
״העבראו השלש תדגא״ו גרבנייטש הדוהיל ״תומרו םר״ 

תאמ 

םמוק ןרהא 

[א] 

ןושארה הלוגלגבש וז ,״דחא חסונ — העבראו השלש תדגא״ש העיבקה םע 

לע דומעל ןתינ ,1917 ילויב 24־ב הנושארל המסרופ ,״הגוז ןבו ךלמה תב״ הארקנ 
׳פורפ .״העבראו השלש תדגא״ לש ינשה חסונה לש יתורפסה דוביעה יכרד 

לש םתעפשה תא ןחב ,״דחא חסונ״ לש הנושארה הספדהה תא רתיאש ,ססרו ׳ש 

הבחרהב ראיתו — יקסב׳צידרב לש וחסונו אמוחנת שרדמ — םינושה תורוקמה 

,בחרומה ,ינשה חסונה תייעב החותפ הרתונ התע ,.קילאיב לש דוביעה יכרד תא 

ינש ןיב ינושה רצונו הנפמה ללוחתה דציכ :״העבראו השלש תדגא״ לש 

וב היהש ,ףסונ דוביעל יוארה םלג־רמוח ודיב יכ ,קילאיב הליג דציכ ? םיחסונה 

הצוענ ךכל הביסה יכ ,המוד ?רתויב תובושחה ויתוריצימ תחאל ותוא ךופהל ידכ 

2.ותרישב דוסי־תוארמו תונומת תמלשהל הריתח ךותמ ,תימינפ הראהב קר אל 

םיקפוא וינפל חתפש ,ףסונ רוקמב קילאיב עייתסנ דוביעה םשל יכ ,תנתונ תעדה 
.םישדח 

1983 רבמטפסב 2־ב ךרענש ,ססרו ׳ש ׳פורפ דובכל ןויע םויב ועמשוה םירבדה ירקיע 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב 

׳דחא חסונ — העבראו השלש תדגא׳ב ןויע — יתורפסה ודוביעל םע־רופיס ןיב״ ,ססרו ׳ש 1 

ימע ,(ב׳׳משת ןויס)ג ,ידוהי רולקלופב םילשורי ירקחמ .״היתוסריגבו קילאיב לש 
.הד חסונ .10-9 ימע ,1918 יאמב ו6־מ (64) 20 ןוילג ,הריפצה :האר ףסונ חסונ .85-67 
,אופא ןכתיי .םיריעז םיטרפמ ץוח ,םעה לש חסונל לוכב טעמכ ההז ,1980 תנשב ויתאצמש 

,(9־ו 8 תורעה ,םש ,ססרו) םעה ךותמ ןורטיצ קיתעה אל תעל תעמ ולש תעה־בתכב יכ 

.הריפצה ךותמ אלא 

— ותייער יפמ קילאיב עמשש הדגאה חסונו ילשמ ׳ס יקוספ לש ״םלשהה ךרוצ״ לע 2 
ףוריצה תמלשה ךות ,״ולש ותריש״ תעיבתל תונעיהה לע רקיעבו — שחנה ביטומ 
תרבוח ,(1973 ינוי)חי ,הטיסרבינואה ,״םימשב רשנ ךרד״ :ןדס בד דמוע ,״שחנ-רשנ״ 

.91 ימע ,ב 
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םמוק ןרהא 

השלש תדגא״ לש הקיניה תורוקממ דחא הב תוארל עיצמ ינאש הריציה 
םייוצמ וז הלבונב .גרבנייטש הדוהי לש ״תומרו םר״ איה ״ינש חסונ — העבראו 

:הלא םיביטומ 

.דדוב יא לע םישגפנ םיבהואה־סיריעצה ינש .1 

.םיב תעבוט — הינתנ לש ומא ומכ — רוביגה לש ומא .2 
.היינאה תעיבטו םיב הרעסמ האצותכ יאה לא עיגמ רענה .3 

ןומראב האולכ איהו ,המלש ךלמה לש וצ יפ־לע יאב תאצמנ הרענה .4 

לא עיגהלו ןומראה לא רודחל ידכ םיבר םיצמאמ עיקשהל רענה לע .המוח ףקומ 
.הרענה 

רובעל רענה ידיב עייסמה אוה (הובג לבא ,ןקז םנמא)״הובגו ןקז ץע״ .5 
י.הרענה לא עיגהלו המוחה תא 

4,תודגא הברהב אוצמל רשפא םתומכש ,םיוולנ וא ,םיינשמ םיביטומ ןאכ דע 

,ץעה ביטומל ילוא טרפ — ךליאו ןאכמ .תדחוימ תוכיא תעבוק םתופרטצהש ףא 

יתשל םיידעלב טעמכ םהש תודוסי םיעיפומ — האבה הירוגיטאקל רבכ ךיישה 
:תוריציה 

המלש ךלמה לש ותבל םיינעהךב ןיבש ילאיצוסה רעפה ״תומרו םר״ב .6 

,ימודא אצוממ אוה רענה :תורצויה ךופיהב ולו ,יתד־ימואל רעפ הנושארל אוה 

תב העיצק ומכ — תומר הרענה ןכ־יפ־לע־ףא .המלש לש ותב איה הרענה וליאו 

הרעסה :םיביטומה ינש םייוצמ רגנווסלוא לש ףסואה ךותמ ךכרוא עיצמש רוקמב 3 
,תימינוטימ — הרענה ההוזמ ומעש ץעה םג המ־תדימבו םיב היינאה תעבוט היתובקעבש 

השולש תדגא״ ,ךברוא א׳׳א :האר .הררחשמ רענהש דע וב האולכ איה :תירופאטימ ילואו 

םר״ .20־ו 6 תורעהו ,ב רוט .63 ימע ,םש ,הטיסרבינואה ,״תורוקמו הריצי — העבראו 

.ךרעב ,םינש רשעב ל״נה ףסואל םדוק ״תומרו 

םסרופמ .םיבר םע־ירופיסב לבוקמ האובנ םויק תעינמ םשל לדגמב רצעמ ןוספמות ירבדל 4 

תמשגה עונמל ידכ התוא אלכ סויסירקא היבאש ,ייאנאד לע יגולותימה רופיסה אוה 
תמיוסמ תרוסמב .בהז־סשג תומדב ייאנאד לא אב סבז ,םרב .ותוא גורהי הנבש האובנה 

Dictionnairedessymboles. Paris :האר .לדגמב — תרחאב וליאו ,קוניצב אוה רצעמה 

ףסונ .E. Hamilton, Mythology, New York 1953,p. 142, s.v. tour :טוריפב הארו ; 1973 

תנשמ ״םולח םה םייחה״ ,ןורדלק לש והזחמ תא ריכזהל יואר לזנופאר לע היישעמה לע 

ךלמ היהיש האובנה םשגתת לבל ,קחורמ לדגמב ןילופ לש רצעה־שרוי אלכנ ובש ,1653 

H. Schwarzbaum, Studies in Jewish and World Folklore, Berlin 1968, :האר ןכ .ץירע 

 ,"pp. 273-275; Y. Stillman, "The Three Magic Objects — A Yemenite Folktale
 228-236 .Fabula, XIV (1973), pp. ינע רענו ,לדגמב הרענה תא ךלמה אלוכ רחא חסונב
הדומ ינא .הכיסנה לא עיגהל ודיב עייסמ רחאהו ,םהמ דחא גרוה ,םישחנ ינשב לקתנ 

הארו .רולקלופ יניינעב וז הדובעב םיפסונ םירושיקבו וו הדוקנב ועויס לע ףיסי ׳ע יתימעל 

.60-40 ימע ,1936 ביבא־לת ,שדחהו ןשיה לובג לע ,״לדגמה רעשב״ ,רבוחל ׳פ :םג 
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העבראו השלש תדגא״ו גרבנייטש הדוהיל ״תומרו םרי 

