
חספ םייח 

היגולואידיא 

:הקיטאופו 

שוטר ןיב 
דנואפל 

לככ ,היה ,ותומל הנש האלמ הלא םימיבש ,שוטר ןתנו ^ 
ולש הקיטאופהש םירבעה םיררושמה ןורחא ,הארנה י 
תישוטרה הקיטאופה :הזמ רתוי .היגולואידיא םע דבב-דב הדעצ 
התריש השעמלו התוא הפקיש ,היגולואידיאה ןמ השעמל החמצ 
לע עיבצהל עדי תרוקיבה ןמ קלח .ותריש תיברמב התוא 
העיגהב ,םלוא .שוטר תרישב םייגולואידיא העפשה-תורוקמ 
,ףסה לע תרוקיבה הרצע - תיטאופה הקיזה תורוקמ לא סחייתהל 
יתלוכי אל ,שוטר לע תרוקיב-תומישר יתארקשכ .דש האפכ וליאכ 
הממ םילבוס םירקבמה תיברמ יכ ,השוחתה ןמ ררחתשהל 
העפשהב האדוהה תמיא :"תיבופונסכ הבכע" ןאכ הנכמ יתייהש 

.ירבע ררושמ לע הרזה 

םושמ תיוולתמ ירבעה רקבמה לש ונולימב "העפשה" הלמל 
ניאה תוחיתפלו םילוקישל דוגינב ,דבלב תילילש היצטונוק המ 
םתסה-ןמ .יברעמה םלועב םירקבמה יבוט לצא תילאוטקלט 
רתוי ינפל רשאכ ,וז "תיבופונסכ הבכע"מ תצקמב ינא ףא יתלבס 
יארקא טפשמב יתדמע ,שוטר לע תרוקיב-תמישרב םינש רשעמ 
יתרהימ ,םלוא .דנואפ ארזע ןיבל וניב םייקה ןוימדה לע ,דחא 
ןויע ,םלוא .דבלב זוירוקה ןמ הזב שיש ןועיטב ךכמ גייתסהל 
הארי ,םהיתויואטבתהבו םהיבתכב ,הלא םירצוי ינש ןיב הוושמ 
,תיגולואידיאו תיתורפס הלבקה לש רורב הרקימ ונינפל יכ דימ 
ןיינעמ .יתורפסה זוירוקה לש רצה וחתממ קחרה-קחרה תגרוחה 
םייגולואידיאה העפשהה-תורוקמ לע רפיס ומצע שוטר יכ ,ןייצל 
העפשהה תורוקמ לע רבדלמ רהזנ תוחפל וא ,ענמנש דועב ולש 

.ותריש לע 

א 
.שוטר לש ויבתכב אוה רידנ תיפוריאה תורפסה ןמ תוריצי רוכזיא 
ידמ .הז אשונ הלוע אל טעמכ ,הכ דע וסנוכ אלש ויבתכמב ףא 

 I vttr--' +$.**•]

קירה רשאכ תירבעה ןושלב השעש שומישה תא ריבסה םעפ 
עיצהש ןושל ישודיח קידצה תחא-אל .םגריתש תוריצי הכותל 
ףשחו ,תרחאה ןושלב הלמה לש יגולומיטאה הרוקמ יפ-לע 
"ינכוי" תעה-בתכב .ןושלה התואב הברה ותואיקב תא ךכ בגא 
יכ ,(תרבוחה ךשמהב תאבומ המישרה) שוטר רפסמ ,'ה ןוילג 
דחא שדוחו ,"ללכ יתעפשוה אל םירשימב תיזעולה הרישהמ" 
"תונורחא תועידי" לש תורפסל ףסומב ןייאור רשאכ ,ותומ ינפל 
בישה ,טרפב גנילפיקמו ללכב הרז הרישמ עפשוה םא לאשנו 
הקלחל סחייתהלמ ענמנו ,עפשוה אל גנילפיקמ יכ שוטר 
ןיא ,שוטר לש תגלפומה ותוריהז ףרח .הלאשה לש ןושארה 
,לאדנטס ,ןייטנופ-הל לשמ תוריצי לש ןמגרתמש קפס ןיטולחל 
תורפסב רז תניחבב היה אל -ימאקו לינרא,וש דראנרב ,גנילפיק 
לש ןתעפשה תדימל רשאב 1ויפמ תודע ונידיב ןיא םא םג .םלועה 
ןיב הרורב הקיז לע עיבצהל ךירצו רשפא ,ותריש לע תורז תוריצי 
תיברמש הדבועה תורמל .ונימי תב תיזעולה הרישה ןיבל ותריצי 
לייווצרוק ךורב לש ותנעט תא םויה םיחוד שוטר תריש ירקוח 
רואינש לצא תומייקה תומגמל הנצקהו ךשמה הווהמ ותרישש 
םוקמ לע תעדה תא תתלמ םירקבמה וענמנ ,יקסבוחינרשט לצאו 
לככ ,תאז .תילאסרבינואה תינרדומה הרישה תרגסמב ותריש 
לוכיבכ - ותריש לש הטובה "ינענכ"ה הייפוא לשב ,הארנה 
םירקבמ ינש .וכופיהו רבד - תילאסרבינואו "תירבע" הריש 
"תירישה העפותה" תא הוושמ ירניבא עגרש :הז ללכמ םיאצוי 
,הילגנאב םישולשה תונש יררושמ לש הלוכסאה םע שוטר לש 
לע דחוימב וז העיפשה עודמ קמנלו ריבסהל חרוט וניא ךא 
םסרפל ולחהש ,םירחא םירבע םיררושמ לע רשאמ רתוי שוטר 
ריעמו ףיסומ אוה בגא ךרדב .רתוי םדקומ ףאו םישימחה תונשב 

דנואפ לע שוטר ומע חחוש תחא אל יכ רפיס ,ימרמע .א ,ל"ומה .1 
.הבר הכרעה תמינב 
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לעו)"םיטסי'זמיאה ןמ תפעוסמ" תילגנאה הרישב וז הלוכסאש 
לע הבושחה ותסמב ,ןורימ ןד .(רמאמה ךשמהב דומעל הסנא ךכ 
ןפוצה ןיבש סחיל עגונב תניינעמ הזית הלעמ^שוטר תריש 
יתייעבה דצל ףסונב ךא .יווגנימה לש ויבתכבו ותרישב יאורהה 
,הרישב םינפצל תרופיסה םוחתמ "םינפצ" תאוושהב ררועתמה 
םימוד םיביטומ תקידבב אטבתמ רבדה דציכ ריהבמ ןורימ ןיא 
,ןורימ לש תפסונ הזית .שוטר לשו יווגנימה לש םהיתוריציב 
תיפוריאה הרישל סחיב שוטר תרישב סוראה לש ומוקמל עגונב 

.רמאמה ךשמהב בכעתנ ךכ לעו רתוי תענכשמ ,תינרדומה 
ןמו שדח ןוויכל עיבצה ןורימש קפס ןיא ,תויוגיתסהה ףא לע 
םולש רבס ןכ אל .יניצר חרואב הז ןוויכ ןוחבל היה יוארה 
(שוטר תריש לש) התסיפת" :הלא םילמב ביגהש ,3םואבנדניל 
תאטחהל חרכהב האיבמ תינרדומה תיאפוריאה הרישה תסיפתכ 

