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 Saul Berlin's contribution to Hebrew Haskalah literature has been re

 evaluated in the past twenty years, as part of the reassessment of Haskalah
 literature. His role as a creative writer and as an active participant in the
 Hebrew Enlightenment has been re-examined. Ktav Yosher, a small yet in
 tensive satiric booklet, is one of Berlin's works which is the topic of this article.
 It was written in defense of Naphtali Herz Wessely's controversial Divrei Sha
 lorn lorn Ve'emet, possibly in 1784, but it was published only posthumously in 1794.

 This study highlights the literary aspects of Ktav Yosher, analyzing its sa
 tiric modes. Ktav Yosher is delineated as a sophisticated work of art, where
 structure, satiric techniques, use of figurative language for satire, and the
 secularization of the sacred idiom are skillfully employed in order to present
 a critical and mocking view of contemporary Jewish society, the state of its
 culture and education. Berlin's satiric techniques are said to be uniquely He
 braic, in his mastery of the Hebrew language and in his clever use of the
 sacred textual sources, although some affinity with contemporary European
 satiric trends are noted as well.

תונורחאה םינשב ףשחיהל הליחתה ןילרב לואש לש תיתוברתהו תירוביצה ותומד 
.התישארב הינמרגב תירבעה הלכשהה תורפיסל ותמורתו רפוסכ ותוישיא םג המיעו 

םילגתמ ןכ ,וז תקולחמב הייונשו תיגארט תוישיא רחא תוקחתהל םיכישממש לככו 
ותריציב יתוניינעתה .רבחמכ ותוישיא לש ןהו ותריצי לש ןה םיניינעמ םיטביה 
תונש יהלישב הלחה הלכשהה תורפיסב ןוידמ קלחכ ןילרב לואש לש ותוישיאבו 
םיטביה לע יירוביחב יוטיב האצמו ,םינומשהו םיעבשה תונש תישארבו םישישה 

א 
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[ב] יאלפ השמ ב 

ןילרב לואש לש ותומדל יירפסב םיקרפ ינש יתשדקה ךכל ףסונב ,.ותריצי לש םיירקיע 

םירחא םירקוח המכ יכ ,ריכזהל שי .הינמרגב הלכשהה תורפיסב םינויע תרגסימב 
2.הז רפוס לש תשדוחמ הייארל ומרת ,רדנלדירפ הדוהיו טמס השמ םהיניבו ,הז םוחתב 

םוסריפ רחאל ,םויכ ונל הארנ הינמרגב תירבעה הלכשהה תורפיסב ןילרב לש ומוקמ 

ליכשמכו רפוסכ התע הלגתמ אוהש םושמ רקיעב ,יזכרמ רתוי ,וילע םינושה םירוביחה 

הביס .תידוחיי ךרדב ונמז תודהי לש תוימויק תולאש םע דדומתהל הסינ רשא ,שיגר 

תידרחה תודהיה ןיב ,תיטנלאוויבמאה רשפאו ,הייוצחה ותדמע איה ותובישחל תפסונ 

הלכשהה לש בושחו ןיינעמ גלפ תגציימה ,הלכשהה ןיבו (זאד תיסכודותרואה :ונייהד) 

ררועל קר אל הייושע תחתפתמה תירבעה הפשב ושומיש ךרד ,ןכ לע רתי ץתירבעה 

לע ונדמלל ידכ הב שיש םושמ ןושלהו תורפיסה רקוח תא ןיינעל םג אלא הצרעה 

םיליכשמה לש תיתורפיסה םתלועפ תא ןייפיאש השוביגלו הפשה שוביכל השקה קבאמה 

הרושק יתלב התייה אל םיירוביצ םיקבאמב ןילרב לואש לש ותוברועמ .םינושארה 

.התנבהל םיעייסמו הפוקתה תא םיריאמ הלא םג הלאו ,תירבעה הלכשהה לש הקבאמב 

הנורחאל דעש ,הלכשהה לש יתורפיסה לעפימב ותופתתשה יכ ,רורב הז עקר לע 

,הכירעמה תיתורפיסה הירוטסיהבו תרוקיבב — ללכב הנודינ םא — תירונימכ הבשחנ 

תירבעה הלכשהה לש התישארב הריטאסה לש רנא'זל ותמורת .שדחמ קדביהל תבייח 

תרגסימב ןוידל הייואר ,ותומ רחאל ספדנש ,רשוי בתכ ,הז ןטק סרטנוקב הינמרגב 

שארב הדמעש ,רבחמה לש הרואכל־'תינפייזה, ותוישיא לע ףדועה־חרס אלב ,תיתורפיס 

יניצר ןויעמ םתוא הטיסהו םהינימל תורפיסה ירקוחו םינוירוטסיה לש םהינייעמ 
ילבמ דבלב וז הריטאסב ןייעל רשפא־יא ,אסיג ךדיאמ .םמצע ןילרב לואש לש וירוביחב 

.גציימ אוהש היגולואידיאלו ןילרב לש םירחאה וירוביחל סחייתהל 

הכ דע רפסה תרוקיב .א 

תיניצר תרוקיבל רשוי בתכ הכז 3,(1794) ה"נקת תנשב הריטאסה לש התעפוה זאמ 
סומלופ םע רשקהב הז סרטנוק רכזומ םירקימה בורב .תיתורפיס הריציכ רתויב הטעומ 

ןילרב לש תקולחמב םייונשה םירחאה וירוביח םע רשקהב וא 4,לזיוול תמאו םולש ירבד 
5.שאר םימשבו לאתקי הפצמכ 

תדחוימ בל־תמושתל הייוארכ ןילרב לש וז ותריצי תא ובישחהש םירקבמה ןמ םידחא 

.יריטאסה רנא'זל תכיישכ הריציה תא חתנל וחרט אל ךא ,הריטאסכ ללכ ךרדב הוגוויס 

 "Saul Berlin's Ktav Yosher[■.] 1) קב ואיל לש ןותנשב ספדנש ירמאמ ףוסב תפרוצמה היפארגוילביבב ןייע)

 The Beginning of Satire in Modern Hebrew Literature of the Haskalah in Germany,"
Year Book XX of the Leo Baeck Institute, (1975), pp. iog-127, Appendix II רמאמ ןכו 
 "Aspects of Hebrew Enlightenment Satire [-] Saul Berlin: :םייתנש רובעכ ספדנש רשו' בתכ לע ינש
 Involvement and Detachment," Year Book XXII of the Leo Baeck Institute (1977),

 .pp. 93-107
לע ורמאמ תא םסריפ רדנלדירפ הדוהי .37 'סמ ,ל"נה תיפארגוילביבה יתמישרב םושר טמס לש ורמאמ (2) 

",ןילרבךיול",ןילרבךיול לואש תאמ 'רשוי־בתכ, הריטאסה לע :ינועדיה ללה ןב ןודבע — 'הנחבשי רוחאב םכחו, „ רשוי בתכ 

 (1977)2 AJS Review, ח"יהח"יה האמה יהלשב תירבעה הריטאסב םיקרפ ורפיסב קרפכ ללכנ ה1 רמאמ .'כ-'א ימע
.תורעה ףוריצב רשוי בתנ לש טסקטה ללכנ ובש ,(ם"שת ,ביבא־לת) הינמרגב 

.1 הרעהב ליעל אבומה רשוי בתכ לע (1975) ילגנאה ירמאמל I חפסנ האר ,ךיראתה רבדב (3) 

הרומת יקבאמב ןכו ,The Age of Haskalah (Leiden, 1979) יירפסב סומלופהו לזיו לע יירוביח האר (4) 
.(1988 ,ביבא־לת) 

.1 הרעהב רכזנה ירמאמל חפסנכ הספדנש היפארגוילביב האר (5) 
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ג ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [ג] 

םהילא סחייתהל ,רשוי בתנ ךותמ תואבומ המכ טטצל תרוקיבה התטנ בור יפ לע 

.הרבחמ לש היגולואידיאה תא םיפקשמכו הריציה תא םינייפאמכ ,םהילאמ םינבומכ 

לש הנוצר־יא לע וא ,רצוי רפוסכ ןילרב לואש יבגל תועדומה רסוח לע הדיעמ וז העפות 

.ןפוד־תאצוי תוישיא םעו גירח אשונ םע דדומתהל תיתורפיסה הירוטסיההו תרוקיבה 

,ותריציו ןילרב לואשל ללכ עדומ וניא ,תירבעה הריטאסב קסעש ,רנצוח ףסוי :המגודל 

'בליגומ,ו ,םינפ דימעמ /ןפייז,כ ותימדת ,םירחא םירקבמ לצא וליאו 6.רשוי בתכ 

הנבותל איבהל יושעש ,יניצר ןויד לש תורשפא לכ תענומ איהש דע ךכ לכ תיטנאנימוד 

.תשדחתמה תירבעה תורפיסה תודלותב וז תידוחיי תיתורפיס העפותב הקימעמ 

תיינפה םצעב הליחתו ,ןילרב לואש לא סחיב יונישל ונא םידע תונורחאה םינשב קר 

7.ותריצי תאו ותוישיא תא ךירעהל שדוחמ ןויסנבו ,ותריצי לאו וילא שדחמ טבמה 

הריטאסה אשונב הבר תוניינעתהב הרושקה תרחא תדדועמ העפות תנמתסמ ןכ'ומכ 

תורפיס ירקוח לש םהירוביחב תינרדומה תירבעה תורפיסה לש התישארב תירבעה 

8.רדנלדירפו ,לייווצרוק ,ןנאש ,ססרו הלכשהה 

ותרוקיב תובקיעב עלגתנש סומלופה יטרפל ,וז תרגסימב ,סנכיהל ןיינע לכ יל ןיא 

םדק וז הריטאסב ןכו ויבתכבו ןילרב לואשב יקוסיע ןכש ,ןוליג לש תיביסנטניאה 

וב יקוסיע תא םכסל אב ינאש העשב ,ךכו .הז סומלופל םדקו םיינשה לש םתביתכל 

,תירבעב ןהו תילגנאה הפשב ןה ,רבעב םיתמסריפש ,ילש־יירמאמל שרדנ ינירה ,שדחמ 

רדנלדירפ לע ויתורעהמ המכש ,ןייוצי .זאמ המסרפתנש ןילרב לואש לע תורפיסלו 

איה ןילרב לואש לע רדנלדירפ לש ותביתכ תמינ ללכ ךרדב יכו בל תמישל תויואר 

ןוידה ןמ םיטוסה םייטגולופא םיספל הטונ ,תדהוא יתלבו יעדמ תיתרוקיב 
,דבלב וז אל .רפוסה לש דחוימה ובצמב ,םיתיעל ,תבשחתמ הניאו ,ימדקא־יתורפיסה 

 .Joseph Chotzner, Hebrew Satire (London, 1911) (6)
םימשב, " טמס השמ לש ורמאמו ,41 ,39 ,37 .םמ ,1 הרעהב תרכזומה תיפארגוילביבה המישרה האר (7) 

.523-509(1973)58 ,רפס ת'רק ,"ןילרב לואש 'ר לש ־שאר 

יתמסריפש ,(1975 דע) והשלכ ןויעב וא הבחרהב רשוי בתנב ונד רשא תורוקמה תמישרב אצמית ךכל תודע (8) 

ןותנש ,1 הרעהב ליעל ןייע) הנש התואב ספדנ רשא רשוי בתנ לע ילגנאה ירמאמל חפסנכ תיפארגוילביב המישרב 

.(127*125 ימע ,1975 ,קב ואיל 
:60־ה תונש תישארב לדפ לש הריטאסה לע וירוביח תא םסריפ ססרו לאומש :הריטאסב תוניינעתהל רשאב 

,ורופיסב קרפכ ספדנו רזחנש ,411-377 (ב''כשת ,'ד) 31 ץיברת ," 'קידצ ןתוב,ו 'ןירימט הלגמ, לש הנבמב םינויע" 

סונאיקול לש הריטאסה ידה" לע ןכו ,45־9 ימע ,(1971 ,ןג תמר) ושרושו רופיס ,''לרפ ףסוי לש הריטאסה תוטיש" 

'יתפ תמיכחמ, רוביחה לש ויתובקעב" :119*84 (1978)12*11 ,תונשרפו תרוקב ,''תירבעה הלכשהה תורפסב 
תורפסב תורוצו תומנת ורפיסב שדחמ וספדנ םינורחאה םירוביחה ינש :397־379(ם''שת)58 ,רפס תידק ,''דובאה 

ורזחנו ,(1968) ץדאהב לרפ ףסוי לש הריטאסה לע לייווצרוק ךורב לש ויתוסמ וספדנ ןכ .(ן''שת ,םילשורי) הלכשהה 

לש וירוביחו :95־55 ימע ,(ל''שת ,ביבא־לתו םילשורי) תודהיה יכרע לע קבאמב ורפיסב הז םשב קרפכ וספדנו 

,היבחרמ) 'הלכשה,ה תורפסב םינויע ,וירפסב םיכמסמו םירצק םינויד הליחת :לכייא לש הריטאסה לע ןנאש םהרבא 

תורגא, " ורמאמ ךכ רחאו ,77*75 ימע ,(1962 ,ביבא־לת) 'א ,הימרזל השדחה תירבעה תורפסהו ,80*75 ימע ,(1952 

הדוהי ושיגה 1973 תנשב .374*354 ימע ,(ה''לשת ,ביבא־לת) לייווצרוק ךורב רפס ,''רנא'זכו םוטפמיסכ 'םלשמ 

.םילשוריב תודהיה יעדמל ישישה סרגנוקה תרגסימב הריטאסה לע תודובע הלא תורוש בתוכו רדנלדירפ 

הרודהמה רחאל םיימעפ ספדנ המצע הריטאסה לש טסקטה .רשוי בתכב תוקסעה תופסונ תודובע המכ וספדנ זאמ 

ס''יהו ח''יה תואמב השדחה תירבעה תורפסל אובמ) םוליצ תספדהב 1972־ב יידי ־לע ספדנ הנושארב :הנושארה 

,([ב''לשת ,עבש ראב] תירבעה הריטאסב םינויע ,טספואב ןכו ,ןומדקא תאצוהב ,118*111 ימע ,[ב''לשת ,םילשורי] 

לש הז ורוביח .(ליעל 2 הרעה האר) תורעהו אובמ תייווילב ,רדנלדירפ הדוהי ידי־לע 1979*ב ספדנ ךכ רחאו 

,חינא ןכ־ומכ .ארוקל עודי אוה יכ ,חינמ ינא ןכ-לעו ,ןויעל ןתינו יוצמ ןילרב לואש לש הריטאסה לע רדנלדירפ 

תירבעה הריטאסה" ,ןוליג ריאמ) אובמבו הרדההב רדנלדירפ לש וכרד לע ןוליג לש ותרוקיבל עדומ ארוקה יכ 

.(250*211 [ז''משת ,'ב] 52 ,ןויצ ,''רקחמ לש הימוטנא — הינמרגכ הלכשהה תפוקתב 
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[ד] יאלפ השמ ד 

.הרערעל ןילרב לואש אב ותנבה יפלש ,תלד'די'ד לע ןגהל ומצע לע לטנ רדנלדירפש אלא 

ומלועו תיטאמילבורפה ותומד תנבה לע הדיעמ הניאו תעדה תא חינהלמ הקוחר וז הסיפת 

,םיפד 16 ןב סרטנוקב קפתסהל רשפא'יא ותומד תא ןיבהל ידכ .ןילרב לואש לש יוצחה 

יתדה דסמימה דגנכ ןילרב לש וקבאמל עקרה תאו תרחאה ותריצי תא ריכהל שי אלא 

ןילרב לואשש ןוויכמ ,הנגהל הקוקז הניא (יללכ גשומכ) תודהיה .םיישיא םיבירי דגנכו 

וב שמתשמ רדנלדירפש גשומ /םימכח תנומא, תא אל ףאו ,תודהיה תא חגנל אב אל 

:תוירוטסיה תופוקת יתש לש תושמשה־ויב ןדיעב יחש ידוהיב ןאכ םיקסוע ונא .הבחרהב 

הסיפתב הסיפתב םחלנ ןילרב .תובא תרוסמ בזע אל ךא ,הלכשהל הטנש ,םינבר תחפשימל ןב ,ברב 

