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*יבאז הנשוש 

תרצונ וז הקיטקלאיד .םיירישה וירוביג תא הנייפאש הלע 
תקושת תא לבכש ,יתרוסמה ידוהיה םלועה ןיבש שגפמב והלע חתפ ןשושה 
לש ינסרהה וחוכב הרכהה ןיבל הבהאלו יפויל רוביגה ךיזבה ןמ רישהו 
.םוהתה יפ לא םירוביגה תא ךילוהש ,ישוחה ףחסה םעט דוע ךחול יתפשב 
תינלדבה הסיפתב םיריעצה דרמל האיבה וז הקיטקלאיד ךיפ 
ךרד ושפיח הלא םיריעצ .תיתולגה תידוהיה תשרומה לש 

ןילמוג יסחי םייקל תירבעה המואל רשפאתש ,השדח םייח ךיתפש םידא החמ יפ 
יסחי .תכייש איה וילאש ,יטילופ-ואיגה בחרמה םע דימת ךמע שדחה 
םייחה יכרע תא תויחהל ןוצר ךותמ ונבנ הלא ןילמוג םיברע החמנ םלוע יח 
המואה תסיפת תא ובציעש ,םייתוברתהו םיינידמה דיברו 

עיפשמ םרוג ווהי הלאש הנומא ךותמו ,המודקה תירבעה 

תאצמנה ,תינרדומה תילארשיה המואה לש התוהז לע ליל ןב דימת תבהא 
.םייתועמשמ יוניש יכילהתב םוי תב םלוע תבהא 

רכינ 1951-ב "דמחוי"ב שוטר םסרפש םירישב םעט דוע םשונ יתפשב 

.תמדקומה תירישה ותעדותב לחש קומע ימינפ יוניש <108 ימע ,"דמחוי" ךותמ) - םידאה 
,"םידוד יריש" השולשב ויוטיב תא אצומ וניא יונישה) 

דוסיב התייהש ,תיתימה הקיטאופה לע ןיידע ורמשש ןתנויש ,"דמחוי" יריש רוזחמב ללכנ "הלע" רישה 

תיביטרוגיפ ןושלב שומישב רכינ יונישה .(תיתימה ותריש תורומתה לע דיעמ אוהו ,1951 תנשב םסרפ שוטר 

רוטה לש ףפורה הנבמב ימוי-םויה רובידה ןושלל הבורקה הפוח" ירישב דוע וליחתהש ,ותרישב תויטאופה 
םע תמעתמה רסוימ רוביג גיצמ רחואמה שוטר .ירישה ,1941-ב רואל ואציש ,"הרוחש הפוח" יריש ."הרוחש 

וניא אוה .תוירבעה ןויערל רשק ילב תיצרא הבוהא שוטרש ,תינענכה היגולואידיאה תא הבר הדימב ופקיש 

תולוגס ותבוהאל הנקמ וניאו אטחה תעדות םע דדומתמ םיסחי תכרעמ ואטיב םה .םישולשה תונש ףוסב הגה 

תויטוראה ויתוקושת תא אטבמ אוה .תוינטש וא תויהולא .םייתוברתו םיישגר םיחתמ תאלמו הכובס 
תועצמאב אלא יפוילו רהוטל םיפוסיכה תועצמאב אל המכה ,רסוימ בהוא לש ושפנ תא תערוק וז תכרעמ 

דבאמ אוה הזה שגפמב .ימוימויו ימיטניא ,יתואיצמ שגפמ תולוגס תלעב הבוהא םע תילטוט תוגזמתהל דחא דצמ 

השענ אוה .תובגשנה תשוחת תאו סיזרתקה תייווח תא ,םשאו אטח תושוחת לשב לוכא ,רחא דצמו ,תויהולא 

אוה .הנתשמו תפלוח ,תיטרקנוק תיתואיצמ היווהמ קלח םירישה .ינומדהו ךפכפהה הייפוא רחא ותכישמ לשב 