תא הגיצמ איה ןיא ,רמולכ ,תידנולב איה — ״העבראו השלש תדגא״ב םרא ךלמ 

לע לבוקמ היהש ,ייוגה יפויה־לאידיא תא אלא ,יחרזמה יטוזקאה יפויה־לאידיא 

י.האמה תליחתב ,קילאיב לע ןכו ,ונירפסמ 

וירבד ״העבראו השלש תדגא״ לש ןושארה חסונב .וניניעב לק רבדה אהי לאו 
אנ לא״ :העגרא־ירבד םה לדגמה גג לע השיגפה תעב רענה לש םינושארה 

ןב םע השיגפ ינפמ הרענה לש התדרח קוליס 6״.יכונא ירבע — — — יארית 

,וניתורוקמב .הדגאה לש ידוהיה הייפוא תא המיעטמ תורכיהה תליחתב רכנ םע 

היידוהי הרענ ןיב תודעוותה דבלמ ירשפא לוכה ,קילאיב לש ןושארה חסונב םגו 
.יוג רענל 

רבדב םעה־תודגא לש תלבוקמה השיפתה תא רובשל הבר הזעה השורד 

יכ ,הריעה רהנש הזילע .ךיסנל םיינע־תב ןיב וא ,ךלמ־תבל םיינע־ןב ןיב ןיאושינ 

טעמכ ןיא 7.״םיידמעמניב ןיאושינ לע םה הרוזגה האובנה לע םירופיסה לכ״ 

םידעונ הבש ,״ינש חסונ — העבראו השלש תדגא׳׳ב הז יונישל קקזנ אלש רקבמ 

.םרא ךלמ תב העיצקו ידוהיה הינתנ 

ךופהל ךרד — הדגאה םלועל שדח חתפמ קילאיבל עיצמ גרבנייטש הדוהי 

־ימואלה רעפה ירפ יגארטה ערקה רבדב תלבוקמה השיפתה תא היפ־לע 

תמשגה םושמ הב שיו ".ןוסא־תרה דוע הניא היוגל ידוהי ןיב השיגפה .יתוברתה 

הרענל שי ס״רת תנשמ ״חרפ אכרוע׳׳ו ״םחל תפ״ יקסב׳צידרב לש םינושארה וירופיסב 5 

יקסב׳צידרכ רמוא ,״קמעב" תרוביג ,הדלוח לע ףא .״תובוהצ תורעשו תלכת יניע״ 

.י.מ ירופיס לכ :האר !״תידוה הלילאכ״ התויה תורמל ,״בהזכ וצצונ היתורעש תועלקמ״ 

־תבוהא .א רוט ,חכר ימע ;א רוט ,זל ימע :א רוט ,ה ימע ,א״ישת ביבא־לת ,יקסב׳צידרב 

.התומד תכ יפ־לעו ,״ראוצה תקד תידנולבה״ איה ןמפוש לש ״הבהא״ רופיסכ םירוענה 

ביבא־לת,א ,ןמפוש .ג יבתכ לכ :האר .״תויביבא ,תוקתוש ,תולחלחכ״ היניע םג ,הילוי 
המאו הגייפ ןכו ברה תב הרש גרבנייטש בקעי לש ״םינטשב״ רופיסב .221־ו 216 ימע ,1960 

תורעש לש בוהצה עבצה תא שרוד ״םולח״ ורופיס רוביג וליאו ,״תובוהצ״ ןה היח־הנה 

,גרבנייטש בקעי יבתכ לכ :האר .״תוידוהיתולותב לש ןייפויל תראפת ןמיסכ״ ותוחא 
.ב רוט ,גלר ימע :ב רוט ,דיק ימע ;א רוט ,בכק ימע ,1959 ביבא־לת 

אנ לא״ תפסותב .״ינא ידוהי״ :אמוחנת שרדמב םג ךכו .ב קרפ .״הגוז ןבו ךלמה תב״ 6 
,ששח לא :יקסב׳צידרב חסונל האוושהב םג ,םיקמעמה ןמ קילאיב זמרמ וליאכ ״יארית 

.עובקה חסונה ןמ תונשל דמוע יניא ןיידע 

,םע עדי ,״(׳א חסונ)׳העבראו השולש תדגא׳ לש םייממעה היתורוקמל״ ,רהנש ׳ע :האר 7 
רשגתמ וניאש ,ידמעמ־יתרבחהרעפה״ :הפיסומ תרבחמהו .א רוט ,30 ימע ,(ה״לשת)זי 

לש תוסומכה תולאשמה תא אלממה ,יממעה רופיסב אקווד ורושיג לע אב ,תואיצמה ייחב 

:תינודקאמ הסריגמ רולייט לש האבומה הוושה תאזה החנהה תשחמהל ״.םיניזאמה תרבח 

הז ףירצל המודב״ :רפסמה ףיסומ לד ףירצב הליל תולבל ץלאנש רישע רחוס לע רופיסב 

A.T. Taylor, "The Predestined Wife",Fabula, II (1958), pp. 12-53 :האר .״ונלש 
יקסב׳צידרב לש ורופיס האר .ןולשכל ןודינ היוגל ידוהי ןיב רשקהש ,לבוקמ ונתורפסב 8 
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םמוק ןרהא 

תא תפשוחה איה רכומה םגדה תרגסממ וז הגירח .רבחמה לש םירתסנ םייוואמ 

ביטומה םוליג — ״העבראו השלש תדגא׳׳ב לעה־תבכש תאו םיקמעמה־תבכש 

לש ותריצי לולכמב הרוזשה ״הרזה תומד״ ףושיח ךות — ימיטניאה־יגולוכיספה 

רורשי רשא םולשה לש יטסינאמוהה ביטומה ומעו 9,ןורימד אבילא ,קילאיב 

ילאסקודאראפ חרואב ,0.ךברואו בולוביר ,רנזיולק תפקשהכ ,םימיה־תירחאב 

לצא .הדגאה תא תדהיימה איה־איה יוגל גוזה ינבמ דחא לש ותכיפהש ,רמול ןתינ 

ידוהי ,רמולכ ,ירבג אוה חוורה םגדה גרבנייטש בקעיו יקסב׳צידרב ,קילאיב 

םגדה — זוע סומעו עשוהי ב״א ןוגכ — ונימי ירפסמ לצא וליאו ,היוגל רשקנ 

תואיצמ ףקשמ אוה .ךכב המ לש לדבה הז ןיא .לארשי תבל רשקנ יברע :ישנ אוה 

תפקתשמ קומע דבורבו ,רחא יתוברת טקילפנוק ,תרחא תיגולויצוס־תימואל 

.הנוש תימויק־תימואל הדרח 
,הטושפה הלילעה תא הנושארל גרבנייטש הדוהי חתפמ ״תומרו םר״ב .7 

הרענה תורוקו רענה תורוק .תילולסמ־וד תינבת לע התוא דימעמו ,תינוויכ־דחה 

תינבתב ומכ ,יגולוכיספ־יטוריא עינמב שגדומ שגפימה חרוכו ,ליבקמב תוגצומ 

,םיליבקמ םיווק ינש לש תינבת אופא וז .הרשפ לע אובל ידכ רשקתהל הכירצש 
.הריציה אישב םישגפנה 

ואל ותוא ץמאמ אוה ךא ,ילאיצנטופה יתינבתה םוכחתה תא לבקמ קילאיב 

הלילעב תובורמ תויטס תדמעהל םא־יכ ,תוליבקמ תולילע חותיפל אקווד 

.םויסה לשו החיתפה לש בחרנ חותיפלו — עושיכלמ תשרפ ןוגכ — תיזכרמה 

.הזמ ,הרענה תורוקלו ,הזמ ,רענה תורוקל ותוא ץמאמ אוה הטעומ הדימב קר 

יטויפ גשיה וב שי ךא ,הדיחא הניא ותמרש רופיס אוה ״תומרו םר״ .8 

לש םירחאה וירופיסל האוושהב קר אל — גירחה ומשב לחה — לטובמ־יתלב 

אוה ותריצי ראש ןיבל ״תומרו םר״ ןיבש יטויפה קחרמה רועיש ,ןכא .גרבנייטש 

ןיבל ״העבראו השלש תדגא״ לש ןושארה חסונה ןיבש קחרמה רועישכ תוחפל 

.ומצע קילאיכ לש ״רדגה ירוחאמ״ רופיסה םויסו [יליסאוו אנא] ״םיינשהו םיינחמ״ 
לע הטוב תרוקיב ךות הזה אשונה תא גרבנייטש בקעי גיצמ ״םיפנחה דחא״ ורופיסב 