תועפותב םחלנ אוה ,ןקיריטאסכ .םיידרח םיגוח ידי'לע הספתנש יפכ תודהיה לש 

תועפותב רגית־תמחלימל ררועתמ םג אוה ךא ,תודהיב — ותעדל תוילילשו — תוילוש 

לש התרות יפוגמ ןניא ,הלכשהה תעדלו ,ותעדלש ,תודהיהו םידוהיה ייחב תויזכרמ 

לש ונויד תחיתפמ עמשנכ ,האנישה אל אוה ןקיריטאסכ ותוא עינמה 9.תירוקמה תודהיה 

יתלב הרעשהל תילאוטסקט החכוה לכ ונל ןיא .תוועמ ןוקתל הפיאשה אלא ,0,רדנלדירפ 

ויבתכב הזיחא הל אוצמל רשפא ילואש ,הריטאסה תא הבלמ האנישה יכ ,וז תססובמ 

ישיא סומלופב םיישיא םיבירי םע ןילרב דדומתהש העשב ",לאתקי הפצמבכ ,םירחאה 

הלכשהה לש היגולואידיאה תמחלימל הנפנו תימע'ליכשמ תנגהל אוה אצוי ןאכ .שממ 

םשל תיחרכה האנישה ןיא ,הריטאסה תא סנרפל האניש הלוכי ןכא םאו .הריטאסה ךרדב 

ןיא ,ןכא .הריטאסה תא לכלכל תולוכי היגולואידיאבו יהשלכ תמאב הנומאה םג יכ ,ךכ 

'2.ותריציב ,םדאה תאניש ,היפורתנאזימב והומישאה םירקבמש ןושארה ןקיריטאסה אוה 

.המצע הריציב ןויעל טבמה תא הנפנ הז עקר לע 

הנבימ .ב 

הנומשל הז רפס ליבקהל רבדב ןווכמ־תנווכ ילואו ,םיקרפ הנומשל קלוחמ רשוי בתכ 

.ןגהל ןילרב שקבמ וילעש ,תמאו םולש ירבד ,לזיו לש ורפיסב םיקרפה 

המדקהה תאצמנ ,רפסה לכל 'exposition' השירפכ שמשמה ,ןושאר קרפב 
תא הנוב תונמוימו םוכחיתבו רפסה ןוט תא רפסמה עבוק הז קרפב .סומלופל עקרהו 

הנבותו ,רפסה ןבוי םהיפ־לעש ,תונושה הריטאסה יכרד תועצמאב ,םינוירטירקה 
:טרפה לא ללכה ןמ תרבוע הגצהה ךרד .רבחמה לש תורתסנהו תויולגה ויתונווכ 

לע הללכה ירבידמ :דמלמ,ה לש ותבוגתל לזיו לש ורפיסל להקה תבוגת רואיתמ 

יקריפב טוריפב תוחתופמה לזיו דגנכ תויפיצפס תומשאהל דעו לזיוול תסחוימה הריפכה 

לע תינוציקה הבוגתה עמשימל ותואתשה תא רפסמה עיבמ םירבדה ןיב .םיאבה רפסה 

.17*13.17*13 ימע ,הרוחת יקבאמב ירפיסב רובידה תא יתבחרה ךכ לע (9) 

האנשה .. .האנשמ הנוזינ התויה" :הריטאסה לש םיקהבומה הינמיס לע ,65 ימע ,תירבעה הריטאסב םיקרפ (10) 

טאייה תמאבו .235 ימע ,The Anatomy of Satire ,טאייה לע וכמתסהב ".. .תיריטאסה הריציה לש התיתשתב היוצמ 
בהוא דחאה .ןקיריטאס לש םיסופיט ינש ליבקמ ןפואבו הריטאסה תרטמ יבגל תוסיפת יתש תומייק יכ ,םש רמוא 

תנמ־לע םקיחרי לבל ךויחב תמאה תא רמוא אוה :םיטוש םה יכו החוכנ םיאור םניא יכ ,רובס ךא תוירבה תא 
,םתוא עוצפל אלא ,םתכמל ירצ תולעהל הניא ותרטמו ,םהל זב וא תוירבה בור חא אנוש ינשה .םתורובמ םאפרל 

הפיאש ,תוועמ ןקתלו עשפ עיקוהל הפיאש ,תישיא האניש :העברא טאייה הנומ םיוויטומה ןיב .םדימשהלו םשינעהל 

.(243*238 ימע) יוקיח םשל לאידיא ביצהלו תיבויח הצע תתל ,עירתהל ןוצרו ,תיחטסא 

.ליעל םירכזנה יירפסב ןילרב לע םיקרפב ןייעו (11) 

םילשורי) רבילוג יעסמ ,טפרס ןתנוי ,קנומ .ה לאומס לש אובמב ןייע ,ךכב םשאוה ,לשמל ,טפיווס (12) 
.xxxv-xxviii ימע ,(1968 ,ביבא־לתו 
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ה ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [ה] 

יונשה רפסה תא ארק אלש ימכ ומצע תא דימעמ אוה וז אצומ תדוקנב .לזיו לש ורפיס 

ךרד־רשי םדאכ לזיו תא ותעידי אוה וילע ךמתסהל לוכי אוהש לכ ,ןכ־לעו תקולחמב 
.לזיו לע הנגהה תורטמל בטיה תננכותמ וז תינושאר הדמע .םיימש־אריו 

גולונומ השעמל וניהש ,דחא 'דמלמ,ו רפסמה ןיב גולאיד םיללוכ ישילשו ינש קרפ 

םישדקומ םידומע רשע דחאכ .רפסמה ידי־לע תונמוזמ םיתיעל קספומה דמלמה לש ךורא 

'ב קרפב יללכה אשונה .סרטנוקה ידומע 32 ךותמ שילשמ הלעמל םהש — הז קלחל 

םיגהנימה יוביר ןכו םידוהיה ןיב םיגוהנה םילפטה םישעמהו תולפתה תונומאה אוה 

ןמ הנצסה תרבוע 'הו 'ד םיקרפב .םיכנחמבו ידוהי ךוניחב רקיעב קסוע 'ג קרפ .םייתדה 

רפסמה ןד ומיעו ,3,[בע ח] "םילודגה דחא" ארקנה ,ברל — ינחורה הרומל דמלמה 

קרפב .םויל םוימ םיפסותימו םיכלוהה םיגהנימה יוביר ךרדו הכלהה תוחתפתה ךילהתב 

לש הקמועל הריקח ךורעל עיצמ אוהו ,ברל הוושכ רפסמה עיפומ םיינשה ןמ ןושארה 

ופוס תארקל .הלילעבו ,ןונגיסב ,אשונב לופיטב תוחתפתה ונינפל שי קפס אלל .הייעבה 

רפסמה חילצמ 'ה קרפב .. .תוומ ןיד לזיו לע רוזגל אוה דיתע יכ יברה זמור קרפה לש 

ןמז רובעכ ץצו רזוח רפס שופיח לש הז ביטומו — לזיו לש ורפיס תא גישהל ףוספוס 

ברה אוה רפסה תלבקל רוקמהש המב תמייוסמ הינוריא שי ,־».הלכשהה תורפיסב 

לבוקמה ירומ" תעפשהב בתכנ רפסה יכ ,אצומו רפסב ארוק רפסמה .ומצעבו ודובכב 

יכ ,עבוק אוהו .[אע אי] ''הרוא עפש וילע ועיפשה המה,, יכו ''ורנ לודגה ברה ידלאה 

.םיקומע םיילבק תונויער םייוצמ תמאו םולש ירבדב 

,לזיו לש ורפיסב םינומטה םיילבקה תודוסה תא ברל תולגל ומצע לע לבקמ רפסמה 

''רחא שיאל ךפהיו,, ,יתימאה רואה תא ברה הארש רחאלו ,םימי הרשע ךשמנה ךילהתב 

בותכל — [בע בי] ''הז ךחכב ךל" :רפסמה לע תוחילש ומצע ברה ליטמ התע .[אע בי] 

ברה עונכיש .ותוא ףודרמ ולדחי ןעמל לארשיב וציפהלו לזיו לע הנגהכ הזה רפסה תא 

לא האירקב הנופ אוה םיאבה םיקרפה ינשב ןכש ,רפסמה לש ויתורטממ תחא קר אוה 

לבקל םייושע תונימ ירבידש ,הבושח דוסי־תחנה עבוק אוה הליחתב .ויגיהנמו םעה 

ירבד ךותמ תואבומב ןודל ךישממ אוה 'ז קרפב .הלבקה תועצמאב הקומע תיתד תועמשמ 

"הזה שיאה לא םולשל ולע,, :םעה לא האירקב םייסמו ,תילבק תונשרפב תמאו םולש 

לזיו יכ ,ןעוט אוה .רדסל ול ארוקו ומצע לזיו לא רפסמה הנופ ןורחאה קרפב .[אע זט] 

אוה אל ,ומצע לזיו לש ויתולבגימ תמחמו ,5,לודגה ילבקה הרומה עבטש עבטממ הניש 

.[בע זט] ''והומכ םדא קר„ אלא ,''הלסמה לקסלו ךרד תונפל" דעונ רשא 

ירהש ,רדוסמ רדס־יא אוה (ןלהל הארו) רדס־יאכ הארנש המש ,םשרתמ ארוקה 

ינש ,דמלמב םידחייתמה םיקרפ ינש וירחאלו ,דחא אובמ קרפ :ונינפל הרודס תינכות 

.לזיוול היינפ — ןורחא קרפו ,םעה לא םינופה םיקרפ ינש ,ברב םיקסועה םיקרפ 

גרדה ךרד ,ןומה לש הנצסמ ,יטרפה לא יללכה ןמ רבעמב ןיחבהל םג ןתינ וז הקולחב 

ןכ־ומכ .ומצע לזיו לא — ףוסבלו ,ברה לש רתוי הובגה גרדה לא דמלמה לש ךומנה 

ליבס הפוצ לש הזמ — ומצע רפסמה לש ודוקפיתב םייונישו םיפוליחב ןיחבהל רשפא 

.רמאמה ףוגב םיעבורמ םיירגוסב ונמוסי םידומעה ירפסימ .([זה"נקת] ,[זןילרב]) רשוי בתכ (13) 

לש ורמאמ םג הארו .. .ידיסח־יטנאה רוב,ה תא םישפחמ ובש ,(1818 ,הניו) ןירדנמ הלגמ ,לרפ ףסוי (14) 
לש ורמאמ תא האר ,תרחואמה הלכשהה תורפיסב אשונכ רפסה אשונבו ,8 הרעהב ליעל רכזנה לרפ לע ססרוו 

,םהש ירואל ןורכז רפס ,תירבע תורפסב םירקחמ ",תיליכשמה תרופיסב אשונכ תורפסהו רפסה,, ,דלוגנייפ ימע־ןב 
.100־85 ימע ,(ו''משת ,ביבא־לת) 'ה ,הדועת 

.הריטאסה יכרעל הלבקב שומישה וב ןודיי ןכו ,דרפנב םסרפתיש ,הז רמאמ לש ינשה וקלחב ןודית ותוהז (15) 
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[ו] יאלפ השמ ו 

ףוסבלו ,('ז־'ה םיקרפ) ליעפ ףתתשמ לש דוקפיתל ,('ד־'ב םיקרפ) ןיזאמו ('א קרפב) 

,תמאו םולש ירבד סומלופב רושק רסמה יכ ףא .ומצע־ולש רסמה תא אשונה רפסמל 

ןידה אוה ,6.ויתורטמו סומלופה ימוחתל רבעמו לעמ ותמגמבו ותובישחב גרוח והירה 

הפוצכ הליחתב רפסמה עיפומ ,הריטאסה תוליעי ךרוצל :לזיו יפלכ וסחיל רשאב 

גרוח ןאכ םג ,ףוסבלו .לזיוב קהבומ ךמות תויהל הרהמ דע ךפוהה ,יביטקיבואו ברועמ־יתלב 

רושימב ,תיניינע תרוקיב חותמל ןורחאה קרפב רבועו ומצע סומלופה ימוחתמ רפסמה 

דועב יכ ,ןייצל בושח .ומצע לזיו — ותכימת אשומ דגנכ ,הלכשהה לש לעה־תוינידמ לש 

'חילצה, ףאו הסינש ירה ,לזיו לש ותקדיצב דמלמה תא ענכשל ללכ הסינ אל רפסמהש 

יצמאמ םיטונ ןכיהל זומרל הייושע הדבימה לש וז הייטנ .לזיו תקדיצב ברה תא 'ענכשל, 

יציח תא ןווכל רבחמה שקבמ ןכיהו ןילרב לש תיליכשמה תילאוטקלטניאה תוליעפה 

.ומצעב הנמנ המיעש תינברה הגהנהל אלא ,רובה ןומהל אל :הלכשהה לש עונכישה 

הריטאסה יכרד .ג 

תירבעה תורפיסב הנושארה הריטאסכ רשוי בתכב וריכה םיטעומ אל םירקבמ יכ ףא 

לכל יריטאס רוביחכ הריציה תא חתנל ןויסינ לכ השענ אל הנורחאל דע '7,תינרדומה 

הרעהב רלדנס היה הזל זמרש ןושארה ,8.תויריטאסה היתונוכת לע עיבצהלו רבד 

רלדנס .רשוי בתנב תילגתמה תיתורפיסה העפותל רשאב דחוימב תניינעמ תיארקא 

,הנימב תדחוימ תיתורפס הרוצב" לזיול תמאו םולש ירבד לע ןגהל אב ןילרבש ,בתוכ 

תורפיסה ירקבמ י 9" .ללכב הלכשהה תפוקתב תירבעה הריטסל בא־תמגוד ילוא השמשש 

גיעלה ,המרועב לותיה :ןוגכ ,ונינפלש הריציה תא ןייפאל תונוש תונושל וטקנ םירחאה 

וסחייתה םירחא .דועו ,יקסטורג ,הינוריא ,תונצילו תוללוה ,לותיהו געל ,םימורע ןושלב 

גשיה הב וארש ףא ויהו ,הנונש ,הפירח ,האלפנכ םייוטיבב ןילרב לש הריטאסל 

םירסח ןיידע ,רדנלדירפ לש ותמדקהו תשרופמה ותרודהמ תא איצוהל ךא 20.יתונמוא 

הוושמ ןויע ךות ,הריטאסה לש רנא'זה תרגסימב תיתורפיס הריציכ רפסה חותינ ונא 

הגוסל דחוימה ןויצ בגא ,יאפוריאה רנא'זלו ול ףתושמהו רנא'זה לש ויתונוכתב 
.תירבעה התרודהמב תאזה תיתורפיסה 

הריציה לש וללה םיגוויסה לכ תורמל לאשיהל תבייח תינורקעו תידוסי הלאש 

תלבוקמה תנוכתמב ,הריטאס וז ןכא םאה :וללה םיגוויסה לכ ללגב ילואו ,הריטאסכ 

ןתנית ךכל הבושתה ?הריטאסכ תאזה הריציה תא עבוק המו ,תיאפוריאה תורפיסב 

.הז רמאמ לש 'ב קלחב אצמיי רפסמה לע ןוידה (16) 

,(17 .םמ) ץ"כ ןויצ־ןב :1 הרעהב רכזוהש ירמאמב תיפארגוילביבה המישרב םיעיפומה םירמאמב ןייע (17) 

הספדנ ",יעומתשאה הירוא ןב םלשמ תורגא,, ,לכייא קחצי לש הריטאסה .(41) יאלפ ,(36) לסרק ,(32) גרבניצ 

.ףסאחהב.ףסאחהב תילאיריס הרוצב אלא ,ומצע ינפב םוסריפכ אל ךא ,ן"קתב ,םדוק םנמוא 

חותינ םהבו ,קב ואיל תכמ לש ןותנשב ולא תורוש בתוכ ירמאמ ,רומאכ ,ומסרפתנ 70־ה תונש תיצחמב (18) 

םע רצוויהל לחהש הפשה ןוליח ךילהתבו ןילרב לואש לש תינושלה ותלוכיב ןויעו יריטאסה הטכיהמ הריציה 

בתנ לע רדנלדירפ הדוהי לש ורמאמ םג ספדנ םינש ןתואב .םישדחה םייחה יכרצל תשדוקמה תירבעה לש המושיי 

.ליעל יתרכזהש יפכ ,רשוי 

'מע,("ד"משת ,א"שת ,םילשורי) ותעפשהו ותווהתה ותעיסו ןוסלדנת השת לש הרותל רואיבה ,רלדנס ץרפ (19) 
 97.