,השדח תיאידיא הרושב איבהל לוכי וניאש ךכב ריכמ םיזמרב הסומע ,ההובג ןושלב םיבותכ "הרוחש הפוח"ב 

תימינפה תוהזה םע תודדומתהל ויקבאמ תא םצמצמו היגולותימהמ ובאשנש ,םייתימ םירויצבו ארקמה ןושלמ 

וא םיירוטסיה םיעוריאב הנתומ תויהל ילב ,ולש םיקודה םיינרוצ םינבמב םיכורע הלא םיריש .תינענכה 

תויתרבחה תודונתל רע םנמא שדחה רוביגה .םיילאוטקא ילולצמ דוסיו עובק ימתיר בצקמ םהב שיש ,םיננגוסמו 

,הנידמה םוק רחאל תילארשיה הרבחה תא תודקופש תסומעו ההובגה תירישה ןושלה .טנפהמו רישע 

יתוברתה ןבוציעב ליעפ קלח חקול וניא אוה םלוא הקיטקלאידה תא האטיב תועמשמה תולופכ תורופטמה 
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םימוגרת רחבממ חקלנש הירבד לש ישפוח רסוח הלגמ אוה ,תאזמ הרתי .ינחורהו 
הריש" ורפסב בשרה ןימינב ךרעש םייתוברתה םייונישה לומ םינוא 
.(1990 דבוע םע ,131-130 ימע ,"תינרדומ u- | םהיניבו ,תילארשיה הרבחה תא םידקופש 
לש הכישממ ,רתיה ןייטש דורטרג fe jt ,י אוה .ימואלה לאידיאל תוביוחמה ןדבוא 
דנואפ ארזע חינהש ,יטסי'גאמיאה םרזה ^■95^ יי■!- ,f Wr* דדומתהל ותלוכי רסוח לשב הכובמ שח 
תא .הרישה לע ולש תוסמבו ותרישב *'■- ^# "!- ^ .הלא םייוניש םע 
רקיעב חתיפ אוה תיטסי'גאמיאה הירואיתה י '-M it וללה םינשב בציע שוטרש רוביגה 
רתח דנואפ ."הקיטנמורה חור" ורמאמב 9 םיישגר םיטבלל דבוכה זכרמ תא הנפמ 
ףאש אוה .יוטיבה תוינויחל ,קוידל עיגהל אשונב יוטיב םהל םיאצומש ,םייתרכהו 
הניכ אוהש המ תא יברמ יוצימ ידיל איבהל ותוהז תא רידגהל ןתינ דציכ :דחא יזכרמ 
,תיתדבוע ,השבי ןושל :the thing הבוהאל יטוראה וסחי תועצמאב תינחורה 
תא הטיסמ הניאש ,היצמרופניא תרסומ תשקב תנייטצמה ,םדו רשב ,תכפכפהה 
וא הטשפה ,הרזה ינונגנמ יפ לע אשונה s' תוהזה .םיישגר םייוליג לש הבחר 

תא שטשטל שקיב דנואפ .הלמסה ^ 4U|fl89b "דמחוי" ירישב תגצומ השדחה תינחורה 
שקיב אוה ,ןתוא דדחל אלו תוריתסה -ב םסרפש "עלצ" ירישב םג ךכ רחאו 
ףוריצה לש םינושה תודוסיה תא ךיתהל ^j *י jf איהש תיריש תושי תועצמאב ,1959 
תושחרתהה תא ךכב טילבהלו ירופטמה ש1טר ןתנו, .רסוימה רוביגה לש ויטבלל תרכונמ 
הטעמל תחתמ תללוחתמה תרעוסה וז תושי לש תרכונמה הדמעה תועצמאב 
תוסחייתה .רכומ וא רוגש הארנה ,יומידה רוביגה לש ותוחכפתה רחא בוקעל ןתינ 
לש עודיה טפשמה יפ לע תינבנ קפואמהו "עוגרה" יומידל השדח תרכונמה התדמע .תיתימה ותריש תא ןייפאש ,םזיציטנמורה םסקממ 