ןיב ,תאזו ."תחאכ תיטתסא הניחבמו תיאדיא הניחבמ התכרעה 
המגמה ךיא םיאור" ונא שוטר לצאש םושמ ,ויתונעט רתי 
תללכושמה תיטויפה היישעב תבלתשמ תיתוברת-תינושלה 
רואב דיתעהו הווהה תייאר לש םייח תסיפתב תוגורא ןהיתשו 
,תינרדומה תיפוריאה הדישב שקבנ אוושלש רבד ,רבעה תייחת 
,החוסינ םצע .(.פ.ח - ילש השגדה)'רלשכנש תונויסנ המכ טעמל 
םושמ ,בל-תמושתל םייואר וז העיבק לש התועמשמ םג ומכ 
הייחדה :תירבעה תרוקיבב הפרותה-תודוקנמ תחא תפשחנ ןאכש 
הריציה ןיב תירשפא הקיז לכ לש שפנ-טאשב טעמכ ,תטלחומה 
הזירז די יחמב .םירז תונושלב תורפסה תוריצי ןיבל תירבעה 
המוד המגמ אוצמל שקבנ "אוושל ךאש" קר אל רקבמה קסופ 
תונושלה תורשע לכב ,ךכ שממ - תינרדומה תיפוריאה הרישב 
םירישה יפלא לכב ,השדחה תיפוריאה הרישה תא תוביכרמה 
לכל ,ומצע תא חטבל חרוט אוה תעב-הב אלא - םש ובתכנש 
אוושל ,ןכא ."ולשכנש תונויסנ המכ טעמל" :ףיסומו ,הרקימ 
ןיד-תיב הזיאו ,ולשכנש תונויסנ םתוא ויה המ דומלל שקבנ 
יוצמ הז ןיינעב :רקבמה עדוי .םה ןולשכ ןכאש עבק יתרוקיב 

.רערעיו םוקי והשימ םא קפס .החוטב עקרק לע אוה 

חהו תירבעה תורפסה ןיבש הקיזה רבדב ומסרופש םירקחמ 
רידנ אצמימ תניחבב םה תיללכה תורפסה לש תונושה תוביט 
לגר ביצהל וסינש םירקבמה ץמוק .תירבעה תרוקיבה םלועב 
וליפאו ,תיללכ תומלעתה תמוחב ולקתנ * וז תעדונ-אל תשביב 
םלוע לש סוזנסנוקה יניעב .תוניוע לש תרחא וא וז הדימב 
םירז-ימלצ םיביצמה םירפוכ רדגב טעמכ םה ירה ונלש תרוקיבה 
ונא םירכוז רשאכ םייתעבש רזומ רבדה .םישדוקה-שדוקב 
,ונלש תורוקמה ןמ הקניש ףא ,היתורוד לכב תירבעה תורפסהש 
ילוא ,םיעגמ המייק ךכ ךותבו ,םירז תמדא לע הבצועו החמצ 
.םימעה תורפסב תונושה תומגמה םע ,תרחא תורפס לכמ רתוי 
ללכמ תאצוי הניא ,"ירבעה" הייפוא ףרח ,שוטר לש ותריש ףא 
רבינואה תינרדומה הרישה לש יזכרמה םרזב הייוצמ איהו ,הז 

.תילאס 

,1928 תנשב הנושארה םעפב סיראפל עיגה שוטר ןתנוי 
דנואפ ארזע אצי המצע הנש התואב .הנש הרשע-עשת ןב ותויהב 

.ןקוש תאצוה ,ונימי תב תירבעה תורפסב םינפ עברא .2 
.1979 רבוטקוא-רבמטפס ,"תיזג" .3 

ץוביקה תאצוהב ,קנבדנז ןועמש תאמ ,"רעיב תוכירב יתש" .4 
רמתיא תאמ תונוש תומבב ועיפוהש תודדוב תוסמו ,•דחואמה 

.םירחאו יקסבונורב םרוי ,ןוקב קחצי ,רהוז-ןבא 

ניא תוליעפ תונש עברא רחאל הילטיאב עקתשהו סיראפ תא 
םינש ןתוא לש סיראפב .וז ריעב תיביסנטניא תילאוטקלט 
,האמה לש רתויב בושחה ילאוטקלטניאה ךפהמה ללוחתה 
ןאכ .השדחה תורפסב "הנרדומה" תרושב האצי םיראפמו 
םירצויה ילודג תויהל םידיתעש ימ תועד ופילחהו וחכוותה 
םאיליו ,יווגנימה ,סיו'ג סמי'גמ :השדחה תילגנאה תורפסב 
םירבדהו ,דנואפ ארזעו ןייטס דורטרג דעו ,םמאיליו סולרק 
ףא םירבדה ועיגה אל םאה .לכ-יתפש לע ןכ ירחא ויה ועימשהש 
ירחא סיראפל עיגהו ,תילגנא עדיש ,ריעצה שוטר לש וינחאל 
קוסעל לחהש רחאל תירבעה הטיסרבינואב םידומיל תפוקת 
תוליעפל רע היהש ,ןוברוסה דימלת ,ןירפלה לאירוא םאה ?הרישב 
יפכ סיראפב חורה ייח תא ריכהל דמלו ,ריעב תילאוטקלטניאה 
היאברבא םייח םגרתמה לש ותכרדהב).- ,וידידי ינזאב דיעהש 
אל - (םש תיתורפסה תווהתהב הרועמ היהו סיראפב זא בשיש 
תינרקס שפנב ןחינ אל םאהו ?םש ללוחתמל בושקו חותפ היה 
עמשש תנתונ תעדה ,ןכא ?תושדח תועפשהל רעו טילק חומבו 
אל םלועמ ,תגלפומה ותוריהז לשב ילוא ,רומאכ ,ךא .עדיו 
לע ויפמ תודע ונידיב ןיא .וייחב וז הפוקתל שוטר סחייתה 
ךא ,דנואפ ארזע לש ותרישו ותוישיא וילע העיפשהש העפשהה 
ינש לש ירישהו ינחורה םמלוע ןיבש הרורבה הקיזה לע 

.לילעב עיבצהל ןתינ ,הלא םיבורק-פיקוחר םיררושמ 

בוציעל סיראפב שוטר לש ותוהש המרתש תערכמה המורתה 
המורתה וליאו .תמסרופמו העודי תויגולואידיאה ויתופקשה 
היגולואידיאה ,םייתשה אלה ךא .םלענ איה ירישה ומלועל 
.תחא השקימ תויושע ,שוטר לצא ןהו דנואפ לצא ןה ,הרישהו 
םש שגופ אוה 1938 תנשב סיראפב שוטר לש ינשה ורוקיבב 
"תינענכה" הרומתל ,השעמל ,םרגש,(ןורוח .ג.ע)'ץיברמ הידעב 
ידוהיה תעה-בתכ יגוחל ברוקמ היה 'ץיברוג .5 ותבשחמ חרואב 
תא באשש ,"REVUE D'ACTION H EBRAIQUE" ינוציקה 

ינוציק-ינמיה יתפרצה תעה-בתכמ ותארשה 

 " REVUE ACTION FRANCAISE "

םיברוקמ ויה טוילא .ס.טו דנואפ ארזע רשא 
ידארה הרומתה םג שוטר לצא הלח סיראפב :תעו תאז .וילא 
"םירוט"ל "םיינענכה" ויריש תא חלש םשמו ותרישב תילאק 

.יקסנולש לש ותכירעב 
תועירכמה םינשה ולא ויה דנואפ ארזע לש ותניחבמ ףא 
אצוי אוה וז הפוקתב .ולש הקיטאופהו היגולואידיאה בוציעב 
ורטשימ םע תוהדזהל דע ותוא הליבוהש ,יטילופה ןימיה ךרדב 
שי ינילוסומ לש תיטילופה וכרדל וז הדהאלו) ינילוסומ לש 
תמייוסמ הפוקתבש ,ריאמיחא אבא לש ומלוע-תפקשהב ןוימיד 
הרומתה ףא הלח תע התואב.(שוטרל ויתועדב בורק היה 
יאה הלוכסאה תא םזי רשאכ ,דנואפ לש ותרישב תילאק'ידארה 
ותרישב בטיה םירכינ היתובקיעש ,תילגנאה הרישב תיטסי'זאמ 
.ותומ םוי דע הפוריאב ראשנ ינקירמאה דנואפ ארזע .שוטר לש 
,ןכ םא ,המדנ .תע הנממ אצי אלו לארשיך'ראל רזח שוטר ןתנוי 
ררושמ ותמועלו ,תולגב רחובה ררושמ :םהיכרד ודרפנ ןאכש 
"תיארמ אלא וניא םהיניב הז לדבה ,םלוא .וצראב תויחל רחובה 