:ויחסונ ינש ןיבש לדבהב ערקה תשיפת תטלוב ״הניארקוא לובג לע״ ורופיסב .רוביגה 

רחואמה ירבעה חסונב וליאו ,ערק ןיאו םידוהי םה גוזה ינב ינש שידייב ןושארה חסונב 

.הדירפמ סונמ ןיאו ,היוג איה הרענה 

ימע ,(ך״שת-ט״ישת) בל/ט ,םיינזאמ ,״׳העבראו השולש תדגא׳ל תורעה״ ,ןורימ ׳ד 9 
,שוטר ׳י לש ורמאמ לע ןורימ ךמתסמ הז ןיינעב .98-93 ימע רקיעבו ,200- 194־ו 99-85 

.9-8 ימע ,1951 רבמטפס ,ףלא ,״קילאיב לצא הרזה הבהאה תריש״ 

ימע ,1950 ביבא־לת ,וייח תרישו קילאיב .נ.ח ,״העבראו השולש תדגא״ ,רנזיולק ׳י 10 
ימע ,1955 קרוי־וינ ,םלועל םלועמ ,״קילאיב לש הדגאה ךרד״ ,בולוביר ׳מ : 189-184 

.69-68 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) ךברוא ;144-136 
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״העבראו השלש תדגא״ו גרבנייטש הדוהיל ״תומרו םר״ 

ףאו ,גרבנייטש הדוהי לש ולעפמב ומצעל המר עבוק ״תומרו םר״ .ינשה חסונה 

לש ותריצי לולכמב בשחתה אלש ,ןדמל קחצי לש ותצלמה הנמאנ .ול רבעמ 

היגולותנאל ,״תומרו םר״ ,גירחב רחבו וילע תויתרוקיבה תומכסומבו גרבנייטש 
".ולש 

:הריציה לש תיטויפה התלעמ לע תודיעמה תואמגוד שולש הנה 

רבכ איהו .התאובב תא םש ארתו ,םימ בואשל ראבה לא תומר הכלה .א 

,הנושארה םעפה הל הז ךא ,התודלי ימימ דוע התאובב תא [! ] איה תעדוי 

?םשמ יל תפקשנה תאז ימ :הלאש הבל לע התלעש 

וחתמנ ,וחתמנו וצווכתה היתותפשו ,האובבה תא קבחל היתועורז וחתפנו 

:האובבה לא רמאתו היניע ךותל חפ תועמד םרז .וצווכתהו 

ימע תרבדמו רעיב האבחתמה איה תאה ? םימה ךותמ יל הפקשנה תא ימ 
עדוי יניא ...יבל .דאמ ער יל ? ימולח תא תמלח תא םגה :ירמא ? םימעפל 

תעמוש יניאו ,קרב יב סנכנ ... אמצ ירשב .תוברוצ יתפש .המ [?תעדוי] 

?הצפח ינא המ .ךישחמו קירבמ ,ךישחמו ,קרבה קירבמו ... ומער תא 
!האלפנה ,תא ירמא 

ןיבמ ותס חור בשנ ךא .הנעמ עומשל התכחו ,ראבה לע תומר הדמעו 

איהש תומרל המדנ .םינפ הטמק ראבבש האלפנה היפהפיהו ,רעיה יקומח 

הדיחי הראשנ תומרו ,היפהפיה העלבנו ,םימה ורכענו :תקחוצו הכוב 

.(אי קרפ) היעוגעגב 

לכויש דע ,הסג הציפק חפקלו רהה שאר לע תולעל [םר לש] ובלב הוואתו .ב 
.אוהה בכוכב תעגל 

:םילגה שחלבו חורה יעוזעזב םחלנ בושו .בכוכל בכוכ ןיב םר יניע ועתו 

.םיבכוכה לכ וב ועבטיו ,חרזמה תא ףיצה למשחה םיו ,לילה זג הכ ןיבו 

לע ול החפט איה ךא ,שמשב טיבהל םר הנפ .םירוא שערב שמשה הלעו 

.ויניע תא רוועתו םיווק תומולאב וינפ 

.שמשה תא תובכל והיפ־אולמב חפיו ,ףצק םר אלמתנ 

.(גי קרפ) שמשה חכונל םירפצ יפלא תריש םואתפ הכפשנ ,״רורצ״ 

הנדוע ותרמצ ךא ,רחינ ועזגו בוקר ץעה שרוש .הובגו ןקז ץע ויניעל הלגנ .ג 
.המוחה רבעל הטונו ,הפנע 

,ןדמל קחצי רדיסו טקיל ,קילאיכ .נ.ח דע ןיקסנלומס ץרפמ — םיירבע םירופס 11 
.בל־תמושת רתיל וז היגולותנא היואר ,ןכא .1960 ביבא־לת 

 [37]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Tue, 14 Mar 2017 20:23:01 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



םמוק ןרהא 

ץפק היפנעב זוחאו ,תרמצה לא םר עיגה ףוקה יסופיטו רמנה תציפקב 
.המוחל לעמ 

.ודועמ הזכ האר אל רשא ,ןינב הזיא וינפל הנהו 

יחרפו םינשושב רטועמ לת לע ,ןינבה ינפל רשא ,םיחופת יצע ןיבו 
,היתושארממ ולפנ תובוהצה היתורעש ... תחא הירב הבכש — םשוב 

ורדחש ,שמש רוא תורהב .הימכש תא וסכ ןתיצחמו ,ץראל ועיגה ןתיצחמ 

לע םשמו הראווצ ילפכ לע םיחתורה הידש ןיבמ ורקזו וצפק ,םילעה ןיב 

דגנכ הדצ לע םיכלשומ הינפו השארו ,הווגל תופופכ ויה היכרב .החצמ 

.םיריהבה וייולג םע הפוג יקומח לצ קבאתהו .םימשה 

אלפנ קוחצ לש לצו ,םימרכ תורופצכ הינפ לעו הפוג לע תורהבה ורקזו 

.תופוזשה הייחל יחלפו היתפש ןשוש ןיב העת 

יסוקיפ ותתרו ,םייוסכ ולגו ,םייולג וסכו ,םילעה ועזעדזהו ,לק חור בשנו 

.(די קרפ) הינפ לעש ךויחה לצ רקדזהו ,הייחל 

אוה גרבנייטש םא ןיב .תיאקילאיב הקיסומ תנגנתמ ולא תורושב יכ ,המוד 

םישמשמ הבש תיטויפ הלעמ ונינפל ,עיפשמ תקזחב אוה םא ןיבו עפשומ תקזחב 

תרשעומ תויביטסגוס תכרעמ םירצויה ,םירכומ םיביטומו תוידוחיי תורופאטימ 

.םינפ־תבר 

.עטקו עטק לכב םיטרפה תא התע ןחבנ 

א עטק 

ונתורפסב בושח םוקמל הכזש אלא ,האובנה ביטומ לע הקזח ןיא ררושמ םושל 

דעו ״שאה תליגמ״ו ״הכירבה״ ,״רהוז״ ןמל .ותוא ללכשו חתיפש ,קילאיב תוכזב 

— ידעלב יאקילאיב ביטומל ותופרטצה .״הפי הזרת״ ,לשמל ,ומכ ,םעה תריש 

הרוש ,״רהוז״) קילאיב תרישב הייתשה־ירויצמ אוהש ,״תוברוצ םייתפש״ 

ףוריצ וליאו ,ירקיעה ,הארשהה וא ,העפשהה רוקמ תא תעבוק — 12 (216 

האבחתמה איה תאה ?םימה ךותמ יל הפקשנה תא ימ״) האובבל וקא הפמינה 

הרעהו 159-157 ימע ,(1970)ל,םיינזאמ,״תונושלה ןושלו ׳רהוז׳ רישה״ ,םמוק ׳א :האר 12 
״רהוז״ לע גלגלש ,רתב וליפא .האלפומ איה ״םייתפש תבירצ״ יוטיבה תוטשפתה .7 