הז טפשמ ,ןמז לש ףרהב יביטינגוקו ישגר לולכמ רצונ ובש ,דנואפ תושוחת - רוביגה לש םיילטנמיטנסה וירוסיי תא ינוריא רואב הגיצמ 

התוא ןוחבלו תישגרה הרעסל תורכמתהה תא ןסרל ןוצרה תא ריהבמ םימיצעמש ,בחרמו ןמז לש קחרמב וילע הפוצ איהו - השיטנו האנק לש 

:שדח יטתסא סקודרפ הרצי וז תיטאופ הסיפת .םייטילנא םיעצמאב תא השדחה תירישה תושיל הנקמ ינוריאה קוחירה .תורזה תשוחת תא 

אוה ןכ ינושלה יוטיבה לש תוישחומה לא רוזחל שקיב אוהש לככ תא ונייפאש ,ינרציה ןורכישה יצרפ תא שדח רואב ןוחבל תורשפאה 

תומרוגה ,תוילאוטקלטניא הדימ-תומא רציו תישוחה ותמרמ קחרתה .בגשנבו טלחומב הנומאה תא קפסב דימעהלו ,"הרוחש הפוח"ב וירוביג 

.היווחה לש רוכינלו "הרזה"ל שפחמ ,םישימחה תונש תרישב שוטר רצייש ,תוקפסה אלמ רוביגה 

- ןושארה :וב םיראותמ םיאשונ השולש ."הלע" רישל הרזחבו השלוחה ייוליג תורמלש ,תילאירה תואיצמל רבחתהל השדח ךרד 

ףוס לע דיעמ ךיזבה ןמ רשנש הלעה :עבטב חרפה לש הילבו החירפ םע דדומתהל השדח ךרד וינפב תחתפנ ,תססוהמה ותוישיאב םירכינה 

תושפחמה ,ויתפש לע התקישנ ןורכיז - ינשה :ןשושה לש החירפה המלשהב .ףסכנה לאידיאה תא םישגי אלש הרכה ךותמ תישחומ תואיצמ 

יומידה :הבהאה תויחצנ לש סקודרפה - ישילשהו .היתפש תא אוושל תישיאה וכרד תא שפחמש רוביג לש שדח ינחור עסמ חתפנ וז תבאוכ 

- "ליל ןב דימת תבהא" - תוריתסהו םידוגינה אלמ ינורומיסקואה קתרמ וינפב הלגנש שדחה םלועה .תיצרא הבוהא םע ימיטניא שגפמב 

ריאשמש באוכה ןורכיזה תא ףקשמו הרצקה התחירפ תא גולגלב ריאמ גוסמ תישגר הרעס ול ןמזמ אוהו ,תחא הנועבו תעב ותוא הנעמו ותוא 

שמתשה שוטר .התא הייהשל תדמתמ ההימכ וב ררועמ אוה .היפ וב .תרקובמו תנסורמ ,תקפואמ - שדח 
,ילטנמיטנסה םעבטמ םתוא ןקור ךא ,םייטנמור םירמוחב הז ורישב לש תרחואמה ותרישב ולחש םייונישל ינייפוא "הלע" רישה 

ידכמ חכופמ שוטר .תיחצנ הבהאל ההימכה תא ינוריא רואב וגיצהב הבושח הכ התייהש ,תוריבאה ןדבוא לע זמרמ הלעה לש יומידה .שוטר 

תיריש הקינכט טקונ אוהו ,םהינש ווחש ינשוחה עגרה תא תויחהל תוסנל היה ולמסש ,זא לש יטסימה םלועה םוקמב .םייטנמורה םיבהואל 

וינייפאמ תא ונממ תרענמו ירוקמה ונבומ תא ןשושל הריזחמה ,השדח רכזכ רתונש ,דדובה הלעב תלמוסמה הרופא תואיצמ תבצינ ,הנשושה 

.םייח ירסחו םישבי םילעה תא ריתומ ךיזבה ןמ רשונ ןשוש :םיילמסה רבודה דדחמ ינחורל ישחומה ןיב רצונש חותמה שגפמב .תטהול הבהאל 

ךילהת לש תצמותמ רואיתל שוטר תא האיבמ חרפל תאזה תומדיהה הרישה תרוסממ קלח התייהש תיסיפהו תישחומה םלועה תנומת תא 

לע שיקהל ןתינ רצקה החירפה ןמז ךותמ .םיישיאה וייחבו עבטב תוומה םירשקה תא ןמזמ אוה .טרפב הנשושה לאו חרפה לא הסחיב תיטנמורה 

:ונורכיזב הריתוה איהש םתוחה לעו ,תינשוחה הבהאה לש תיעגרה התחירפ ןיב תומיע תריצי ךות תיעגר תחא היצאוטיסל םייתרכההו םיישגרה 

יריבחתה טפשמהמ "ךיפ" לש הדרפהה וק ."ךיפ /םעט דוע ךחול יתפשב" .ינרדומה םלועה לש הלא ןיבל יתרוסמה םלועה לש םיכרע 

תמרוג רוטה תריבש .הקישנה תוקיתממ ןרוקה יטנמורה חתמה תא רצוי שדוגה דגנ האציש (1946-1874) ןייטש דורטרג וז ,דתיה 

.םייטנמורה םיפוסיכה לש ,תרקובמו תקפואמ ,תשדוחמ האירקל - הלש תמסרופמה הרושב .הנשושה לש למסל רבטצהש ילטנמיטנסה 

רזג םא יכ ,םיפוסיכ תניחבב וניא הרענה לש היפ "הלע" רישב הריש בותכל השקש הנעט איה - "הנשוש איה הנשוש איה הנשוש" 

דוע םשונ" ומכ ,תורכזיה רדגב קר אוה היפ עגמ .הבהאה ץקל ןיד םייומידה רגאמל יופצ יתלב דוסי סינכהל ךירצ ררושמהו ,רחואמ ןדיעב 

.ולש תונקירה תשוחת תא הריבגמ תאזה תורכזיההו ,"םודאה /םעט טוטיצ) .שדח ןיינעו תוינויח ול תונקהל תנמ לע ,שודנה למסה לש 
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ףוריצהמ רישהמ תולוע ולא יתש .תוטטושה תאו הקעצה תא ראתמ אוה העיבצמ ,חירה שוחל םעטה שוח תא תבלשמה תינושלה הרוגיפה םג 

ותוא ."רחינ" הקעצה ףוס לש םומע לוקו "ידע" ןמז לש ירופטמה לחלחמש קפסה םושמ תמרפנו תכלוהש ,םהינש לש תדכולמ היווה לע 

,"הדבא עתת /יניי ןיע קר" תורושה יתשב םג םייק ינושל גראמ "םעט" ןיב דירפמש וקה .תבגשנה הבהאב תוכזל רוביגה תעדותב 

תאו התוא אוצמל טוהל אוהשכ ,ותוא אלממה ןורכישה תא תוראתמה תועמשמ הקינעמ וזו ,רישה ירוט ינש ןיב הזע החיספ רצוי "םודא" ןיבל 

ריזחמ "עתת" יארקמה שומישה .הדירפה חכונ שח אוהש תלחותה רסוח ושקיב התוא ,תימינפה הינומרהה תגשהלו תיחצנה הבהאה אשונל השדח 

התוא תחלשמ הרשש ,רגה :שוריגה לש יארקמה ןידה רזגל ונתוא .םתרישב םישגהל םייטנמורה םיררושמה 
ךלתו" רבדמב הלצה תשפחמו לאעמשי תא המכש לע תאשונ ,התיבמ /ליל ןב דימת תבהא" ןורחאה תיבה תא תוחתופה תורושה 

.<ו"ט ,א"כ ,תישארב)"עבש ראב רבדמב עתתו קלח חקול וניאש ,ינוציח רבוד לש ויפמ תורסמנ "םוי תב םלוע תבהא 