תולג ךא .תולגב םהימי לכ ,השעמל ,ויח הלא םיררושמ ינש :ןיע 
איה הנושו ,שוטרלו דנואפל דחוימ יפוא תלעב התיה תאז 
התוא ינב םירחא םירפסמו םיררושמ ורחבש תולגה ןמ התוהמב 

.תע 

תוהזה תלאש תדמוע דנואפ לשו שוטר לש "תולגה" שרושב 

ןיבש םימוצעה םילדבהה ףא לע .תיתוברתה תוהזהו תימואלה 

3.4.81 "ץראה" ,טיבש בקעי 
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- םירשעה תונשב תילארשיךיראה הרבחהו תינקירמאה הרבחה 
דנואפ לצא תשגדומ תיתוברתה תוהזה תייעב םייטעבש םילדבה 
םלצא דירפהל ןתינ ללכב םא ,תימואלה תוהזה תייעב רשאמ רתוי 
ימעל םינב םתויה םצעמ םהיניבש הבריקה תעבונ - םייתשה ןיב 
הרושקה הקיטמלבורפל םהמ דחא לכ לש ותוסחייתהב .םירגהמ 
תוברתה" .עיתפהל יושעה ןוימיד םייק םירגהמ םעל ןב תעדותב 
החמצש תוברת אלא הניא ,שוטר ירבדל ,לארשיך'ראב הרצונש 
התיה וביבסמ הרבחה ...רחא םוקמב הישרשו םירגהמ תרבחמ 

הרומתה ,שוטר לש ותואר תדוקנמ .6 "םירגהמ לש הרבח ויניעב 
העדותה ןמ תירבעה המואה רענתת רשאכ קר לוחת תיתימאה 
דנואפ ףא ,הנהו .וז םירגהמ-תרבח הילע העיפשמש תירוטסיהה 
."םירגהמה תעדות" איה תינקירמאה הרבחב ערה שרוש יכ םרג 
םרז ותואל םהירבדב וסחייתה דנואפ ןהו שוטר ןה :וזמ הרתי 
תירבה-תוצראב בשייתה לודגה וקלחש,הפוריאמ הריגהה תעונתב 
.הפוריא חרזממ םידוהיה םירגהמלונייהד,לארשי-ץראב וטועימו 
רתשהל המשאה תא ליטמ אוה שוטר קינעהש תונויארה דחאב 
לע תילארשיה תוברתב תיתולגה תירוטסיהה העדותה תוש 
תחאב אוה ףא רבדמ דנואפ וליאו ."הפוריא חרזממ םירגהמה" 
תידוהיה הריגהה העיפשהש הערה לכ לע לתויטילופה ויתוסממ 
שחש הקומעה הייחדה .תינקירמאה תוברתה לע הפוריא-חרזממ 
תינקירמאה הרבחה לש םידודרה םייתוברתה םיכרעה יפלכ דנואפ 
הפוריאל תאצל ותוא ועינה ,וז הרבח לש יתוכאלמה הנבימהו 
,תרחא היצזיליוויצ לש היכרע רחא ,"םישרוש" רחא שופיחב 
ורחבש תולגה ןמ התוהממ הנוש וז תולג .קוחרה רבעב תנגועמה 
.שוטר הב רחבש תולגל העבטמ איה תוחאו ,םיו'גו טוילא הב 
תולג וז התיה אל .םוקמ יונישב היה אל וז תולג לש הרקיע 
היה וב ררוגתהל ורחבש םוקמה אל .ןמזב תולג םא יב ,בחרמב 
,תרחאה הפוקתה םא יכ ,שוטר לשו דנואפ לש םתולג םוקמ 

.םירשעה האמה ןמ רוחאל ךוראה םעסמב ואצי הילאש 

יגולואידיאה םעסמב וחתפ דנואפ ארזעו שוטר ןתנוי 
ירחא - ותחנו םלועה לש ויתוצק ינשמ רבעה לא יטאופהו 
םעסמ רופיס .ןמזב הדוקנ התואב - ליבקמ לולסמב תחבש 
שעה האמב תילגנאה תירבעה הרישב ונימב דיחי אוה אלפומה 
היה ןמזב הז עסמב שוטרלו דנואפל ףתושמהו דחוימה .םיר 
לע הייונבה ,תיברעמה היצזיליוויצה ירקיע לש הפיקעה ןויסינ 
ךורב ירבדכ ;תאז התיה שוטד לצא .תורצנהו תודהיה ינדא 
תולגה-תונש םייפלא לש ידוהיה רבעה תלילש" ,לייווצרוק 
לא תונפל שי" - ומצע שוטר ירבדכ ,וא ."יאכראה בויח תבוטל 
הפוקתה ...המודקה תירבעה תוברתה לש הילמסו היתודוסי 
ילוא העודי תוחפ .םיעודי םירבדהו ,«"תודהיה תויה ינפלש 
אליממו ,"תודהיה תויה ינפלש הפוקתה" לא וז היינפש הדבועה 
לש היגולואידיאב דוסי איה ףא הניה ,תורצנה תויה ינפל ףא 
דנואפו שוטר .ותריש תתתשומ וילעש סיסבהו דנואפ ארזע 
תא עיקבנ םא קר" :ההז טעמכ חרואב וז הסיפתל יוטיב םינתונ 
םוקי ,הלא לכ תא ךילעמ רענת םאו ...ליפאמה ידוהיה לפרעה 
וניתובא לש זעהו ןומדקה םלועה ,שדח םלוע ךינפל היחיו 
ייחל הבשחמה ןיב יעבטהו טושפה םאותה אובי ...םילודגה 

.םש ,טיבש בקעי .6 
 "MIA PATRIA" ,1912 .7

27.8.71 "אשמ" ,הר8ש .ש םע היאי 8 

הקירמאש וביל לכב ןימאה דנואפ" .9שוטר ןתנוי ריהצה ,"שגרה 
,תורוקמל רוזחת רשאכ קר שדח םלוע רוציל לכות 
דוסיה היה ויניעב ...םינאגאפה םיפוריאה היתובא-תובאל 
ןמ העיתרב םשאה תיטנטסטורפ-תירצונה תוברתב ידוהיה 
רתויב בושחה ורקבמ ,יבייד דלאנוד בתכ ,"תוטושפה תושוחתה 
ייחל הרזחה איה תורוקמל הרזחה" :ומצע דנואפו 10ךנואפ לש 
ןיב ערקה יכ סרגש ,טוילא .ס.טל דוגינב . 11 "הבשחמהו שגרה 
םיררושמה ירחא ברעמה תוברתב עבנ שגרהו טקלטניאה 
שוטר וניארש יפכו - דנואפ עבוק ,17-ה האמב םייסיפאטמה 

.םדקומ רתוי הברה עבנ הז ערקש - וז העדב ול ףתוש 
- םזיאתונומה ןוחצינ שוטר לשו דנואפ לש םתפקשה יפ-לע 
תריצי ודדועש םינלהה דצל דימת דמע אוה" :ערה שרוש אוה 
התארש תידוהיה תרוסמל דגנתהו םהילילא תומדב םילספ 