ץמאמ ,<ב רוט ,230 ימע ,1960 ביבא־לת ,ב ,רמב .ח.י יבתכ לכ ,״ונתורפס םלועמ״) 
ביבא־לת ,א ,םש ,״הדוקנל ביבסמ״)״תובורצה ץיבומרבא יתפש״ :תוזירזב הז יוטיב 

תא ףאו ,״שאה תליגמ״ב ומצע קילאיב לש ושומיש תא םירקמ ,(ב רוט ,95 ימע ,1964 

,״ןולשכו לוכש״ :םג האר ״תוכורצה ץפח יתפש״ יוטיבה לע .ומצע לש תינוריאה תרוקיבה 
.ב רוט ,382 ימע .םש 
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״העבראו השלש תדגא׳׳ו גרבנייטש הדוהיל ״תומרו םר״ 

םירטמה ,אלפנה יטוריאה רויצה דחוימבו1 י ,(״?םימעפל םשמ ימע תרבדמו רעיב 

םה ,(״ומער תא תעמוש יניאו ,קרב יב סנכנ״) םיריעצה ינש ןיב שגפימה תא 

ולש־ומלצ תושטשטיה תא ענומה םתוח ,גרבנייטש הדוהי לש ירוקמה ומתוח 
.ודגנכ תדצרמה לודגה ררושמה תאובב חכונל 

ב עטק 

יחש רענה ,םר לש תיאמקה־תיארפה ותוהמ תשחמומ ופוסבו עטקה תליחתב 

שמשה יוביכו בכוכה ימורמל הסגה הציפקה :דדוב יאב ודבל וימי תיברמ 

תא ףיצה למשחה םיו״ :טויפה רבוג םייתניב ךא .םינתיאה תעיגפ לע האחמכ 

לע היצאיראו ומכ אוה ,הז תמועל ,ךשמהה ״.םיבכוכה לכ וב ועבטיו חרזמה 

״תוארמה ןושל״ לש הירבאמ אוה ״םירואי שערב״ :קילאיב לש תיטויפה ונושל 

ידכ דע שמשה תעיגפ ףאו ,(ןורחא תיב ,״הכירבה״) לאה יריחב םינמאה לש 

.(ןורחא תיב ,״רהוז״) םירירפצה םע שגפימה לש יגארטה ויוצימ איה ןורווע 

ג עטק 

.תורצויה תוכפהתמ ,״תומרו םר״ לש יטויפה אישה םתסהךמ אוהש ,הז עטקב 

עבטמה דגנכ .קילאיב לע עיפשמ תלעמל עיגמו עפשומ תקזחמ אצוי גרבנייטש 

ןמל ,הבהאה־תרישב ול קקזנו רזוח קילאיבש — ״םימרכ תורופצכ״ לואשה 

גרבנייטש לקוש — '4ד״סרת תנשמ ״ךייא״ל דעו ז״נרת תנשמ ״ןטק בתכמ״ 

לא עיגהל רענל עייסמה ,״הובגהו ןקזה ץעה״ ןוגכ ,םיידוחיי םייוטיבב קילאיבל 

ומלועב היובח המינל תועלוקה ,הרענה לש ״תובוהצה היתורעש״ ,הרענה 

חונ לש ותוננובתה תא תעדה לע הלעמ הלוכ הנומתה ,ןכא .קילאיב לש יטויפה 

ולוכ עטקהו 1,,״רדגה ירוחאמ״ ט״סרת תנשמ קילאיב לש ורופיסב הקניראמב 

לע תורהבה ורקזו .םיריהבה וייולג םע הפוג יקומח לצ קבאתהו״ :רישכ ארקנ 

היתפש ןשוש ןיב העת אלפנ קוחצ לש לצו ,םימרכ תורופצכ הינפ לעו הפוג 

עבט קילאיב ינפל םינש עשתש ,אוה ןאכ עבוקה ךא ״.תופוזשה הייחל יחלפו 

תא תומר הליפשהו :ראבה יפ לע םהינש ודמעו״ :תומר לא םר עיגהב הריציה םויס םג האר 13 

״.תוירב לש גוז ךא ,תחא הירב אל ראבכ התארו — היניע 

תודליה־תבוהא ןיבו — ״םימרכ תרופצ״ ,״תרופצ״ — רופיצה ןיב ןמדירפ רשקש רושיקה 14 

.קילאיב לע תרוקיבב אוה לבוקמ ,(״חיפס״ הארו :שידייב רופיצ) הלגייפ ,ררושמה לש 
.1 הרעה ,35 ימע ,1966 םילשורי ,רתתסמה איבלה ,חמצ ׳ע :האר 

םר״ לש דיה־בתכ תא ארק קילאיבש ,רמאנ ןכ־םא־אלא ,העפשהה תורשפא הקוחר ןאכ 15 

.(ןלהל הארו) הריציה םוסרפ ינפל דוע ״תומרו 
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דע והונבשחש יוטיב ,״םייוסכ ולגו םייולג וסכו״ ידעלבה עבטמה תא גרבנייטש 

,6.קילאיב לש ותריציכ הכ 

ינוויכ־בר הדאילפה ןיבל קילאיב ןיב ןילמוגה־תעפשהו הליאשה ךילהת ,ןכא 

יתרת ,תבאוש ןבא םג םא־יכ ,ותוא םיבבוסל רוקמ קר אל היה קילאיב .אוה 
לא ,טויפה לא חתפ גרבנייטש חתופ ״תומרו םר״ב ,היהי רשא היהי .עמשמ 

.תויופעתסה־יבר םיתמצ םיווהמה םילמסו םיביטומ לא ,יביטסגוסה רשועה 

תא הפוכ אוה ןיאו ,הריציה תינבתב טילש וניא בוש םויסה לש יטקאדידה רסמה 
.היכלהמ לכ לע ומצע 

סחיה יוניש (1):קילאיב לש ותריצי תזמרנ ״תומרו םר״ב םיטביה השולשב 

לש הלילעה תבחרה (2):יתוברת־ימואל רעפ לע ותדמעהו הרוביגל רוביגה ןיב 

ןושלה תדמעה (3) ;ינוויכ־דחו ידממ־דח לולסממ התעקפהו ירוקמה רופיסה 

,תוזימר ,םיחתמ) םירבד תלילע וב תשחרתמש ,יטויפ םוידמכ תירופיסה 

ןיבל םע־רופיס ןיבש ינורקעה לדבהה רכינ םג הלא םיטביה השולשב .(תוממור 
.תיתונמא הריצי 

התביבסמ הלילעה תעקפה אלא ,ינכט יוניש הניא היוגל הרוביגה תכיפה 

רכנ םע תבל ידוהי רענ ןיב שגפימה .העובקו תרדגומ תויפיצ־תמרמו הבורקה 

־עלבש ,״הליהקה לש תענומה הרוזנצה״ לש ״תטלחומה תוכמסה״ תא רבוש 

תירשפא הנניא רולקלופ תריצי — 17בריטאגובו ןוסבוקעי לש םתעיבקב — היד 

השדח תוסחייתה רשפאמ אוה קילאיבל .ןמאה לש ומתוח אוה הז יוניש .ללכ 

םלוה הז הרקמב .תימואלניב ןה תידוהי ןה ,הכורא תרוסמ תלעב תרכומ הלילעל 

םיזונג םיביטומ לש הרישע תכרעמ אלא ,תיגולואידיא הפקשה אקווד ואל יונישה 

םירשקה לש םולב רצוא ררחשמ אוהו ,קילאיב לש יטויפה ומלוע תיתשתבש 

םיכרדהו םיליבשה תכסמל ,יפוס טעמכ ,שדח תמוצ תדמעה ךות ,םייומידו 

תכפוה הליהקה לש הרוזנצה תריבש .ותריצי תישארמ ררושמה ונליבוה םהבש 

ןכו ךלמה תב״ל ליבקמב ,ז״ערת תנשב םסרפתנ ״ןושלב יוסיכו יוליג״ קילאיב לש ורמאמ 16 

הלגמו חפט הסכמ״ :םילעפב קר וניתורוקמב םיעיפומ תחא הפיפכב םייוטיבה ינש .״הגוז 
־םשל רשא .וז ותרעה לע יאלפ ׳פ ׳פורפל הדומ ינא .ב״ע גכ ,תוכרב ילבב יפ־לע :״םיחפט 