,(2 'סמ ;דלפסכירדירפ) םימורע ןושלב גיעלה ,(תיפארגוילביבה המישרב 1 'סמ !ףסאתה) המרועב לותה (20) 

.(25 :רלדנס) יקסטורג ,(34 :דגיבא ,21 :לזיימ) הינוריא ,(20 :דלפנרב) תונצילו תוללוה ,(14 :רוטנק) לותיהו געל 

יתונמוא גשיהו ,(27 :רלהאמ) הנונש ,(19 :ץשולס) הפירח ,(12 :ןרקלדנמ) האלפנכ ןילרב לש הריטאסל תוסחייתה 

.(37 :טמס) 
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ז ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [ז] 

עיבצי יללכה םמוכיסש ,הריציה לש םינושה היביכרמ תקידב םע ,רמאמה לש וכשמהב 

טוילא לש וכרד יפל לעפנ תומייוסמ תוניחבמ .הריטאסכ הריציה לש התוהמ לע 

 [Elliott]. יכ ,הנקסמל טוילא עיגמ ,הריטאסה תרדגה לש תונויסינ תקידב רחאל

ןתינ תופיקע םיכרדב קר יכו הריטאסה לש תיעמשמ־דחו הרורב הרדגה עיצהל רשפא־יא 

םתוח םיאשונה ,םירחאו הלא םירוביח יכ ,רמולו םימייוסמ םירוביח לע עיבצהל 

הסנמ ,הריטאסה ירקוח ןיבמ םירחאכ ,טאייה 2,.תוריטאס םיארקנ ,המוד יתחפשימ 

,המיתה יפ־לע ויתויוכיא תניחב תועצמאב רנא'זה לש ותוהמל רשאב תונחבהל עיגהל 

תועטל השק"ש ,הריציה לש ןומיסהו (הרוטסקט) םקרימה ,םילמה־רצוא ,הרוצה ,הטישה 

םושיבה ירביד תא וריכזהב הריטאסה יוהיז לש הייעבל עדומ ומצע טאייה 22."םהב 

וניא יכ ,זירכהו םייריטאסה היציח תא איטחה רבילוג תועסמ תעפוה רחאלש ,יריאה 

ןילרב לואש דגנכ תוסמלפתה ירביד ,הז רשקהב 23...וז הריציב תחא הלימ ףא ןימאמ 

תא אטיב אל ןילרבש תונעטו ,תיתורפיס תרוקיבב עתפל םיעיפומה ולש הריטאסהו 

םדא תונברוק תעבותה שממ תינאגאפ הנומאכ התוא גיצהשו ןידכו תדכ תודהיה תדמע 

ןעמל,, הימייקמל רכשכ החיטבמה םייח תרות איה תודהיהש דועב ,ףסכנ לאידיאכ 

ןבות אל הריטאסהש ששחה ,ןוכנ־לא ...יריא פושיב ותוא םיריכזמ ,"ךימי ןוכיראי 

.. .הריטאסכ תרכומ איה רשאכ םג תמייק 

רשפא ,ךשמהב ונודייש ,וז הריציב ןילרב ליעפהש תונושה הריטאסה תוקינכט יפ־לע 

אב אוהש יפכ הריטאסה לש רנא'זל תמייוסמ הדימב בורק רשוי בתכ רפסה יכ ,רמול 

.קהבומ ירבע־ידוהי דוחיי־דצ וב שי יכ ףא ,תורחאה תויאפוריאה תויורפיסב יוטיב ידיל 

תמאה הנתינו ,ןילרב לואש לע תויריטאסה תועפשהה תקידב תרשפאמ הניא וז תרגסימ 

הקידב רחאל ףאו .דרפנ ןויד ךירציו ךבוסמ אוה תועפשהה תייגוסב ןויעש ,רמאיהל 

יפארגויב רמוח טועימ תמחמ תויטלחה תונקסמל עיגהל היהי רשפא םא עדוי ימ ,וז ןיעמ 

יורשה אשונ אוהש ,תיתורפיסה העפשהה לש התוהמל רשאב המכסה רדעיה וא םיאתמ 

סונאיקול לש ותעפשה תרידח לע ונא םיעדוי ,אסיג ךדיאמ 24.תרוקיבה ימכח תקולחמב 

25.ססרו לש ותדובעמ — ןילרב לואש לע אל יכ ףא — הלכשהה תורפיס לש הריטאסב 

תחאב תוחפל רשוי בתנב ןיחבהל ןתינ ,הריציה לש םייריטאסה םיטביהה תקידבב 

טאייה לש וגוויס יפ־לע ,הריטאסה תמלגתמ ןהבש תוידוסיה תורוצה שולשמ 

 [26,[Highet יכ ,ןייצל שי .(רפיסהו הידוראפה :תורחאה םייתשה) גולונומה איהו
תיזכרמה הרוצה :ונייהד .גולאיד לש תיללכ תרגסימב םיאצמנ וז הריטאסב םיגולונומה 

םיעיגמ םיתיעלש ,ליגרה ןמ םיכורא םיגולונומ ללוכ אוה ךא ,חיש־וד איה וז הריטאסב 

"הריטאסה תנצס,, תריחב .[diatribe] בירטאידה גוסמ םיפירח ףודיגו יוניג ימואנ ללכל 

 ["the scene of satire"], ןנרק לש ונושלב — הריטאסה לש דסומ־דוסי אוהש

 Robert C. Elliott, "The Definition of Satire," Yearbook of Contemporary and 21) האר)
 General Literature,General Literature, 11 (New York, 1962) 23.

 .The.The Anatomy of Satire, pp. 14-22 (22)
.15 ימע ,םש (23) 

Anna Balakian, "Influence and Literary ,האר תיתורפיסה העפשהה לש הקיסאמילבורפה לע (24) 

 Fortune: The Equivocal Junction of Two Methods," Yearbook of Comparative and General
 25 (1962 ,.Literature,.Literature, 11 (New York

.ליעל 8 הרעהב רכזוהש ורמאמב ןייע (25) 

 .Gilbert Highet, The Anatomy of Satire (Princeton, 1962), pp. 13-14 (26)
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[ח] יאלפ השמ ח 

 [27[Kernan — תנייפואמה /םלשומ, רדס'יא הלוכש עקר'תרואפת בצעל הדעונ
.תורעבו תורוב ,שונא תושפיטב 

ןומהה ןואש תא תראתמה ןומהה תנצסב הקווד רפסה תחיתפב ןווכמ־תנווכ ,ןוכנ־לא 

.[אע ב] "...הנולמכ םידדונתמ ימע ינב עמוש ינא תונע לוק,, :סעכבו לבאב יורשה 

אטחל רורב זמר הווהמ ,חי:ב"ל תומש רפסמ ץוביש אוה ןושארה וקלחש ,הז טפשימ 

ינשער טקפא רוציל ןקיריטאסה לש ותנווכ ןיאש רורב 28.וב ןומהה לש וקלחלו לגעה 

דגנכ וקבאמב ןומהה לש דוריה יתדהו ינחורה ובצמ לע טלוב ןפואב זומרל אלא ,דבלב 

הדעונ וז הלבקה .בהזה לגע אטחב םעה לש ובצמל ההז והירה רבחמה יניעבש ,לזיו 

רדנלדירפ לש ומוכיס תא לבקל השק .ןקיריטאסה לש תויתרוקיבה ויתורטמ תא םדקל 

,המיאבש בגש תאלמ ,תיגיגח ,תירוטיר הנומתב חתופ,, אוהש ,ןושארה קרפה יבגל 

לוק,, :תינלוק המוהמ תואטבמ ןושארה עטקה לש תונומתהו םילמה 29".ןידה־םוי תמיא 

לוק ...המוה םתללי לוק ןכ ,םיכד ואשי ןתיא תורהנכ ,םי תמהנכ לוק ואשנ ...תונע 

הנולמכ תוינוצר יתלב תועונת — "הנולמכ םידדונתמ,, :ףוגה תועונת .[אע ב] "המחלמה 

הנומתה תרשעתמ כ:ד"כ היעשיב קוספה רשקהבו ...חורב תדדונתמה הדשב תיערא 

קרפה לכ ירה הצרת םאו ,"הנולמכ הדדונתהו רוכשכ ץרא עונת עונ,, :הרסחה הליבקמב 

טומ ,ץרא הררופתה רופ ,ץראה העעורתה עור :המוהמה בור תא אטבמ היעשיב 

חור לכו הרמ שפנ לכ חשי שאר לכ„ :לבא ינמיס ופסונ הזל .המודכו ,ץרא הטטומתה 

,תבהלשו שא הרוצע [בל :עיצמ ןוליג] םוי לכב ,תברצ םינפ לכ לע" :המטשמו "הנונא 

תועצמאב ,ןירקהל ןקיריטאסה לש ותנווכ .[םש] "המטשמה הבר ...הנשע ףא לכ 

המיאתמה ,טלחומ והובו־והות לש הילאיר ,ןיטולחל תיטוהכ תואיצמ ,וללה םירואיתה 

.בצעל רבחמה ףאוש התואש תיריטאסה הריוואל 

ינפל — ולש־ותימא — תמאה תא גיצהל :ומצעל הרטמ ןילרב ביצמ ,ןקיריטאס לככ 

,"רתוי בוט דיתע לא םיפוסיכ"ו "היוצרה תואיצמב הנומא,, שי ןקיריטאסל .ארוקה 

היפוטואל דוגינב — תרסמנ הניא דיתעה תנומת ,ןבומכ ,ךא 30.לייווצרוק לש וחוסינב 

יתש גישהל ירבעה ןקיריטאסה שקבמ ןאכ .תמייקה תואיצמה תוויע תועצמאב אלא — 

,םיידרחה ויבירי םע וסומלופב לזיו לע ןגהל ותנווכ ,אסיג דחמ .תחא הלועפב תורטמ 

הנגהה יכ ,עדוי ןקיריטאסה .ידרחהו יתרוסמה םמלוע תא הריטאסב רוטסל אסיג ךדיאמו 

תוארנה תודהיב תועפות דגנכ יתבר הפקתימל אצוי אוהו ,הפקתהה איה רתויב הבוטה 

3'.ויניעב תוילילש 

שמתשנ םא ,הריטאסה,, .ןעביטמ ידמל תוכבוסמ ןהירה תויריטאסה תוקינכטה 

יכ ,G םלוסב הטושפ הניגנמ הניא,, ,[Clark] קראלק בתכ ,"הקיסומה ןמ הרופאטימב 

Alvin Kernan, The Cankered Muse (New Haven, 1959), pp. 7-8; (27) ורפיסב ןכ םג ספדנ 
 Modern Modern Satire (New York, 1962), p. 167

םסרפתה םהב ןושארהש םירוביח השולשב רובידה תא יתבחרה תיליכשמה הצילמב ץובישה ישומיש לע (28) 

םיינשה ;48'31 ימע ,(1991 ,ינוי) 8 ,תירבעו ןושל ",תירבעה הלכשהה תורפס תישארב הצילמה תסיפת,, :הנורחאב 

("On the Role of Melitzah in the Literature זנכשאב תירבע לע ץבוקב רוא תוארל םידיתע םירחאה 

 (of Hebrew Enlightenment," Hebrew in Ashkenaz, הצילמה לש השומישל,,) תונשרפו תרוקבבו
.("הלכשהה תורפיסב 

.69 ימע ,תירבעה הריטאסב םיקרפ (29) 

.68 ימע ,תודהיה יכרע לע קבאחב ורפיסב ,לרפ ףסוי לש הריטאסה לע ורמאמב (30) 

'ידרחה, ברה לש תיתדה המרופירה,, ירמאמב רבכ יתבתכ ןילרב לואש לש תרוקיבה יאשונ לולכימ לע (31) 

.'ייד ימע ,HUCA 42(1970 "'וילרב לואש 
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ט ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [ט] 

ןקיריטאסה בייח ומצעל ביצהש הרטמה תא גישהל ידכ 32".רדסייא לש הינופמיס םא 

עיגהל ידכ תונווגמו תונוש הסיפת תומרב תויריטאס תוקינכט לש בר רפסימב שמתשהל 

תויריטאס תולובחתו תוקינכט לש עפשל שרדנ ןילרב .רשפאה לככ בחר דעי־להק לא 

תודחאו תיאפוריאה הריטאסב תולבוקמ ולש הריטאסה תוטישמ תובר 33.ךכ םשל 

הנכמכ שמשמ — געלה — הריטאסה לש ירקיעה ןילבתה .וז הפוקתב ןילרבל תודחוימ 

אוה ךכל רבסהה .תורישי ןאכ אבומ אוה ןיא ךא .תוקינכטה רתי לש רצותהו ףתושמה 

תעבונ תאז ךרד .םימכחותמ תווסמב םירתסומו םיפיקע םה געלה ירביד ,בורלש 

תוינוציחה תוקיזה תכרעממ ןכו ,רשוי בתכב םבוציעב ודוקפיתמו רפסמה לש ותימדתמ 

.ארוקה לא תויומסה תוחולשה ןמ םג ילואו ,הריטאסב ראותמכ ,ברה ,הארוהה־הרומ םע 

,הינייפאמב תונוש ןויע־יכרד ןכו ,הריטאסה ןוחביאל םינוש םינפואו תונוש תורדגה ןנשי 

ןוט לש הנשימ־ינייפאמ ןהמו הז רנא'זב דוסי תורוצ םהמ .ליעל וזמרנ םקלחבש 
ונודיי ןלהל .הזב הז םיבולש םהמו םמצע ינפב םידמוע םהמ .םייריטאס ןושל־יכרדו 

.ןילרב לואש לש םינושה וישומיש 

הינוריאה 

ןבומ ,והשלכ חתפמ וא ןמיס ,זמר תועצמאב ,תתתואמה תואטבתה ךרד איה הינוריאה 

,םירמאנה םירבדה רשקהב אובל לוכי זמרה .םילמה לש תילארטילה תועמשמל דגונמה 

ןבומב םירבדה תא ןיבהל שי יכ ,ארוקה דמל ותועצמאבו ,דגיהה וא רובידה ןוטב וא 
םיבושחה הריטאסה ילכמ דחא איה הינוריאה .טשפה יפילע םנושללו םבתכל ךופהה 

תתרשמ קר אל ,יריטאסה השומישב הינוריאה 34.ןילרב םהב שמתשמש רתויב םיליעיהו 

לש הילאירה תא תאטבמ םג אלא ,םינפ דימעמו שפחתמה ןקיריטאסה לש ויכרצ תא 

ליבקמ אוהש ,הסוכמהו הלגנה :םויק ירושימ ינש םע דדומתהל ץלאנה הלכשהה רפוס 

.ןופצהו הארנה — תואטבתה ירושימ ינשל 

ןילרב לש וכרד תא ןיבהל ונידיב עייסי הינוריאה ישומיש לש תואמגוד המכב ןויע 
לזיו תונגב ולש םיכוראה םיגולונומהו דמלמה לע וימשר תא םכסמ רפסמה .הריטאסב 

תאו "הזה דמלמה לכש תוצירח,, תא ונייצב ,ולש תיליכשמה היגולואידיאה תונגבו 

םיקזח םיתפומו םינויגה םישקהב ןלת לע תויונב תוקזח תויאר ... איצוהל,, ותלוכי 
,ול רסמ ברה םג יכ ,רפסמה דיעמ ךשמהב .[אע ו-בע ה] "םהילע הריתס ןיא רשא 
דמלמה תא רטעמ םג אוה .[בע ח] "תוקזח תויאר תפסותב דמלמה ירבד לככ,, ,רפסמל 

תונומא לע םיססובמה םיגהנימה תא וליאו ,[אע ו] "והומכ םכחו ןובנ שיא,, ראותב 

 Arthur M. Clark, "The Art of Satire and the Satiric Spectrum," Studies in Literary (32)
 Modes Modes (London, 1946), p. 33.

טארגדוה לש ותעדל דוגינב Matthew Hodgart, Satire (New York, 1969), p. 108 (33), רובסה 
.תויריטאס תוקינכט לש םעמועמ רפסימב לבגומ ןקיריטאסהש 

 D. C. Muecke, The Compass of Irony (34) ןייע הרדגה תונויסינו חונימב תויועמשמה יוביר לע
ch. II ,(.London, n.d) ,בולוקוס םוחנ :ןכו .1755־ב ,ונולימב ןוסנו'ג ר"דה לש ותרדגה ,8 ימע ,םש ןייע ןכו 

ןומרכ לאיחיו רקב בקעי לש םרפיסב םג ספדנ : 184*171 ,58*47 ימע ,(ה"ערת ,ר־'א) 'ג ,םינזאמ ,"הינוריא,,, 

יירפ עיבעה הינוריאה לש התוליעי לע .461*424 ימע ,(ב"כשת ,ביבא־לת) תורפסו תונמא [Frye] לע ונוידב 
ןיידע ,התרטמ תא האיטחמ איה םא םגש ,יטאמוטוא ןפואב תטשפתמה סרה־תמעועל הינוריאה תא ותוושהב ,הריטאסה 

 Northrop Frye, "The Nature of Satire," University of — בייואה לש ומוחתב תעגופ איה
 Toronto Toronto Quarterly 14(1944) 82; published also in Charles A. Allen, ed., Satire Theory and

 .Practice (Beltmont, 1962), p. 23
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[י] יאלפ השמ 

חבשמ רפסמה יכ ,לילעב הארנ .[בע ג] "םירשיהו םיבוטה םיגהנמה" הנכמ אוה תולפת 

רפסמה עדומ ,ןבומכ .דמלמה לצא תומייק ךניא ןה יכ ,ויארוקל ריהנש תונוכת ןתוא 

שי דציכ םינפוצו חתפמ־יזומיר תועצמאב ול תתואמו ,םיליכשמל ,ולש דעיה להקל 

.טסקטה תא אורקל 

ךרדב ןכל םדוק דוע רסמנ רפסמה לש וידגיהב המולגה הינוריאה חונעיפל חתפמה 

הרורב הזימר ךותו ,תורחא תוקינכט המכ תועצמאב ,תיתטיש ךא הלקלקעו תימומרע 

תועצמאב תואבומה 35,תוילולימ תוינוריא תווהמ ורכזוהש תוטטיצה .תיתימאה ותדמעל 

,רבד לש ושוריפ .(תויתמארד תוינוריא וא) תויבצמ תוינוריאל רתוי תובורקה םיכרד 

שומיש ךא ,רמואה לש ותייאר־תדוקנמ םינמיהמ עמשיהל םייושעש םידגיה תריסמ 

ארוקל תזמור ,םיביטאלרפוס המזגהבו ,לבוקמ רועיש לכל לעמ ןייובירו תואמחמ בוביגב 

ןובשחב איבהל שי יכו ,םידגיהה לש תילולימה תועמשמב קפס ליטהל שיש ליכשמה 

רסמנ ןפצומה עדימהש םושמ ,ולא ןה תויבצמ תוינוריא 36.הנווכה ךופיה לש תורשפא 

דמלמה יפב םישל רבחמל תרשפאמ וז ךרד ...רסומה לש 'ותעידי, ילבמ ארוקל 
שודקה יוג"ל סחייתהל וא [אע ז] "םיאלפנהו םישודקה םיטויפ"ה רבדב םיביטאלרפוס 