המגמה םצעבש יאדו .יבייד בתוכ ,"דסומ-דרסי םילילאה ץופינב 
דנואפ לש םתעדל ןייצמה ,"יעבטהו טושפה םאותה" לא הרזחל 
הרוזש וז המגמ ירה .שודיח לכ ןיא ,ינאגאפה םלועה תא שוטרו 
םירכינ היתובקיעו ,תיטנאמורה העונתה לש הבשחמה ךולה לכב 
המגמה ןיב הז ןוימדש אלא .תוירבעו תורז ,תובר תוריציב 
האמב שוטר לשו דנואפ לש המגמה ןיבל תיתרוסמה תיטנאמורה 
רועישמ םירקבמ ףא העטיהש ,הרואכל-ןוימד אוה םירשעה 
תויכשמה תא שוטר תרישב האר רשאכ ,לייווצרוק לש ותמוק 
חכונל" ןיב אלה .יקסבוחינרשטו רואינש לצא הייוצמה המגמה 
הנפימ ללוחתה שוטר לש "לעבל תומ לע" ןיבו "ולופא לספ 
סטיק לש "תיאכראה" ותריש ןיב לחש הנפימל ליבקמה ,יתוהמ 
תא ךא ,ךכ לע ודמע םיבר םירקבמ .דנואפ לש םייאכראה וירישל 
'ץיבוקיבר הילד קייודמה החוסינב האטיב ינושה לש ורקיע 
תוחישקב אלפומ םסק היה" :שוטר לש ותריש לע הבתכשכ 
ילב סנואה תא ,הניק ילב תוומה תא ראתל הלכיש תישוטרה 
תורידנה ,הלא תונוכתלו ."םישוריפ לכ ילב שואיה תאו החנא 
רבעל "עוגעגה" םע םולכ אלו ןהל ןיאש ,תירבעה הרישב ךכ-לכ 
דה אצמנ ,תיטנאמורה הרישה תא םינייפאמה ,הווהל ותדגנהו 
רתויב קומעה שודיחה" יכ ןייצש ,ךנק ויה רקבמה לש וירבדב 
סונ לכ אלל דבעה תא האד הב דשא הרוצב היה דנואפ לצא 
רבעה תייאר תקתינ ונממ רשא םוקמה אוה הז תמוצ ."היגלט 
וז הדוקנמ .היגלטסונה ןמו עוגעגה ןמ שוטר והומכו דנואפ לש 
םייוסמ רבע לש ותסיפת :םינפבמ רבעה תייאר תישענ 
דנואפ לש םתריש תלדבנ ךכבו - םייקל םושיי-תב הביטנרטלאכ 

.םהימדוק תרישמ שוטר לשו 

ןדיעה תפיקע ךות ,דנואפו שוטר ורחבש ןמזב עסמה ילולסמב 
שוטר לש ותועדוותה .עיתפמ ןוימיד ,רומאכ םייק ,ירצונ-ידוהיה 
,הללוח סיראפב 'ץיברוג הידע ןשלבהו ןוירוטסיהה לש ותנשימל 
סיראפב יתישע" :ומלוע תפקשהב תינפתה תא אוהרתודע יפ-לע 
ןורוח .ג.ע..לש ותנשימל םינותנ ויה ינייעמ רקיע ...יצחו הנשכ 
רומאכש םוחתב הרודס הנשימ זא ודיב התיה ...ומיע תוחישלו 
הייעבה' םוחת ,יתוניינעתהו יתעדות רדגל ץוחמ זא היה 
הלעה ..ןורוח .ןומדקה ירבעה םלועה ןיבל הניב סחיהו 'תידוהיה 
לש התוהמ ןיבל םינומדקה םירבעה ןיב תכתוחה הנחבהה תא 
םניא םיקיניפהש ,ראשה ןיב ,ותנשימב םרג ןתוח .יג"תודהיה 
םיירחסמ םירשק ומייק םה יכו תירבעה המואה ןמ החולש אלא 

.ךכמ עמתשמה לכ לע ,ןוויב הנידמה-ירע םע םייתוברתו 

.1944 ,ירבעה רעונה שוביגל דעווה ינבב "אשמ" .9 
 "Ezra Pound", Donald Davie. Viking. .10

 "The Tradition", Ezra Pound. .11
תורבס ,תוברתל ףסומה ,"תונורחא תועידי" ,יותס יפיז סע ןויאר .12 
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גולואיכראה לש ורקחמ םרג דנואפ לש ותייארב ליבקמ ךפהמל 
ברעמב תויוברתה יכ ,ראשה ןיב ,םרגש ,םוינבורפ ואיל ינמרגה 
,(םיקיניפה ודסיש הבשומה ,וגתרק םהבו) רקח ןתואש ,הקירפא 
ינש .ןוויב הנידמה-ירע םע םייתוברתו םיירחסמ םירשק ומייק 
רתה שרע היהשרוזיאב םהינייעמ תא וזכיר ,ןכ םא ,םיררושמה 
דילי ,שוטר .ןוכיתהדניה ןגאבש ינאגאפה םלועב ,תיברעמה תוב 
ףא לע ,יאקירמאה דנואפ וליאו ,"ירבע" ומצע רידגה ,ןילופ 
."ינוכית-מי םדא" ומצע רידגה ,םירחא תוברת-ירוזיאל תוחיג 
סנאבורפ תוברתב וינייעמ תא דנואפ זכיר תמדקומה וייח תפוקתב 
םע ועסמ לולסמ שגפנ טעמכ וימי-בורעב םלוא .אמורו ןוויבו 
ךא ,ןוכיתה-סיה רוזיאב זכרתה דנואפ" :שוטר לש ועסמ לולסמ 
,"הקיתעה םירצמ לא ,אמורו ןווי תוברתל רבעמ ףא הז זכרממ אצי 
רמוחל דנואפ םחייתמ "תרוסמה" הסמבו .יבייד דלאנוד בתוכ 
םירצמ לש הרישהו תיתיחה הרישה ,הקיתעה הרישה ןמ דרשש 
םג .המודקה תירצמה ןמ םיריש ץבוק םגרית ףא אוהו ,הקיתעה 
,"החנמ ןברק" ורישו ,תירצמה הרישב ןיינעתה ,רוכזכ ,שוטר 

.ךכ לע דיעי ,ןורימ ןד תאז ןייצש יפכ 

הרישהו היגולואידיאה תויושע שוטר לצא ןהו דנואפ לצא ןה 

הקיזה תפקתשמ דציכ תוארהל העשה העיגהו ,תחא השקימ 
םתריש ירמוחב ףא םיררושמה ינשל תפתושמה תיגולואידיאה 

.:(ילולימ םוגרית םימגרותמ ןלהל דנואפ ירישמ תואבומה לכ) 

:"לעבל תומ לע" ,שוטר 

/ ירבא עדוי לעבל תומ לע / ץיק ליל ןושיאב לעבל תומ לע" 
תמ זא / - ויליפרעב אפק / תפצהו / בגנה לכב / הממד התיה 

"...וילפרעב ללח / לעבה תמ זא / בגרה יעקב לע לעבה 

:"ןאפ לש ותומ" ,דנואפ ארזע 

תומלעה ןתא וה ,ןכישאר וניכרה וה / תמ לודגה ןפ .תמ ןפ" 
ךיא / :םיחמצה ושבי / ,םילעב םוח ןיא //!ושארל רז ורזישו 

"".רזנ רוזשנ 

ןפ לאה - םאשונ חוכמ קר אל םייק םירישה ינש ןיב ןוימדה 
ינשב הניקה .םתמינב ףא אלא - ינוויה ולוגליגב לעב אוה 
ןמזל הכומס וליאכו םישנ וא השא יפמ תעמשנ םירישה 
ילגנאה רוקמב .תיטנאמורה הרישה תרוסמבכ אלש ,תושחרתהה 
שוטר לש ורישב לקשמל ההז תונושארה תורושה יתש לקשימ 
"ילארשי-ץרא" לא ריכזמ ףא דנואפ .הרושב הרוזצה לש המוקמ ןכו 

ןיאש וילאמ ןבומ .407 וטנאקב ,זומת לאה תא ,ומשב "ינענכ" 
ןיאש יאדו .וטושפכ שוטר לשו דנואפ לש םזינאגאפה תא סופתל 
יטסילארולפ םזינאגאפב םזיאתונומה תא ,תדב תד רימהל םתנווכ 