תיבמו םיחטבמ םוקממ שוריג תרזג םירכזאמש םיטוטיצה ינש תויפולח תא ןחוב אוה .ותבוהא ןיבל רוביגה ןיבש םיבהאה חישב ליעפ 

תוחנה ודמעמ תא םימיצעמ - רגה לש וזו לוריבג ןבא לש וז - ןגומ וז הרבעה .תיתוגהה המרל תיתייווחה המרהמ ןוידה תא ריבעמו שגרה 

,קומע ימינפ לבסב תיעגרה השרפה תא םיניעטמ םה .קשוחה רבגה לש תא תדדחמ איה .ינוריא רואב תינומרה הבהאל ההימכה תא הריאמ 

הקושתה .הקושתה טהל תא וב התיצה איה ובש עגרל דע וב היהש תכלוהה הלאשמ אוה הבהא לש הזכ שופיחש ךכב ריכמ רבודהש הדבועה 

רזג אוה ילואש ,תולג תשוחתמ ומצע תא ץלחל ןוצרה תא וב התיצמ .ינרדומה רוביגה לש םיגשומה םלועמ תמלענו 
םיטוטיצה .תועודי אל תוביסנ חרוכמ וילע התפכנ וז ילואו ,ומצע לע םיטביהה תא םיגדיש ,ףסונ ריש איבהל תשקבמ ינא םויסל 
,שיאה לש הסובתה תשוחת תא םיריאמ םילוגה לרוג תא םיראתמה .תרחואמה ותרישב םייטסי'גאמיאה 

.דחא אלפנ עגרב ונתשי וייחש ןימאהש 

,בהואה לש ינעבותה ויפואל סחייתהל םג יוארה ןמ ,תאז םעו בוחר 
עגמ /הפטק יפכ" ירופטמה ףוריצה .רישה תליחתב ראותמ אוהש יפכ הפטק יפכ 
אוהש הטילשל זמר וב שי .תורתוס תושוחת לש ךבס ררועמ "ךרוע ךרוע עגמ 
תפלוח איהש עגרב הסובת לש השוחת ,ינש דצמו ,הילע תופכל שקבמ ףכ יספא דע 
תשחרתמה ,תיטוראה הניצסב .ודי ףכב רתונ ,שמומ אלש ,עגמה .וינפמ שמשה ןיע יכ 
.תונולשיכו תואלת עבש םדא לש םלוע תנומת תרייטצמ ,דחא ףלוח עגרב ץוחב ןומהו 
םהב ןירקהלו וייח ןואפיק תא רישפהל ןוצרה תא הכותב המירזמ איה הפ םלאב 
,בהואהש שיקהל ןתינ .המות דע התוא הצימ םרטב ול הדבאש ,תוינויח ךלומ יתלמע 
דע ותוא אלממה ,רועה עגמ םע קר רתונ ,הפוג תא שוחל לוכי וניאש ינושלו יתפש יכ 
הבהאל ןוצרה תא השעמל ראתמ "ףכה יספא דע" יוטיבה ."ףכ יספא" ךינזא תא אל 
.ינש דצמ ,וידי תא םיפרמה םישקה םיסוסיהה תאו ,דחא דצמ תילטוט הנשקבת 
תועצמאב תיטנמורה םלועה-תסיפת תא רובשל חילצמ שוטר יניי.ןיע קל 
קוחירב רוביגה לע ףיקשמש ,רכונמו רז רבוד לש תיתרוקיב הדמע הדבא עתת 
.ותוא תררחסמה תישוחה תלוברעמל היתפמא הלגמ וניאו ינוריא ךיתארק יכ 
תלוביש התוא ,vortex םשב דנואפ יפב הנוכמ וז תישוח תלוברעמ <97 ימע ,"דמחויד - רחנ ידע 
םימרז לש שגפמ תובקעב םיב תלוברעמ לש הזכרמב תאצמנה תימינפ 

הנקמ םימרזה רורחס לש וילשה זכרמב רבודה לש ותבצה .םידגונמ דכלנש ,רוביג לש תושגר תרעס שוטר ראתמ "בוחר" רישב 

ישגר שגפמ :יטסי'גאמיאה םייפוא תא "בוחר"ו "הלע" םירישה ינשל וא הילא ברקתהל ששוח אוה .ודצל עגרל הפלחש הרענ לש המסקב 

תובלטצמ ובש ,יעגר ןמז קרפב תחכופמ תילנויצר הנבה םע רעוס רעפה תא ראתמ רישה .תשאונה ותודידבב דבואו תורישי הילא תוגפל 

■ .תויתוברתהו תוישיאה תוביטקפסרפה אוה ."ךלומ יתדמע /הפ םלאב" םליאה ויפל רעסנה וביל ןיב קומעה 
יתפש יכ" שעמו המזוי רסוחמ קתושמ ךא הפוג עגמל הקושתמ רעוב 

.תיטסי'גאמיאה הרישה לע , , , 1 1 1 , , , .""-.,""י*.."., ■,""",, !"" הכרדל התנפ וז רשאכ ,ףוסבלו ."הנשקבת /ךינזא תא אל /ינושלו 

"9,6 ואתב- ,האיוק ן-יס ,"•ונדא . -,■לא .-." א,ע-- .קבי-י ליאגל * "י*י """י '"י יי <""" "" '* ייייל 'לנ 
189-179 ימע תא ייכזמ "יחינ ידע"יומידה •"רחיג ידע !יתארקיכ" :וירוסיימ ותוא 

דרשמ ,תרדושמ הטיסרבינוא ,תינרדומה הרישב דוסי תומגמ :ןועמש ,קבדנז /ינורג יארוקב רחינ" רישב לוריבג ןבא המלש לש תשאונה ותאירק 

1990 ,ןוחטיבה .וירוגמ ריע ,הסוגרסמ ושוריג תעב בתכ ותואש ",ינושל יכחל קבד 

דיינ ורכ ,4-3 ,םינזאמ ,דנואפל שוטר ןיב :הקיטאופו היגולואידיא :םייח ,חספ .תולג וילע ורזגש הלאב תודבכ תומשאה חיטמו ןנוקמ לוריבג ןבא 

1982 ,ראורבפ ,ב"משת רדא-טבש םייגלאה םיטנמומה לכ תא שוטר ץלחמ לוריבג ןבא לש ורישל רוכזאב 
 Ellmann, Maud; The Poetics of Impersonality (T.S. Eliot 8c Ezra Pound),
 Harvard University; Cambridge, Mass. 1987 תשוחתו באכה תייווחב רקיעב קבדו לוריבג ןבא ראתמש םעזה תוחטהו

 Kenner, Hugh; The Pound Era, Uni. of Ca. Berkiy 8c Los Angeles Press, דיעמ ,ןדבאה תייווחב דקמתמה ,ינושלה םוצמצה .תשאונה תודידבה

ןיא םנמא .הלש יוטיבה ךרד ןיבל תימינפה תושחרתהה ןיב רעפה לע 1971 

 sum20

:תיטסי'גאמיאה הרישה לע 
;1976 ראורבפ ,5 ,האירק ןמיס ,תירבעה הרישהו טוילא .ס.ת ;ןועמש ,קבדנו 

189-179 ימע 

דרשמ ,תרדושמ הטיסרבינוא ,תינרדומה הרישב דוסי תומגמ :ןועמש ,קבדנו 

1990 ,ןוחטיבה 

ד"נ ךרכ ,4-3 ,םינזאמ ,דנואפל שוטר ןיב :הקיטאופו היגולואידיא ;םייח ,חספ 

1982 ,ראורבפ ,ב"משת רדא-טבש 

 Ellmann, Maud; The Poetics of Impersonality (T.S. Eliot Ä Ezra Pound),
 Harvard University; Cambridge, Mass. 1987

 Kenner, Hugh; The Pound Era, Uni. Of Ca. Berkly 8c Los Angeles Press,
 1971
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