
 
  

 

  2020 ייונ – 49מספר  גיליון

  1משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה -טיּפים שימושיים לכתיבה 

  
   [מועד קטן, נה] 'תבֶ הֶ לְ ה ׁשַ לָ פְ ים נָ זִ ָר אֲ ם ּבַ ִא '

  
   עריכה עצמית קצה קוצה של על

בעצמו  ּההיא עריכה שכותב הטקסט מבצע )Self-editing, Self-revision( עריכה עצמית

 גםוהיא, בדרך כלל, השלב האחרון בתהליך הכתיבה של טקסט. עריכה עצמית מתבצעת 

למעשה, ראוי כאשר הכותב רוצה לערוך את ספרו או את עבודתו מחדש למטרה מסוימת. 

וצריך שכל כותב בכל רמת כתיבה ובכל היקף יבצע עריכה עצמית לכתיבתו; וזאת משום 

יועבר בצורה הנכונה והמדויקת  -מטרת הכתיבה-הצורך להבהיר את הדברים באופן שהמסר

  .    כיוון אליו הכותבשביותר 

צירותיהם. עדות ין בליטוש לשובעריכה ומשוררים משקיעים עמל רב הן סופרים כידוע, הן 

 תמטרבאוספים בארכיונים המיועדים ל , לרוב,מורותהש, ות הטיוטות בכתב ידםלכך משמש

  .תיעודו מחקר

  ?שיצאה לאור המוגמרתהטיוטה לבין היצירה -ללמוד מן ההשוואה בין כתב היד ניתןמה ו

לבין היצירה  כמו גם בין נוסח אחד ,של אותה יצירה השוואה בין נוסחים שוניםמסתבר ש

. מן 'בדרך' למוצר המוגמר ערך הכותבלעקוב אחר השינויים שמאפשרת למעיין  ,פורסמהש

המפורסמות הוא שכתיבה מלווה בתהליך של חשיבה, המאגדת בחובה גם התלבטות, הפעלת 

. כל סוגת תיוולרצונו שיקולי דעת, הנמקות ובחירות; וכל אלה בהתאם למטרותיו של הכותב

אלה, ובכל סוגה מתגוונות הבחירות בהתאם למטרות הכתיבה. כבמהלכים  כתיבה כרוכה

  חשוב שיהיה נחלתו של כל כותב.  , כנזכר,תהליך זה

הן מעט מן המרובה, ויש בהן עדות לכך שגם אלה שכתיבתם הדוגמות המובאות כאן 

טוב ה ז. התבוננות בתהליך ומבצעים אותו כחלק מתהליך הכתיבה אומנותם נדרשים לתהליך

לה שתעורר שאלות כגון: מהן הסיבות לשינויים שערך הכותב? מהי תרומת השינוי ליצירה? 

 בתחומיה המגוונים של הלשון, למשל ניתן למצוא שינויים הכותב ועוד. בהתאם למטרות

  . הגיוון באוצר המילים, המשלב הראוי, יפי הלשון ועוד ,המדויקת משמעותה בחינת
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   מעט רחל הדוגמ  

   היצירה כפי שיצאה לאור    2הטיוטה  המחבר

-/ במו בלובשטיין רחל
  ידי

מתוך: שירי רחל 
ומכתביה בכתב ידה, 
עורך אורי מילשטיין. 

  .1969ירושלים: כנרת, 

  ם.ד תֹּ י עַ תִּ רְ פַּ י סִ לִ ת ּכֻ אֶ 
  ה.תָּ י עַ ה לִ מָ ם תָּ לֶ אֵ -תעַ שְ 

  ב:צָ עֱ ב נֶ לֵ הַ ואני עצובה מאד וְ 
  ם מע...?גוּ ם עָ יִ תַ עָ בְ ב שִ לֵ ם הַ גוּ עָ 
ְ אֵ    ימִ לְ ת אֶ ע אֶ מַ שְׁ תִ  יך
  !תָּ עְ מַ א שָ י לֹ רִ בָ ת דְ ה אֶ תָּ אַ וְ 

 ]1930[יא ניסן תרץ 

  י ַעד ֹּתם.ֶאת ֻּכִלי ִסַּפְרִּת 

  ַהַגָּתה.-ֶאת ָּכל ֲעָנַבי

  ָוֶאֹדם.

  ֲהִתְשַמע ֶאת ֶאְלִמי

  ְוַאָתה ֶאת ְדָבִרי לֹא ָׁשַמְעָת!.. 

  ]76[עמ' 

  

השורות הראשונה  ;בהשמטת שורות ההבדל בין שני הטקסטיםבשירה של רחל בולט 

 –שינוי אחד מצוי בסימן הפיסוק המוטל בסופן  ,הטקסטים בשני זהות במיליםוהאחרונה 

 שאינו מסיים, מעין , העשוי ללמד על סוףבנוסח המתוקן הוספת נקודות לאחר סימן הקריאה

והרביעית בטיוטה אינן מופיעות כלל . השורות השנייה, השלישית קריאה שיש לה המשך

. בשורה הבאה אחריהן בתוכנן , מחליפות אותן שתי שורות אחרות ושונותמתוקןבנוסח ה

השאלה. המרה ה"א ְ' המומר לֵאיךאחרונה בכל נוסח] השינוי הוא במילת השאלה: 'ה[לפני 

   זו יוצרת שינוי במשלב הלשון.  

  

  דוגמה מעט שלונסקי  

  היצירה כפי שיצאה לאור   הטיוטה  המחבר

  אברהם שלונסקי / 

  עלילות מיקי מהו 

אביב: ספריית -תל
  .1947הפועלים, 

ִמיד  דֹוִלים ּתָ טּוִחים, חֹוְשִביםַהּגְ   ּבְ

ְקִחים, י ַרק ֵהָמה ַהּפִ   ּכִ

  ְוָכל יֶלֶד ְמטּוְמָטם,

  ְמטּוְמָטם ְוטְֶמּבֶל ְסָתם.

3:1-197 ]1 [1933-1932  

  ְּבטּוִחים ֹּפה,ַהְּגדֹוִלים ָּתִמיד 

  ִּכי ַרק ֵהָּמה ַהִּפְקִחים ֹּפה,

  ְוָכל ֶיֶלד, ְּבַוַּדאי,

  ְמֻטְמֶטְמְּבל הּוא, ְוַדי!

  ]122[עמ' 
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כשהיא מחוקה ובמקומה כתב  'יםבִ ְׁש חֹובטיוטה בכתב היד מופיעה לראשונה המילה '

 'ָּבטּוחַ 'במשמעות סובר, נדמה לו;  'חֹוֵׁשב'; בחירה זו משנה את המשמעות: 'יםִח טּוּבְ ' המשורר

  במשמעות יודע בוודאות, משוכנע.

המילה 'ֹּפה' אינה מופיעה כלל בטיוטה; הוספתה לטקסט תוחמת את האמירה כמתקיימת 

  ביצירה. –במקרה פרטי זה 

, שינוי זה מביע את הרעיון בגיוון אוצר המילים 'ְּבַוַּדאי' כתב המשורר 'ְמטּוְמָטםתחת  המילה '

   .בטקסט

   .'ְמֻטְמֶטְמְּבללמילה אחת 'ו חובר' ְוֶטְמֶּבל' 'ְמטּוְמָטם'

' מאזכר את אהּו' ;'ְוַדי!, הּואמופיעות המילים ' ,במשמעות של בלי כוונה ,'ְסָתם' המילה תחת

     שאין צורך להוסיף על הנאמר.  – 'ידַ וְ ''הילד' 

  

  צא ולמד!  

 'ִאם ַּבֲאָרִזים ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת'

  שמא ראוי שנבעירה גם בקרבנו?! -

   

  

  

  

 

  

  