רישה תועצמאב תינאגאפה תעה לש "התאייחה"ש אלא .יביאנ 
וב רדענש ,ןוונמ הווה דגנכ האחמ תרוצכ םהינש תא תשמשמ 
וב רשאו "שגרה ייחל הבשחמה ןיב יעבטהו טושפה םאותה" 
תיילשא תא החוד - הזה םלועה ייחל ןודינה םדאהו תמ לאה 

:אבה םלועה 

עבוק ,בע-יתמב ךדוד / ,באו ןוביר ינא !תביד אלו ןודא אל" 
לכש ,םויקה זכרמב םדאה לש ותדמעה .(החנמ ןברק) "!תולזמ 
תירצונה הרירבה לש תטלחומ הייחד השוריפ הזה םלועב ומויק 

ןגלו ,יתמשנ ,ךל המ" :אבה םלועה ייחב ותמשנ תארבהל תידוהי 
רס דציכ ןיבמ ינניא" :רתוי תוטוב םילמבו ,דנואפ בתוכ ,"ןדעה 
התואב ריהצמ שוטרו ."הציקב רייוצמ ןדע-ןג תושונאה תלב 

,ןכ םא ."ונלש הזה תמאה םלועב / הזה םלועב ונייחל" :המינה 
תא שוטרו דנואפ םידימעמ תידוהי-תירצונה הרירבה דגנכ 

תא םידימעמ םה הלילשה דגנכו ,תומדאילע ונייח "תויצרא" 
.ברחה בויח תאו סוראה בויח 

,וכרדכ - דנואפ הלעמ (1934) "יטנאקלווק" ולש הסמב 
יררושמ לש ויניעב הבושחה םתנוכת תא סנ לע - תוטוב םילמב 
ותואל ...שפוטמה הבשחמה חרואל ודגנתה םה" :סנאבורפ 
ויה םה ...ודוסימ ער םדאה ףוגש הנומאלו יטוידיא םזיטכסא 
יבצ בתוכ שוטר לע וליאו ."םוניהיגה תייססבואמ םייקנ ,םירוהט 
."הזה-סלועה ייח לש זעה םייוטיב אוה ולצא סוראה" :זול 
ףא תמייקה הלבקה תמייק שוטר לשו דנואפ לש הבהאה ירישב 
ינוריאה ןוויכל ,רתוי רחואמ בלשב םהב הלחש הרומתב 
הבהאה ירישמ קלחב תוחפל תנמתסמה המגמה .יטסאקרס 
הסיפתל ,ןורימ ןד ןייצש יפכ ,תמאות ,םהלש םימדקומה 
תרמעתמה םימחרה תלוטנ השאה לש תילובמיס-תיטנאמורה 

:(LA BELLE DAME SANS MERCI)הבהוא ישגרב 

/ -הערפ תב ילגדל דברמכ / הלגרל וחטשו ובל תא ףלש אוה" 
(ןויקמ" ,שוטר)"ףטונה ורשבב הפפט / הלכ לגרבו 

ךמצע תלענ יכ לע / תמכ ךיניעב ינא בושח יכ לע ,תרבג וה" 
שקבא המו הנפא הנא / דוע עדוי ינא ןיא / הביס אלל / יינפמ 

("Dompna Pois de Me No'us Cal" ,דנואפ) ."דוע 

אוה "םימחרה תלוטנ הפיה תרבגה" לש וז המית לש הרוקמ 
איה החיכשש ריכזהל ןיינעמו ,סנאבורפב םירודאבורטה תרישב 
,היפעלובא סורדט ,13-ה האמה ינב םיירבעה םיררושמה לצא ףא 

.סנאבורפ תרישמ ועפשוהש ,םירחאו הראיפאד םלשמ 
תוסחייתה לש תופסונ תורוצ תויוצמ שוטר לצאו דנואפ לצא 

:הבהאךונמיה הל רשה ,ץירעמה-ףיקשמה לש וז ןוגכ ,השאה לא 

תבבוס ךרבהו / ןאוסו גגוח ףשנהו / ךימעפ םילענב ופי יכ" 
ףשנהו / םימעפ םילענב ופי יכ / ןדנדמ רתימ לא רתימו / תעדב 
"טהלתי רתימ לא רתימו / טהבכ תפחרמ ףתכו / טטורו קמח 

:"תדקור תומד" ,דנואפ לש וריש ,ותמועלו .("רתימ" ,שוטר) 

/ךל הוושי ימ / ,בהנש הילדנס / יתומולח תשא / םייניע תרוחש" 
/ ךיפתכ םידקשכ תוחצ ...ולק יכ ךילגרל הוושי ימ / םידקורב 

."ותפיצמ ערקנש ידט דקשכ 

לש םהיריש םילדבנ ,"םייאכראה" םהיריש לכבכ ,ןאכ ףא 
םיביטומל םירחא םיררושמ לש םתוסחייתה תרוצמ שוטרו דנואפ 

תיתוזח תומשרתה ךותמ ,לוכיבכ ,"היירטה" םתנוכתב םייאכרא 
הלא םייטסי'זאמיא םיריש ינשב םייומידה .תיעצמא-יתלבו 
",ךימעפ םילענב ופי יכ" ,לשמל ,ךכ :"םירישה ריש"מ םיבואש 
- "םילענב ךימעפ ופי המ" קוספה לא ונתוא ריזחמ ,שוטר לצא 
רוכחא וניה דנואפ לש ורישב "םייניע תרוחש" וליאו 
."ןשה לדגמכ" תא םיריכזמ "ןש ילדנס"ו ,"ינא הרוחש"ל 
לש ורישב לקשימל ההז טעמכ רוקמב דנואפ לש ורישב לקשימה 

.שוטר 

"ונלש הזה תמאה םלועב ונייח" לש רחאה טביהה ,סוראה דצב 

,ןיחבהל יוארה ןמ ןאכו ."ברחה בויח" וניה דנואפו שוטר תרישב 
,המודה ןורקיעה ןיבו שוטר לצא הז ןורקיע ןיב ,בגא תרעהב 
תעפעפמה םקנה-תשוחת .גרבנירג יבצ ירוא לצא ,הרואכל 
("םלישו לומגת לש םויה הז אובי אוה") ג"צא לש ותרישב 
תואפה ידוהי יחא :םייחה בהזה יקלח" לש םייטעב תררועתמהו 
,ירהש ,שוטר תרישב המוקמ הנריכי אל - "ןיליפתו תילטב 
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לש ויגיצנ םה "תילטב תואפה ידוהי" שוטר לש ותניחבמ 
רבדה ךכו ,שוטר לצא "ברחה בויח" ."ליפאמה ידוהיה לפרעה" 
תונורקעמ אוה אלא ,תישגר הבוגתב הנתומ וניא ,דנואפ לצא 
הסיפתה םע דחא הנקב הלועה םייח-חרוא ןיעמ ,"יצראה" םויקה 
םיריהצמ ,לשמל ,ךכ .יפוריאה דראגנוואה יגוחב החוורש 
תא סנ לע םילעמ ונא" :יטסירוטופה טספינאמה לע םימתוחה 

."תושונאה לש הדיחיה הנייגהה - המחלמה 

םוקת ברח / ךלאמשל לופית ברח / ךנימיל לופית ברח" 
םולש אל ...ךינפ לומ לא הכת ברח / ךבכשב ךלהת ברח / ךמוקב 

.("תירב" ,שוטר)"ברח םא יכ / איבהל אב ינא 

:"הניטסס" רישב ,דנואפ לצא המודבו 

הניזחת רשאכ ,וה ךא / תוברח קושקש / ילבמ םייח יל ןיא" 
םתחתמ בחרה הדשהו / םינפ לא / םינפ ינשו בהזה ילגדב / יניע 

".יעמ ינב םיחמשו / יבבל להוצ זא / ,ןמגראב עבצנ / 

- "המדב רפעמ יחתו / pאה הפלוע המדב יכ" :דחא םוקמבו 
תמועל ,(שוטר) 