[אע ד] "םהיגהנמב םיאלפומה[ו] םהיתועדב םירוהטה [,]םהישעמב םישודק םהש "הזה 

,[covert irony] הסוכמ הינוריא איה וז הינוריא .טלחומה םכופיהכ םיארקנה — 
הייולג הינוריאל דוגינב ,ארוקה ידי־לע חונעיפ ךילהתב הלגתתש תנמ־לע ,תנפצומ 

 [overt irony], 3ל .דיימ הל םיעדומ ארוקה ןהו ןברוקה ןהש
םיפסונ םיזומיר םייוצמ ,'ארקנה תנבה,ב הלילח העטי אל ארוקהש ,אדוול ידכ 

תויאר,, יוטיבה דיל רפסמה טברשמ ,לשמל ,ךכ .תורחא תויריטאס תוטיש לע םיססובמה 

קלחה ביטימ ,אמלע הילוכל .[בע ח] "לואשמ הקומע,, ראותה תא "...תעדבו תוקזח 
תיבויח תעד הניא ןוכנ־לא לואשמ הקומע תעד :ארוקל רסמה תא ריבעהל ינשה 

יוטיבל הנקמ 'לואשמ, הלמה בובריש .הל הפיטמ — אוהש ףוג לכ וא — הלכשההש 

דגיהה ןוט תא הנשמ אוהו ,ומצע יוטיבב הייוצמ הניאש תפסונ תועמשמ 'תעדה קמוע, 
.הלילשל 

םזאקראס 

אצמיי הינוריאל האוושהב ןוטב רתוי ףירחו ינוציק ינושל דגיה ןוויכב ףסונ דעצ 

הנוש םזאקראסה 38.'הרירמ הינוריא, והנכמ [Muecke] אקומש ,םזאקראסב שומישב 

שודיק לע תומל ףאושש ימכ דמלמה תא רייצמ רפסמה .ובש ףירחה ןוטב הינוריאה ןמ 

הלועו ןברקכ םיטחשנו םיגרהנ וניתויהב הזמ לודג י"שהל חור תחנ ןיא,, ירהש ,םשה 

וניתונועב,, יכ ,דמלמה עבוק ,תוועמ ןויגה ותוא יפ־לע ,[בע ד] "לודגה ומש תשודק לע 

שנועל הז בושחנש ונל יואר ,תוגירההו תודמשהו תורזגה תומואה יכלמ ולטב ובר יכ 

םילבוג תאזה תתוועמה הקיגולב םינועיטה .[אע ה - בע ד] "םבבל ךופהיש שקבלו ונל 

ראתמ דמלמה :תינלטקו תיסרא ,רתוי תינתצמוח תשרא אוהש 39,ינודראסב םיתיעל 

 ,Leonard Feinberg, Introduction to Satire (Ames, Iowa, 1967) 35) האר ,תילולימה הנוריאה לע)
 .pp. 178-183

 Leonard Feinberg, ןכו ;The Compass of Irony, pp. 137ff 36) האר ,תיבצמה הינוריאה לע דוע)
 .op..op. cit., pp. 157-175

 ■The .The .The Compass of Irony, pp. 54-57 (37)

 .Highet, The Anatomy of Satire, p. 57 םג האר .The Compass of Irony, p. 54. (38)
 .Arthur Pollard, Satire (London, 1970), pp. 69-70 39) ןייע ינודראסה לע)
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אי ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [אי] 

םינקז תולכו םינתח תולותבו םירוחב םידליו ףט םישנו םישנא" תטיחש תא טוריפב 

ךכ רחא תולועה ןהיתומשינ תאו ,הלועו ןברוקכ תומדא־ילע "םיפלאלו תואמל תונקזו 

ןמד תא קרזו תינש ןטחשו דמע"ש "לודגה רש„ לאכימ ידי־לע םש תולבקתמו עיקרל 

הרירמ המינהו ,ןאכ דדחתמ ןוטה .[בע ד] "הלעמ לש [שדקימה-תיבב] מ"הבב חבזמ לע 

הלודג הלעמל וכזש םהל ירשאו,, :ותנקסמ תא רפסמה טברשמ רואיתה ףוסבו .תראממו 

דרפנ יתלב קלחכ הטיחשה רואית .[םש] "םישודק לש ןנב םהינב ינבו םהינב ויהו ,הזכ 

לאידיא לאכ םשה שודיק לע תוומה לא תוסחייתהו ,ידוהיה דעיהו תידוהיה תואיצמה לש 

םהינב לש תוכזה לע ודגיה ,ךכ לע ףסונבו .דחוימב ףירח — ףואשל שי וילאש ידוהי 

לש תיטננמיאה תויקוחה יפ-לע ,אבה םלועב םרכשש ,(םה ףא וטחשנ אל םא) 
,רירמ ןוטב םיבתכנ הלא לכ — חבזימה לע תפסונ הברקה אוה ,תידוהיה הירוטסיהה 

ףסכנ דיתעל ירהש .ארוקה בלב המוד השוחת םירצוי םהו ,הצמוחב והומכש ,שבי־ףירח 

רכשל תיתד החטבה לכו תומדא־ילע תלבוקמ המרונ לכ דגונ אוהו ,םויק לכ ןיא הז ןיעמ 

.ןקיריטאסה לש ונועיט תא שיגדהל דעונ הז ןוטש ,רמול רתומל .. .אבה םלועב לומגתו 

,ארוקה לש תלבוקמה המרונה לע ססובמה ןויגהה םע תמעתמ תוועמה ןויגהה 
המ ירהש .עשיה־־רסוחו הרירמה ןולדיחה תשוחת תא תרצוי םיינשה ןיבש תושגנתההו 

ובירי יניעב םיימש־ידסחכ ספתנ — ןקיריטאסלו — הרושה ןמ ןנובתמל יגארטכ הארנש 

אובל הסנמש רקבמ ךא .ושגפיי אל םלועלש םירושימ ינש הלא אלהו .ןקיריטאסה לש 

,(ליעל הארו) תודהיה לש תתוועמ הנומת איה וזש ,ול חיכוהלו ןקיריטאסה םע ןובשח 

עדוי וניאו ,יטסאקראסה ןוטה לש ותרטמ תא ןיבמ וניא ןכאש וא ,םינפ דימעמ אוהש וא 
.יהמ הריטאס 

(invective) הצאנו עלב־ירביד 

יפד תא — םימיתכמ וא — םיראפמ ,הצאנו הלא ירביד ,םירישי עלב־ירביד 
יואר ךא 40.ןקיריטאסה לש קשנה ילכמ דחא תא םיווהמ םהו ,ללכב תימלועה הריטאסה 

תוחדל לולע ארוקה יכ ,המיח ךותמ םיעבונה םירישי ףוריחו ףודיגמ רהזייש ןקיריטאסל 

,תמאה ןעמל םחלנ וניאו רבדב עגונ אוהש ומישאהלו םינזואמ םניאש הנעטב וירבד תא 

הסונ ,וז תיריטאס ךרדל ושרדיהב םג ,ךכ םושמ .דבלב ולש םיסרטניאל גאוד אלא 

,הריטאסה לש התמצוע יכ .יהשלכ הפיקע ךרדב ףוקתלו ויתושגירב טולשל ןקיריטאסה 

.הפיקע התויה םצעב 4',רטסצרוו ןייצש יפכ 

רפסמה לש ונויסינמ האצותכ תומייוסמ תולבגימ תומייק ונינפלש תירבעה הריטאסב 

ןוויכמ ,םירישי עלב־ירביד עימשמ וניא יריטאסה רפסמה .הרואכל 'יביטקיבוא, תואריהל 

יפב הצאנה ירביד תא ןילרב לואש םש ןכ לעו .סומלופל לעמ ומצע תא דימעמ אוהש 

םעה ירביד תא טטצמ רפסמה .לזיו דגנכ ןווכמ םהירביד רקיע ןבומכו דמלמהו ברה 

דמלמה יפב םש ןכ־ומכ 4*.[אע ב] "ינועפצה ינופצה,, ותוא הנכמו לזיו לע ןנולתמה 

 ,David Worcester, The Art of Satire (New York, 196g), ,רטסצרו לש ורפיסב II 40) קרפ האר)
 .Leonard Feinberg, op. cit., pp. 108-112 ,גרבנייפ לש ורפיסב ןכו

 .The.The Art of Satire, p. 17 (41)
— "םכילעמ קיחרא ינופצה תא„ קוספה תא שרפמ שרדימה :אע בנ הכוסב ארמגה לע ססובמ הז יוניכ (42) 

.יאנגה יוניכ תא רישעמ ילאוטסקטה רשקהה .''ובש ח''ת גרהו ,ןושאר שדקמב ויניע ןתנש [...] ערה רצי אוה" 

,רלכיב ןועמש האר .סנב לא ובתכימב ,ןיוול שריה יבצ 'ר ,ןילרב לואש לש ויבא יבתיכב יוצמ המוד שומיש 

קיחרי ינופצה תא" :שאר םימשבל ה''צר לש ותמכסהב ןכו ,ירופסימ יפל ,4 ימע ,(1895 ,טשפדוב) הרומל יש 
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[בי] יאלפ השמ בי 

ז] "הזה ליהבמה" ,[אע ז] "הזה רכועה" ,[בע ז] "הזה עשרה"כ לזיו דגנכ יאנג ייוניכ 

[בע י] "ביואו רצ שיא" :ןכו ,[אע ט] "הזה עישרמה" יאנגה יוניכ יוצמ ברה יפבו ,[בע 

תליחתב ,םעה יפב ןייפואמ לזיו לש ורפיס .ןמהב רומאה יכנתה טסקטל הזימרב 

ץיצ"ל םיאיבמ ורבחמו רפסה יכ ,רמאנו ,[אע ב] "הדיגבו עשר אלמ"כ ,הריטאסה 

תועצמאב הצאנה לש הכופיה תא גישהל איה ןקיריטאסה לש ותנווכ .[אע ב] "תונימה 

.ךשוממ 'ארבתסמ אכפיא, ןיעמכ ,הינוריאב ךלוהו ךשמנה שומישה 

(obscenity) 'הסג, ןושל 

ודועיי .תיאפוריאה הריטאסב חוור םיינומה םייומידו תויראגלוו 'תוסג םילמ,ב שומיש 

םיעגופ ויהיש דבלבו ,םיירשפאה ןיזה־ילכ לכב ביריה תא ץימשהלו עיקוהל ,חגנל 

תועצמאב 'חרמנ, ביריה יפלכ חטומה ןובלעה ןמ קלח ,הברדא .רתויב םיביאכמו 

.רתוי הליעיכ תבשחנ איה ןכ ,תוחפ תנדועמ תילולימה החיגנהש לככו ...ךולכיל,ה 

תונומא םע רשקהב .ינוציקו ףירח תוחפ אוהו ךכ לכ חוור וניא שומישה רשוי בתכב 

תורכזומ ןניא ללכ ךרדבש תומייוסמ תוינפוג תולועפ רכזאל רפסמה ומצעל השרמ תולפת 

'ואטח, לע הלאש תרגסימב הנתשהה תלועפ תבברושמ ךכו .היסהרפב תיתוברת החישב 

םיברה תושרב ןיתשהל אלש :ןוגכ ,רשיו בוט גהנימב ,הלילח ,טעב םאה :לזיו לש 

תענמנ הניא איה ףא תיאפוריאה הריטאסה .[בע ג] הובג םוקממ קור תלטהב וא ותבשב 
43.היכרצל וז תינפוג הלועפ תרכזהמ 

םתלבקה ידי־לע םילוספ םה ותעדלש תד יגהנימ סלקלו געלל םישל ןילרב לש ותרטמ 

םע רשקהב לוספה גהנימה רוכזיא רחאל רתונה עקשימה .תויחרכה תוינפוג תולועפל 

יניעב תיארנ (scatology) היגולוטאקס .ידמל תילילש איה תיחרכהה תינפוגה תוליעפה 
דומצ גולטיקמ רצונה ימוקה טביהל ףסונב .םיילושה היטביהב תדה לש הקוסיעב רבחמה 

םיבישחמה םידוהיה ויחא לע גועלל ןקיריטאסה שקבמ ,סגהו ןלוחמה םע שדוקמה לש 
.םיבושחכ תדה תוכליהב םיילוש הכ םיניינע 

,הניבל וניבש םיניינעב םיקסועה םיישרדימ־םיידומלת תורוקמ לע זמור רפסמהו שי 

לש ןימה־ירבא תדימ לע םימכח תחיש לע הדגאה וא ,(ןיטיגב א"פ) העביגב שגליפ ןוגכ 

הלבקה 'תודוס, תא םיגדהל ותנווכבו — [אע די - בע גי] (ד"פ אעיצמ אבב) םהיתימע 
.. .יריטאס טבממ 

(hyperbole) המזוג 

תא תתוועמ והשלכ דגיהב המזגהה 44.המזוגה איה הריטאסה לש ןוכיתה ידומעמ דחא 

הנוש אוהש אשונה לש שדח דמימ רצונ ךכו ,תלבוקמו העודי הדימ לכל רבעמ אשונה 

ראתל וז ךרדב שמתשמ ןילרב .הלוכ הריציה לע געלו רומוה לש תשרא ךסונה ,תוועמו 

המזוגה ךרד .םוקע יארב תויומדה תאו תידוהיה תוילאטנמה תא ,תידוהיה תואיצמה תא 

יכ ,ריהנש ,םיירקיעו םיבושח םיטביה םהילע הדועו םיקהבומ םיילוש םיניינע תלטונ 

זומרל ןילרב אב קפס לכ אלב .ירופסימ יפל ,3 ימע ,(1793 ,ןילרב) שאר םימשב ,[ןילרב לואש] :האר ;"ונילעמ 

L. Lewin, "Aus dem האר .שחנ ותוא הניכ הבש ,לזיו דגנכ השרדב לבט דוד 'ר יפמ ואציש עלבה ירבידל הפ 

 187 ,184 (1918)12 jùdischen Kulturkampfe," Jahrbuch der Juedisch-Literarischen Gesellschaft.
.op..op. cit., p. 105 טייה לש ורפיסב טפיווסו פופ לש םהישומיש לע האר (43) 

.op. cit., pp. 105-108. Introduction to Satire ,גרבנייפ לש ורפסב ןייע המזוגב הריטאסה שומיש לע (44) 
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גי ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [גי] 

,םינימה לע תירונימ הליפת וננמזב איהש /םינימה תכריב, .תורישי םהל םיעגונ םניא 

ונלו וניתובאל הדמעש" הנקתכ — ןבומכ רפסמה לש ותריסמב — םעה יניעב תבשחנ 

לע תרמאנ המוד המזוג .אתרופ המזוג וב שיש ,דגיה — [אע ב] "הנה דעו ונילגש םוימ 

לעמ םירפא רוס ןמל,, והומכ הארנ אלש ,"הדיגבו עשר אלמ,, אוהש ,לזיו לש ורפיס 

דומע דע ףיסות אל והומכו,, :דיתעל טבמ תועצמאב תישענ המזוגה תלפכה ;"הדוהי 

םע תוירונימ תוירוטסיה תועפות תבברשמ המזוגה תטיש ,[אע ב] "הדובעל ןהכה 

םעה םויק ךשמה לש האלפומה העפותה תרשוקמ ךכו .םייזכרמ םיירוטסיה םיעוריא 

ןומהה יכ ,זמרנ ,אחרוא בגאו .תיטנאווילירייתלבהו תירונימה םינימה תליפת םע ידוהיה 

יפ־לע — בשחנ לזיו לש הז ורפיס ...םהינימל םינימה ןמ דחא לאכ לזיו לא םחייתמ 
תינסרהה ותעפשהב תוחפ אל דירפמו גלפמ ימואל םרוגכ — וז תתוועמ הבישח תכרעמ 

דע ספדיהל לכוי אל ותומכ תילילש הכ העפשה לעב רפס :הדוהיו םירפא ןיב גוליפה ןמ 

יפוגמ םניא אמלע הילוכד אבילאש ,םיילוש םיגהנימל סחייתמ רפסמה .לאוגה תאיב 

ג] "םלוע לש ומורב םיולת םה„ וליאכ ,("םללעמב םיתוחפ םה„ ירהש) תודהיה תרות 

,םיילאיווירט םניה אלא תודהיה יפוגמ םניא םירכזומה םיגהנימהש דבלב וז אל .[בע 

המזגהב שומישה תא םצמצמ וניא ןילרב .תוטשו לבה לש םיגהנימ םהירה ןוכנ־לאו 

,םירחאה הריטאסה ירוביגל םג ןמשיימ אוה ,תורחאה הריטאסה יכרדב ולגרהכ .רפסמל 

אשונ — "קודקדה דומל,, ,דמלמה תעדל .המזוג ירביד דמלמה יפב םג םש אוהו 

אוהו ,"תונימה יכרד תישאר אוה,, — םידומילה תינכותל וסינכהל ושקיב םיליכשמהש 

תרשאמה הטישל רבחמה שרדנ םיתיעל ,[אע ז] "הלילח דמש תרזגמ,, רתוי השק הריזג 

בגאו ,וחישךבל דמלמה רמוא ,"עדוי ינודא ךא„ :עמושה לש ותמכסה תא הרואכל 
איגוס דגנ לדרח ריגרגכו ילדמ רמכ תומכחה לכ יכ" :המזוגה רבד תא בברשמ אחרוא 