הרתיס ןיא יתרבג ירש :ןהל תרמוא רגה התיהו״ :״רתס״ אוה ״יוליג״ לש ךפיהה ,םצעה 

ילבב)״יולגב״ל דוגינב ״רתסב״ :ןכו :(ה:המ הבר תישארב)״הניאו תקדצ תיארנ ,היוליגכ 

.קילאיבל יוטיבה תא םחיימ ןשושךבא .(א״ע ג הטוס 
R. Jakobson Sc P. Bogatyrev, "Folklore as a Special Form of Creation", :האר 17 
 7-11 .Folklore Forum, XIII (1980), pp. םינווכמ םנמא בריטאגובו ןוסבוקעי ירבד
הרבחב יכ ,ירב ךא ,הליהקה לש הרוזנצה תמכסה אלל םויק ול ןיאש ,הפ־לעבש רולקלופל 

.הז ןיעמ ביטומ הלעמ היהש בתכבש חסונ לבקתמ היה אל םג תיתרוסמה תידוהיה 
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הלעמה ןמ הריצי־השעמל תיתוברת־תיתרבח תועמשמ לעב השעממ אופא 
.הנושארה 

הלילע .יתונמאה םוכחתה תא שיגדמ — הלילעה תבחרה — ינשה יונישה 

לולכשה לש םיקהבומה וינמיסמ איה ,תדכולמ תאז םעו ,תוחולש תלעבו הלופכ 

אישה־תדוקנל תוננוכתההו רוחס־רוחס הכילהה ,בוכיעהו היהשהה .יתורפסה 

המכסומ גצייל וילעש שח וניאש ,רצוי לש יתונמא לוקיש ירפ םה הלילעב 
.תיתרבח 

,לולכשבו דוביעב הכורב ,התוהמ םצע יפ־לע ,תממורמה ןושלה ,ףוסבלו 

ססומתמ ךכ ,רתוי תילמס וא תיטויפ איהש לככ .הב עובט דיחיה ןמאה םתוחש 

תא ץירמ יטקאדידה רסמה .םעה־רופיסב טילש דוסי אוהש ,יטקאדידה רסמה 

־יתמוצ הדימעמ איהו ,ההשמו תבכעמ תיטויפה ןושלה וליאו ,ופוס לא רופיסה 

.יפוסה רסמב בשחתהל ילב ,םמצעל בל־תמושת םיעבותה תועמשמ 

־תריציל םע־רופיס ךופהל ל״נה םינייפאמה תשולשמ דחא לכ לש וחוכב 
חסונ — העבראו השלש תדגא״ תא הלעמ השולשה לש םבוליש .הבותכ תונמא 

טעמכ התקיני תורוקמש ,תינופמיס ,תפעוסמו הרישע הריצי לש הגרדל ״ינש 

םיינורקעה םיווקה תאש רתיב םיטלוב תאז םע .הינווג רשוע לשב םירכינ םניא 

השלש תדגא״ .״תומרו םר״ל םיקקזנ רשאכ ןושארה חסונה ןיבל הניב םילידבמה 
ימלוע־ללכ יממע לולכמ תרגסמב םע־תדגא דוע הנניא ״ינש חסונ — העבראו 

לש יטויפה ומלועב תידוחיי־תישיא תובישח תלעב הריצי םא־יכ ,ידוהיו 

18.קילאיב 

[ב] 

.ןדמל קחצי תכירעבש גרבנייטש לש וירופיס ץבוקב וז הריציב הנושארל יתלקתנ 

אלו ,יטיתסאה ךרעה יכ ,תרזוח תולצנתה ךות ,ןדמל ריעמ הרצקה ותמדקהב 

וירבדל .ותפוסאל םירצקה םירופיסה לש םסוניכ תא עבקש אוה ,ירוטסיהה 

םא ללכ דיפקהל ילב ,רפוסל רשאמ רתוי ,רקיעב רופיסל״ בלה־תמושת התנפוה 
םר״ — הריציה לש דחוימה המש ,9.״ורצויל םיינייפואהמ אוה רחבנש רופיסה 

תובקעכ תכלוה התיה ״העבראו השלש תדגא׳׳ש ,ענמנה ןמ אל רולקלופה חופיט לש ןדיעב 18 

םידחא םיחסונב עמטוה ףוסבלו ,רולקלופ־תודוסי ץמיאש ,״ראסוהה״ ןיקשופ לש וריש 

.15-13 ימע ,(17 הרעה ,ליעל)בריטאגובו ןוסבוקעי :האר :יממעה יסורה ןורטאיתה לש 

האוושהב .רוקמב השגדהה .5 ימע ,״רפסה חתפב״ ,(11 הרעה ,ליעל) םיירבע םירופס 19 

ותרודהמב ןדמל ןקית (ןלהל הארו) גרבנייטש הדוהי יבתכ לכ לש תורודהמה יתשל 

רופיסה ץווכ עודמ רורב אל תאז םע .6 ימע ,םש ,ותמדקה הארו :״תוטלוב ןושל תואיגש״ 
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םמוק ןרהא 

ונינפל יכ ,רמולכ — תרתוכב הלולכה החטבהה .יניע תא ךשמש אוה — ״תומרו 

,האלמתנ ןכא — ״הילויו ואימור״ וא ״לעיו םר״ ןיעמ ,דחוימ הבהא־רופיס 

.״העבראו השלש תדגא״ל תורשקתהה ,יופצ־יתלב ןפואב ,המעו 

,ץיש־קמ ףסוי 2". 1959 תרודהמב ןכל־םדוק רבכ ללכנ ״תומרו םר״ 

המסרופ אל ״תומרו םר״ הריציה יכ ,יל רסמ ,גרבנייטש הדוהי לש ףארגוילביבה 
2,.רבחמה ישרוי לש םיספורטופאה תאצוהבש הרודהמב הסנוכש ינפל 

תא תוארל הכז אל ,עבראו םיעברא ןב ותויהב ח״סרת תנשב רטפנש ,גרבנייטש 

תוסנמה תונושארה תואצוהה תחא תויהל ותריצי התכז תאז םע .םיצבוקמ ויבתכ 

השקה תישיאה הדיבאה תשוחת .קילאיב לש ורוד ןב רפוס לש ולעפמ תא ףיקהל 

ןמכיפ תא ליעפהל ליכשהש ,ררושמה לש תצרמנה ותוברועמו קילאיב שחש 

לע תויתרוקיב תורעה םעפ ידמ ריעהש ףא ,קילאיב .רבדה תא וללוחש ןה ,ריעצה 

הליג ףאו 24,וירופיסמ םיבר םסרפו 2יתוכז וק ןהב אצמ 22,גרבנייטש לש ויתוריצי 

ותלחמ ימיב קילאיב לש ותולדתשה הטלב דחוימב 2,.םרבחמל דחוימ סחי 

ילודג תופתתשהב יתורפס ףשנ ודובכל ךרע רשאכ ,גרבנייטש לש השונאה 

ןמכיפב ץיאה לבאה םותכו 27,םיברב ובאכ תא קילאיב הליג ותומ םע 26.םירפוסה 

גרבנייטש הדוהי יבתכ לכ לש חסונה .וזל וז ורבוח תובר תואקסיפו ,ןדמל תרודהמב 

.א״ערת תרודהמ רקיעבו ,אופא ףידע 
.אפר-דער ימע .1959 ביבא־לת ,״ריבד״ תאצוה ,גרבנייטש הדוהי יבתכ לכ :האר 20 

.205-187 ימע ,א״ערת בוקארק ,ג ,גרבנייטש הדוהי יבתכ לכ 21 
,1903 רבמבונב 20־מ רנזיולקל בתכמ :״גרבנייטש הדוהיל םעפה הלע אל ׳םותי שידקי״ 22 

תא תגרוהש איה תימויה תונותעה״ .גפק ימע ,א ,ח״צרת ביבא־לת ,קילאיב .נ.ח תורגא 
— הדוהי גרבנייטש .יאבה ירבדל םחוכ םיזבזבמ םירפוסה .םיארוקה תאו םירפוסה 

.חר ימע ,םש , 1904 ראונאיב 21־מ ןויצ־ןב ׳של בתכמ :״אליטק ארבג אוה רבכש ינששוח 

רנזיולקל בתכמ :״ןוגה רבד םוש ידיב ןיא ןהכ לש ורישו גרבנייטש לש ורופיס דבלמ״ 23 
המלעה תא אנ ברק״ :המותסה הצלמהה םג הארו .גצר ימע ,םש ,1905 ראורבפב 14־מ 
בייוחמ אליממו ,ל״ז גרבנייטש הדוהי לש ויתודימלתמ ,איה הירבע — ךינפל תבצינה 

הנמנ גרבנייטש ,םוקמ־לכמ .זע ימע ,ב ,םש, 1909 ראונאיב 4־מ ןויצךב ׳של בתכמ ;״התא 

ץיקמ ץיבוקרבל בתכמ האר :הרגישבש ןיינעכ םהיבתכ תא םסרפ קילאיבש םירצויה םע 
.גש ימע ,א ,םש ,ה״סרת 

,דלפרגנוא ׳מ :האר :קילאיב םסרפש גרבנייטש הדוהי לש םירופיס העשת הנומ דלפרגנוא 24 

.א רוט ,304 ימע ,1974 ביבא־לת ,ורוד ירפוסו קילאיב 

,רנזיולקל קילאיב עידוה חולישה ליבשב ״םהה םימיב״ רופיסה לש סופדל ותלבק םע 25 
ראונאיב 20־מ בתכמ האר :ומצעב גרבנייטשל םירפוסה־רכש תא םלשי ,קילאיב ,אוהש 

.טער ימע ,(22 הרעה ,ליעל) תורגא ,1905 

דלפרגנוא :הארי .קילאיבו שא םולש ,םכילע־סולש ,ילדנמ ,רתיה ןיב ,ופתתשה ףשנב 26 
.םש .(24 הרעה ,ליעל) 

תא דיפסהש אוה קילאיבש ,הדבועה ןויצ ןכו רטפנה תיבב קילאיב לש ובאכ רואית האר 27 
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״העבראו השלש תדגא׳׳ו גרבנייטש הדוהיל ״תומרו םר״ 

תא חינת אנ לא״ :גרבנייטש יבתכל אובמה תביתכ תאו הכירעה תא םילשהל 

ומצע תא רטפ אל קילאיב ךא ״.יארחאה התא :לכה תא התא השע .ונל הדובעה 

יבתכ לש םתצפהל ״ארוק־לוק״ חוסינב ליעפ קלח לטנש דבלב וז אל .םולכ אלב 

,הזוחה רוביחל דע .רשיפ ףסוי סיפדמה םע ןתמו־אשמ להינ ףא אלא ,גרבנייטש 

לעב קילאיב לש ףוריצה קר ,ןכא 28.םוסרפהו םיפסכה סויג יטרפל סנכנו 

הכאלמ רמג ידיל איבהל לוכי היה ןדקשה ןמכיפ לשו ,ץירממהו םזויה ,תוכמסה 

־םיתש רובעכו ,תוכורא םינש ךשמב ודסח רמש קילאיב .רצק הכ ןמזב הבורמ הכ 
2'.גרבנייטש לש ונבל עיגהש םירפוסה־רכשל גאד הנש הרשע 

:ירק — ״רואל םיאיצומה״ תרעהל םג יבל־תמושת תא הנפה ץיש־קמ 
:״םיטפושה טופש ימיב״ תירוטסיהה הלבונה ,תמדוק הריצי םויסב — ןמכיפ 

חונמה רבחמה יבתכ ןיב אצמנש י״כ ךותמ ספדנ הזה רופיסהש ,ריעהל שי 

יד וייחב ללכשל רבחמה קיפסה אל ,י״כב םינוש םינמיס ךותמ הארנכו 

,0.םינורחאה םיקרפה תא ךרוצה 

טופש ימיב״ לע תמיוסמ תרוקיב ןובזעה יסנוכ ועילבה וז ךרדב יכ ,ןכתיי 

.ךומסב ספדנה ,״תומרו םר״ל םג תסחייתמ םתרעה םא תעדל ןיא ךא ,״םיטפושה 

.גרבנייטש הדוהי לש תונורחאה ויתוריצימ אוה ״תומרו םר״ ,םוקמ־לכמ 

־איב לש ״הכירבה״ לע תוכמתסהה יפ־לע — ה״סרת תנש ןיב בתכנ רופיסה 

חסונ — העבראו השלש תדגא״ .רפוסה לש ותומ תנש ,ח״סרת תנש ןיבל — קיל 
.״תומרו םר״ ירחא הנש הרשע־הנומשכ ,ט״פרת תנשב ,רוכזכ ,הספדנ ״ינש 

תדגא״ב קילאיב קסע בוש ,הריצי לש ךשוממ ךילהתב ילואו ,והשלכ בלשב 

.וכרדכ ,תידוחיי הרשעה ךות ,״תומרו םר״ תא הב עימטהו ״העבראו השלש 

הכירעה תדימ המ עדנ אל םלועל יכ ,המוד :ץיש־קמ לש ומשב הרעה דועו 

גרבנייטש לש ונובזע .ירקיעה הניקתמ ,ןמכיפ בקעי ידיב ״תומרו םר״ הריציה לש 

,שידיימ םוגרתב רקיעב ,גרבנייטש לש תורחא תוריצי םע האוושהה ךא ,דבא 

תומיוסמ תודוקנב יכ ,ןכתיי .ןובזעה תא וסנכב ומצע תא ןסיר אל ןמכיפש ,הלעמ 

שורפיו״ :םיבהואה שגפימל קפואמה םויסב ,לשמל ,ומכ ,הריציל ןמכיפ ליעוה 

לש ותייוולהב ותופתתשה תא קילאיכ ריכזמ רתבל בתכמב .םש ,םש ;ורבק דיל גרבנייטש 

,ב ,קילאיב .נ.ח תורגא ,1908 ראורבפב 29־מ בתכמ האר :הרומג תונכסחב גרבנייטש 
.וס ימע ,ח״צרת ביבא־לת 

.דע-גע ימע ,םש ,1908 רבמבונב 3־מ ןמכיפל בתכמ האר 28 
.זוצק ימע ,םש ,1920 רבמצדב 9־מ ימעךבל בתכמ האר 29 

וז הרעה הספדנ אל המ־םושמ .186 ימע ,א״ערתבוקארק ,ג ,גרבנייטש הדוהי יבתכ לכ 30 
.״ריבד״ תרודהמב 
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ףידעמ הדגאה ךלהמ לכב ״.יאה לע ךשוח יהיו — ךסמה תא הלילה םהילע 

,ןכתיי תאז םע ךא ,קפואמו ךמנומ חוסינ לע תשגורמ תוסחייתה גרבנייטש 

םוחתל םיסנכנ ונא ןאכש אלא .יטוריאה שגפימה לש טרופמ רויצ םלב ןמכיפש 
.אמלעב תורעשה לש 

,תנתונ תעדה יי.״תומרו םר״ל יהשלכ תוסחייתה יתאצמ אל ,תרוקיבל רשא 

לש שיחס וא חיפסכ וז הריצי הבשחנ הרוביח ןמז ןיינעב תוריהבה־רסוח ללגבש 

.אל ותו ,קילאיב תריצי 

[ג] 

םר״ ןיב רשקה תא ןוחבל ונאובב םיטעמ אל םיישק םיררועתמ :דחכא אל 

.תידועייה תינבתה קוליס ,לוכל שארו ,״העבראו השלש תדגא״ ןיבל ״תומרו 

.תילרוגה ,תיפוסוליפה ,תירסומה ,תיטקאדידה תועמשמה לע רתוומ גרבנייטש 

וליפאו ,יטסילארוטאנה דצה .והשלכ ןורקע וא הלענ המכח איבמ וניא ורופיס 

טופש ימיב״ לע ורבדב .תיטויפה הארמהה יפנכ תא ץצקמ טעמכ ,יטסיביטיזופה 

,ןכאו .היגולופורתנאב והשלכ רפסל קקזנ גרבנייטשש ,דקש רעשמ ״םיטפושה 

יאל עלקנה םדא יישק לש טרופמ רואיתל הכישמ תשגרומ ״תומרו םר״ב םג 

־ינתיאב ותמחלמב ותונגראתה יבלש לשו — וזורק ןוסניבור ןיעמ — דדוב 
,תורוד ינש םא־יכ ,הרענו רענ יאה לא איבמ וניא גרבנייטש ,דועו תאז ,2.עבטה 

33.יאב התב תא תדלויה השיא ןכו ,ונבו בא 

ןיב ,דעי םוש הל ןיאש ,הלילעה לכ ךלהמב רכינ תידועייה תינבתה קוליס 

,ריעז טרפב ףא שחמומ ,הז תמועל ,קילאיב ידי־לע הצומיא .ערפמל ןיבו שארמ 

םר״ תא ריכזמ דקש .גרבנייטש הדוהי יבתכ לכל ואובמב רופיסה תא ריכזמ וניא ןמכיפ 31 
ףאו ,״תיתורפסה תרוסמב יהשלכ תובישח״ לעב רופיסה יכ ,רמואו ,םילמ עבראב ״תומרו 

לש ותריציב שודיחו תרוסמ״ ,דקש ׳ג :האר ;״םיטפושה טופש ימיב״ב ןוידה בגא קר תאז 

־לת ,א ,תירבעה תרופסה ,ל״נה : 18 ימע ,(ז״לשת) דמ ,םיינזאמ ,״גרבנייטש הדוהי 

ותריצי לעכ ״תומרו םר״ לע ןיפיקעב אופא עיבצמ ןדמל קר .259 ימע ,ח״לשת ביבא 
.גרבנייטש הדוהי לש תרחבנה 

גרבנייטש — — — תיביטימירפה הרבחה לש הישרוש תא תולגל הסנמ גרבנייטש״ 32 

תרופסה ;״םייביטימירפ םיטבש תוגהנתה לע יגולופורתנא רפס הזיא לע הארנכ ךמתסה 

באה לאירבג לש םתומקמתה יבלשל םג םימיאתמ הלא םירבד .10 הרעה ,םש ,תירבעה 

דיצה ירואיתבו קשנה־ילכ תנכהב שגדומ יטסילארוטאנה דצה .יאל םעיגהב תומרו 
.רעיה־תויחב המחלמהו 

םיריעצה ינש םיעיגמ םהירוה תומב קרש ,אוה יאה לא תורוד ינש ןומיזמ ףלאמ אצוי־לעופ 33 

שוביגל יאנת אוה םאהו באה קוליס .תינימ רקיעב ךא ,תילאוטקלטניא םג ,תימצע הרכהל 
.םישגפנ םניא הרענה םאו רענה יבא ,בגא .תימצעה המשגההו תוישיאה 
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העבראו השלש ת־זגא״ו גרבנייטש הדוהיל ״תומרו םר״ 

וכרדב .יאה לא ועיגהב הינתנ הל הכוזש הנווכהה :תללוכה תינבתב בלתשמה 

תדגא״)הרענה ןכשמ ,לדגמה לא עיגמ אוה הירחא וצורבו ,״הכר הלייא״ תירקנ 

אבשמ :הלייאה תניצס תא לגעל חכוש וניא ףא קילאיב .(ז קרפ ,״העבראו השלש 

הלייאה רבד תא שוטיו״ ,הסחמ הינתנ שפחמ ,תרתפנ הניא לדגמה תדיחו הלילה 

ענה לא הכילומה הלצאנה הלייאה — ימינוטימה רושיקה .(םש)״לדגמה תאו 

הריציה ךשמהב .ךפיהלו ,הרענה איה הלייאה :ירופאטימל אופא ךפוה — הר 

תב״ב ובל תא דעוס ןתחה הינתנש העש :תינושל תויזואוטריו קילאיב הארמ 

וז הלייא המלש ךלמה שרוד ,(חי קרפ)״המילש הרפע ,הבוטו הכר ,היושע הלייא 

.דועו ״םרא תלייא״ ,״תיב תלייא״ ,״רעי תלייא״ ,״םיבהא תלייא״ :םינפ המכל 

הלייאכ״ יהירה הליחת :הינתנ תא העיצק התפמ ובש לוחמה רואית ןכש־לכ־אל 

ירה .(די קרפ)״שא תאיבלל התיה הלייאה״ — ״הינפ הזעה״ רשאכו ,״תדחפנ 

,סיופמה המויס ןיבל הריציה לש יטאמארדה האיש ןיב ,דחא יוטיבב ונינפל 

קילאיבכ ןיא ,ןכא .הרופאטימה לש היצאזילאירו הילאירה לש היצאזירופאטימ 
הלייאה ביטומ לש הז רוריבב יד .ויתוריצי הנבמ תא דכלל עדויה ררושמ 

תדגא״ ןיבל ״תומרו םר״ ןיב תיתורפסה האוושהה תא קידצהל ידכ 34ודוקפתו 
.״העבראו השלש 

ילב חתמה־ייוור וישופיחל ואצויב הכרדה םושל הכוז וניא ,הז תמועל ,םר 

אוה םעפ לכבו ,״תוליל ינשו םימי השולש״ העות אוה .ול יופצה תא תעדל 

,הייעתו םישושיג ירפ איה המוחבו ןומראב ותולקתיה .(די קרפ)וכרד תא ףילחמ 

הדוהי לע לושמל רשפא "הלוכ תידועייה השיפתה קוליס םע .ךובמב ומכ 

(!) שחנה סגו איה םג היפלש תרוסמ שיש ,ןוספמות ןייצמ (deer) הייבצה לע ורבדב 34 
השיאל ןיאושינ וליפאו ,השיאל הלייא ןיב הקיזה הרוגש ןכ .םדאל תינויח הרזע םישיגמ 

הלייאו ,דיצל אצויה ךלמךב לע רופיס שי הלילו הליל ףלא ירופיסב .הלייא תומדב 
רשא ,הרענ המוחל רבעמ ךלמהךב שגופ הלייאה תמלענש ירחא .המוח לא ותוא הכילומ 

B. Burton (ed.), Arabian Nights, Londonl885, VI, pp. :האר .הדש אלא הניא דבעידב 
,האר .הבוהאה לש תירופאטימ המשגה איה הלייאה ילגנאה סנאסנירה תרוסמב .139-142 

ןהבש ,Spencer לש 67 ׳סמ Amorette Wyatt לש Whose List to Hunt תוטוסה ,לשמל 
,םירחא םיביטומב ומכ ,ןאכ שיש ,ןכתיי .הבהאב תענכנ תאז םע ךא ,תגשומ־יתלב הלייאה 
איה הלייאה םיתעל — .דרפסב תיברעה הרישב רפועהו הלייאה ביטומ לש חותיפו לוגלג 

תכירעב,וקורמ ידוהי יפמ רופיסו םירופיס םיעבש :האר :ארחא־ארטיסה תחילש םג 
.69-67 ימע ,25 רופיס ,1964 םילשורי ,יונ ׳ד 

הארי)הרעסה רואיתב רכזנ אוה הנושארב .״תומרו םר״ב םיהולא םש רכזנ דבלב םיימעפ 35 

םוקמב ,ךומסב רכזנ אוה תינשב .םצמוצמ ויתויועמשמ חוורימש רואית ,(36 הרעה ,ןלהל 

יהולא לא״ ינפל ןנחתמ ימודאה לאירבג :ןחבמב ,לוכיבכ ,לאה דמעומ ובש דיחיה 

תניבמ תומלענו תולענ לאה יכרדש ,דמול אוה ךכו ,הב הכוז אוהו ,שא ול תתל ״ י םירבעה 

,ינשמ טרפב אקווד יכ־ףא ,תידועייה השיפתל אופא קקזנ גרבנייטש .(ד-ג םיקרפ) שונא 
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םמוק ןרהא 