/ םיפטונ וניתוברחו וניקפרמשכ / ברקה תלהצל הוושי המ" 
.דנואפ לש ורישב - "ןמגרא 

."חבזה לע" שוטר לש וריש ךותמ ,ףוסבלו 

סס" ךותמו ."םולשל די טשופ רודא/חבזה ןמ לכואה רורא" 
ש ארוקה לכ / דע-ימלועל לאה םשב רורא" :דנואפ לש "הניט 
םירישבו ןאכ דנואפ השועש שומישה תא ןייצל יאדכ ."'םול 
םילמסה ןמ דחא איהש ,(CRIMSON)"ןמגרא" הלמב םירחא 

.תילמס תועמשמ התואב ,שוטר תרישב םייזכרמה 
יהוז .ימי לכ ילוא ,הלמה לש ילמסה הנבומב ,ברחב יתקסע" 
לבא .13שוטר ומצע לע דיעמ ,"ייח לש תויזכרמה תויווחה תחא 
תילמס הניאש תועמשמ םג שי דנואפ לצאו שוטר לצא ברחל 

:אדירג 

,רהנה ץרא / דבעב םיחא לובג לכו / הלודגה יתמב איה" 
רשא / ץראה תוחפ לכ עורזב / םטפשמו םקוח םישל ...תרפ 

.('ךשוחב יכלוהה" ,שוטר) "/ תימהל - תוומל 

הלנה ויכמותמ היה הינשה םלועה-תמחלמ תפוקתב ,דנואפ 
תא תויחהל התיה ותמגמשו 14הילטיאב םקש רטשימה לש םיב 
ה סחייתמ ,רזומ םירקימ-ףוריצב ,ךכו ,תיאמורה הירפמיאה 
ץרא-עטק ותואל דנואפ לש "םויטרפורפ" רישב "רבדמה ינא" 

:המינ התואבו ,שוטר לש ורישב הלועה 

,ומרזי לקדיחהו תרפה / ודוה דגנ תולובחת לבחתמ רסיק" 
ולבקיו ויתוקוחב ולגרוי םיתרפה ...ויתודוקפ יפ לע ,ךליאו התעמ 

".םיאמורה תד לש הניד תא 

ה 
לש התויה רבדב לייווצרוק ביצהש הזיתה תא וחדש םירקבמה 
רשט לצא ןמתסמה "ינאגאפה" וקל ךשמה תניחבב שוטר תריש 

.ל''נה הרפש .ש םע ןויאר .13 
הכיה ,גרבצניג ןלא ידוהיה ררושמל קינעהש ןויארב ,וימי תירחאב .14 
ויתועדב רקיעבו ,תיטילופה וכרד לכב הגשש הדוהו אטח לע דנואפ 

.תוימשיטנאה 

ידבל שממ לש הביטנרטלא ועיצה אל ,רואיבש לצאו יקסבוחינ 
אלו תירבעה הרישה םוחתב אל ,שוטר תריש לש היתורוקמ תק 
ףא-לעש התיה הז רותיוול תוביסה תחא .תיללכה הרישה םוחתב 
שיש ,ותרישב םיבושח םיביכרמ לע עיבצהל וחילצה םירקבמהש 

ךסל - םהימדוקו ורוד ינב לש םתרישב תוליבקמו םידקת םהל 
"ישה תרגסימב הלבקה אוצמל רשפא-יא הלא םיביכרמ לש לכה 
לש תינאגרואה התחימצ לע עיבצהל רשפא-יאו ,תירבעה הר 
ןועדג לש וירבדב הלגתמ וז תינייפוא הכובמ .הכותמ שוטר תריש 
והצק תא הליג אלו תידיימה ותביבס תא ןחבש רחא :ןוסלנצק 
לשב הילוח וניא שוטר" :קלחו דח ,עבוק אוה ,רבחמה טוחה לש 
לכ ירהש ,רתויב הרזומ העיבק וז ".ומצעל תלשלש אוה .תלש 
,תירבעה הרישב תמייתסמ הניא "תלשלשה"ש ךכב אוה ןיינעה 
ףא ,תחא הילוח אלא הניא היתודלות לכ לע תירבעה הרישהו 

.תיללכה תורפסה תודלותב ,תראופמו תיזכרמ םא 

לש ותריש תנבהב הקיטמלבורפה שרושל ,אופיא ,םיעיגמ וגא 
:ולש הקיטאופה תא תוביכרמה תומגמב תימינפה הריתסל שוטר 
תרשפתמ-יתלבהו תיאלנ-יתלבה הריתחה תשמשמ ותריש ןיערגב 

תגשהל םיעצמאה תיברמ תא םלואו ,ףורצה "ירבע"ה יוטיבל 
רדומה תיפוריאה הרישה ןמ לאש אוה - ףורצ ירבע יוטיב ותוא 
יפכ .טרפב דנואפ ארזע לש ותרישמ ,הארנה לככו ,ללכב תינ 
ףוריצ רשאמ רתוי ,הרורב הלבקה תמייק ,תוארהל יתיסינש 
שוטר לש תויטאופהו תויגולואידיאה תוסיפתה ןיב ,םירקימ 
יביכרמ דציכ הלגת תירישה היישעה תקידבו .דנואפ לש הלאל 
צעל ביצהש תושירדה לע ,תחאל תחא ,םינוע שוטר לש ותריש 
יבה לש התודע יפ-לע השעא תאזו .דנואפ ארזע ,םירחאלו ,ומ 
שה רבכ שוטר תרוקיב ,הינוריאה הברמל ,ןכא .תירבעה תרוק 
לש וירישל ותרישב םיליבקמה םיביכרמה תיברמ תא ןייצל הליכ 

ה הנקסמהו ,תרשקמה "הילוחה" הכ דע הרסחש אלא ,דנואפ 
.תשקבתמ 

- ויריש לש "תישיבגה" םתנוכתל הבר תובישח סחיי דנואפ 

"תירבג'ר "השק הריש" ןיב ןיחבהו - "עלסה ןמ הבוצח הריש" 
יריש לש ןגפומה ילירווה םייפוא ."תישנ'ר "הכר" הריש ןיבל 
.םינימה ינש ןיב ותריש לש המוקמ לע תואדווב עיבצמ שוטר 
וירבד ןכו ויריש ךכ לע ודיעי ,"תישיבג"ה םתנוכתל רשא 
,בינב םוצמיצה לע ,ירישה זוכירה לע רמוש אוה" :ןהכ רידא לש 

אורקל" זעמ רבכ 15ירניבא אגרש ".תיתנומתה תושיבגה לע 
סידאמיאה ןמ תפעוסמ" שוטר לש ותרישש ןייצמו 'רמשב דליל 
ןוסלנצק ןועדגו ,םמשב "םיטסי'זאמיא"ל ארוק וניא ךא ,"סיט 
ןינבב האלמ תובלתשה בלתשמ שוטר לצא יומידה"ש ךכב ןיחבמ 
םזינידמיאה לש ויתוחולשמ החולש ףא" :ףיסומו "יתרוצה 
ומכ תיללכה התוהמ תניחבמ ,המצע תא הקידצמ הניא ירבעה 
ירקיעל טרפ לכב הנוע ישוטרה םזי'זאמיאה םלוא "..שוטר תריש 
שוטרל תוינייפוא תורוש .דנואפ ארזע לש יברעמה םזי'זאמיאה 

/ דוע ךחול יתפשב / ךיזבה ןמ רישהו / והילע חתיפ הלעה" :ןוגכ 
דיקפתה תניחבמ ךא :תירבעה הרישב ןה תודחוימ - 'דימ םעט 
אמיאה הלוכסאב תובר תוליבקמ ןהל שי דאמיאה ןהב אלממש 
ןינבה" שוטר ירישב יכ ןוסלנצק לש ותעיבק .דנואפ לש תיטסיד 
לש ותעיבקל דהכ הנוע " 'זאמיאה לע הבר הדימב תתשומ ולוכ 
"יקב 'זאמיאב שמתשמ וניא םזידאמיאה" היפ לע רשא ,דנואפ 