"ילדמ רמכ" ןוגכ םיידוחיי םייכנת ןושליישומישב .[בע ה] "אברו ייבאד תויוהב תחא 

איהש ,וז ןושלל שרדיהל דמלמל ריתמ תאז םעו ,המרה ונושלב ליכשמה־רבחמה רדהתמ 

לש ףסונ דמימ רצונ ךכבו ,ונויפוא תאו ויתועידי תא תמאות הניאו ידמ ההובג 
ריגרגכ,, ינשה יומידה בובריש .הריציה לכ ינפ־לע םידמימ־תוויע ךסונה המאתה־רסוח 

תופירחה ןוירטירק לע זמור אלא ,הריעז הדימ ןייצמה יוטיב קר אל םרות "לדרח 
«.השא תאמוטל זמר םג וב שי ,הצרת םאו .דומלתה תויגוסב רבודה יניעב בושחכ 

דגנכ םידרחה יפב ועמשוה ןכאש םינועיט הלעמ אוהש ןוויכמ ןימא הז שומיש 
תושרב תדמוע תודהיה ןכא יכ ,תיתרוסמה הנומאה יוטיב ידיל וב האב .םיליכשמה 

,רמול רתומל .ןהל לכות איה תוביריה תויאפוריאה תויוברתה םע תודדומתהב יכו ,המצע 

,ןוזינ הנממו קני הנממש תידוהיה תוברתל ןמאנ ותויה םע ,ןילרב לואשכ ליכשמש 
.תויאפוריא םע תודהי בלשל שי יכ ,רובס והירה 

(incongruity) המאתה־יא 

תויצרופורפ לכ רדעיה םיעטהלו 46המאתה־יא רוציל ללכ ךרדב תנווכמ המזגה 

,םשוגמ ,ילאנויצרופורפסיד תוויע לבקתמ היתחתו תמלענ הינומראהה תשגרה .תועודי 

לש וישומיש .יטסירומוהה דמימה תא םיעבוק הלא םיתוויע .המאתה־רסחו ןוזיא־רסח 

איהש תמזגומ האוושה לע תססובמה ,תיריטאס היגולאנא תועצמאב םיבצועמ ןילרב 

.אע א"ל תוכרבב יוטיבה לש שומישה יפ־לע (45) 

.op. cit., ch. VI ,גרבנייפ לש ורפיסב ךכ לע האר (46) 
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[די] יאלפ השמ די 

ורפיסו שיאה דגנכ ועירב םעה תא רפסמה ראתמ הריטאסה תליחתב .תינומראה־יתלב 

יתבשו קודצ תכ הרקענ יכ" :םהירבד הכו .(רבודמה ימב עדוי וניא ןיידע אוה הרואכלו) 

סומלופ .[אע ב] "רודה ןמ ורפסו הזה שיאה רקעי ןכ ,הנרכזת אל םהיתועדו םלועה ןמ 

םירבשמל םעה ידי'לע הוושומ ,רתויב ילוש אלא וניא יאדווב תירוטסיה הניחבמש ,לזיו 

הריפכה תדימ לע זמרנ םג ךכב .תודהיה תודלותב רתויב םיבושחו םייטאמוארט םיירוטסיה 

םיעדומ םיארוקה יכ ,קדצב חינמ ןקיריטאסה .לזיו לש ויבתכב הרואכל הייוצמה 

ותוא דע וירפסש ,םיידרחה םיגוחה לע לבוקמה ,ןותמו יתרוסמ רפוסכ לזיו לש ןיטינומל 

לע'ןוירטירק עבקנ ךכו .םילבוקמה רסומה ירפיסו תונשרפה םוחתמ וגרח אל ןמז קרפ 

תיחדנ תאזב .יריטאסה טסקטה תנווכ חונעיפ םשל ארוקל חתפמ רסמנו ,רמאנה הנבהל 

.תעדה לע תלבקתמ יתלבכו הדוסימ הייוגשכ היגולאנאה 

'םודרוסבא דא ויצקודר, 

שומישל סחייתמ אוה *י.reductio ad absurdum לש הקינכטל שרדנ ןילרבש םימעפ 

התכמסא ול שי תויכלה תויוכמס ןיב רחואמ יכלה סומלופ ויפל ,ידומלתה לופליפב חוור 

בושח רקיע איה םינושאר םיבתכ לע תרחואמה הכלהה תוכמסיה .שדוקה־יבתיכב 

ברה :המגודל .דרוסבא ידכ דע המזוגב הטישה תטקננ ןילרב לש ושומישב ךא ,הכלהב 

".םיקסופה ילודג תטיש תקולחמ םימעפל זמורמ שורושחאו ןמה השעמ רופסב,, יכ ,ןעוט 

אלא דבלב וז אלו .ם"במרה תטישב טקנ שורושחא וליאו ף"ירה תטישב דדיצ ןמה 

ם"רהמ ץרית יפכ ובישה ןמהו א"שרהמ תוישוק וירבדב שורושחא השקה םימעפל"ש 

תירוטסיה תרוקיב לכ ילבמ התרבחב תחא הפוקת ברה לבלבמ ךכו .[בע־אע ט] "ףיש 

,ם"במרה םע דחיב אבומ ,א"יה האמה ןב ,יספלא קחצי ,ף"ירה .הנמז יפ־לע הכלהה לש 

השקמ שורושחא יכ ,ברה עימשמ ,דרוסבאה דמימ תא םיעטהל ידכו ,ב"יה האמה ןב 

עדומ ןמה יכו ,(1631־1553) שלדייא רזעילא לאומש 'ר ,א"שרמה הלעהש הישוק 
.(1641־1605) ז"יה האמה ןב ,ףיש ם"רהמה ,ףיש ןהכה בקעי ןב ריאמ 'ר לש וצוריתל 

ךא ,שרדימב לשמל יוצמ אוה .תידוהיה הבשחמה ךרדל רז וניא ךופהה םזינורכאנאה 

ידכ וב שי ןכ־ומכ .ילאוטסקטה רשקהב חקל דומילל ךרדכ אלא וטושפכ וספותל ןיא 

תויקוחל הפופכ הניאש ,תודהיה לש התויחצנו התויכשמה :תודהיב לע־ןויער ןייצל 

הדגנכ ץצוח ןילרב אצוי ,וז תלבוקמ הטישל ושרדיהב .יגולונורכה ןמזה לש תירוטסיהה 

העודיו תלבוקמ וז ךרדש ןוויכמ .ילארטילה המושייב תוחפל — סלקלו געלל התוא םשו 

ןמאנ .הבר תיריטאס המצוע הל הנקמ ןילרב לש ושומיש םצעש ירה ,בר יב רב לכל 

הכימנמה הפיקע ךרדב אלא ,לבוקמכ שדוקה־יבתיכל הפ סחייתמ וניא ןילרב ,ותטישל 

תא אלא ,רתסא תא וא ,רתסא תליגמ תא ריכזמ וניא אוה .יארקימה רוקמה תא תנלחמו 

רופס,, אלא ונינפל שדוקה ירפיסמ שדוקמ רפס דוע אל ."שורושחאו ןמה השעמ רופס,, 

.. .תידיאה תנוכתמב 'ךוב השעמ, ןיעמ — "השעמ 

הרוטקיראקההרוטקיראקה 

רחוב וז הטישב .ןילרב לואש לש הריטאסה יכרדמ תחא הניה הרוטקיראקה 
לכ יפ־לע תמזגומ תודקמתה ךות ותוא גיצמ ,םייוסמ אשונ לש דחא טביה ןקיריטאסה 

 .op. cit., pp. 112-116. ,47) גרבנייפ לש ורפיסב ךכ לע האר)
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וט ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [1ט] 

ךוניחה לש םייוסמ טביה רחוב ןילרב 48.ותרוצ תוויע לע שגד תמישו תלבוקמ הדימ 

לכל רבעמ ותוא סרסמו תוועמ והירהו ,רקיעו ללכ בושח וניאש טביה הקוודו ,ידוהיה 

דיה, תטיש יפ־לע 'ינפוגה, ךוניחה לש ותוליעי תא ראתל דמלמל חינמ רבחמה .רועיש 

םידמלמה הכיא ינודא הארי ול" :ןמקלדכ ,(טסקטב םיעיפומ םניאש םיחנומ) 'הקזחה 

וא ,ןש וא ןיע והוכי יכ ושוחי אל ,עוצפו הכה םיכמ ,וניתנידמב םירענה תא םיכמ 

תושיגנהו תוידדה יכ ,םידימלתב ירפ ושעי הלאכ תושקה תואכההו ,ושאר רעש וטרמי 

השוחנכ השק וחצמ םאו ,חומינ אוה ןבא םאו רענה בל םיככרמ םיעצפהו תוכמהו 

.[אע ו] "עלס ץצופי שיטפכ ץצופתמ 

תוליעומ רתויהו תוחיכש רתויה תועפותה תחאכ ןאכ תלבקתמ תיגוגדפ תומילא 

תאכה לש תיגוגדפה הילאירה תא רוציל ידכ םיטרפ יטרפב תגצומ איה .ידוהיה ךוניחב 

ךוניחה תוירואיתב ףאו ,תירברבכ תיחדנ יהירה תמדקתמ הרבח לכבש ,םידליה 

יריטאסה דצה 49.לוכו לוכמ התחדנ איה ,םזיניפורתנאליפה וא ,יצולאטספ לש ןמזה־תונב 

וליאכ דמלמה .ןילרב לש וכרדב אשונה תשגהבש דודיחה חוכמ םצעתמ רעתכ ןונשה 

לבא ,םידמול אל םה דומלל — רפסה־תיבב דומיל תונש הנומש וא עבש רחאל :רמוא 

ויתונעט לע דודיחה ךרדב הנוע 'ינפוגה ךוניחה, אשונ .. .רתוהו יד םילבקמ םה תוכמ 

לאוש אוה,, .םייקה ידוהיה ךוניחבש תלעותה רסוח רבדב תמאו םולש ירבדב לזיו לש 
וא ג"י םתונשמ רובע דע רפסה תיבב םימיה םהל וכרא רשא םירענה םתוא לע ונתוא 

לבהל בר ןמז ואיצוהש הלאה םירענה וליעוה המו ,םדומלב הפי ןמס ואר אלו ,הנש ד"י 

םירענה יכ ,עדי אל [לזיו] אוהו ותאזה הבישיה לע םהל התיה רכש המו ,קירלו 
הלדג תאז לכ םע ,תחא הלמ וגישה אל וליפא רפסה תיבב םינש 'ח וא 'ז םיבשויה 

והוכי רשא תורעגהו תוכמה ןמ לרעה ובבל ענכנ זא וא יכ ,רקח ןיא דע םתלעות 

.[אע ו] ".. .וירומ 

(wit) תונינש 

שמתשמ וז ךרדב .סלקלו געלל ויבירי תא םישל ידכ הנינשל שרדנ ןקיריטאסה 

רמאנהו תינומראה־יתלב העפות לע ססבתמה — דח — 'ןונש,ו ףירח דגיהב ןקיריטאסה 

,ליעל הרכזוהש ,םידליה תאכה לש תיגוגדפה הטישה 5".תוימגתיפב וא עיתפמ ןפואב 

,חבושמ [הז ירה] ז"ה תוכהל הברמה דמלמ לכ„ :ןקיריטאסה לש ויצחל הרטמ תשמשמ 

.ידוהיה ךוניחה לש ותוהמ לע ותמסיס תא 'דמלמ,ה עימשמ ,[בע ו] "דאמ הברה ורכשו 

הז ירה םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכ„ :הדגהב הרמיאה לע ססובמ ןונשה םזירופאה 

'הליעומ, תיגוגדפ הטישל המושייו רתאילע חדבמ העודיה הרמיאה תוויע ."חבושמ 

תופירח הב שיש המאתהה־יא תא תרצוי םידלי תאקלה לש ידוהיה ךוניחה תרגסימב 

רענה עדי םרט,, — ךר ליגב רבכ ךוניחה תישאר תא דמלמה ראתמ המוד חסונב .תודחו 

Charles A. Allen (ed.), Satire Theory ,ןלא לש ורפיסב Meyer H. Abrams לש ותרדגה האר (48) 
 38 .and Practice, p. גרבנייפ לש ורפיסב האר ןכו, op..op. cit., pp. 116-11g.

יגוגדפה םזיניפורתנאליפה" ,ןומיס .א .ע לש ורמאמ האר ,םזיניפורתנאליפה חורב םידליה תשנעה לע (49) 

ורמאממ איבמה ,ז"עק ימע ,(ג"ישת ,קרוי־וינ) ירבע קלח ,ןלפק םחנמ יכדרמ דובכל לבויה רפס ,"ידוהיה רוביחהו 

עיפשה אלש יצולאטספ לש ורפיס לע ,ג''עק ימע ןומיס לש ורמאמב האר .ו''נ ימע ,'י ךרכ ,ףסאחהב וראק דוד לש 
.לזיו לע 

האר םגתיפה לעו Satire Theory and Practice, p. 45. רפסב סמרבא לש ותרדגה ןייע הנינשה לע (50) 

.Satire, pp. 150-163• טראגוה לש ורפיסב ןכו ,op. cit., pp. !33־י43 גרבנייפ לש ורפיסב 
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[זט] יאלפ השמ זט 

.[אע ד] "רפסה תיבל והואיבי ,ימאו יבא אורק עדי רשא טעמכ בוטב רוחבו ערב סואמ 

.[םש] "ולכי אל םהו םימיה ולכי,, :דמלמה רמוא דמלנה רמוחה יוביר לע 
הייוצמה העודי המכוח־תרמיא לע ססובמ אוה רשאכ רתוי ליעי תונינשב שומישה 

תא הפי םישמשמ ובש תורודה'תמכוחו םגתיפבש תויזוכירה .םישדוקמה תורוקמב 

דגיה .[אע ז] "תונימה יכרד תישאר אוה קודקד דומל,, :ןוגכ .שדחה רשקהב ןקיריטאסה 

ידי'לע הבחרהב וטטוצש /"ה תארי המכח תישאר"כ םיקוספ םתוא לע יונב הז 
אשונ .("המכח"=) הלכשהה לש התובישח רבדב םהינועיט תא חיכוהל ידכ םיליכשמה 

רמאנ דמלמה יפב ןאכ ורוכזיא .םידרחה תא דירטהו םיליכשמה תא קיסעה קודקידה 

בצמ רצונ ךכו .ןיבמ וניא ומצע דמלמה רשא תא ןיבמה ,ליכשמה ארוקל הצירקב 

םתועמשמ רשא םירבד רמוא דמלמהש הינוריאה ןמ ןוזינה םיילפכ לפכ ליעי יריטאס 

תישאר קודקידב האור דמלמה .ארוקל ןיטולחל תנבומ איה דועב ויניעמ תמלענ האילמה 

יכרע לש לזרב'ןאצ'יסכינמ תויהל קודקידה תארוה הכפה םיליכשמה יבגל וליאו ,תאטח 
.הלכשהה 

רומוה 

שמתשמ ןילרב .ןקיריטאסה תושרל דמועה רתויב ןותמ שומיש ילכ וניה 5'רומוה 

לש הכורא הרוש רחאל רקיעב (comic relief) תימוק הלקה םשל םיתיעל רומוהב 

ןיעמ הווהמו רצונש חתמה רורחישב עייסמ רומוהה .תורחא הריטאס תוטיש 

תארקל וניכמו רתוי עוגר בצמל ארוקה תא רפסמה ריבעמ וז ךרדב .סקמיילק־יטנא 

לש עגיימו ךורא גולונומ ףוסב :המגודל .אובל הדיתעה תיריטאסה הפקתימה ךשמה 

דוע ונרק תא דירוהל לזיו רמוא ותעד יפלש ,ידוהיה ךוניחה לש דוריה ובצמ לע דמלמה 

םינועבגל הריחבה עשוהי ןתנש" :האבה םויסה־תרוש ובו דודיח ויפב רבחמה םש ,רתוי 

םושמ רתוי ףירח רומוהה ,[בע ו] "ןושארב ורחבו םידמלמ תויהל וא םיצע בוטחל םא 

רשא תא ןיבמ וניאו םירבד תועמשמ ףוסל דרוי וניא דמלמהש ךכב הנומטה הינוריאה 

םדמעמ לע קוחצ ררועל ידכ ויפב םשוהו דבלב ילוש אוה םירבדה רשק !רמוא אוה 

יבאושו םיצע יבטוח תויהל ורכיב םינועביגכ םיתוחנ םירכונ וליפאש ,םירומה לש ךומנה 

תאכה רבדב המוד 'יגוגדפ, רשקהב םג הארנ רומוה ...םידמלמ תויהל אלש דבלבו םימ 

הקדצ תתל םידמול םידליהש ןוויכמ ,תקדצומ איה ,דמלמה ,ידוהיה ךנחמה תעדלש ,םידלי 

קר אל איה םידליה תאכה :וז ףא וז אלו .[םש] (םתוכהלמ וענמיש םירומל דחוש ןתמ) 

ירהש ,רכש לבקל םה םיאשר התועצמאב .םידמלמה תלעותל םג אלא םידליה 'תלעות,ל 

אוה דומילה ךכו .[םש] "וב ךותחל םודרק םושמ ,רכש לבקל רוסא דבל דומלה לע" 

תויריטאסה תוטישה לולכימ ...רכש לבקל תנמ לע — האכהה וליאו םיימש םשל 

הריטאסה תנוכתמב ,תקהבומ הריטאס איה ןוכנ'לא הריציה יכ ,דיעמ ליעל ונודינש 

תרוקיבה דעיב וא ,תויתורפיסה תורוצב ,ןוטב ,הקינכטב ןיב ,ןמזה'תב תיאפוריאה 

הריטאס ןכא םא וננויד תישארב התלעוהש ,הלאשה .יתורפיסה'יתונמואה המוליגכ 

תדחוימ ןילרב לואש לש תיריטאסה תונמוימה ךא .התבושת תא אופיא הלביק ,ונינפל 

.ןלהל חכווינש יפכ ,היכרד ןווגימב 

(־46• ,סמרבא לש ותרדגה ןייעו (op. cit., pp. 4551. גרבנייפ לצא האר הריטאסהו רומוהה ןיבש הקיזה לע 

 .p. 4 ורפיסב
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זי ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [זי] 

הריטאסכ תירויצ הפש .ד 

ןושלב שומישה תועצמאב תומצעתמ ןילרב לואש לש הריטאסה תוקינכט 
תירבעה תורפיסב תיב־ןב אוה ,הינמכימו תירבעה ןושלה ןמוא אוה ןילרב .תיביטארוגיפ 

לע הלעתמ אוה יתורפיסה ומוכחיתבו תינושלה ותושיגרב .היליבש ול ןיריהנו היתורודל 

לע קבאנ אוה ,םירחאה הלכשהה ירפוסב .ותפוקתב םיעודיה םיירבעה םירפוסה ןמ הברה 

איהש ,הריטאסה .םיינרדומה ויכרצל הפשה תא בצעל ונוצר לעו ירבעה יוטיבה 

תונבומה היתולבגימ ףא לע .ויתונורשיכ תא לצנל ירבעה ןמואל תרשפאמ ,םינפ־תבר 

םוכחית לע ןילרב לואש לש ושומיש דיעמ ,תנלחתמו תשדחתמה ןושלה לש 
ןורשיכמו םינושה היפנעל תורודה תורפיסב האילמ הטילשמ עבונה יתורפיס־ינושל 

,רעצמ .יטנאוויליר רשקהב ושומישל םדימעהלו םימולב תורצוא הנממ תולדל רצויה 

תיתונמוא הריצי ירביד ונידיב ןיאשו ,רשוי בתכ הריטאסל תלבגומ תינוידיבה ותריציש 

ותומ םדוק םדימשהל הוויצ רשאו ,ןילרב לואש לש ויזנג רצואב ויה יילואש ,םירחא 

52.ןודנולב 

ךותמ תואמגוד המכב ןייענו ןילרב לש םיירוטירה ויעצמאמ המכב ןודנ ןלהל 

תוינוריאה ויתוטיש תא םדקל ידכ תךרופאטימו םייומידב שמתשמ ןילרב לואש .הריטאסה 

,תיכוניחה ותלועפ לעו ומצע לע רפסמ דמלמה :הרופאטימב שומישה תמגדהל .הריטאסב 

.[אע ג] "םידמלמה דחאכ דומלתה ןייו רשבה ריס לע יתבשי ידועמ,, :ןמקלדכ 
תא םש אוה ןילרב לש וכרדכו — דמלמה לש הרוטקיראק טטרשל ודעונ תורופאטימה 

ובחור תא תנייצמה תיתרוסמ הרופאטימ הניה "דומלתה םי„ .ומצע דמלמה יפב םירבדה 

הז יוטיב יכ םא ."דומלתה ןיי"ל יוטיבה תוועמ ןאכ וליאו .ודומילו דומלתה לש וקמועו 

ותועמשמל רשקהה תא לעתמ — "רשבה ריס,, — וליבקמ ,יבויח ןפואב לבקתהל יושע 

:םירצמב רשבה ריסל דמלמה לש ודומלת הוושומ ךכו .תיטסינודהה ,תנלוחמה ,הכומנה 

תונרמוחה .[ג:ז"ט תומש] "רשבה ריס לע ונתבשב םירצמ ץראב 'ה דיב ונתומ ןתי ימ„ 
תא ריכזהל םג ךכב שי ילואו .דמלמה לש םיינחורה וינייעמ תא םינייפאמ םזינודההו 

,חפונמ :תילולימה ותועמשמב לבקתהל יושע חופנה ריסה .גי:א והימרימ "חופנה ריס"ה 
53.ינרמוח :ונייהד ;אלמ 

חצ ןושלב רבדל ונחנא עדנ ןיאמו" :הכודכניסב שמתשמ אוה םכחותמ ןפואב 

ותנווכ .[בע ו] "ונמא ידשמ וב ונלגרוה רשא ןושלב ונתא ונתפש הנה לבא ,יזנכשאב 

היה אול .םא ידש — םאל ףילחתב שמתשמ אוה הז םוקמב לבא ,"ונמא ןושל,, רמול 

'הפש, ןיב היצאיצוסאה םלוא .תלבקתמ הרופאטימה ;אחינ ,ונמאמ ונקניש ןושל :רמוא 

הרופאטימה תא אלו שממ תיזיפה הקיניה תא השיגדמ םאה ידשו ןושל ,'ונתפש,ו 

רקבלו ,שידיאה ,דמלמה לש םאה ןושל תא געלל םישל ןילרב לש ותנווכ .הב הרומאה 

.תינמרגב ,הנידמה ןושלב המועזה םהיתועידי תדימ תא 

האופרה תמכוחב תועידי ול שיש רהייתמ דמלמה .הימינוטימב שומיש השוע ןילרב 

היסנכבו 'יוגה ירפסב תאזה המכחה,, דמל אל יכ ,םיעטמ אוה ךא ,הרותה הריתהש 

ידרחה דמלמה לש תוילטנמה תא ףקשמ הייסנככ הטיסרבינואה יוניכ .[אע ח] "םהלש 

ינב יצירפ,, תא שמשמ אוה וליאכ ,תורצנב רושקכ יללכה ינוליחה ךוניחה תא ותסיפתו 

.14(ץ"רת)14 ,לארשי תזונחל הפוצה /'םינשי יבתכ,, ,ץיוורוה שיא יולה יבצ האר (52) 

תירבעה הריטאסה,, ,רדנלדירפ לע ותרוקיבב /דומלתה ןיי, יוטיבה ןיינעל ןוליג לש ויתורעה האר דועו (53) 

.230 ימע ,"רקחמ לש הימוטנא — הינמרגב הלכשהה תפוקתב 
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[חי] יאלפ השמ חי 

תידרחה הסיפתה תא הנמאנ םיאטבמה ,הלא םירבד .תד תרמהל בורקו "ונימע 

.ויבירי לע תרוקיבה טבש תפלצהב ןקיריטאסה תא םישמשמ ,תמצמוצמה 

תא תרשמ — וביאב טפשימ עוטיק — (aposiopesis) סיספויסופאב שומישה 
רפסמה לש ותפקשה תא ריתומו ,תויפיצהו חתמה תא הנוב ,יטמארד ךרוצל ןקיריטאסה 

הלאכ םא.. :לזיו לש ואטח לע ותוא לאושו דמלמה לא הנופ רפסמה .תדמועו הייולת 

וירפסו ,שאב וילע ףרשי ותיב ,עישוהל ילב וילע םחרל ןיא יאדוו ,עישרהל הברה 

,קוספ עצמאב הקסיפ .[בע ג] "...ולאכ הלאה םירבדב שיחכמה יכ ,רועב םיכירצ 

רמול הצור וניאש המ רמול אל תיתורפס ךרד ןה ,וילאמ ןבומ וליאכ ךשמהה תעיטקו 

,(ואטח המו לזיווב עריא המ ,הרואכל ,עדוי וניא ןיידע רפסמה הז םדקומ בלשב ירהש) 

ןיא וליאכו ,וילאמ ןבומ אוה — רמאנ וניאש — ךשמהה וליאכ חתפ ריאשהל תאז םעו 

ששחמ םר לוקב רמול אלש בטומ — !ריכזהלמ סה :רמא וליאכ .ותוא רמול וליפא ךרוצ 

.'ערה ןיע,ו תעמוש ןזוא 

תרוצ — (apostrophe) ףורטסופאה איה ןילרב הל שרדנש תרחא תירוטיר ךרד 
רשוי בתכ לש םינורחאה םיקרפה תשולש .חכונ וניה וליאכש חכונ וניאש ימ לא היינפ 

ןיבו וניב הבריק תשוחת רפסמה רצוי וז ךרדב .םש ויה וליאכ םעה יגיהנמ לא םינפומ 

רסמה .[בע גי] הייעבה תא רותפל ףוחדה ךרוצה תא שיגדמ םג אוה תאזבו תוגיהנמה 

רוציל רבחמל םיעייסמה ,תירוביצ העדוה לש הטעמו תינוציח תרגסימ לבקמ יריטאסה 

.םנומא תא שוכרל ףא יילואו ,רשק םמיע רושקלו םיארוקה ברקב תונימא 

דחא איה ,(anti-climax) סקמיילק־יטנאב שומיש וא ,(bathos) סותאבה תטיש 

ךות ,רתויב הכומנה ותגרדל ןוידה תכמנה םשל ןקיריטאסה לש ותושרל םידמועה םילכה 

תוסחייתהה ןיבש דוגינה .םלוע לש ומורב דמוע היה וליאכ אשונל תינוריא תוסחייתה 

הל תפסותימ סותאבה תרגסימבש ,המאתהה־יא תא תורצוי תוכומנה תואמגודהו המרה 

לאוש ךכו .התרבחמ תכחוגמ תחא לכש ,דרוי תובישח רדסב תואמגוד לש תרשרש 

."םירשיהו םיבוטה םיגהנמב הלילח טעב םאה,, :לזיו לש רעושמה ואטח לע רפסמה 
אוה .תועדה לכל תודהיה לש הפוג יפוגמ םניאש םיגהנימ לש הכורא המישר הנומ אוהו 

,תרוסמב לבוקמה — "םירופכ םוי ברעב תורפכה בובס"כ ותלעמב תוחפ גהנימב חתופ 

םניא אמלע הילוכד אבילאש ,תולפת תונומאו תוטש־יגהנימ לש הכורא הרושל רבועו 

שארב שבכ שאר תליכא ,םירופב ןמה תאכה ריכזמ אונ רתיה ןיב .תודהיב םיבושח 

רוסיא וא ,ףוגב הסוכמ םוקמב העיגנ רחאל די חוניק ,הליחת ןימי לענ תליענ ,הנשה 

תויוליעפ רוכזיא .[בע ג] הובג םוקממ קור תלטהו 54,תבשב םיברה תושרב הנתשה 

חילצמ וז ךרדב .הריטאסב לבוקמ סיסכט אוה העניצב תושענה תוינויח תוינפוג 

.געלו הנינשל םמשלו תודהיב ושפש םילפתה םיגהנימה יוביר לע עיבצהל ןקיריטאסה 

,הרטמה תא ךימנהלו ובירי תא ליפשהל איה ןקיריטאסה לש תרהצומה ותנווכש ןוויכמ 

.תובורק םיתיעל הל שרדנ ןילרבו ,רתויב הליעי וז הטישש ירה 

.ונינפלש הריטאסב ול שרדנ ףאו (literalism) סזילאוטילב שומישל עדומ ןילרב 
ןפואב תיניינע הכמסה ידי־לע התוא ךימנמו תממורמ הרופאטימ לטונ הז ינושל שומיש 

."ןאצה יינעו ילד,, :םעה ןומה תא הנכמ רפסמה .וטושפכ ספתנ ירופאטימה דגיההש 

(ז:אי) "ןאצה יינע ןכל הגרהה ןאצ תא העראו,, :הירכז לע ססובמ 'ןאצה יינע, יוניכה 

םימ תלטה רוסיאו ,ךפיהלו םיברה תושרל דיחיה תושרמ תבשב לוטליט רבדב ארמגב היגוסל שרדנ אוה (54) 

.בע חצ ,ןיבוריט ,תושרל תושרמ 
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טי ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [טי] 

ףיסומ ןילרב לואש .(אי:אי) "יתא םירמשה ןאצה יינע ןכ ועדיו...,, 
ריזחמ ךכבו ("ןאצה יינעו ילד") /ילד, ,תמדקומ תוכימס 'יינע, תראתמה־תוכימסל 
אופיא תרזחומ תיכנתה הרופאטימה .הרוקמל 'יינע, לש תילארטילה תועמשמה תא רפסמה 

.הטושפ ידיל 

,רדעכ ,ןאצכ ידוהיה ןומהה תנומת תא רייצמ םזילארטילב שומישה לש לוכה ךס 

,'ןאצ, הרופאטימה יכ ,ןייוצי .שרדימב וא ך''נתב הייוצמה תיבויחה תועמשמה אללו 

ןאצ, יתרוסמה יוטיבב שומיש ךות סרטנוקה לש ופוסב תזרחנ לארשי םעב הרומאכ 

הקינכט .רפסה לש וכרואל הרופאטימה תא רפוסה דכלמ ךכו ,[בע וט] 'םישודק 

ןושל — םילמ יקחשימב שומישה איה דחוימב ןילרב לואש ןמוימ הבש תרחא תמכחותמ 

:דמלמה רמוא ,ליעל רכזנכ ,האקלהה ךרדב םידליה ךוניח םע רשקהב .ןושל לע לפונ 

ססובמה ,'תוברעב בכור, לאה יוניכב .[בע ו] ''תוברע בכור ינפל תוכזל בשחנ הז םגו,, 

דמלמה יפב ומישב .תויועמשמו םילמב קחשמו ,ןושל ול דמוח רפסמה ,ה:חס םילהת לע 

תא ןיבמה ארוקל הצירק ךותמ תוברעה טוביח גהנימ לע זמור והירה הזה יוניכה תא 

גהונ הבר אנעשוהב הברעה טוביח ירהש .ומצעב ןיבמ וניא ךא רמוא דמלמה רשא 

אוה ...'הברע,ב לשומה אוה לאה ךכו ...הלוכ הנשה לכ ידוהיה ךוניחה תרגסימב 

לע םדי תא םימירמה םירומל די ןתונו ,הזה םדקתמה ינפוגה ךוניחה לש גוגדפ־ןמטא 

.הייוטנ עורזבו הקזח דיב ,םהידימלת 

איה ןילרב לש ושומישל תודמועה רתויב תוניינעמה תוינושלה תוטישה תחא 
םיכרע לש השוחת תריציב עייסמ תחא הפיפכב וכופיהו רבד דגיה .ןורומיסקואה 

ברה רמוא הכו .בצעל שקבמ אוה התואש תידוהיה הילאירה ךותב םילבלובמו םיכסכוסמ 

טלקנ ןורומיסקואה .[בע ט] ''וניתורישע איה תאז הנה םילדו םיינע היהנ םאו,, :ומע לע 

םקרימב תוידוגינ לש עקשימ ריתומ אוה תאז םע ךא ,ובש ןיינעמה דוגינה ללגב לקנב 

.תידוהיה תואיצמבש יטננאמיאה ןויגהה־רסוח תא ףקשמכ הריציה 

.תודהיב יוצמה ימויק־ומכה טסארטנוקה תא אוה ףא ףקשמה 55,סקודאראפה ול המוד 

לארשי ילודג תא הרואכל רקבמו תודהיב םירפסה יוביר לש אשונה תא הלעמ ברה 

ןעוט ,''חילצה אל םדיב םצפח ךא„ .הכלהלו דומלתל םירפס ירוציק םסרפל ושקיבש 

אצי ךכו ,םירוציקה לע םירואיב וריבכהו םיבוטו םילודג םהירחא ואבש ןוויכמ ברה 

תרוקיבה תא ונא םיעמוש ברה ירבידל דעבמ .[אע י] 'םדספה,ב םינושארה לש 'םרכש, 

ןיבמ וניא ברהש אלא .. .הברה םירפס תושע בוט אל :תלהוק לש ונונגיסב רבחמה לש 

אוהו :תודהיה תבשחמב דוסי־סופד לע תחתמנ תרוקיבה .רמוא אוה רשא תא ורושאל 

תוברב תבחרתמו תכלוה איהו תודהיה תורוקמבש רצה הסיסב לע תדמוע ןוידה תדימריפ 

םירבסהב םצפח ולטיבו םינורחא ואב ,רצקל ושקיב םינושארהש לככ ,ךכו .תורודה 

תשגרה תא אטבמ סקודאראפב שומישה ...תויצמתלו םירוציקל םיכורא םירואיבו 

הלעמלו ,ותביבסב אצומ אוהש ןויגהה רסוח רבדב ותדמע תא ןכו רפסמה לש ןולדיחה 

.תודהיב 'וכופיהו רבד, תשוחת תא :תאזמ 

שדוקמה יוטיבה ןוליח .ה 

.תיאפוריאה הריטאסב ידמל תוחיכש תיביטארוגיפה ןושלה תוטישו ולא הריטאס יכרד 

תרגסימב תוירוקמו תומכחותמ לש הבר הדימב תנייטצמ ןילרב לש ותביתכ םא םג 

 .op. cit., pp. 139-142 ,55) גרבנייפ לש ורפיסב ךכ לע האר)
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[כ] יאלפ השמ כ 

ןפואב וסחייל רשפאש דוחיי וא שודיח דצ ולא תוטישב ןיא ,זאד תירבעה תורפיסה 

וז הריציל ידוחיי וניהש טביה רשוי בתכ גיצמ תאז תמועל .ןילרב לואשל יביסולקסקא 

תורפיסה הדדומתה המיעש תידוסי תינושל הייעבב רושק הז טביה .ותוהמב ירבע אוהשו 

םלועה רואיתל שדוקה ןושלב שומישה ןמ תעבונה הייעב ,ללכב השדחה תירבעה 

,תינרדומה תירבעה הריציב דחוימב הפירחמ וז הייעב .ןמזה־ןב םדאהו זאד ינרדומה 

תירבעה הפשה ןיב ןווכמב אלש הינומראהסידו םייתועמשמ םירעפ לש םתורצוויה תמחמ 

המאתה רסוחמ האצותכ .ךומנהו ליגרה ,ימוימויה ןכותהו ,תיצילמהו הבגשנה ,הממורמה 

.תונימא רסוחל םג םיאיבמה םיחלצומ יתלבו םיקייודמ יתלב םידגיה םירמאנ הז יסיסב 

שדוקה ןושלמ תחתפתמה תירבעה לש התשלוח םצעו ,תאזה הייעבה ,ינוריא ןפואב 

תא ירבעה ןקיריטאסה ינפל וגיצה ,םיליגרה םייתורפיסה םירנא'זה לכב לוח לש ןושלל 

לש ותכמנה םצע ךכו .המצוע־בר יריטאס ילכ ותושרל ודימעהו ,שקבתמה ןורתיפה 

תודוסימ דחאכ ןילרב לואש ידיב ץמוא ימוימוי שומישל ומושייו שדוקמה טוידיאה 
.תיריטאסה ותביתכ 

תליחתב תירבעה הריטאסה תורפיסב הפשה ןוליח לש הז ךילהתב לחה ןילרב לואש 

םהיתובקיעבו ,ט"יה האמב רטרא קחציו לרפ ףסוי וירחא וכישמהו ,תירבעה הלכשהה 

ןמ טוטיצב הז שומיש םיאצומ ונאו שי ןילרב לש ותביתכב .םירפס רכומ ילדנמ 
לבקמ וא ,תוועתמ ,ותרוצ הנשמ טוטיצה .םייכלהה וא םיידומלתה ,םייכנתה תורוקמה 

,תרחא תועמשמ ול סחיימו לבוקמה ונבוממ וא ורשקהמ ואיצומה ,הנוש םיניינע־רשקה 

הפשה ןוליח לש אצוי לעופ וניצמ רטרא לש ותביתכב .רכומה רוקמב הייוצמ הניאש 

לומרינל ףא םיתיעלו ןוליחל הפשה העיגה ילדנמ לש ושומישב וליאו .הלוליח אוהו 

ןיטולחל שדח וניא יכנתה רוקמב הז ןיעמ שומישש ,ריעהל שי .שדוקמה טוידיאה 
,הזורפבו הרישב םייניבה־ימי תורפיסב לבוקמ יכנתה ץובישה ירהש .תורודה תורפיסב 

םוקמב וליאו .יטויפ ךרוצל רשקהה תא רישעהל הסנמו רוקמה לע ךמסנה ינושל זמראכ 

קוספ הניאש הנווכ לע דיעמ רשקההש וא ,רוקמה ןמ הנושה זמראב קוספה טטוצ ןכאש 

תא עשעשלו רדבל ידכ ,תיטויפ וא ,תיטסירומוה הרטמל יונישה השענ ,וטושפכו וטשפכ 

תויצובישה תועפותה ףאש ,המודמכ 56.בתוכה לש ותופירחו ותונמוימ תא גיצהלו ארוקה 

תרוקיב וא תיתרבח תרוקיב ןתרטמש ,ימורה לאונמעו יזירחלא הדוהי לש םהיתוריציב 

רפוס וליאו .שדוקה־יבתיכב לזלזל וא ,הפשה תא ןלחל תואב וניא ,שונא־תונוכת 

רקיעב דודיחו רודיב תרטמל אל — ארקימה ןמ םיצובישל שרדנ ינרדומה הלכשהה 

אחרוא בגא יכ ,חינהל שי .הצאנ ירבידכ ףאו תבקונ תיתרוקיב הריטאס ךרוצל אלא — 

םימרוג םיעיפשמ ובש בכרומ ךילהתב ותשודקמו ותוכמסמ שדוקמה טסקטה הארנכ דבאמ 

.הלא לע הלא ידדהא ידהב םיינושלו םייתרבח 

המודמה ינונגיסה יוקיחה לש תילותיהה הטישה ןמ הנוש וז הטיש יכ ,שיגדהל בושח 
תיאפוריאה תורפיסב mock-heroic^ תועודיה תוידוראפב הגוהנה עותעית תרטמל 

,הלא תוידוראפב .(סנאסינירבו םייניבה־ימיב תיאפוריאה תורפיסל דוגינב) 5לתינרדומה 

אוהש אלא ,ןיעל דיימ הארנ אוהש דבלב הז אל ידוראפה ןונגיסה לש יתוכאלמה טביהה 

,תמאד אבילא .ריבס־יתלבו ינולמג רתא־לע תואריהל ןווכמ־תנווכב ,ללכ ךרדב ,ןווכמ 

וניאש עודי ןונגיס הקחמ אוה יכ ,המ ןמז רחאל וא ,דיימ עדיי ארוקהש הצור רפוסה 

ורפיסב ימורה לאונמע לש קשח־רישו יזירחלאמ תואמגודו דודיחו לותיה ךרדב ץובישה לע ןוידה הארו (56) 

.ד4'73 ימע ,(1976 ,םילשורי) לוחה תרישב תרוסמו שודיח ,םיגפ ןד לש 

.107-103 ימע ,טאייה לש ורפיסב ןכו ,79 ימע ,The Compass of Irony ןייע הז ידוראפ !ונגימ לע (57) 
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אכ ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [אכ] 

םא םגו ,הבגשנ ונושלו יניצר ונומיסש /אנימא אווה,ב רמייתמ אוה םא םג .םיאתמ 

דצה תא דיימ ףקשמ ךומנ אשונל םושייה — והשלכ יונישב תורוקמה ןמ טטצמ אוה 

,זא םיגוהנ ויהש ןונגיסבו ןושלב שמתשמ ינרדומה ירבעה ןקיריטאסה וליאו .ידוראפה 

יליטבוס רתוי אוה ירבעה רפוסה .דיימ רכינ 1עא ,ידוראפה ,יתוכאלמה ןונגיסה ,ןכ־לעו 

תא לבקמ ארוקהש רחאלו .הקזח רתוי איה הריטאסה לש העפשההו ,ותשיגב אופיא 

ףיסוהל שי .רתוי דוע םצעתמ רסמהש ירה ,הריטאסכ החנעפמו הריציה לש ןפוצה 

תורפיסל ידעליב וניא ,עודיכ ,יריטאס ךרוצל שדוקה־יבתיכמ טוטיצב שומישש ,רמולו 

58.תיאפוריאה תורפיסב םייק אוהו ,תירבעה 

רסמה תא םיצעהל ידכ שדוקה־יבתיכ לש הטירותואב רבחמה רזענ תיליטבוס ךרדב 

,הידוראפב הייוצמ הניא שדוקה־יבתיכמ תורישי תוטטיצב שומישל וז תדחוימ ךרד .ולש 

תא המיעטמ יהירה ךכבו ,הטטיצה לש יוקיחה דצ תא השיגדמ הידוראפהש ןוויכ 

איה וליאכ הליחתב תויניצר םינפ הדימעמ איה םא םג .הב ךורכה יתונמואה קחשימה 

יתוכמסה טביהה תא תלטבמ יהירה התרטמו העביט םצעמש הפוס ,רוקמה לע תכמסנ 

השדחה תירבעה תורפיסב תירבעה ךרדה וליאו .םישדוקמ םיטסקטב שומיש לש 

תורפיסה תובקיעב ןכו תובושתהו תולאשה תורפיס לש תינברה תרוסמה יפ־לע תנגרואמ 

,ןכא .םישדוקמה םיטסקטה לע תוניצרב תכמסנה ,תידוהיה היגולואיתהו תיפוסוליפה 

.tongue-in-cheek ,תוחדבתה תנווכ ךותמ בותכ טסקטה יכ ,דיימ ןיחבהל רשפא־יא 

.םיליגר יוטיב יעצמאכ םילבוקמ ויה יכנתה ץובישהו תבגשנהו המרה ןושלה ,רומאכ 

,ךכב הכורכה הקינכטה לע דומעי םרטב ארוקה ידי־לע יריטאסה רסמה 'עלבנ, וז ךרדב 

וניה ארוקה םא ךא .םיירבעה תורוקמב תואטבתה לש הז ןפואב ליגר אוהש םושמ 

תודוסיה תא סופתי זא יכ — תומוד תועד לעב ףא ילואו — רבחמה לש ותמרב םכחותמ 

האנהו רבחמה לש ותונמוימ תכרעה ךותמ הריציב אורקל ךישמיו ,דיימ םייריטאסה 
.הריטאסה לש המוכחית תדיממ 

יינע" לאכ ,ליעל וניארש יפכ ,לזיו לע ןנולתמה ןומהל ןילרב לואש סחייתמ ךכו 

הלאה םירבדכ" :לזיו לע םעה ןומה לש הנולתה ירביד תא ףסוא אוה יכ ,רפסמו ,"ןאצה 

תע תונובכהו תולובכה ןאצה יינעו ילד ירבדמ ,הנה תחאו הנה תחא יתטקלו יתפסא 

םהבש ,בי:'י םיקרפ הירכז לע ,רומאכ ,ססובמ 'ןאצה יינע, ינושלה יוטיבה .''הנמחי 

ךשמהב .(זט:י ,"ומע ןאצכ,,) לארשי םעל סחיב 'ןאצ, הרופאטימל איבנה שרדנ 
םעה לש ודמעמו ובצמ רבדב ,(ז ,ד:י) "הגרהה ןאצ"ל הרופאטימה תא איבנה םיצעמ 

ןכל הגרהה ןאצ תא העראו" :'ןאצה יינע,ל הרופאטימה תא הנשמ אוה העושתה תארקלו 

ןאצה יינע ןכ ועדיו ...(ז:אי) ןאצה תא העראו ...תולקמ ינש יל חקאו ןאצה יינע 
.(אי:אי) "יתא םירמשה 

ותועמשמ תא הנשמ ןילרב .דבלב חטשה ינפ־לע תראשנ הירכז לע תוכמסיהה ךא 

ןוימיד דצ ריאשהל הצור ןיידע אוה יכ םא ,יכנתה קוספה לש ותנווכ תאו תירוקמה 

.לארשי םעל תיבויח הרופאטימ אוה הירכזב 'ןאצ, יוניכה .טסארטנוקה ךרוצל והשלכ 

תא לטונ ןילרב לואש וליאו .ןאצה העור היה וליאכ תוילמיסב גוהנל הווצמ איבנה 

,ליעל וניארש יפכ ,וכימנמו ,(הירכזב קר רמאנש) הזה ידוחייה יכנתה יוטיבה 

— לזיו לש וימטוש — עמש ולוק תאש ןומהה :ונייהד .הטושפה תילארטילה ותועמשמל 

הרטמב ירופאטימה יוטיבל תולקשימ שולש תפסוה ידי־לע תאז השוע אוה .רדע םניה 

.168 ימע ,טא"ה לש ורפיסב האר שדוקה־יבתיכמ תוועמ טוטיצב שומיש לע (58) 
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[בכ] יאלפ השמ בכ 

סחי ךותמ רמאנ 'ןאצה יינע, .הטושפה ,תילארטילה ותועמשמ ידכל וליפשהלו וכימנהל 

תראתמה־תוכימסל ףיסומ ןילרב לואש .'ןאצה יוונע, תועמשמב ,תושלחה ןאצל יבויח 

תועמשמה תא רפסמה לטבמ ךכבו ("ןאצה יינעו ילד,,) ,'ילד, ,תמדקומ תוכימס 'יינע, 

תרזחומ תיכנתה הרופאטימה .רוקמב 'םיינע, תילארטילה תועמשמה תא קזחמו 'םיוונע, 

התגרדל הרופאטימה תא ךימנהל ךישממ רפסמה :ןכ לע רתי .הטושפ ידיל אופיא 

תע תונובכהו תולובכה,, :ןאצה תא ראתמה יאווליטפשימ הז דגיהל ופיסוהב תילארטילה 

םשל תופוטעה ןאצה :ןאצ לש םיישממ םירואית ינש םיעיפומ הז טפשימב ."הנמחי 

עייסמה ,תומחייתהה יותיע ול ףסונו ,[לבכ = ןבכ] ב"ע 'ה תבש יפ־לע ,רמצה תרימש 

.וטשפל 'ןאצ, הרופאטימה תא ךימנהל 

תא הוושמ הירכז איבנה .לארשי םע יפלכ ןקיריטאסה דצמ ךופה םחי איה האצותה 

תרוסמ לכ רמשל ותייטנב ,ןאצ רדעל לארשי תא הוושמ ןילרב לואש :לארשיל ןאצה 

ןייפאל ידכ תומחייתהה בצמ תריחבבו ,(רמצה רומיש םשל תונובכהו תולובכה) איהש 

הטילש םהל היהתש אלב םיחכוותמה לש חוכיווה טהלו סומלופה םוחב יורשכ ןומהה תא 

הריטאסב ףנע ותואל לגר סינכה ךא ןילרב לואש הז ינושל דגיהב .םהיתושגר לע 

םדא־ינבםדא־ינב וא ™,םדא־ינבכ תוגהונה תומהבו תויח גיצהל ידכ תויח ירופיסל שרדנש 

הגוסכ חוור היהש לשמה ןמ םלעתהל םא — תירבעה הריטאסב .תויח רוע םיטועה 

שמתשמ ןילרב .שפנ לוגלגב וז ןיעמ הריטאסל קקדזהל רטרא דיתע — תיתורפיס 

תושדוקמה תויועמשמהו תורופאטימה לולכימבו שדוקה ןושל לש הינמכימב תושימגב 

יוניכב שומישב תמצעומ ןושלה ןוליח לש וז הקינכט .ויתורטמל התוא שלו ,התרוסמבש 

.[בע וט] ליעל יתנייצש יפכ ,הריטאסה לש הכשמהב רזוח ביטומכ 'ןאצ, 

.קודקידה דומילל דמלמה לש וסחייתהב ונא םיאצומ תיכנת הטטיצב המוד שומיש 

רשאכ הילע ונחספו ונגלד,, ,ולש־וכוניח לע דמלמה רפסמ ,"קודקד םוקמל ונעיגהבו,, 

תא ףקשל רבחמה אב ךכב .[בע ז] "םירצמ תא ופגנב לארשי יתב לע 'ה חספ 
ירביד תועצמאב ,תירבעה הפשב ןוכנה שומישהו קודקידה דומילל סחיב ולש־ותדמע 

ןיב תקולחמה עלסכ ,עודיכ ,דמע הז אשונ .לוכו לוכמ קודקידה דומיל תא לטבמה דמלמה 

ןאכמו ,התוא שיגדמו 'חספ, הלמל ספתנ דמלמהש ,בל םישנ .םידרחה ןיבו םיליכשמה 

'הש םשכ קודקידה דומיל לע וחספ םה :תיכנתה החיספה לאו קוספה לא היצאיצוסאה 

איה קוספה לא הקיזה ,דמלמה לש ותסיפת יפ־לע ...םירצמב לארשי ינב יתב לע חספ 

טפשימה תא בטיה קודבנ םא ךא .הפיגמ אוה קודקידה וליאכ ,הכופה תלובקיתב 

,עמשמ :םירצמב לרשי יתבל ןאכ הוושומ קודקידה יכ ,ןיחבנ יגולה הנבימה תניחבמ 

םירקימבכש ,איה הינוריאה .רמשיהל בייח — היגולאנאה יפ־לע — קודקידהש 

לש ותעד תא אטבמה רסמ ןפצומ ןוציחה ודגיהב יכ ,ורושאל ןיבמ דמלמה ןיא ,םירחא 

אטבל ידכ .. .ונוצר אלבו — 'ותעידי אלב, רפסמה לש ורפוש שמשמ אוה יכו ,רבחמה 

תרשפאמ יכנת קוספ טוטיצל וז ךרד .קודקידה דומיל יפלכ רפסמה לש יבויחה וסחי תא 

ותלוכי־יאו שדוקמה טסקטה לא דמלמה לש תיחטשיה ותשיג תא םג םיגדהל רבחמל 

.בטיה וניבהלו וקמועל רודחל 

הטטיצ האיבמ וז הטיש .ןייועה טוטיצה תטיש אוה שדוקה יבתיכמ טוטיצל המוד ןפוא 

ךא ,הב שמתשמל תעייסמ האבומה וליאכ הארנ ץוח יפלכ .הנושלכ אל יכ םא הבתככ 

ךכ .יריטאסה רסמה תשחמהל עייסמו ןוציחה רסמה תא לטבמה דוסי הב ןומט השעמל 

.190-177 ימע ,טא"ה האר (59) 
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גכ ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [גכ] 