אל רפסמהש םושמ םירזפתמו םיררופתמ ויניערג אצמש ןומירה יכ ,גרבנייטש 

.ותפילקב בשחתה 

הדגאה תא לואגל קילאיב תא הררועש איה וז תערגמ אקוודש ,ןכתייה 

ךרד לע קילאיב תא ררועש והשמ היה םא .ךכב יד אל םלוא .אישק ?המודקה 

־שיא ,םר .ולש־וילמס םע גרבנייטש לש תמלענה תודדומתהה וז התיה ,הלילשה 

העבראו םירמנ השולש״ גרוה ןקרופ םשלו ןובאיתל יח גד לכואה ,ימודאה דיצה 

רשקתמ ״העבראו השולש״ ףוריצהש הנושארה םעפה וז ,בגא ;גי קרפ)״םיאבצ 

תרישב דוסיה־ילמס םע םינמנה ,הירא םעו רשנ םע קבאנ ,(הז רופיסב זמר־תתב 

הכישמ תירשפא םא .(זט ,ז םיקרפ) םהיניע תא רקנמו םהילע רבוג אוהו ,קילאיב 

,ולש־וילמס תא םג אלא ,לואגל קילאיב אצי הדגאה תא קר אל ,הלילשה ךרד לע 
.רז ידיב ובשנש 

רוזחשל ךשומה םרוג ,רוקמ־יטנאו רוקמ ״תומרו םר״ב תוארל אופא רשפא 

,תענכשמ־יתלב היצאיראו תניחבב ,רסח םרוג תאז םעו ,המודקה הדגאה 

לעב טרפו ינשמ טרפ ,תואמגוד יתשב תאז םיגדנ .הצממ־יתלב יאדוובו ,תצמחומ 

:״תומרו םר״ב םיעצומה םירמוחב קילאיב ךפהמ םהבש ,תינורקע תובישח 

בושו בוש ובל תא אלממ ,ודבל ראשנ אוהו ויבא םר לע תמש העשב .א 

היצאיראווב ןכו :םיימעפ ,ז קרפ)״דחא ינא דחא — ינא״ ןויערה 
איבמה רשנה ינפל האג ןוטב וז הזירכמ ,העיצק לא הינתנ עיגהב וליאו ,(בי קרפב 

.(םימעפ הנומש ,די קרפ)״!ונחנא םיינש ,ונחנא םיינש״ :הנוזמ תא םוי ידמ הל 

ץעה לע ״רמנה תציפקב״ גוליד-ידי־לע הרענה לא הנושארל עיגמ םר .ב 

המ־םושמ ףקתנ אוה הרענה םע רצקה שגפימה םותכ ,הנהו .הובגהו ןקזה 

,הובגמ ןקז רתוי התע אוהש ,ץעה .ץעה לא הרזח קנזמ אוהו ,״םותס דחפ״ב 

היישות תולגל םר לע אבה בלשב .המוחל קחמ אקוודו ,לפונ םרו ,ויתחת סרוק 

השלש תדגא״ ירחא .הרענה ןיבל וניב הדירפמה המוחה לע בוש רובגל ידכ הבר 

דועב ,ביטומה יוצימ תא ץימחהש ,רפסמה ןמ הבזכא הז עטק ררועמ ״העבראו 

ספטמה ,הינתנ םג :ןולאה ביטומ בוציעב הז עטקל קקזנ קילאיבש ,ירמגל רורבש 

ינורקע ינוש שי ,ןכא 36.״רמנ תציפק״ב הרענה לא עיגמ ףוסבל ,שחנה תובקעב 

ותוא ובלשב ,ביטומה ןמ תויועמשמה ברימ תא קיפמ קילאיב :םיחסונה ינש ןיב 

ותנווכ תא הלגמ וז תוקקדזהש ,ןכתיי .היכלהמ לולכמב וא הלילעה אישב רושק וניאש 

ףא ילואו ,תידועיי־יתלב הריצי ,ארבתסמ אכפיאכ טעמכ ,רוציל :רפסמה לש תירקיעה 
.תידועיי־יטנא 

הרעס חור ליטה יהו״ אוה םהמ דחא .םהל קקזנ קילאיב םגש םיפסונה םייוטיבה םיטעמ 36 
םיב ליטה םיהולאו״ :״העבראו השלש תדגא״ב םג עיפומה ,(ג קרפ ,״תומרו םר״)״םיב 

.<ה קרפ) ״הרעס חור 
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״העבראו השלש תדגא׳׳ו גרבנייטש הדוהיל ״תומרו םר״ 

,״תומרו םר״ב .ותריצי לולכמב םא־יכ ,״העבראו השלש תדגא״ב קר אל בטיה 

,להבנ ומצע גרבנייטש םג םא־יכ ,ותרענ ינפמ להבנ םר קר אל ,הז תמועל 

שוריפה רואל קר אמשו .ודיבש תויורשפאה ןווגימ יוציממ ,לוכיבכ 
תיצחמב לשוכ גרבנייטש הדוהי לש וחסונ הארנ קילאיב לש הארשהה־אלמ 

?ךרדה 

,רישיה רוקמה תא קר אל ןובשחב איבהל ךירצ היגולואיניגה תקידבב יכ ,ירב 

לא לודגה ןמאה תא תנווכמה הריציה ,רוקמ־יטנאה תא םג םא־יכ ,בלתשמה 

וב םיברש לככו הז גוס לע דומעל השקש לככ .הנממ עמתשמה ארבתסמ אכפיאה 

לא תוכמסנה תובר תורפס־תוריצי לש ןתווהתהב ךבדנ אוהש ,המוד ,םילושכמה 

.ןהינפלש תורוקמ 

השלש תדגא״ ןיבל ״תומרו םר״ ןיבש הקיזה ןיינעב קפס דוע רתונ םא 

יכ־ףא ,םיקרפ ט״י ״תומרו םר״ב :ףכה תא עירכמו םיקרפה ןיינמ אב ,״העבראו 

םיכורא םקלחב ,םיקרפ ט״י ״העבראו השלש תדגא״ב םגו ,םירצרצק םקלחב 

־דבכ רפסמה ןיבו ׳כ לוגעה רפסמה ןיבש הז רפסמ תרירב ".רתויב םיחתופמו 

הדימעהש רגתאל הנענ ןכא קילאיבש ,תורשפאה לע העיבצמ ח״י תועמשמה 

השלש תדגא״ל םירחא םיירשפא תורוקמל האוושהב ,8.״תומרו םר״ תדגא 

הדוהי לש וז ותריצי תא בטיה ריכה קילאיב :קפס ןיא דחא רבדב ״העבראו 
.גרבנייטש 

במ ,ו״שת ביבא־לת) ״העבראו השלש תדגא״ לש דיה־בתכ לש הלמיסקאפה תאצוהב 37 

.םידחא םיקספה קר וניוצ םהירחא :דבלב םינושארה םיקרפה תשש םינמוסמ ,(םידומע 
ר״ד לא קילאיב לש ובתכמ םויסב זמר אוצמל רשפאש ,םיסרוג ונייה אניפתסמד אלמלא 38 
:״ינש חסונ — העבראו השלש תדגא״ב שחנה ביטומל תוסחייתהה וזכרמבש ,טכאנ 

ימע ,ט״צרתביבא־לת ,ה ,קילאיב .נ.ח תורגא ;״עדוי יניא וז הדגאל םירחא תורוקמ״ 
רוקמל זמר ןומט קילאיב לש וז השגדהב םא ורמאיו שפנ ירקחב םיאיקבה ואובי .גיר-ביר 

,רורב תאז םע .ופשוחל ,הצור וניא וא ,לוכי וניאו ,ומויקב שח ררושמהש ,םלענ ,ףסונ 

.״תומרו םר״ חרכהב וניא הז רוקמש 
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