעמכ ורבע 

ןויער — 'ילדנמ חסונ' יבגל ןשוימה ןויערה תא שדחמ ןחבא הז רמאמב 1.'חסונה רצוי' היה 

.הסדוא לש םירפוסה רודב ורוקמש 

,ץרפ ל"יל לשמל ,רחא רפוסל 'חסונה רצוי' ראותה תא סחייל ילוא ןתינ ,רוחאל טבמב 
לבא 2.םירשעה האמב תירבעה תרופיסל תובר םרתש יטסינרדומה םרזה רצויכ ותוארלו 

תדוקנ תא ץיבומרבא י"ש לש ירבעה ןונגסב וארו קילאיב לש ותנעט תא ולביק םירקבמה 

וירבדבש המזגהה תדיממ ומלעתה םירקבמ םתוא .תינרדומה תירבעה תורפסה לש אצומה 

דע ,תיתונמאה הניחבה ןמ ,תירבעה תורפסה התיה המ' ,לאוש אוהשכ לשמל ,קילאיב לש 

וריתכהש ולא ןיב קילאיב היה לבויה תוגיגחב 3.'םולכ אל' ,הפוצח המזגהב הנועו '?ילדנמ 

םירפוס ויהש יפ לע ףא ,תינרדומה תירבעה תורפסב 'ןושארה' ראותב ץיבומרבא תא 

רשפא ,םישודיח תריתע האמ ירחא ,יתרוקיב טבמב .וילע ועיפשהו ץיבומרבא תא ומידקהש 

הז רמאמ .חילצהל ולכי אל ףאשו — וחילצה אלש 'ילדנמ חסונ'ב םיטנמלא ויהש תוארל 

הפשה ןמ םילימב ץיבומרבא השועש שומישה :הלאה םיטנמלאה ןמ דחאב דקמתמ 
.תימראה 

עבש־תבל ,ךיליא יייל ,ףסוי־רב לטומחל ,ןוארב הלאראל ,גנילרפס דודל ,רבח ןנחל הדומ רבחמה 

תורפסל םירוספורפה דוגיא לש סנכב האצרה לע ססובמה ,הז רמאמב םתרזע לע ןלק תנוילו ,אריפש 

רבמצדב The Modem Language Association לש סנכב שגוה םדוק חסונ .(1999 חמ ,הפיח) תירבע 
 1998,

לכ :ךותב ,'חסונה רצוי'מ טטצמ ינא .(8-6 :1911-1910) 50 ,ד םלוצת ,'"חסונ"ה רצוי' ,קילאיב נ"ח 
ןופ ?רצוו עלא :ךותב ,יחסונ ס'עלעדנעמ' :ואר ,ידייה חסונל .(246-245 :1965)ןמלאיב נ"ח יבתכ 
:1911) םירפס רכומ צלצרנצמ רצבי«. קיטירןן : 17 ךרכ ,(ץיוואמארבא .י.ש) םירפס רכומ עלצרגצמ 

.קילאיב ררושמה לש םיכרצה תא 'ילדנמ חסונ' גשומה תריש ךיא ריבסהל םוקמה ןאכ אל .(155-151 

'דגנכש חסונ'ה תא ריכזמ אוה .(1977)הלוגב ,א ךרכ ,mo-Y880 תירבצה תרופסת ,דקש ןושרג :ואר 

:םג ואר .(ינש קרפ)'חסונה רצוי' אוה ילדנמ ויפלש ןויערה לע רזוח דקש ךא ,(131 ,םש) חפ לצא 
 (32-34 :1995) Ken Frieden, Classic Yiddish Fiction: Abramovitsh, Sholem Aleichem and Peretz

גייח יבתכ לכ ךותבו ,(v :1912) 3 ךרכ ,םירפס רכומ ילדגמ יבתכ לכ :ךותב ,'םיכרכה תשולשו ילדנמ' 

.(243 :1965) קילאיב 
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ן־זירפ ויז 90 

ומכ :יודב םש קרו ךא וניאש ןכו ,טע־סש וניא 'םירפס רכומ ילדנמ' םשהש ,רוכזל שי 

רכומ ילדנמ' המשו ,יודב םלועב תמייקתמה ,היודב תומד רצי ץיבומרבא ,ןורימ ןד הארהש 

־ה וא) הכסמה תועצמאב יוטיב ידיל אב ץיבומרבא לש רחואמה ירבעה ןונגסה 4.'םירפס 

 persona) םסריפש םירצקה םירופיסב ךכב ןיחבהל רשפא .'םירפס רכומ ילדנמ' תומדה לש

תירבעל םגרתל ולש ןויסינב ,1896 רחאל םגו 5,1896 ןיבל 1886 ןיב הנושארל ץיבומרבא 

.1888 ירחא ביחרהו 1878 ןיבל 1864 ןיב שידייב םסריפש םינמורה תא 

רפס — ץיבומרבא יבתכב יזכרמה ןמורה תרזעב ןלהל קודבא 'ילדנמ חסונ' גשומה תא 

— ידייה רוקמה ןיבל םינצבקה רפס לש ירבעה םוגרתה ןיב הוושא ,ךכ םשל .םינצבקה 

םינצבקב השעמ :רגיחה הקשיפ] טיילצמירא עשירוי ןופ זושצמ א :רצמורק רצד צקשיפ 

הספדנ ,תבחרומה ,היינשה הרודהמהו ,1869־ב האצי שידייב הנושארה הרודהמה .[םידוהי 

יקלח םוגרת יכ ףא ,1907 תנשב ספדנ םינצבקה רפס לש תירבעל םלשה םוגרתה .1888־ב 

6.הפופכ 'נ תרתוכה־תת ףוריצב 1901־ב רבכ ספדנ קילאיב תאמ 

תנשב .ץיבומרבא לש ירבעה ןונגסה לע תועד יקוליח לשו םינויד לש הכורא תרוסמ תמייק 

לש םירופיסה ףסואל הלה בתכש אובמה תודוא לע יקצינבר ח"יל בתכמ ץיבומרבא בתכ 1900 

לש ירבעה ןונגסה לע תוכירא רתיב בותכל יקצינבר לע היה ,ץיבומרבא יפל .ץיבומרבא 

תלעותה ינפמו ותובישח ינפמ ומצע ינפב ינונגסל רודמ ךרמאמב עובקל ךל היה דוע' :םירופיסה 

בתכמב ןיינע ותואב קבומרבא ךישמה ןכמ רחאל םינש שש 7.'ונמע ירפוסלו תורפסהל איבהש 

הליחתמ הילע יתכלמנש ,איה השדח האירב תירבעב ילש םיררפיזנה לש הז ןונגס' :יקצינברל ףסונ 

ינבכ קוידבו רורב רבדמ יח אהיש ,ירבע ןונגס השענ :יתרמאו יחומו יבל תובשחמ לש אילמפב 

לארשיל "םירופס" ודי לע ונתניש יואר אהי אוהו תילארשי אהת ותמשנו ונמוקמבו ונימיב םדא 

,ויתישע ףא ויתרציו ירזעב היהש ,םוקמה ךורבו תושעהל דאמ השק היה הז רבד .תירבעב 

הכרב אלב םירפסמו םיבתוכו הז שדח ןונגסב שמתשהל לארשי ירפוס וליחתה העש התואמו 

ץיבומרבא זמור ,'ןונגס השענ'ו 'השדח האירב' םילימב ושמתשהב 8.'ורצוי לש םשה תרכזהו 

.ושודיחבש תובישחה תא שיגדמ אוה ךכבש ,םדאה תאירב השעמל ינוריא ןפואב 

 Dan Miron, A Traveler Disguised: The Rise of Modern Yiddish Fiction in the Nineteenth Century,

 foreword by Ken Frieden (1996, chapter 5).

לע םירפס רכומ ילדנמ לש םירצקה וירופיס' ,ךוטנש לאיחי :ואר ,ולא םירופיס לש הריקסל 
לש קימעמ רואיתל .(409-391 :1968) 1 תורפסה ,'יגולוטסקטו יפארגוילביב רוריב :םהיתואחסונ 
Robert Alter, The Invention of Hebrew Prose: Modem Fiction :ואר ,םירצקה וירופיסב 'ילדנמ חסוני 

 (1988) 'and the Language of Realism, Chapter One: 'From Pastiche to Nusakh

לא ןושלמ :ךותב ,'ילדנמ תא םגרתמ קילאיב' ,ססרו לאומש :ואר ,םגרתמכ קילאיב לש ותדובע לע 

.(295-277 :1996)ונתורפסב ןהילוגלגו תוריצי :ןושל 
ךרכ ,תומושרב ספדנ ,יקצינבר ח"י לא ץיבומרבא י"ש תאמ 1900 טסוגוא 10 ךיראתב בתכמה תא ואר 

 2 (1927: 429).