."ומצע דגיהה אוה דאמיאה :טוש 
תוינושאר תא ההזמ שוטר תריש" יכ ךכב ןיחבמ ןוסלנצק 
תונויסינב ןיידע החלדנ אלש ,תיתימאה תונמאה םע...יוטיבה 
רשארל" הריתחה לש הז ןורקיע ."םייתוכאלמ ץופישו טושיק 
תרישב ןה תיזכרמ תיגולואידיא תובישח ול שי "יוטיבה תוינ 

27.11.79 "אש»" .15 
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יוויצה לש "הפיקעה" ןויסנל ליבקמב .שוטר תרישב ןהו דנואפ 
ב םה םימייקמ ,תיטאמתה הניחבה ןמ תירצונ-תידוהיה היצזיל 
לש וירבדב תחסונמ יתנווכ .יגולוקיסקל הפיקע-ןויםנ םתריש 
תיאכראה תירבעב שוטר השועש שומישה לע רבידש ,לזרב ללה 

יפ-לעו "ךוותבש ןושלה תפיקע ךות" הזמ רבודמה ןושלבו ,הזמ 
טהו תיארקמה ,המודקה תיסאלקה ןושלה" :ו*שוטר לש וירבד 
ל ."הזמ - ..היחה ןושלה ,השדחה תירבעהו ,הזמ תיארקמ-סור 
וירישב םשיי ףאו ףיטה "ךוותבש ןושלה" תפיקע לש הז ןורקיע 
היה אוה יל עודיה לככו ,שוטר ינפל רפסימ םינש דנואפ ארזע 
לע .עדומ חרואב ןכ השעש תילגנאה ןושלב ןושארה ררושמה 
שוטר לש םתרישב הז הפיקע ןויסנ ףקתשה דציכ תוארהל תנמ 
םהש ,שוטר לע םיירבע םירקבמ ירבד ךותמ טטצא ,דנואפ לשו 
ונושל" :םילק םייונישב ,דנואפ לע הבתכנש תרוקיבל םיהז 
איהו תויאמק הלגיס (דנואפ) שוטר לש (תילגנאה) תירבעה 
שומיש"""רתדיב תויאכראה תורוצה תא רכינ ןפואב הטילבמ 
..םילמבו (תילגנאה)תירבעה ןושלה ןמ תורידנ תויאכרא תורוצב 
רשמ תושדח םילמ תריזג" "..(תיסכאסרלגנאה) תירגואה ןמ 
,ירוקמה ןנבומ תבשה ,תוקיתע םילמ תאייחה...םימייק םישר 
ףוריצה שוטרו דנואפ תרישב יוצמ ,ינש דצמ ."...יגולומיטאה 
סהו רובידה ןושלמ םייוטיב םע ך"נתה ןמ תולואש תורוצ לש 
רשפא" :שוטר לצא .תרחואמה םתרישב רקיעב טלוב רבדה .גנל 
לש הפיטע" - דצל ,"םח לע ...ךתיא רשי תוסנל" ..."םייח תושעל 
ומוגרתב ,ך"נתה ןמ תולואש תורוצ :דנואפ לצאו ."תוצלחמ 
"Pig- :גנלס"יוטיב דצב ,"Beseech" ,"Ye" ,"Thou" :ילגנאה 

 "Head.

לצא תערכמ תובישח הל שי "יוטיבה תוינושאר"ל הריתחה 
ה תומגמה תובלתשמ התועצמאבש םושמ ,שוטר לצאו דנואפ 
שפומ םיחנומ" :םהינשל תופתושמה תויטאופהו תויגולואידא 
ישרש תא םילגמ ,היגולומיטאה ידי-לע םיצחלנ םה רשאכ ,םיט 

תורופאטמה...הרישיה היישעב םירושק ןיידעש םיקיתעה םה 
,"ומצע עבטל תוליבקמ ןהש םושמ קר הנכתת...תויביטימירפה 

ול.דנואפ בתכ 

ינשע / עדויה התא יכ ,דיזנה ינעד" :בתוכ שוטר רשאכ ,ןכל 
רקמה התועמשמב ןאכ שמתשמ אוה רשאכו - "ינא ךל יכ ,ךלמה 
"רהטמ" אוה ,י8ךלמ ,"רזנ" ונייהד ,"ריזנ" הלמה לש תיר 
ךכ ידי-לעו ,הב וקבדש תורחואמה תויועמשמה ןמ הלמה תא 
,ןושלב רחא שומישל קר אל ,ןושלה תועצמאב בנשא ונל חתופ 
,'רמצע עבטל הליבקמ הרופאטמה"הבש ,הנוש םייח-תרוצל אלא 

.עבטה-ימע לש םהייח תואיצמל - ןכלו 
ה הפוקתל ארוקה תרזחהל ,יגולוקיסקלה יעצמאל ליבקמב 
ב הלמ התוא לש שומישה תרוצ תגצה ךותב םהיניעב תילידיא 
דנואפ ,ךכמ תולועה תויתוברתה תוכלשהה לכ לע ,הפוקת התוא 
נמו ,"ילאקיסומה" ףגאה ןמ ףא ארוקה תא "םיפקות" שוטרו 
אה דנואפ .םהלש הפוקתה לש הקיסומלו לילצל וריזחהל םיס 
הרישה" הב רשא המודקה הפוקתב האישל העיגה הרישהש ןימ 
יכ ,בתוכ אוה רחא םוקמב . יי"וזב וז תורוזש ויה הקיסומהו 
יסומה ןמ ידמ תקחרתמ איה רשאכ התמישנ תא תדבאמ הרישה" 
לש םימדקומה םהירישב סומתירהו הקיסומה ,וז הביסמ . 20 "הק 
תחלושמ תיטוזקא תוצרפתה תניחבב םניא שוטר לשו דנואפ 
לע ,תילאמש ן"ישב)ללכושמ יעצמאכ םתוא תושמשמ אלא ,ןסר 

.יה תרבוח "ינבוי" 

 "Fenollosa", Ezra Pound
.1979 ,וידחי ",תולוק העברא ,שוטר ןתנוי" :לזרב ללה 

 "The Tradition"

 "A.B.C. of Reading", Ezra Pound

צה לא ,םישוחה ךרדב ,ארוקה תיינפהל (שוטר לש ושודיח יפ 
יחב ומכ ,ןאכ ףא .תפסכנה הפוקתה לש םיירוקמה בצקהו ליל 
יעב תואיצמה תא םיווח ,לוכיבכ ,ונא ,תירוקמה תועמשמה ףוש 

.רחא ןד 

ו 
םהינש לצא לח שוטר לשו דנואפ לש תרחואמה םתרישב 

םירחואמה וירישבש ךכב ןיחבה 21ךז ןתנ .ההח יתועמשמ הנפימ 
תא הוורמ שוטר ...שרופמו יולגו רישי רובידה" שוטר לש 
לטנ תחת תערוכ הניאש ,תיביטרוגיפ-יתלב ןושל טעמל וגנואמצ 
םיטקפאה םיטעמתמ דחאל דחא ."הפייעל השודג תוירויצ 
,תומדוקה חריחה תורוצו היצארטלאה ,היפוטמונואה ,םיילילצה 
תינוריא ,תיריטאס ,תיביטארוגיפ-יתלב ןושל הלוע םמוקמבו 