,קודקידה דומילל תינורקעה םתודגנתה לע םירתוומ םניאש םידוהיה תא דמלמה חבשמ 

אוהו ,הארוהב םתייחמ תא ודבאיי םא םג קודקידו חצ ןושל דומלל םיתפתמ םניאשו 

ותנווכ יכ ףא ,[אע ח] "אוה ףרוע השק םע יכ וניתמוא החבתשנ הזב יכ„ םהילע זירכמ 

ויפב םש רבחמה ,םהיתונורקע לע םתדימע לע םידוהיה תא חבשל דמלמה לש תיגולה 

יכנתה שומישה ירהש .תילילש הנוכת וניה ףרוע־ישק יכ ,עמתשמ הנממש הטטיצ 

לש ויתועידי לע ןקיריטאסה ךמסנ ךכו .ילילש סחי דימת ןמסמ 'ףרוע השק, יוטיבב 

תבייחש וז איה יוטיבה לש תירוקמה תיכנתה תועמשמה יכ ,ןיביש ,ומוכחיתו ארוקה 

.ןקיריטאסה לש תנפצומה ותנווכ יבגל החנמכ יריטאסה טסקטה לעמ ףוצל 

וכרד איה ,תינוריא הרטמל וא ,ורשקהב אלש ך"נתה ןמ טוטיצ לש וז הטישל הבורק 

תרכומ וז ךרד .דומלתה יכרד לע תוססובמה תונוש תוקינכטב שומישב רבחמה לש 

םא תלבוקמו העודי ,הנימא תידומלת הטישכ תלבקתמ איהו ,ןמזהיןב ליכשמה ארוקל 

תינוציחה תילאמרופה הרוצה תוניצר ןיבש דוגינה .יגולואית וא ,יכלה ןויד תרגסימב 

תרחא וא וז הטטיצ .ויביריל גועלל ןילרב לש וכרד אוה ןכותה לש תטלחומה תוטשהו 

הדמעה לש תוילאטנמה תא תפקשמכ תנייוזמ יתלב ןיעב תואריהל םנמוא הייושע 

חונעיפל ןפוצה תסיפת רחאל ,טסקטה לש תקדקודמ הקידב ךא .תידרחה־־תיתרוסמה 

האבומה יכ ,הנדיעת ,רבחמה לש תיליכשמה הדמעה תעידי ןבומכו ,רבחמה תדמע 
ויתועיד תא תתרשמ איהשמ רתוי תיריטאסה ותמגמב רבחמה לש ותרטמ תא תתרשמ 

.רפסה ףוגב ןתוא עיבמה דמלמה לש 

ויתועידי תדימ תא תוארהל הסנמ אוהש תעב דמלמה לש וישומיש תא המגודל ןחבנ 

תא דמלמה טטצמ ,וב דדצמ ןבומכ אוהש ,םיגהנימהו תווצימה יוביר לע ורבדב .דומלתב 

תא ורוקמב אטבמ הז יתרוסמ יוטיב .[אע ה] "הוצמ הוצמ רכש,, :עודיה ינברה יוטיבה 

ינחור רכשל הוושי אל ןוציח רכש םוש .ןרכש אוה ןמויקש ,תווצימה יפלכ השודקה סחי 

.ילאוטסקטנוקה ורשקהב הזה דגיהה תא אורקל שי ןקיריטאסה לש ושומישב םלואו .הז 

בגא הנהו ,םיגהנימהו םינידהו תווצימה יוביר לע תרוקיב רבחמה חתומ יריטאס ןפואב 

,תפסונ הווצימ אוה תחא הווצימ לש הרכש יכ ,םזאקראסב רמואו אב והירה ,וז תרוקיב 

,תווצימה יובירל ינוריא רבסה אופיא שי .ןתוא הברמו תווצימה רפסימל הפיסומ ןבומכש 

.קספנ וניא הזה םימסקה לגעמו .. .תרחא הווצימ הרכש הווצימ לכ יכ 

ךות ,דומלתב ויתועידי לדוג תא תוארהלו ותופירחב רדהתהל ברל םג רשפאמ רבחמה 

םימודק תורודל סחיה לע דומלתה ירביד תא איבמ ברה .ויתורוקממ הבחרהב טוטיצ 

רמאנ הז יוטיב 60.[בע ט] "םירומחכ ונא םדא ינבכ םינושארה םא„ :העודיה הטטיצב 

,הז יוטיב .ונימיב םג ןוכנ אוהש רמוחו לקו — יברה רמוא — דומלתה ימיב םנמוא 
סחי תא אטבמכ תיתרוסמה תורפיסב בורל טטוצמהו רבד לכל יתרוסמו שדוקמ הארנה 

וב השענש ןפוד־אצויה שומישה םושמ דחוימ ןפואב רחבנ ,םימדוקה תורודה יפלכ דובכה 

סחיה תא האטבמ איהש םושמ וז ל"זח תרמיא הקווד ורחב וללה .םיליכשמה ידי־לע 

.הצקה לא הצקה ןמ הנוש התייה םיליכשמה לש םתנווכ ךא ,םימדוק תורוד יפלכ רכזנה 

ןכאש ,םזמורב ,םימדוק תורודב סלוזליז תא אטבל ידכ הז יוטיבב הקווד ושמתשה םה 

/'ןילרב/'ןילרב/'ןילרב לואש 'ידרחה, ברה לש תיתדה המאופירה" ירמאמב ןייע ;בע ,ב,/יק תבש לע םסובמ יוטיבה (60) 

.'ט ,מע 
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[דכ] יאלפ השמ דכ 

,הינוריאה תרזוח בוש 6,.םירומחכ ןכא םה םימדוקה תובקיעב םיכלוהה םיחכונה תורודה 

.יברה יפמ הקווד רמאנ הז ןיעמ ■לזלזמ טפשימש םושמ 

לק, העודיה תידומלתה דומילה ךרדב ןילרב לש ושומישב אצמית תרחא המגוד 

ןמ יגולה דומילה ךא ,ידומלתב הארנ טאמרופה .תוטש ירבידל ומשיימ אוהש /רמוחו 

תואצותה חכונל תורערעתמ תינויגה הנקסמל תויפיצה ךכו ,םייק וניא רומחה לא לקה 

ירכונ בלח התשי אלש ריהצמ דמלמה :רמוחו לקב דמלמה לש ושומישב ןייענ .תוכופהה 

דומללו תאזכ הלודג הער השעאש יכ ףא" ."ותוכלמ יצח דע יל תתל ךלמ הבאי ול„ 

.[ט:טל תישארבב קוספב שומיש !אע ח] "םימיה לכ םיקלאל יתאטחו ,קודקדו הרז ןושל 

םש ,רפוכי לב ןווע אוה קודקידו הרז ןושל דומילש ,יריטאסה ןויערה תא אטבל ידכ 

לכ םיקלאל יתאטחו,, :ותמגוד ןיאש אטח אטבמה יכנת קוספ דמלמה יפב רבחמה 

.טפשימה הנביממ זמרנ אוה ךא ,'רמוחו לק, יגולה חנומה ונינפל ןיא םנמוא ..."םימיה 

ארוקה וליאו ,דמלמה לש ותסיפת יפ לע קר םייק 'רומח,ל 'לק,מ רבעמהש ,אקע אד 

דומחלו הנידמה תפש דומילל םיליכשמה לש םתפטה חכונל .ירמוחמ ילק, אצומ וניא 

.ידמל הרורב תיריטאסה הרטמה 62,םירימחמה םינברה לש םתודגנתהו ,ירבע קודקיד 

ברה תא ובצעב ןילרב שרדנ הל ,הידוראפ לש יפוא אשונ רחא ידומלת שומיש 

תא רשקל ןתינ התועצמאב .תופירחה תמכוח לש החוכב דדצמו לופליפב וחוכ הסנמה 

63.[בע ט] "גגה שארמ וצפקש ידגהו בלכה תנשמ םע רובל לפנש רוכב"ב הנשימה 

,וירבדב רתויב יניצר אוהש ,יברה לש תוטש־לש'תודמולמהו הזה דומילבש םעטה רסוח 

וא ,שדוקמה טסקטב רבחמה שמתשמ םיתיעל .הצקועלו הריטאסה תופירחל םיפיסומ 

תומש רפסב קוספל י"שר לש ושוריפמ טטצמ אוה .הטודקנא לש ךרדב ,הצחמל שדוקמה 

שוריפ לש וקמועל 'רדוח, דמלמה וליאו ,תיתפרצמ המגוד איבמ ןשרפה ובש ,אי:די 
ז] םירצמב םירבק לש תומוקמ לש תומש ול תועודי יתלבהו תורזה םילמב אצומו 

...הלבקב רסמנו דמלמה לש ורומ לש ומשמ וליאכ רמאנ הז ידרוסבא רבסה 64.[בע 

.[בע ו] םינטק םידיגמ םשב תאבומ ,ליעל הרכזוהש ,םינועביגה לע תרחא הטודקנא 

הביתכב תולבוקמה תוטישל ברקתמ םיימייניבהו םיידומלתה ,םייכנתה תורוקמב שומישה 

תוטישו ןילרב לואש לש וכרד ךא .ןמז ותואב תיטסירטלבה הביתכב םג ןכו ,תיתרוסמה 

יביטקייבוא אוה רפסמה וליאכ תואריהל ךרוצה תמחמ שמתשמ אוה ןהבש הריטאסה 

ןורהא ;אע 'י ףד ,(1792 ,ןילרב) 'ב ,ףסא ילשמ ,בונאטאס קחצי ויה הז יוטיבל ושרדנש םיליכשמה ןיב (61) 

,רטרא קחצי :בע ג"י ףד ,(ח''ירת ,הניו) ןירימט הלגמ ,לרפ ףסוי :ז"כק ימע ,(ת"נקת ,'ב) 'ז ,ףסאמהב ןוספלוו 

,110*109 ימע ,הרומת יקבאמב ירפיסב ןוידה ןייעו .10 ימע ,(ח"ירח ,הניו) לארשי תיבל הפוצה ,"ץולחה תודלות,, 

.29 הרעה ,113*112 

,146 ימע ,הרומת יקבאמב הארו .קודקידה תועמשמב — "ןויגהה ןמ םכינב וענמ,, טוטיצב שומיש ךות (62) 

קודקידה דומילב ודדיצש םינבר ,עודיכ ,ויה .37 ימע ,תירבעה הריטאסב םיקרפ ,רדנלדירפ לש ויתונעט הוושהו .158 

,(ה"פרת ,ביבא־לת) 'א ,לארשיב ךונחה תודלותל תורוקמ ,ףסא החמש לש ואובמב ךכ לע הארו ,םירחא לוח תועוצקימו 

עודי ןכ .רפסה ךשמהב תורוקמה טסקט הארו :דועו ה"לשה ,ל"רהמה :רתוי המודק הפוקתב jxvi-xxiv ימע 

.ב"פק-א"פק.ב"פק-א"פק ימע ,(יל"שת ,םילשורי) א"רגה תודלות ,ןומימ ןהכה .ל .י האר :םיעדמלו קודקידל ותדהאב א"רגה 

'ןידיג,ו 'ידג, :םילמ קחשימ םג שי ידוראפה ונויד ךשמהבו 'רוב, 'רוכב, ימינפ זורחב שמתשמ אוה (63) 
אל — חדבמה ןוימידה תא םיעטהל ידכ ("ט"נב ןידיגב ןיא וא [םעט ןתונב] ט"נב ןידיגב שי םא םהמ חיכוהלו,,) 

.[אע י] יארקימ קוספ לע המוד לופליפ איבמ אוה ךשמהב .יגולה 

."שישופ ןוהיד הסנילפ רופיס ,םש רובקל םירצמב םירבק ןיאש םירבק ןורסח תמחמ יכו י"שריפ,, (64) 
ישמח השמח ,"תומש רפס,, ןוסלדנמ לש ונוקית הארו .י"שרב זעל לע 97*96 ימע ,הרותל רואיבה רלדנס הוושהו 

,''שיש"ופ,"שיש"ופ ןונ"יד הסנ"ילפ רופי"ס" :בתכנ רוקמב .בע ח"נ ףד ,(ג"מקת ,ןילרב) םולשה תוביתנ רפס ,הרות 

תירבע עמשיתש ידכ המצע הטטיצה תא תוועמ ןילרב ."סע"סאפ ן"אנ ע"ד יסנא"ילאפ ר"ופי"ס" :ןקתמ ןוסלדנמו 

.Si pour faillance de non fosses. :תיתפרצב .. .'רופס'ל ךפוה 'רופ"יס' ךכו .דמלמה לש ושוביש יפ־לע יהשלכ 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 02 Aug 2016 17:02:50 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



הכ ןילרב לואשל 'רשוי בתכ, [הכ] 

:ונייהד ,דחוימה ישיאה ובצמ .תוליעיו המצוע תובר ןה ,רבדב עגונ וניאו לזיו סומלופב 

השיגה תא קידצהו ךירצה ,תדבוכמו העודי תינבר החפשימל וכוישו תונברב ןהכמ ותויה 

לש יתורפיסה ךרעה ,יתונמואה קחשימהו םוכחיתה ןמ האצותכ .אשונל תיליטבוסה 
.םישרמ אוה תיריטאס הריציכ ורוביח 

לש תירבעה תורפיסב תומכחותמ רתויה תוריציה תחא איה רשוי בתכ :םוכיסל 

תיארנ ,תוינושלהו תויתורפיסה תוקינכטבו ,הפשב ,הנבימב .הנושארה הלכשהה תפוקת 

.תורחא הזורפ תוריצי לע םג אלא תורחא תוריטאס לע קר אל הביטב הלועכ הריטאסה 

תנייוצמ 65,תורפיס לש תבגשנ הרוצכ תבשחנ הניאש ,הריטאסהש ,רבדה ינוריא ךא 

תורוצב הייוצמ הניאש המרב ,הפוקת התוא לש רתויב תובוטה תוריציה תחאכ 
לאו הללכב הריטאסה לא ילילשה סחיה ןמ האצותכ .תויתרוסמ 'תוימיטיגל, תויתורפיס 

,המוסריפ תישארמ .הכורא הפוקת ךשמב רשוי בתנ תא וכירעה אל ,טרפב ןילרב לואש 

ןילרב לואש שקיב ,הליחתמ .הל םייוארה הכרעהלו םוסריפל תאזה הריציה התכז אל 

תוביסמ תמאו םולש ירבד םע רשקהב לזיו דגנ לודגה סומלופה תעב המסרפל אלש 

םושמ הריטאסה םוסריפמ ענמנ ןילרבש יאדוול בורק .ןרזחשל ונל ירשפא םויכש 
'ר ,ויבא לש תישיאה ותוברועמ תמחמ וא 66,תיריטאס הביתכל ומצע לזיו לש ותודגנתה 

הביס .ויבא דגנ יבמופב תאצל הצר אל ןילרב .לזיו דגנ הכרעמב ,ןיוול שריה יבצ 

.ויבא תומדכ ,ילוא ,שרפתת ברה תומדש וששח :תפסונ 

תעב ,סומלופה ךוש רחאל םינש רשע ,ןילרב לש ותומ רחאל ,אופיא ,הספדנ תרבוחה 

התע תבבושמו הנהמ ,היח איה הריציה ,םלואו .יטאמילבורפו טהול תוחפ היה אשונהש 

תירבעה הריציב תולוכשא־שיא ,ןילרב לואש תא תומדל רשפא .הבתכיה םויבכ 

בותכל אלש השק" :הריטאסה לע לנבוי לש ושגיה תא רשוי בתכ לע ףפנאמ ,הריטאסבו 
.. .67"הריטאס 

.p. 3• 'טאייה לש ורפיסב האר (65) 
לע ותורמרמתהו :'ח ימע ,(ד"מקת) 'א ,ףסאמה םע ךורכה רושבה לחנב ףסאמה יכרועל עודיה ובתכימ (66) 

.ה"סק ,ח"צ ,ז"צ (ח"מקת) 4 ,ףסאמה ,"ןידה רוקח רמאמ"כ ותצעל ועמש אלש 

 "The Satires of Juvenal," I, 30, in M. Madan, A New and Literal Translation ofJuvenal (67)
 and Persius, I (London 1829).
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