י"ש ןיב תורגיא תפילח םג ןייע .(431 ,םש) תומושרב ספדנ ,1906 רבמטפסב 11 ךיראתמ בתכמ 
.(68 :1976 !ךרוע ,קורמש אנח) 190»-1905 םינשב יקציגבר ח"יו קילאיב גייח ןיבו ץיבומרבא 
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91 יתרוקיב טבמב 'ילדנמ חסונ' 

רורב רבדכ 'ילדנמ חסונ' גשומה תא קילאיבמ םלש רוד לביק ,םירשעה האמה תישארב 

סלוצה ןועובשב םסרפתה ,'ילדנמ חסונ'ל קילאיב סחייתמ ובש ,ירוקמה רמאמה .וילאמ 

'עבאגסיוא םואעליבוי'ה לש 17־ה ךרכל רמאמה תא דעיי קילאיבש המדנ .1911 תנשב 

םירמאמ ףסוא ,וז הרודהמב ןורחאה ךרכה :שידייב ץיבומרבא יבתכ לכ לש (לבויה תאצוה) 

רוא האר ,(םירפס רכומ ילדנמ לע תרוקיב)םירפס רכומ צלצדנצמ רצביא קיטירק ותרתוכש 

ךרכל המדקהכ םסרפתהש ,'םיכרכה תשולשו ילדנמ' ,קילאיב תאמ ינש רמאמ .1911 תנשב 

.ןיינעב עגונ אוה םג ,1912־ב ,תירבעב םירפס רכומ ילדנמ יבתכ לכ לש ישילשה 

,('חסונ ס'ילעדנעמ' הסמה תארקנ שידייב) 'חסונה רצוי' הסמה לש ןושארה טפשמב 

קילאיב 9.'תידוהיהו תירבעה תורפסב יתונמאה "חסונה" תא רצויה' ,ילדנמ לע קילאיב בתוכ 

תרוסמל ןילאווב םיארוק ךכ' :ותדלוה רוזאב םיגהנמ ריכזמ 'חסוני יוטיבהש ,הרעהב ריבסמ 

ןמ דחאב תלבוקמ אנולבשו השובכ ךרד לכל הלאשהב הזמו ,םעב םילבוקמה תולפתה ינוגנ 

וניא — 'ץיבומרבא' ןאכ ותוא הנכנ — ילדנמ לש חסונהש ,שיגדמ קילאיב 10.'תועוצקמה 

,תינרדומ תידוהי תורפסל סיסבה תא ץיבומרבא רצי ,קילאיב יפל .דבלב ןונגס יניינעל עגונ 

:חסונה גשומ תא ריבסהל ידכ תפסונ הלימב קילאיב שמתשמ ןכל .שידייב םגו תירבעב םג 

אב הליחתמ' ,ול דחוימה ןונגסה תא רצוי רפוסש ינפל .(שידייב 'ןאלבאש' וא) הנולבש 

,םש) 'העובק תיתורפס הנולבש ,םינושארה םיסופדה תוארבהל םיכירצ הליחתמ .חסונה 

תשמשמה תינבת וא הרוצ :התועמשמו ,תינמרגב אוה 'הנולבש' הלימה לש הרוקמ ".(245 

תא הוושמ אוהשכ ,הבושח הרופאטמ ףיסומ קילאיב .םתדובעב הכאלמה ילעב תא 

אוה 12.(םש)'םויק תונבו הרוצ תונב תוכלהמ תועבטמ'ל וא ,תועבטמ תעיבטל הנולבשה 

האמה ףוסב וליאו .תינרדומה תידוהיה תורפסב ןונגס היה אל ץיבומרבא ינפלש ,ןעוט 

'רודה לש ויתושגרהלו ויתובשחמל העובק הרוצ' ללוכה חסונ ץיבומרבא רצי הרשע־עשתה 

.(246 ,םש) 

ןויגיהה תא חתפל ןתינ .הלא תויללכ תורימאל רבעמ תגרוח הניא קילאיב לש הסמה 

ןהב ושמתשה וירחאו ,ןושלה תועבטמ תא עבט ץיבומרבאש ,רמולו קילאיב לש ירופאטמה 

.(246-245 :1965) קילאיב ג"ח יבתכ לכ ךותמ הז רמאמ טטצמ ינא ןלהל .(6 :1911) 50 ,ד םליצה 9 
ס'ילעדנעמ' ,קילאיב נ"ח ;'"חסונ" ןעפאשעג רוטארעטיל רעד ןיא טאה ילעדנעמ' ,תידייה הסריגב 

רכומ צלצרנצמ ןופ קרצוו צלא :ךותב ,םירפס רכומ עלצדנצמ רצביא קיטירק םירמאמה רחבמב ,יחסונ 

.(151 :1911) 17 ךרכ ,^ואמארבא .י.ש) םירפס 
"עוואבראקס" יד יוזא ןעמ טפור ןילהאוו ןיא' :תידייה הסריגב .(245 :1965)קילאיב נ"ח יבתכ לכ 10 

.(151 :1911) 'ךרד םענעמונעגנא ןעדעי ןופ רעד ןוא ןעוויטאמ 
'ןאלבאש רעשירארעטיל רעגיטיונ רעד ןערעוו ןפאשעג זומ רעהירפ .חסונ ןייז זומ רעהירפ' :שידייב 11 

.(152 :םש) 
,םש)"'תועבטמ''ל וכיתמה אוהו םחור ילידבמ בהזה טעמ תא איצומ ...יתורפסה חסונה רצוי' :םג ואר 12 

"תועבטמ" עראבגנאג ןיא ןוא ,ןעמוקעבסיורא דלאג pע ןעהיור ןופ' :תידייה הסריגב .(246 
.(154 :םש)'ןעצלעמשוצ 
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רשועל ומרת ןהש ,רמול היה ןתינ ךכו .'אבסה' דסייש תורפסה תכלממב ורודו קילאיב 

תא לבקל ןכומ היה םירשעה האמב ארוק לכ אלש ,איה היעבה .לארשי םע לש יתוברתה 

,ץרפ ל"יו לרפ ףסוי ןוגכ ,ורוד־ינב םגו ,םימדוק םירפוס המכ ויה .הלאה ןושלה תועבטמ 

ט"שצבה יחבש לש תידיסחה הביתכה לע תוידוראפ ורביחש ךכב ,ירמגל רחא ןוויכב וכלהש 

תירבעה דגנכ אציש ,םהלש ירבעה ןונגסה .ץרהנרטש ןתנ 'ר ורפוסו בלסרבמ ןמחנ 'ר לשו 

קילאיבש ינפל 'דגנכש חסונ' לש ותוחתפתה לע עיפשה ,הרשע־עשתה האמב תיליכשמה 
.'ילדנמ חסונ' חנומה תא עבט 

,רמואו קילאיב ףיסומ ,'םיכרכה תשלשו ילדנמ' ,הז ןיינעב קסועה ינשה רמאמב 

אצמ' ץיבומרבאש ,ןעוט קילאיב ,3.'תדחואמהו הלודגה רבע תפש תא ונל ןתנ' ץיבומרבאש 

תאו "רודיס" ה תאו שרדמה תאו הנשמה תאו ארקמה תא' תללוכה ,'הנוילעה הזיתניסה תא 

הנשמ' תא ריכזהל לוכי היה אוה ;(םש)'"םדא ייח" תאו "םיכובנ הרומ" תאו םיטויפה 

תא ריכזמ וניא קילאיב תע התואב .תיברעב בתכנ רשא ,'םיכובנ הרומ' תא םוקמב 'הרות 

ץיבומרבאש ,קילאיב ןעוט ךשמהב .ןוידל תימראה תא קילאיב סינכמ ךכ רחא ךא ,ארמגה 

המוד' :ךישממו ,'תירבעהו תרבודמה תידוהיה :תונושלה יתש ןיבש ריקה תא סורהל' חילצה 

תירבעהכ וא ,םידומצ םימואתכ ,ןהיתשו ,וזל וזמ עפוש רונצ ידי־לע ןהיתש תא קישה ולאכ 

,ןאכ .(vii, 244 :םש)'דחא רוקממ תוקנויו םיפתושמ םייח התע תויח ,ןתעשב תימראהו 

?יתמ .'ןתעשב' — תירבעה םע דחיב תימראה תא קילאיב ריכזמ ,תירופאטמ האוושהב 

ינושלה בצמה היה ,קילאיב רמוא ,דחי ומייקתה תופשה יתש הב רשא ,הקיתעה הפוקתב 

זא התיה תרבודמה הפשה .'חסונה' תריצי ירחא ,םירשעה האמה תישארב בצמל המוד 

תיתורפסה הפשה ,רובידה תפשל דגנמו ,שידייה ,'תרבודמה תידוהיה' וישכע ומכ — תימרא 

רשפאש וחינה ץיבומרבאו קילאיב ךיא ןיבהל ונל תרזוע תאזה האוושהה .תירבע התיה 

,ילולימ ןפואב תאזה האוושהב ושמתשה םה .תירבעה תייחתמ קלחכ תימראה תא תויחהל 

תוקחל רומא היה ,'חסונה' לש תירבעה ךותב תצבושמה ,תימראב שדוחמה שומישהש ךכ 

הפשה ןיבש ריקה תא וסרה תמאב אל קילאיבו ץיבומרבאש ,רורב .'תרבודמה תידוהיה' תא 

תרזעב שידייה תא ואכיד אלא ,םהלש תירבעה תרופיסב תרבודמה הפשה ןיבל תירבעה 
.תימראה 

בתכמה לע הבוגתב ,חסונה ןיינע תא יקצינבר ח"י קדב ,1906 תנשב ,קילאיב ינפל דוע 

ןונגסה לע' ,ותרתוכש ,העפשה בר רמאמב תאז השע אוה .(ליעל ואר) ץיבומרבא ול בתכש 

רבעמש ,ץיבומרבא לש ירבעה ונונגס תא וב ריבסמ יקצינבר .'םירפס רכומ ילדנמ לש ירבעה 

14.'םימכח ןושל'ב וא ,'םישרדמה רחבמו הנשמה ןושל'ב שומיש השוע אוה ,ארקמה תפשל 

יבתכ לכ :ךותב ,(vi :1912) 3 ךרכ ,םירפס רכומ ילדגמ יבתכ לכ :ךותב ,'םיכרכה תשולשו ילדנמ' האר 13 

.(243 :1965) קילאיב נ"ח 
ז ךרכ ,םירפס רכומ ילרומ יבתכ לכ :ךותב ,'םירפס רכומ ילדנמ לש ירבעה ןונגסה לע' ,יקצינבר ח"י 14 

.(31-23 : 1907) ב קלח ,ןושאר רפס ,רמוצהב הנושארב ספדנ רמאמה .(169 :1922) 
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ירקוח ,ןכ ומכ .הל םדקש ,יקצינבר לש ורמאמ לע ולש הסמה תא ססיב קילאיבש ,קפס ןיא 

אלו ילביב ןונגס אל ילדנמ 'ר לש ונונגס ןיא' :יקצינבר לש ותעדב םיכמות ןיידע תורפס 

הפי הפי וגזמתהו וכותב ולכעתנו וטלקנ דחי ולא לכש ןונגס אלא ,ישרדמ וא יתנשמ ןונגס 

'אבסה' ןמ וז הסיפת הארנכ לביק יקצינבר .(172 ,םש) '"יח ירבע ןונגס" השענש דע 

רמצ ,זנטעש לארשיל םהל הרסא הרותה' :1906־ב וילא בתכ ץיבומרבא .ומצע ץיבומרבא 

...ןונגסו ןושל יאלכ לארשי ירפוסל םהל הרתוה ,םרכ יאלכו דגב יאלכ ,וידחי םיתשפו 

...דוחל םימכח ןושלו דוחל הרות ןושל :ורמאו ןושלה תרהט לע ודיפקה ל"ז ונימכח 

לש שודיחה לש ורוקמ 15.'םימכח ןושלכ רובידהו םיאיבנ ןושלל הצילמ — הצילמה 

ול בתכש בתכמב רבכ אצמנ אוהו ,זנטעשל ןושל ןיב האוושהב ,ןכ םא ,וניה יקצינבר 

,ריבסמ יקצינבר ךא ,תיעמשמ־דח הניא םדוקה ובתכמב 'אבסה' לש ותנווכ .ץיבומרבא 

תירבע ,יקצינבר בתוכ ,'ונימכח' יפל .ינושל 'זנטעש'ב שומישב אקווד חילצה ץיבומרבאש 

דבורל רתוי המיאתמ תינבר תירבע ,תאז תמועל ;ההובגה תיתורפסה הפשל המיאתמ תיכ"נת 

הארנ ךכו ,שדח ירבע ןונגסב םימרזה ינש תא דחיא ץיבומרבא .רובידה תפש לש יממעה 

.תורפסב הייחתה יגיהנמד אבילא ,הסדואב םירשעה האמה תליחתב תירבעה תורפסב בצמה 

רתסב' רופיסה ןמ םיחוקלה םיעטק ינש לע ךמתסהב 'ילדנמ חסונ' תא ראבל הסינ יקצינבר 

הסריגב ץיבומרבא סינכהש םינוקיתב םג חסונה תוחתפתה תא תוארל ןתינ ,ותעדל .'םער 

.1900 תנשמ םירופיסה ףסואב תיפוסה ותסריגב ואבוהש יפכ ,(1887-1886) תירוקמה 

בושחל דאר ,תירבעב ץיבומרבא לש תרופיסה תא ןיבהל ידכש ,בר קדצב םירמוא 

רבעמ ידה לוקה תא עומשל וא ,רוקמל הרזח ותוא םגרתל ךירצ ,תורחא םילימב .שידייב 

ססיב ,אכבה קזנצב ןמורה לש הרקמב ,לשמל ,םירקמ המכבש ,עודי .תירבעה הביתכל 

:שיגדמ יקצינבר 16.שידייב ןכל םדוק בתכש טסקט לע ולש ירבעה טסקטה תא ץיבומרבא 

אוה ךכ־רחאו תידוהי םדוקמ ולש תוישעמה־ירופיסמ המכ ךרוע ילדנמ 'ר תא םיאור ונא' 

.(69-68) 1908-1905 םינשב יקצינבר ח"יר קילאיב n'v ןיבו ץיבומרבא י"ש ןיב תורגיא תפילח :ונייע 15 
־לנ םעד ןופ סעצארפ־סגנופאש םעד ןיא ןאטעגנימא ןעוועג ןראי ענעי ןיא זיא סאהו ,עלעדנעמ' 16 
א ןפארטעג ךד טאה אד ןוא ,טעברא רעד וצ ןעמונעג ןערב א טימ ךד טאה ,ליטס ןשיערבעה 
יד ןופ לאניגירא ןשידיי םעד ןגיוא יד ראפ טאהעג טאה עלעדנעמ ןענאוו זיב .ךאז עקידריווקרעמ 
יד ,רעיונעג רעדא — גנוצעזרעביא עשיערבעה יד טכאמעג רע טאה ,'לרעגניפשניוו' ןלייט עטשרע 

ןביירש וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעבא ,ןטייקירעווש םוש ןא ןוא טפאהרעטסי"ימ — גנוטעברארעביא 

לטיפאק ןרעי ....טאלג ןייג טשינ טעוו םע זא ,טליפרעד רע טאה ,לאניגירא ןשידיי םעד ןא רעטייוו 

,וואנבוד ןועמש .'שיערבעה ףיוא םיא ןצעזרעביא ךאנרעד ןוא שידיי ףיוא ןביירש טשרעוצ רע טגעלפ 

.(46 :1929 ,ןיקצעלק :ענליוו)תומרבו עשירארצטיל :ןצלקיטרא ערערנא ןוא שידיי וצ 'ןאגראשו' ןופ 
תא ליחתה ,השדחה תירבעה לש ןונגסה תריצי לש ךילהתב עוקש ולאה םינשב היהש ,ילדנמ'] 

םיקלחה לש ידייה רוקמה ויניע ינפל ילדנמל היהשכ .ןויצל יואר רבד הרק זאו ,תובהלתהב הדובעה 

ןמוימ ןפואב — בותכישה תא ,קויד רתיל וא — םוגרתה תא השע אוה ,אכבה קמצבמ םינושארה 
ךלי אל הזש אוה שיגרה ,ידייה רוקמה ילב ךשמהה תא בותכל ןמזה עיגהשכ לבא ,ישוק לכ ילבו 

[.'תירבעל ותוא םגרתמ היה ךכ־רחאו ,שידייב לוכ םדוק קרפ לכ בתוכ היה אוה ...הקלח הרוצב 
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והריבעת אמש אוה ארייתמ' :ךכל הביסה תא ריבסמ םג יקצינבר .'תירבע ומצעב םמגרתמ 

רופסב ךכ ןיאש המ .ןווכתמב אלש הטמשהו םוצמצ ידיל והאיבתו ותעד לע הפשה תוינע 

.(171 :1922)'תידוהי בותכ רבכש 

רצד עקשיפ ומכ ןמורב 'ילדנמ חסונ' תא םיוושמשכ םיאצומ המ .הירואיתה ןאכ דע 

צן?שיפב 12 קרפ ךותב םיימוק םיעטק ינש ?םינצבקה רפס ,רחואמה ומוגרת םע רצמורק 

ךרדב ,תרבדמ ילדנמ לש ותומד .הובגה ידייה ןונגסב ינוריא שומיש םישוע רצמורק רצד 

:טושפ ןונגס ףידעמ אוה יכ ,ינרמויה ןונגסה לע גלגלמ אוה ןאכ .רתוי תיממע הפשב ,ללכ 

ןופ ןומזפ םענעש א ןעימירשוצנא ףיוא לאירטאמ גונעג ןעוועג טלאוו ןושל־לעב ןעשידוי א ראפ 

ןעבעג טגעמעג ךאד רע טלאוו וצרעד ןעגראמהירפ םענעש םענעי ןיא לאמטסנעד ,עלא זנוא 

א ,ץכאזי"ימעג ן'פיוא ךיז ןערעטיפ סאוו ,ףאש עדערעשט א :ךא סני_יז ןופ סיפע דסח־תולימג א 

ןיא ךעלעפלפ זנוא ןוא ,'טשראד רעייז ןעכערבוצ ןעוהט ןעדניא' ואוו ,לירעסעוו גידנעניר ראלק 

הלכ רעטבילעג רעד דילביול א ,רעכוטסאפ יד יוו ,ןעלאש ןוא ןעליפש רימ עכלעוו ףיוא ,ליומ 

17(77) .םירישה ריש ןיא 

הניאצ לש ןונגסלו ך"נתל םיזמר ללוכש ,הזכ הובג ןונגס ילדנמ החוד ,ץיבומרבא ומכ 
:42 םיליהתלו םירישה רישל סחייתמ ילדנמ תירבעב .הניארו 

היהו ...הפי ןומזפ בותכל ידכ רקובה ותואב וינפל ןכומ אצומ ידוהי 'ןושל לעכ' היה בר רמוח 

העורה ןאצ רדע ןוגכ ,וילע הבוטה רישה־תונב דיכ ,ולשמ ךפונ םג ותעדמ ףיסוהל יאשר 

וניפב ןתונו ,ןנוח היה ונתוא ףאו .םימ יקיפא לע גורעת ליאו ,וחאב תועור תורפ ,םינשושב 

18.תובוהא תויערל םידוד תריש רישלו ללחל ,ולשמ םילילח 

אוהו ,ולאכ םיהובג םיבינב שומיש לע רפסמה ילדנמ רתוומ תירבעב םגו שידייב םג ךא 

— 'טושפ הז טושפ')'טושפ זיא טושפ' .רתוי טושפ ןונגסב ,שדחמ ולש רואיתה תא ליחתמ 

תרודהמ)'ימצעב דיגא יבל ינופצמבש המ ינאו' ,ילדנמ רמוא ,(78 :1888 ,ידייה רוקמב 

אוה .הובג ןונגסב בתכמ בותכל תונמדזה ילדנמ אצומ קרפ ותואב ךא .(72 :1988 ,ןורימ 

ולש ידייה בתכמה .הצילמ ןושלב בותכה בתכמ תרזעב הקוחר החפשמ תבורק סייפל הסנמ 

הדיגנהל' :הל עידומ ילדנמ .תירבעבו שידייב ,ןיגוריסל ,ךישממו תירבעב ליחתמ 

ךרכ ,(ץיוואמארבא .י.ש) םירפס רכרמ צלצדנצמ ןרפ קרצוו עלא :ךותב ידייה טסקטה ןמ טטצמ ינא 17 

הניש (1888 ,רעיואשראוו ,הסדוא) תבחרומה הרודהמה ןמ .ץיבומרבא לש היפרגותרואה יפל ,11 

תודוקנ שולש ןיבו (...) רוקמב תודוקנ שולש ןיב לידבמ ינא .היפרגותרואה תא רקיעב ץיבומרבא 
.(. ..)ילש תוטמשה תונייצמה 

: 1966)םירפס רכרמ ילרנמ יבתכ לכ :(71 :1988 !ךרוע ,ןורימ ןד)םינצבקה רפס ,םירפס רכומ ילדנמ 18 
ןד לש הרודהמב ירבעה טסקטל (םיירגוסב דומע)םיגצבקה רפסמ הטטיצ לכ תסחייתמ ךשמהב .(111 

.ןורימ 
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הנה .ןמא .ןייז טנוזעג ןוא ןיבעל לאז ,עניירט־היח תרמ העונצה ,ירשב־ראש תמסרופמה 

'םירבא עלא ףיוא טנוזעג ,האירבה וקב ןיב ךיא ,ךרבתי־משה טביולעג ,זא ,ןעסיוו טייז 

תא םישרהל ידכ ינברה ןונגסה ןמ באוש ילדנמ .(73 ,ןורימ תרודהמ ! 80-79 ,ידייה רוקמב) 

.הלכשה ול שיש שיגדמ אוה ךכבו ,תסעוכה השיאה 

תינרמוי הצילממ (ץיבומרבא ורצויל דוגינב)ילדנמ לש ותומד תענמנ ,ללכ ךרדב לבא 

:ךכ ליחתמ רצמורק רצר צקיעיפ ןמורה .תאזכ 

ןעריובעג יינ יוו ןערעוו ןעשנעמ ,דנאל םעד ןיא בעל־רעמוז ןוא ןוז עגיטכיל יד ןיישא טיג םיוק 

ייב טביוה לאמטסנעד — ,רענעש רעד טלע סטאג ףיוא גידנעקוק ,ייז ךיז טהערפ pאה סאד ןוא 

סאד טהעג םע .ןערהערט ןעסיגרעפ ןוא ןעגאלק וצ ,טייצ עגיטעמוא עטכער יד ןא ךיז ןעדוי 

יד ןיא טעה תב הריפס ןופ ץיוועג ןוא רעמאי ,ךיז ןעגינייפ ,סיתינעת :רעיורט לעטעצ עצנאג 

־רכומ לעדנעמ ,רימ ראפ ךיז טלעטש לאמטסנעד .טלעק עגידנעסא עסאנ ןוא סעטאלב עסיורג 

רעדניק עשידוי ןעגראזרעפ וצ ,םורא גידנעטשעב רהאפ ,טייברא ךיא ,דירי רעסיורג רעד ,םירפס 

,תוחילס טימ ,תוניק טימ ןענייוו םוצ ןעלאירעטאמ עגיטיונ עלא יד טימ ךעלטדעטש עלא ןיא 

םעד ןענייוורעפ ,ןעגאלק ןעדוי ,ללכה .םירוזחמ ןוא תורפוש ,ס'ןושל־הנעמ ,תונחת עשרעבייוו 

(9).ןעסיוא ךיא ןיב סאד טשינ .ןעטפעשעג לייוורעד ךאמ ךיא ןוא רעמוז 

:ץיבומרבא תאמ ירבעה ומוגרתב םינצבקה רפס ךותמ ןושארה עטקה הנהו 

ימי — החמשו הרוא אוה־ךורב־שודקה לש ומלועבו ,םיעיגמ המחה תומיו םח חור בשונש ןויכ 

תומי דע רמועה תריפס תליחתמ ,הז רחא הזב םידוהיל םיאבו םישמשממ יכבו םוצו לבא 

קיפסהלו םוחתה ךותבש תורעב רוזחל ,םירפס רכומ ילדנמ ,יל הדובע תעש העשהו .םימשגה 

־הנעמ ,םירוזחמו תורפוש ,תוניחת ינימו תוחילסו תוניק ונייהד ,היכבה־ירישכמ םש לארשי ינבל 

תומי םילבמו םידפוס ונמע לארשי .תועמד תכיפשל םיפיש הלאב אצויכו הכז־הליפתו ןושל 

19.(7)יניינעמ הז ןיא לבא .הרוחס הב השוע ינאו — היכבב המחה 

םוקמב לבא .הקד הינוריאב ברועמ ,בל־יולג ,טושפ :רוקמל םיאתמ עמשנ ירבעה חסונה ןאכ 

ללפתמ ומצעבו ודובכב ילדנמשכ :תניינעמ הטמשה הלח ,ןושארה קרפה ףוסב ,רחא 

.(11) הזה עטקה תא ןיטולחל תירבעה הרודהמה תקחומ ,(15) שידייב הניחתב 

ילדנמ דבאמ ,רתלא 'ר ורבח רחא שופיח ידכ ךותו ,זומתב ז"י םוצ לש ומויסב ,ךכ רחא 

.םהלש םיסוסה רחא שופיח ןמזב םלענ ,רעיב דבל ,ומצע רתלא .(ינימש קרפ)וכרד תא 

החישב ותורכש תא ץיבומרבא אטבמ זאו ,רכתשמו ףורש ןיי תצק ילדנמ התוש ןוזפיחב 

:םילדנמ ינש ןיב תינוימד 

לש יפוסה ומוגרתבו קילאיב לש ומוגרתב ,תואסריגה יתשב ןושארה קרפה לש הספדהה תא וארו 19 

תורבחמ ,'םירפס־רכומ ילדנמ תא םימגרתמ םירפס־רכומ ילדנמו קילאיב נ"חי :ךותב ,ץיבומרבא 
.(91-85:1943) ב תורפסל 
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— אד טכאנ לב ןעמ טהעג סע ןיהואוו — גייבראפ א טימ ךימ ךיא עטיוו — !טנעווא ן'טוג — 

— עלעכיימש םיז ,טוג א טימ ילעדנעמ א קירוצ טרעפטנע — !פעק עשידרעפ ,םישפיט ...טע 

!ילעדנעמ 'ר ,בורג א — !ןעבעל'כ ,רעטכעלעג א .ייז טסולגרעפ ךיז ןעלאפרעפ ןערעוו וצ ייז 

ךעלמייב ,ןעבעל'כ ,רעטכעלעג א .. . !בורג א ,דוי א ןיב ךיא יוו ,אי — ,רענייב יד ךא טיה 

(52+50 ,הספדה תועט ללגב ךא ;51-50).עינאפמוקב טמוק ."!טייהרעטנוזעג !ןעהעג 

:תירבעל ילולימ םוגרתבו 

— ?הלילב הפ םדא ךלוה ןאל — הווחתשמו ימצע תא ךרבמ ינא — !בוט ברע — 

דבאל םיצור םה .קותמו בוט ךויחב ינש ילדנמ יל הנוע — !םיסוס ישאר ,םישפט ...שיוא 

ינאש ומכ ,ןכ — .ךיתומצע לע רומש י ילדנמ ןודא ,רוב — .ייחב ,קוחצ הזיא ,ךרדה תא 

.הרובחב דחיב ךלנ ."!םולשב וכל !םיכלוה םיצע ,ייחב ,קוחצ הזיא ...!רוב ,ידוהי 

:עטקה עיפומ יפוסה ירבעה חסונב 

...? ןכיהל םיכלוה ןאכ הלילב — הדיקב דחא ילדנמ רמוא — י אבט אברע — 

ודמח תויהל םידבוא םה — המיענב ךחיגו ינשה בישמ — ...!םהל םה םיסוס ,המהב !טע — 

!אלולטו־אכוח אלא הז ןיא ...םה םהל 

...!התא ךיתומצעל רמשיה !ילדנמ 'ר ,רוב — 

...רוב שי ,ידוהי ינאש ומכ שי !תמא — 

(48) !וידחי איפונכב ךלנ ...!םולשל וכל ...!םיכלוה םיצע — אלולטו־אכוח אלא וניא הז . . . 

:קילאיב לש ומוגרתמ עבונ ימינפה חיש־ודה לש הזה םוגרתה 

...י ןכיהל םיכלוה ןאכ הלילב — הדיקב ינא רמוא — !אבט אברע — 

םידבוא םה — המיענבו ךוחיגב רחא ילעדנעמ בישמ — ...!םהל םה םיסוס ,המהב !טע — 

...!ךח ,ילולטאו אכוח ...םה םהל ודמח תויהל 

...!התא ךיתומצעל רמשיה !ילעדנעמ 'ר ,רוב — 

...!רוב שי ,ידוהי ינאש ומכ ,שי !תמא — 

20!וידחי איפונכב ךלנ ...!םולשל וכל ...!םיכלוה םיצע — ךייח ,ילולטאו אכוח ... — 

םלוא .'!ןבעל'כ ,רעטכעלעג א' וא '!טנעווא ן'טוג' ,ומכ םיבינב ילדנמ שמתשמ שידייב 

.'אלולטו־אכוח'ו '!אבט הברע' :תימראמ םילימ ץיבומרבאו קילאיב םיבלשמ תירבעב 

םשל ,'ילולטאו אכוח' יוטיבב קילאיב שמתשמ םהב רשא תומוקמב .(15 :1901) 44 ןויליג 1 רודה 20 
שידייב .'...אלא וניא הז' וא ,'...אלא הז ןיא'ב .'אלולטו־אכוח' יוטיבה תא ץיבומרבא םידקמ הרהבה 

.ודבל 'רעטכעלעג א' ראשנ 
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ךא ,'עינאפמוקב טמוק' ,וירחא לוכיבכ םיכלוהש םיצעל ילדנמ רמוא שידייב ,הזל רבעמ 

.'איפונכב ךלנ' ,םהל רמואו תימראב שמתשמ אוה ירבעה טסקטב 

?שידייה לש יממעה ןפה תא ריבעהל לכות תימראהש ,ץיבומרבאו קילאיב ורבס עודמ 

,ןוכנ י'ינוגר'ז'ה וא ידייה םעטה ,'םעט ןשידיי םעדי רוסמל וצר אל םה ,לוכהךסב ,ילוא 

ירפ םחנמש ומכ .ןמזה ותוא לש שידייב תומייק ויה ,'איפונכ' ומכ ,תוימרא םילימ הברהש 

ןמ תצקמ ,ןכ ומכ .שידיי ירבודל תירבע ץיבומרבאו קילאיב ובתכ 21,הנש 35 ינפל ,שיגדה 

טסקטה ךותבש תויהל לוכיו ,שידייה תפשמ תימראב םילימה תא וריכה רבכ םיארוקה 

,'אתוסא' ומכ םיבינו םילימ זא וריכה ,המגודל .םייממעכ ולא םייוטיב םהל ועמשנ ,ירבעה 

וכמס חסונה ירצוי ,תאז תמועל ,םירחא םירקמב .'יתית אכיהמ' ,יאנימ אקפנ יאמל' ,'אישוק' 

האמב תירבע ארוק לכ וליא .תימוי־םויה רובידה ןושל לע רשאמ רתוי ארמגה ןושל לע 

ץיבומרבא ויה יזאו ,תמייק התיה אל היעבה ,הבישי רוחב לש הלכשה לעב היה םירשעה 

תרזעב תגצוימ תרבודמה שידייה תפש הב רשא ,תירשפא תיתורפס תירבע םירצוי קילאיבו 

,אוה ןוכנ .('אבט אתבש' וא 'אבט אברע' ומכ םירקמב ,תימרא לוכיבכ וא) תימראה 

תרצונ ךכ .תיכ"נת תירבעב ורסחש םייוניכו םיצפחל תומש ומכ םילימ ופסונ תימראבש 

אלא ,תיממע הפשכ ,ללכ ךרדב ,תימראה תא ואר אל םירשעה האמב םיארוקהש ,היעב 

לש םשור רוציל הכירצ התיה תירבעה םהבש םיעטקב ,ןכלו .הובג יתורפס ןונגסכ ,ךפהל 

.תינדמל ידמ רתוי תעמשנ איה ,םינומה תפש 

עקשיפ תא ומצעב ץיבומרבא םגרית ךליאו 9 קרפמו ,8 קרפב תרמגנ קילאיב לש הסריגה 

ףוגב לקתנ אוה ,11 קרפב ךושח תוברוח תיב ךותב עקשיפ תא אצומ רתלאשכ .רצמורק רצד 

ךיז רימ ןעלעטש ראה יד' ,רמוא אוה ,ילדנמל ךכ לע רפסמ אוהשכו ,לבחב רושקה ולש 

.('תורמוס יתורעש' — ךרעב תועמשמהו ,'ךפהתמ רעישה' ,ילולימ םוגרתב ;71)'רעיופאק 

.(66) תירבעב ינושל ןורתפ היה אל ץיבומרבאל לבא ,שידייב דואמ רכומ הז יוטיב 

'ןצראה ןפיוא רענייטש רימ טגייל' אוה ,םינחצרה םיבנגה לע רתלא םע רבדמ עקשיפשכ 

עקשיפ :ריווחמ ירויצה יוטיבה ,תירבעב .('יבל לע םינבא םש' ,ילולימ םוגרתב ;71) 

ןעוטו שידייב ךישממ רתלאשכ לבא .(76)'ילע םייאמ ,הנכסב ימצע דימעא אלש ינריהזמ' 

זמר רחוב ץיבומרבא ,(72 ,'טשינ ךיא ןעק דרעפ א ןהא ןעבלב') סוס ילב תויחל לוכי וניאש 

לש המוקמ תא אלממ הז ינוריא יוטיב .(76)'?ינא המ יל יסוס ןיא םא' :תובא יקרפל חדבמ 

רעד ןיא ךיז ןעייפש ןעזאל' :םג רמוא רתלא ,םיבנגה דגנ וסעכב .רתלא לש הטושפה ותפש 

ירבעה חסונה .(72 ,'ילש הסידב קוריל תושרהל לוכי ינניא' ,תילולימ)'טשינ ךיא ןעק עשאק 

ףסונב .(76)'םלועבש הירב לכל חינמ יניא ילישבת חידקהל' :סמונמ רתויו סג תוחפ אוה 

ןעגאמ רעד' :ךוראה םוצה םוי לש ופוסב בערה תא רתלא שיגרמ ,םיבנגה ירחא הצירב ,הזל 

/החרפה לש הקיטאופב םינויע :ס"ומ ילדנמ לש ןאמורה הנבמב המוקמו היגולאנאה' ,ירפ םחנמ 21 
.(95-92 דחוימב : 1968) 1 תורפסה 
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גאט ןעסיורג אזא םיפע טייקגיניילק א .ןעסע טנאמ ןוא ךאז םוש ןייק ןופ ןעסיוו טשינ ליוו 

רמאנ] ןטק רבד .לכוא תשרודו רחא רבד םוש תעדל הצור הניא הביקה' : 72)'ןעטסאפוצבא 

:ימרא יוטיב ינשה טפשמה ללוכ ץיבומרבא לש תירבעב .('הזכ לודג םויב םוצל ,[הינוריאב 

בשיל איה אתרטוז אתלימ וטא .היתונוזמ תעבותו ,ילע האבה ,יתרצל תששוח הניא הביקה' 

רבדל תכפוה שידייב 'טייקגיניילק' הנטקה הלימה .(67)'!זומת תפוקתב ךורא םוי תינעתב 

ןכתיי ךיא ,ללכבו .'אתרטוז אתלימ וטאי :תימראב ,רתוי קיודמ וא ,ירבעה םוגרתב םוצע 

רצוי' ורמאמב ,קילאיב וליפא ?ארמגה תפשל זמר תרזעב ולש בערה תא ריבסי רתלאש 

22.'לק רובד' תירבעב בתוכ ,'טייקגיניילק א' תידייה הסריגב בותכ ובש םוקמב ,'חסונה 

דחוימב ,תירבעה הרודהמב .עקשיפ לש ןחה־רסח ורוביד תא אטבל הסנמ םג ץיבומרבא 

ונל רמוא ךכ רחא .ידייה רוקמה ןמ (ןמורה לש רפסמה)ילדנמ טטצמ ,14 קרפ תליחתב 

לכונש ידכ ,עקשיפ לש רופיסה ךשמה תא ןקית אוהש ,תירבעב םגו ידייה טסקטב םג ,ילדנמ 

ול ןיאש יפ לע ףא ,תימראב םירבד עקשיפ לש ויפב ןתונ ץיבומרבא ,הזל רבעמ .ותוא ןיבהל 

:הל רמוא אוה ,שרגתהל םיכירצ םהש ותשיא תא ענכשל הסנמ עקשיפשכ ,לשמל .הלכשה 

סח ,ךתוא הפוכ ימ ,ךנוצר ןיא ימע תויחל םא .ישניא ירמא ,התוא ןיסנוא ןיא לארשי תב' 

ןדש ומכ ;131)'ישניא ירמא אתותימ וא אתורבח וא .לארשיב טג ונקית ךכל ירה ?םולשו 

דומעל לוכי אלש' ,לגעמה ינוח לש ותומדל הרושק תאזה הטטיצה ,ףד ותואב ריעמ ןורימ 

,םכילע םולש לצא םימעפל הרוקש ומכ .('הנשה םיעבש תב ותנשמ רוענש רחא תודידבב 

עקשיפ וליפא שמתשמ ןאכ ךא .בצמל המיאתמ ירמגל אל הטטיצה ,ןבלחה היבט ירבדב 

דבורהש ,ןועטל רשפא .םיארוקה ןמ םיברל תנבומ הניאו תומדל המיאתמ הניאש ,תימראב 

לש יוטיבה רשוכש ןוויכ ,עקשיפ לש ותפש תא הנשמה ,ילדנמ רפסמה תא ןייפאמ הובגה 

.ינרדומ ןמורל קיפסמ אל עקשיפ 

ארקנה ,ידוהי־אלה רטושב לקתנ ילדנמשכ ,תימראב שומישה לש תפסונ המגוד הנשי 

ףוסב ,הזה עטקב .שידייל הסנכנש תיסופיט תיבאלס הלימ יהוז .'יאוואנאטס' ידייה רוקמב 

ץיבומרבא ףיסומ ,ןקותמה ירבעה טסקטב ,תאז תמועל .הלימה לע קילאיב גלדמ ,8 קרפ 

הרזומ תעמשנ הניארקואב רכיא לש ויפב תימרא ךא .(53)'אכלמד אקתסירפ יאה' :תימראב 

.לבב תולג תפוקתב תידוהי הליהק לע ןמורב רתוי הריבס התיה תאזכ תימרא ןכש ,דואמ 

.םינצבקה רפס לש ירבעה חסונב תימראב םייוטיב לש בר רפסמב שמתשמ ץיבומרבא 

םיתעל ,תירבעה הרודהמה תבלשמ ,שידייב םיחחושמ רתלאו ילדנמ םהבש םיעטקב 

,טשינראג זיא רעבא רימ ייב' :רמואו ולש תורצה תא לשמל ריכזמ רתלא .תימרא ,תובורק 

לבא' :ילולימ םוגרתב ;22)'םינפ סאד רימש ןוא זאנ יד ץיינש בארא רעטופ רעד טימ 

שמתשמ תירבעב .('םינפה תא ךלכללו ףאה תא חנקל ...הטמל האמחה םע ,םולכ הז ילצא 

,(153) 17 ךרכ ,(קוואמארבא .י.ש)םירפס רכומ צלצרגצזנ ןרפ קרצרר צלא :ךותב ידייה טסקטה :ואר 22 
.(245 : 1965) קילאיב נ"ח יבתכ לכ :ךותב ,'חסונה רצוי' ,קילאיב נ"וול האוושהב 
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םייוטיב הברה .(17-16)'...ישניא ירמאדכ ...ילצא אתפ לופתשכ' :תימראב בוש ץיבומרבא 

תימראב שומיש ידי־לע יממעה דבורל ברקתהל הסנמ ץיבומרבא ךא ,םוגרת םישרוד םייממע 

,אישק אל אה ,ןל־אמיק ומכ ,תוימרא תוצילמ הברה דוע איבמ רתלא .'ישניא ירמאדכ' — 

אטבל ידכב תימראב שומיש ושע ץיבומרבאו קילאיב .(25 ,24 ,17) ךתעדא אקלס אמ 
.רתלאו ילדנמ לש םרובידב תויממע 

.םירשעה האמה ךלהמב וררבתה תויעבהו ,תימינפ הריתס הליחתכלמ התיה הז ןורתפב 

23.תינרדומה תירבעל םייתניב סנכנ תיאנשמה תירבעה ןמ לודג קלחש ,הארה דודךב אבא 

.רזו ןשוימ דבורכ תימראב םילימ — םיספות ןיידעו — וספת תירבעה ירבוד בור ךא 

.יממעה דבורה תא גצייל ידכ תאת ,תרחא ןהב שמתשהל הסינ ץיבומרבא 

תורפס לש הצילמה ןושל תבחרה תרזעב חסונה תא ץיבומרבא רצי ,תלבוקמה העדה יפל 

,םייניבה ימי לשו הנשמה לש תירבע תרזעב יכ"נתה דבורה תא םילשה ןכא אוהו .הלכשהה 

עיפומש)'אבט ארפצ' ומכ ,םיימרא םיחנומ ,לשמל ,טקנ אוה .ארמגה ןמ תימרא תרזעב םגו 

ץיבומרבאל הרשפיא תימרא לש םידירש בולישב תירבעה םאה .(םידיסח רפסב ג"יה האמב 

עןקוסיפ ומכ ידיי ןמורב תויומדה תא םינייפאמה םיינושלהו םייתרבחה םילדבהה תא גצייל 

ירצמורק רצד 

ותוא םגרית ץיבומרבא .(1909)אכבזו ן?מצב ןמורב תימראב שומישל םג בל םישל יאדכ 

,תימראב םילימ האמל בורק תואצמנ דבלב ןושארה רפסב .תודחא םינש ךשמב תירבעל 

הביתכ לשו תימרא לש יומיד רצוי רפסמה ,תובורק םיתעל 24.הובג ינושל דבור תורצויה 

,(119) 'אנורג' :לשמל ,תרכומ תירבע הלימ לש המויסב 'א' ףיסומ אוהש ךכב ,תינבר 

'אשיב אניע' ,(142)'ארבתסמ אכפיא' ,(141)'אכמס־רב' ,(129)'אתיגוגז' ,(124)'ארודהמ' 

רצוי 'א'־ה תפסוה תועצמאב :ןיבהל ארוקל היעב ןיא ןאכ .(160)'אחיקפ אניעב' וא ,(143) 

דבור סינכהל ךרוצ רבחמה האר המ םוש לע ךא .ידומלת לוכיבכה םשורה תא ץיבומרבא 

הבישיה םלוע תא ריכזהל ידכ ילוא ?הרייעה לש תיריטאסה התנומת טוטרשב ,הזכ ימרא 

שומישמ הלוע המוד לדבה .הזכ דבור רסח ידייה טסקטב לבא .םוי־מויה ייחל רבעמ 

רעד ןיא ,עקלעמש יבר ימיב' :םילימב ליחתמה ,שידייב ישישה קרפב ,המגודל ,תירבעב 

בלשמ'ב שומישה היה בושח ץיבומרבאל .(36 ,7 ךרכ :1913-1911)'סעקלעמש 'ר טייצ 

בתכשכ תירבעה תרזעבו ,תירבעב בתכשכ תימראה תרזעב :הזה (double register)'לופכה 

.שידייב 

דבורל םוקמ הנפמ אוהש ,איה הובגה ןונגסב ילדנמ השועש שומישה תואצותמ תחא 

וא ,המצע תינבתה תא ךימנהל :(Gestalt) תינבת ךימנהל םיעצמא ינש םנשי .ךומנה ינושלה 

.(1967) םימכח ןוועלו ארקמ ןווטל ,דוד־ןב אבא 23 
:(םירפס רכומ ילדנמ) ץיבומרבא י"וט לוס םיירבצה וירובחב םילמה רצוא ,ןיקרימ ןבואר :םג ואר 24 

.(93-77 : 1978) א ךרכ ,בוטחמה עויסב תינונגסהו תיקודקדה ,תינולימה הניחבה חותינ 
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רישי ןפואב הכומנ הפש גצייל תורשפא התיה אלש רחאמ .ביבסמש תרגסמה תא היבגהל 

תרגסמה תהבגה תועצמאב לוכיבכ ךומנ דבור רצי אוה ,ץיבומרבא לש ותפוקתב תירבעב 

יפ לע ףא ,ירמגל ענכשמ הארנ אל הזה רבסהה לבא .םירפס רכומ ילדנמ לש רפסמה לוק — 

.םירפס רכומ ילדנמ רפסמה לש םיידוראפה םירובידב הובג דבור םימעפל אוצמל ןתינש 

.ךומנ דבורל אקווד אלא ,הובג דבורל תזמרמ הניא ץיבומרבא לש תימראה ,ללכ ךרדב 

לש הפיה תורפסל תובר ץיבומרבא םרת (קילאיב לש הרדגהה יפל) 'ילדנמ חסונ'ב 

םהרבא ומכ םירפוס לש יכ"נת־ואינה ןונגסל רבעמ הברה ףיסוהש ךכב ,הייחתה תפוקת 

םג ץיבומרבאו קילאיב ומרג ,(תבהלנ הלבק לש םינש האמל דוגינב תאזו)יתעדל ךא .ופאמ 

דבורה תא גצייל המיאתמ הניאש ,תידומלת תימראב שומישה ללגב תומיוסמ תויעבל 

.שידייב םייקש ירובידה 

היבט' ירופיסב הלולכה תירבעה ןיבל םי1צבן?ה רפס ןמורב חסונה ןיב ןיחבהל יאדכ 

לשו קבומרבא לש תירבעה .רצקיבלימ רצד היבט ,ידייה םרוקמב םכילע םולש לש 'ןבלחה 

.םירבגה לש תילעל דעוימ םהלש חסונה ךכ םושמו ,תובישיב םהידומיל לע תססובמ קילאיב 

ןמ ,ך"נתה ןמ םיעודי םיקוספ ריכזמ םכילע םולש ,תירבעב םיעטק טטצמ היבטשכ ךא 

,תיפרגויבה הדבועה אוה ךכל םימעטה דחא 25.תובא יקרפמו ,חספ לש הדגהה ןמ ,רודיסה 

הברה .ארמגה תא ריכזהל הטנ אלו ,תיסור היסנמיגב אלא ,הבישיב דמל אל םכילע םולשש 

םיגולונומה יכ ,ןכ םא ,אצוי .היבט לש םיזמרה תא םיניבמו םיריכמ ןיידע םינוליח םילארשי 

םקלח תנמו ,םירחא םימוגרתבו ץיבוקרב לש ירבעה ומוגרתב ןקדזהל וביטיה היבט לש 

.ץיבומרבאו קילאיב לש םמוגרתב ילדנמ ירופיס לש וזמ הרפש 

קילאיב ומיזגה המ־תדימב .הלכשהו יתרבח דמעמ ןיבו הפש ןיבש םירשקל רזוח ינא 

תירבעל םלג רמוח שמשל םלועמ הלוכי התיה אלש ,תימראב שומישב קבומרבאו 

,תוארל אופא לק רוחאל טבמב .תובישיב ארמג הדמל םירבגה תילע קרש םושמ ,תינרדומה 

הברה תללוכ תידייה הפשהש יפ לע ףא .יממעה םעטה תא אטבל התיה הלוכי אל תימראהש 

ונפש הבישי ירוחב רפסמ לש יאכראה שודיחה תא קידצמ רבדה ןיא ,תימראב םילימ 

לש םצמוצמה םרפסמ ללגב תאה ,ןשוימ חרכהב רבכ 'ילדנמ חסונ' וישכע .תינוליח תורפסל 

עייסל הלוכי התיה תידייה תוברתהש ,ןכתיי .ארמגה תפש תא םיניבמש םינוליח םיארוק 

יזכרמ תא םיצאנה ולסיח אלמלא ,השדחה תירבעה תורפסב ימראה ביכרמה רומישב 

.הפוריאב ארמגה ידומיל לשו שידייה לש תידוהיה תוברתה 

עודמ .(reception history)תולבקתהה לש הירוטסיהה ןיינעב םילימ המכ ףיסוהל ינוצרב 

'חסונה' לש ןויערהש ינפמ ?רבעב 'ילדנמ חסונ' גשומה לש ותועמשמב קפס וליטה אל 

חסונ' דגנ ונפ םיטעמ םירפוסשכ וליפא ,הייחתה לש םינושארה תורודה יכרוצ תא תריש 

Tevye the Dairyman and the Railroad Stories, Hillel Halkin, :ךותב ,],קלה ללה תאמ אובמ ואר 25 
 trans., 1987: xxviii, Schocken, New York
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ףא .'חסונה' לא םירפוסה ונפ ,תידייה ןושלה ןמו תולגה ייחמ קחרתהל םנוצר ללגב .'ילדנמ 

האמה ינב וליאכ ולעפ םה ,תימראב ושמתשה הבש הפוקתל רוזחל ןתינ אלש ועדיש 

ילבו שידיי ילב ,הקיתעה לארשי־חא לש תינושלה תרוסמב שמתשהל וכישמי םירשעה 

ללכ ברקב ומייקתהש ,דומלתה ידומיל אלל חילצהל יוכיס היה אל הזה ךלהמל לבא .הלוג 

וסנכנ תובושתהו תולאשה תורפסמו הנשמה ןמ םילימש ,רורב .תידוהיה הייסולכואה 

וימוגרתב ךילהתה תא חזל הסינ קילאיב םא םגש ,קפס ןיא ךא ,תינרדומה תירבעל 
.לשכ ונויסינ ,הדגאה רפס לע ותדובעבו 

חסונ' תא ןוחבל ידכש ,רורב וישכע .יתורפסו ינושל ןונגסל קר אל רשקתמ 'חסונה' אשונ 

לש רבעמה תפוקתב .יתרבחהו ,ירוטסיהה ,ינושלה רשקהה לכב בשחתהל שי 'ילדנמ 

'חסונה' ,םירשעה האמה ךשמב ךא ,שידיי ורביד תירבעה יארוק ,השדחה תירבעה תורפסה 

־טסופ' ןפואב םיינויצ־טסופ םירפוס םיבתוכ םויה .שלחנו ךלה (וירחא תונויצה ומכ ילוא) 

לע הבורמ הדימב עיפשהל ךישמי אוה יכ הארנו ,חתפתהל ףיסומ ןיידע הזה ןפואה .'יחסונ 
.תחאו םירשעה האמב תירבע תורפס 

היפרגוילביב 

י"ש ,ץיבומרבא 

.רימוטישז ,וואדאש ש"א ,רצמורק רצד עקשיפ :1869 

.הסדוא ,רעוואשראוו ,רצמורק רצד צקשיפ :1888 

.הסדוא ,הירומ ,1 ךרכ םירפס רכומ ילדנמ יבתכ לכ :ךותב ,אבבה קמצב :1909 

(ץיוואמארבא .י.שי) םירפס רכרמ צלצרנצמ ןרפ קרצוו צלא :ךותב ,לרצגניפ-שניוו םאר :1911 

.בוקארק ,'עלעדנעמ' ,7 ךרכ 

.בוקארק ,'עלעדנעמ' ,("ץיוואמארבא .י.ש־) םירפס רכומ צלצדנצמ ןופ קרצוו עלא :1913-1911 

.ןילרב ,הירומ ,תישילש הרודהמ ,םירפס רכומ ילדנמ יבתכ לכ :1922 

.ב תורפסל תורבחמ ,'םירפס-רכומ ילדנמ תא םימגרתמ םירפס-רכומ ילדנמו קילאיב נ"חי : 1943 

.קרוי וינ ,פוקיא ,(ךרוע ,לזמ ןמחנ) ךוב-צלצדנצמ סאד :1959 

1908-1905 םינשב יקצינבר ת''יו קילאיב נ"ת ןיבו ץיבומרבא י''ש ןיב תורגיא תפילח :1976 

.םילשורי ,םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה ,(ךרוע ,קורמש אנח) 

.ביבא-לת ,ריבד ,(ךרוע ,ןורימ ןד) םינצבקה רפס :1988 

נ"ח ,קילאיב 

.הנליו ,50 ,ד םלוצה ,"'חסונ"ה רצוי' :1911-1910 

ךרכ (.ץיוואמארבא .י.ש־)םירפס רכומ צלצדנצמ ןופ קרצוו צלא :ךותב ,'חסונ ס'עלעדנעמ' :1911 

.בוקארק ,'עלעדנעמ' ,1םירפס רכומ צלצדנצמ רצביא קיטירק :17 
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.הסדוא ,הירומ ,ג ךרכ םירפס רכומ ילדגמ יבתכ לכ :ךותב ,'םיכרכה תשולשו ילדנמ' : 1912 

.ביבא-לת ,ריבד ,קילאיב נ" ח יבתכ לכ : 1965 

אבא ,דוד-ןב 

.ביבא-לת ,ריבד ,םימכח ןושלו ארקמ •ןושל :1967 

ןועמש ,וואנבוד 

.הנליו ,ןיקצעלק ,תומרבו צשירארצטיל :ןצלקיטרא צרצדגא ןוא שידיי וצ ךאגראשו' ןופ : 1929 

לאומש ,ססרו 

,סנגאמ ,ונתורפסב ןהילוגלגו תוריצי -.ןושל לא ןושלמ :ךותב ,'ילדנמ תא םגרתמ קילאיב' : 1996 

.םילשורי 

ןד ,ןורימ 

.ןג-תמר ,הדסמ ,הסמ יקרפ :םכילצ םולש :1970 

ןבואר ןיקרימ 

הגיתבה תותיג :(.םירפס רכומ ילדגמ־)ץיבומרבא י"ש לש םיירבצה וירובחב םילמה רצוא : 1978 

,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע ,א ךרכ ,בשחמה עויסב תיגוגגסהו תיקודקדה ,תינולימה 

.םילשורי תירבעה הטיסרבינואה 

ח"י ,יקצינבר 

,ז ךרכ ,םירפס רכומ ילדנמ יבתכ לכ :ךותב ,'םירפס רכומ ילדנמ לש ירבעה ןונגסה לע' : 1922 

.ןילרב ,הירומ 

לאיחי ,ךוטנש 

יפארגוילביב רוריב :םהיתואחסונ לע םירפס רכומ ילדנמ לש םירצקה וירופיס' :1968 

.409-391 :1 תורפסה ,'יגולוטסקטו 

םכילע םולש 

.הסדוא ,רעוואשראוו ,ןאמאר רצשידיי א :וינצפמצטס :1888 

ל"י ,(םיכרוע ,רעגינ 'שו גרעבניצ 'י) ךובלצמאו :םכילצ םולש ןופ קנצדנא םוצ :1917 

.גרובסרטפ ,דנופ-ץרפ 

:15 ךרכ ,םכילצ םולש ןופ קרצוו צלא :ךותב ,(1910) 'םיוב רעד זיא ןעש יוו' :1923-1917 

.קרוי-וינ ,דנופסקלאפ ,רצביי־וש עשידיא 
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.ןילרב ,הירומ ,ז ךרכ ,םירפס רכומ ילדנמ יבתכ ידכ :ךותב '!הז ןליא האנ המ' :1922 

ןושרג ,דקש 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקהו רתכ ,הלוגב :א ךרכ ,mo-mo תירבצה תרופיסה :1977 

 Alter, Robert

 1988: The Invention of Hebrew Prose: Modern Fiction and the Language of Realism,

 University of Washington Press, Seattle.

 1994: Hebrew and Modernity, Indiana University Press, Bloomington.

 Frieden, Ken

 1995: Classic Yiddish Fiction: Abramovitsh, Sholem Aleichem, and Peretz, State University

 of New York Press, Albany.

 Miron, Dan

 1996 [Original edition, New York: Schocken, 1973]: A Traveler Disguised: The Rise of

 Modern Yiddish Fiction in the Nineteenth Century. 2n(* edition, Syracuse University

 .Press, Syracuse
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