.תינתלכשו 

תא םיוושמ רשאכ דנואפ לש ויריש לע רבע המוד ךילהת 
הז רבעמ םע דבב-דב .םירחואמה "סוטנאק"ל םימדקומה ויריש 
לא הנופה הרישה לא םישוחל תינפומ הרקיעבש הרישה ןמ 
"תילאקיסומה" הרישה ןמ ילאמרופ רבעמ םהינש לצא לח ,לכשה 
ןזואה לא תינפומה הרישה ןמ ,רמולכ .תילאוזיווה הרישה לא 
תינוריאה הרישה :ןיעה לא תינפומה הרישה לא ,שגרה לאו 
לבוקמכ ,תורושה תישארב הלחתהה-ריצ םוקמב" .תינתלכש 
דרויו ךלוהו הלעמל ףדה ןימימ ...וריש תא שוטר ליחתמ ,הרישב 
תונווכ םג ררושמלש רורב ...תוינגלדו תורצק וטקאטס תוגרדמב 
ויריש לע ךז ןתנ בתוכ ,ירז תינוסכלא המירזל תוידוסורפ 

.שוטר לש םירחואמה 

םירחואמה םירישב יכ 22ןיחבמ דייבש רזעילא ףא 
םינש ."תיתעימשה תומשרתהל תמדוק תיתוזחה תומשרתהה" 
רימה רשאכ ,דנואפ לש ותרישב הז הנפימ לח ןכל-םדוק תודחא 
תעפשהב ,םימדקומה וירישב לילצה לע םשש שגדה תא 
,יתוזחה טקפסאה לע שגדב ,םירודאבורטה םירמזמה םיררושמה 
תרכינ וז תינפתו - תיניסה הרישה ןמ דמלש םירבדה תעפשהב 
תטלבהב ,ףדה לע רישה ןוגריא תרוצב םירחואמה וירישב בטיה 

.תורושה קוסירבו תונמש תויתואב םילמ 
לש םימדקומה םהירישב ילאקיסומ-ישגרה טהלה ןמ הנפימה 
ינוריאהו ילאוזיו-ינתלכשה בלשה לא ,שוטר ןתנויו דנואפ ארזע 
בלש ,יפוסה בלשל ליבויש היה חרכהה ןמ ,תרחואמה םתרישב 
הינוריאה רשאכ ,תוילשאמ הפושחה ,תננוצה תוחכפתהה 
גנארמובכ םהירישב התע תרזוח םלועה לא תינפומ התיהש 
הסובתב תקפואמה האדוהה דגנכ .םמצע יפלכ תינפומו 
לכו" ,ןכו ..."תלחותה לכ אוה ןוימיד ךא" :שוטר לש ויתורושב 
ןובשח דמוע - "תונשל וליעוי דוע אל / שפנ עמדו ףוגה יעוגעג 
לש / התמה תונמאה תא תויחהל שקיב אוה" :דנואפ לש שפנה 
"...הליחתכלמ ,הגש / .קיתעה ונבומב בגשנה תא םייקל ;הדישה 

דנואפ לע בתכ טוילא .ויה םיבחר וז תוחכפתה לש הידממ 
שוטר לע בתכ לייווצרוק ."הרומ לש טנמרפמט לעב" אוהש 
תיטקאדידה םתייטנ ."הריעצה תירבעה הרישה ירוממ" אוהש 
ונימאה םהש ינפמ ,ןושלה םוחתב םתנומא תפטהל םתוא הליבוה 
לש החוכבו ,תיתוברתו תיתרבח הרומת ללוחל םילמה לש ןחוכב 
,תנמסמ ולחנש תראופמה הסובתה .היפוטוא םישגהל הרישה 
ונוחצינ תאו םזיטנאמורראינה לש ותסיסג ירופריפ תא ,השעמל 

.שדחה םזיטאמגארפה לש 

.28.2.65 ",ץראה" .21 
.26.3.65 ,"אשמ" .22 

 14

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 18 Aug 2018 02:38:47 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14

	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 דⰠ乯⸠㌯㐠⠅턅�דר �בⰠפברוארⴅ�퀅ㄹ㠲⤠灰⸠ㄭ㠰
	שער 팅��
	כאשר 툅툅픅孰瀮′ⴲ�
	בצל 퐅퀅�퐠孰瀮′ⴲ�
	משורר ��למוני㨠קינה⁛灰⸠㌭㍝
	משורר 툅��למוני㨠הגברת⁛灰⸠㌭㍝
	ביום 퐅퐠השני ��픅퐠孰瀮″ⴳ�
	סערה 퀅휅픅퐠孰瀮‴ⴵ�
	יונתן �– 퐠למותו
	הפסבדונים 퐅턅��דוע⁛灰⸠㘭㙝
	מבוא �퐅���העברית⁛灰⸠㜭㡝
	אידיאולוגיה 픅픅퀅�퐺 턅רטוש �퀅픅팠孰瀮‹ⴱ㑝
	לקבר ��퀅�⠅�⁛灰⸠ㄵⴱ㡝
	יונתן �על•לקבר ��퀅�⁛灰⸠ㄸⴱ㥝

	דב 팅�לגבורות
	בעל 퐅퀅�픅孰瀮′〭㈲�
	אוטוביוגרפיה �שפע⁛灰⸠㈳ⴲ㕝

	ביוגרפיה �עץ 퀅툅יהודי⁛灰⸠㈶ⴲ㡝
	עד 퀅혠孰瀮′㤭㈹�
	מחזור⁛灰⸠㈹ⴲ㥝
	נפילה⁛灰⸠㈹ⴲ㥝
	עליות 픅�孰瀮′㤭㈹�
	נסיון 퐅툅팅픅孰瀮″〭㌰�
	הסיפור ��픠孰瀮″〭㌰�
	אות 픅툅�孰瀮″〭㌰�
	הסיפור 픅퐅�픅픅孰瀮″〭㌰�
	Surdino [pp. 31-31]
	סתיו⁛灰⸠㌱ⴳㅝ
	בלדה⁛灰⸠㌲ⴳ㉝
	לגנדה �קבצן⁛灰⸠㌳ⴳ㍝
	רוח �픅팅�瀮″㌭㌳�
	עיון 턅휅הנסתר⁛灰⸠㌴ⴳ㝝
	מעבר ��턠ולרע㨠הרהורים 턅턅픅פנחס 팅퐠孰瀮″㠭㐰�
	אנתולוגיה 픅혅�픅�孰瀮‴ㄭ㐴�
	יל∅툠בפרספקטיבה 퐅���孰瀮‴㔭㔰�
	שירים 턅픅היום⁛灰⸠㔱ⴵㅝ
	דמות 퐅퀅�בכתבי 툅픅�孰瀮‵㈭㔶�
	嬅퀅휅�נתפזרו 퐅מהר 퐅혅�⁛灰⸠㔷ⴵ㝝
	嬅��턠קבלתי ��הלדתי 퀅בליטא崠孰瀮‵㜭㔷�
	嬅퐅�שיכת ��יד 퐅�픅퐬 퀅לפני רבות崠孰瀮‵㜭㔷�
	שלהי �孰瀮‵㠭㔸�
	ככלות 퐅팅퀅孰瀮‵㠭㔸�
	זהב 퐅툅픅�孰瀮‵㤭㔹�
	רות⁛灰⸠㔹ⴵ㥝
	ברוח 픅퐠孰瀮‵㤭㔹�
	אלקה㨠מערכה 퀅픅퐠מתוך �휅혅퐠בשתי ��孰瀮‶〭㘷�
	חדר ��
	מן 퐅퀅�משם 픅팠האיש ���孰瀮‶㤭㜱�
	שלום ���הציוני⁛灰⸠㜱ⴷ㉝
	המשכיות 퀅휅孰瀮‷㈭㜳�
	מסר �혠ומסר 툅�픅�瀮‷㌭㜴�
	רומאן 휅픅של 휧ליל 툧ובראן⁛灰⸠㜵ⴷ㕝
	ובכלⴅ혅퀅 ��퐠נשית⁛灰⸠㜶ⴷ㙝

	יריעה 퀅휅픅�
	נתקבלו 턅��孰瀮‷㤭㜹�
	ארועיⴅ孰瀮‷㤭㠰�

	תיקון �픅באלגיה 퐅�孰瀮‸〭㠰�
	שער 퀅휅픅�



