
תרוקיבו ןוייק 

םמוק ןרהא 

'תונושלה ןושל"ו "רהוז" רישה 

א 

איב לש תובושחה ויתוריצי ראשכ אלש 
תורעהל אלא רהוז רישה הכז אל ,קיל 
ןהבש תטרופמה .ךרעל ,תוטעמ תויתרוקיב 
לע דמע רשא ,לייווצרוק לש ותרוקיב איה 
,םירירפצה לוחמ לש תינומיידה תועמשמה 
לא דליה-ררושמה תא ךושמל םיסנמה 
'הכירבה,ב םא" יכ ,הנקסמה ןאכמ .םוהתה 
תפה לש היילשאה התמקה םע דיימ הכרפוה 
השיגפמ ירה ,הינוריאה תרזעב יטיתסאה ןור 
ינומיידה םע ילידיאה תא 'רהוז,ה תריש 
סהש ,ולא תורעה יפ לע ,הנהו .1"ימוהתה 
לבקתהל לולע ,2חמצו ןורימ ןהמע ומיכ 
אלא וניא רהוז רישה לש ובוד וליאכ םשורה 
בושו תוצילע שודג עושעש ,ומשל קחשמ 
ותועמשמ לכש ,םירירפצהו דליה לש תוב 

.המיאופה ףוסב קד תפשחנ 

,רהוז רישה לש ובור חנוה ךכ ידכ דע 
ןיב רשקמה ,רבוחל לש רידנה ויוהיז ףאש 
יביא ןיב עקושמ"ה ,רהוז רוביג דליה 
וליפא ,זזיפסבש יאלפה דליה ןיבל ,"הכירבה 
הזיחא הל ןיאש הרעהכ ראשנ הז יוהיז 
ןינעב רבוחל םע חכוותמה ,לייוו-צרוק .ךשמהו 
,לוכיבכ ,תילבקה ותועמשמו 'לשמנו לשמ, 
תא ,חוכיוה טהלב ,ול ץמאמ ,רהוז לש 
ומשמ האיבמו ,ודגנתמ לש תרדוחה ותייאר 
רבוחל לש ותנחבה תובקעב ,הנהו ...3ולש 
קילאיב תא ףשוח רהוז רישה יכ ,רווחתמ 
"יאלפה" םש ירהש ,חיפסמ רתוי דוע "דליה" 
התיה םא וליפא ,תשקובמ תומד קר אוה 
רהוזבש העשב הב ,ומצע ררושמה םעפ יא 

,ןקוש ,יקסבוחינרשטו קילאיב ,לייווצרוק .ב .1 
.71 ימע ,א"כשת 

,רמשמה לע ,לצינהו עבוטה ,ןורימ .ד .2 
,םילשורי ,רתתסמה איבלה ,חמצ .ע 110.1.1958 

.75 ,72 ימע ,1966 

,א"ת ,יב ,ותריציו וייח ,קילאיב ,רבוחל .פ .3 
.77 ,70 ימע ,םש ,לייווצרוק !505 ימע ד"שת 

אלא ,היוזה תומדכ אל יאלפה ותוא הלגתמ 
טג ומכ ,וילולעתבו ותובבושב — לעופב 
גיצמ רהוז רישה ,רמולכ .ןושארה ורבישב 
קילאיב לש תרחא הריצי לכמ רתוי ונינפב 
ארה ותודלי"ב ,ילויהה ומוליגב דליה תא 
דק"ב וא ,Wordsworth לש ויוטיבכ ,"הנוש 
.ומצע קילאיב לש ונושלכ ,"ותודלי תמ 
אוה יואר הדבל וז הניחבמ וליפא ,עמשמ 
.םיירקיעה ויכלהמ לש טרופמ חותינל רהוז 
ךרדב בצעמ רישה לש ןושארה וקלח 
םע דליה לש ושגפימ תא רתויב תבכרומ 
אפה תוננובתההו תוהתשהה בלש .םלועה 
,א םיתב) "יתלכתסנ םוד םש" — תיביס 
לכ לש תוארתיהב הרהמ דע ףלחתמ ,4 (ב 
ישל עמשנ דליה :םוקיה םע ה"סשו ח"מר 
םמיע דחיו ,םירירפצה לש ץיאמה םלוד 
ררבתמ ךא .בחרה םלועה לא אצוי אוה 
תרבח לע עבטה םלוע תפדעה יכ ,דיימ 
ליה םלוע לש ורביש תא הענמ אל םדאה 
,םירחא םיסופד ול העבק קר אלא ,תוד 

.ול םידחוימ 

לש םכוותב ,עבטה םלוע םע שגפימה 
לכשכ ,תוגרד המכ לעב אוה ,םירירפצ,ר 
ןיבש תוהדזהה תדימ תא הריבגמ הגרד 
ת,ד ,תישאר :הדואה ירירפצ ןיבל דליה 
םדוסבו רבח ומל יהאו" — אדירג תורבח 
המדתמ דליה ,תינש :('ג תיב) "ינוכשמ 
,יתוכז ,יתולק" — םירירפצל רתויו רתוי 
פצ ,תישילש ;(יד תיב) "ינאשת רוא ףנכ 
— ץוחבמ דליה תא םידכול הרואה יריר 
םע ,"הדכלנ ישפנ דוא תשרב רופיצבו" 
יטוח ומכ" :ותומצע יככותל םירדוח םהש 
ושפתיו ינוככוש / םיכרו םיגונע ,םיקד זפ 

וליאכ הארנש ,ינשה תיבב ךשמתמה גולטקה .4 
המ ירבחו" — קזיה ילבמ וב ץצקל רשפא 
בלשמ הדירפה ישוק לע ילוא דיעמ ..."ובר 
,םלועה םע ישממ שגפימל רבעמהו ,תוננובתהה 

.רבשמ ופוסש שגפימ 
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"תונושלה ןושל"ו "רהוז" רישה 

הליחת המודמה ,רואה ןאכ ."םיכזה ירוציב 
לש וכות ךותל רדוח ,רופיצ תדכולה תשרל 
רואה תא דליה 'לכעמ' ,ףוסבל !רדושמה 
— השדח שמשל וללש תא ךפוהו וכותבש 

,הריאמ תודלי יב השדחתה ,הרענתה 
.הריש שמש — בלב ,וילאמ קתוש יפ 

(ר תיב) 

ץוחמש ,",דריש שמש בלב" הזאדפה ,ןכא 
ועט ןאכ ,הצילמכ עמשיהל הלולע הרשקהל 
קילאיב שיחממ התועצמאב .איה דבוכ תנ 
לע םוקיה תמנפה לש ךשוממ ךילהת םויס 
ןיבל דליה ןיב ןושארה שגפימב .דליה ידי 
ותמ ןרוק רהוזה םלוע .דליה חצנמ םלועה 
,םיימשב קר הריאמ הניא בוש שמשה .וכ 

.ררושמה לש ובילב םג אלא 
קילאיב רזוח קפס ונבלמ איצוהל ידכ 
תא ,בטומ וא ,המנפהה עגר תא בצעמו 

,ימסוקה עבטה לע דליה תורבגתה עגר 
םידעש ירחא ,הכירבה תפש לע .רזוח בוציע 

לש המזירפה ךרד תורואה קחשמל ונא 
אצויו ,רהוזה םי לא קילאיב ללוצ ,םימה 

:חצנמ םעפה םג 

רהוזה תלובשבו הז רוניד םיבו 

,םירוא םי גופסאו .ינא םג יתללצ 
.רהוטמו קקוזמ העבש יפ אצאז 

םירוקמ יפלא זוזעב ,םינייעמ ץורפבו 

הגונה םי ץד יברק ,ליגו רשוא לש 
(ד"י תיב) 

,תויתחתה םוקי לש ותלפמ עקר לע 
לש לובמבו והובו והותב ...עבטו ףחסנ"ש 
קילאיב לש ונוחצנ רתוי דוע טלוב ,"רהוז 
טמה תא ,םייתניב ,ביחרה ררושמה .דליה 
תלוחת תא ףא המיעו ,רישה לש הקירופ 
םינפמ דליה :ימסוקה עבטה לע תורבגתהה 
םי" אלא ,שמשהו רואה תא קר אל ןאכ 
פכ "םי" ."הגונ םי"ו "םירוא םי" ,"רוניד 

.רהוזה תעפישל הרופטמכ "םי"ו ,וטוש 
תרעס לכ םע ,ןכש ,חצנמ אצוי קילאיב 
ריזחמ ,ןוסירל טעמכ תנתינ הניאש שגרה 
:לקשמה יווש תא ,ןיע ףרהכ ,ומצעל אוה 
בה יביא ןיב עקושמ" ,וניה "ןנובתמ" בוש 
ןאכ ,עמשמ .חיפסבש יאלפה ותואכ ,"הכיר 
.וימי לכ עגעגתנ וילא ,'רשואמה' עגרה אוה 
.עבט אלו ,ללצ .עגפנ אלו ,ץיצה וב עגרה 

.ודי לע עלבנ אלו "הגונה םי" תא עלב 
ךא הווהמ רהוז ףוסבש םירירפצה לוחמ 
.יסיקדנה יותיפה תמצועל יביטרוגיפ שוביג 
גייס םישל יוארה ןמ יכ המוד ןאכו ,םלוא 
,לייווצרוקד אבילא ינומיידה יותיפה חוכל 
תדוקנ תא דבאמ דליה ןיא הז בלשב וליפא 

פצה לש התפמה מ-ויש םותכ :ולש ןעשמה 
ישפנב ללוצ דוע" — קילאיב דמוא םיריד 
אל רהוז םויסל דע ,רמולכ ."ברעה םרומזמ 
לע ,םלועה תא םינפהל ורשוכמ דליה דביא 
.ולש ושפנ יקמעמב ,םיינומידה וייותיפ 
ונינפב גיצמ אוהש לככ ,רהוז רישה ךכיפל 
:סוסיקרנ תשרפב תויבטוק תויורשפא יתש 
שה !םוקיה תא דליה עלוב .דיפל ,תחאה 
עולבל תמייאמה םוהת תרעפנ היפל ,הינ 
הרורב הערכה וב שי ,הכות לא דליה תא 
במו ,ימוהתה םויאה לע רבוגה ,דליה דצל 

.5 ועיל 

ב 

רבדה והמ איה ןאכ תררועתמה הלאשה 
םלוע לש ותוררופתהל לכמ רתוי םרגש 
פצה לש תשדוחמה םתעפוה יאל ,תודליה 
,ןורחאה תיבב ,קילאיב הסנמ אושל .םיריד 
דעפ ,האב וזשמו .הדירפה תעש תא תוחדל 

— תצרחנ התל 

המונתמ ינריעה רואה רקובב 
...יתפש תא בורציו יניע תא רקניו 

רמה היצאוטיסהמ רבתסמ םייניעה רוקינ 
עתשהה ימויא דליה ינפב ופשחנשמ .תיזכ 
גובתהה ןכתית אל בוש ,תיסיקדנה תועש 
הל ונפתושש וז ,ויאלפו םלועב הוולשה תונ 
ינשה וקלח ךא .הכלהמבו המיאופה תליחתב 
אקוד עודמ :ההימת ררועמ יוטיבה לש 
תואלממ היצקנופ וזיא ?"יתפש תא בורציו" 
לא קילאיב לש ותוסהיתהב םייתפשה 

? םלועה 

תוריצי, ראשב היוצמ וז הלאשל הבושתה 
בצעמ ןלוכב טעמכ .קילאיב לש 'תודליה 
ןוהמת"כ םלועה יפלכ ותדמע תא רדושמה 
לפ חכונל הרומג הקיתשכ ונייהד ,"םיהלא 
היתש תוארמ" אוה ריכזמ חיפסב .םוקיה יא 
ודסחו םיהלא תבדנ ...דוסי תורוצ ,ישפנל 
יתפש םלא בקעו ידי רצוקו יינש ךור בקע 
אל ןאכש דועב ךא .(יא קרפ) "יבבל ןוילכו 
וא ,אוה ןורתי "םייתפשה םלא" םא רורב 
ןיאבו דחא דחאב קילאיב הלגמ ,המ ןויפר 
לא רוזחל איה תחאה ותקושת יכ ,האור 
מתב העות הנדוע יחור" וב ,תודליה םלוע 
שפחמ הלופכ תומליא ."התפש םלאבו הנוה 
אטוט תומליאו ,ולש ותומליא — קילאיב 

,םדוקה ורמאמ ןכו ,םש ,ןורימ .ד הוושה .5 

ינש .3.1.1958 ,רמשמה לע ,האובב לש הינקויד 
.קילאיב תרישב סוסיקרנ ביטומב םינד טידמאמה 
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םמוק ןרהא 

ארה ותודלי תא םלועמ הלליה אלש ,תיל 
:הנוש 

,ורהוטב יאלפ םלוע ינפל דומעא בושו 
,םיאלפו תודיח עורז ,םותחו לוענ ןג 
םהילא הסינ אלו די םהב הלח אל 

.יםייתפש רבד 

בושי תודליה םלועו ,סנה שחרתישמו 
לא ןוהמת" תינש רדושמה אלמתי ,ותמדקל 
אלפה תא ללחל הסני אל אוה ךא ,"םיה 

:ישונא יוטיבב 

העורת ישפנבו העמדה חרזת יניעב 

.המלאנ 

לא דגובמה-קילאיב תא ריזחת הממדה קד 
ןויסנ לע רומגה רותיווה קר .דליה-קילאיב 
הווהי אוה קר ,תיווחנה היווחה לש העבהה 
"יתדיח"הו "יאלפ"ה חכונ לא התואנ הדמע 

.םלועבש 

רהוז ףוסבש "םייתפשה תבירצ" ,עמשמ 
לא :ררושמל הארתה ,תוחפה לכל ,תשמשמ 
שומיש ידי לע ךתודלי םלוע תא ללחת 

.ןושלב 
תא בורציו" ףוריצח יכ ,תאז םע ,ירב 
,םייאקילאיבה חתפמה ייוטיב ראשכ ,"יתפש 
תדגאב םלואו .םודק ינושל דה וב ךורכ 
ךותל תלחגה םע ודי סינכהו" :רמאנ השמ 
והיעשי תשדקהב וליאו ;"ונושל הווכנו ויפ 

:בותכ 

ילא ףעיו ..,יכנא םייתפש אמט שיא יכ 
:רמאיו ...הפצר ודיבו םיפרשה ןמ דחא 

...ךיתפש לא הז עגנ הנה 
ךא ,ןאכ עיפומ וניא םנמא "ברצ" לעופה 
...םיפדש) בותכה ךותמ לצלטצמ טעמכ אוה 
שיא" ,רחאה יארקמה רוקמה וליאו .(הפצר 
"תברצ שאכ ויתפש לעו הער הרוכ לעילב 
אוהו ,ןיטולחל הנוש ורשקה ,(זכ ,זט ,ילשמ) 
,דליה לש המשאה תשוחת לע זמרמ ךא 
קילאיב שאה תליגמב ,הנהו .וברצנ ויתפשש 
תדגא — וללה תורוקמה תשולש תא רשקמ 
דנו ,ילשממ קוספהו והיעשי תשדקה ,השמ 
:תדחואמ תועמשמ לעב רואית ידכ םפרצ 
תלייא לעמ האר ...דחא ריעצ ךאלמו 
...לאיראה תיראש ,שאה לתלת תא רחשה 
.ונימיב שדוקה תבהלשו ...ךאלמה אציו 
הנעיגי ויתפש לאו וביל לא הנצמאי ץמא 
לא :הממדב ושחל ויתפשו ...(והיעשי) 
ויניע ריעצה ךאלמהו ...ךתלחג הבכת אנ 
ויתפשו וביל לעו ,ויהשמ ומגעו וקמע 

יתודלי תודיחמ" :שאה תליגמב ,זמרב ןכו .6 
.(יו קרפ) "םימליאה היתומולחמו הקוחרה 

רשא (השמ) התכמ ,(ילשמ) שא תברצ 
.םלועל אפרית אל 

תבירצ" ודיד יבגל יכ ,קילאיב דיעמ ךכ 
יהו תושדקתה :תחא התועמשמ "םייתפשו 
לצא רבבו .תטלחומ םלא תריזגו ,תורהט 
תא ךברוצ םויב" ףוריצה עיפומ גרבנייטש 
תושדקתה תועמשמב (טי ,תולוחמ) "ייתפש 
איב עלק המכ דע ךדמלל .הטושפכ ,תיאובנ 

.7הפשה חורל ויפוריצב קי1; 
השדח תועמשמ קצי קילאיב ,וזמ הריתי 
הרישכמ רשא ,םייתפשה תבירצ :ופוריצל 
ןיב לובג הביצהב ותדועתל איבנה תא 
המשה איה ,שדוק לש רובידל לוח לש רוביד 
יכ ,ונא םיעדוי התע ךא .רהוזה תרישל ץק 
םתריש קדו ךא הניא המדנש "רהוזה תדיש" 
הוולתמ ,ולא לש םתריש .םירירפצה לש 
יוטיב אלא הניאש ,"הריש שמש" הילא 
אוה רהוזה תריש ץק .רהוזה תרישל ליבקמ 
,קילאיב לש תינושארה ותריש ץק אופיא 
לע ונוחצנ תא גגח הב המלאנ הריש התוא 
ששח אלל וירתסל לולצל ורשוכ תא ,םלועה 
יפ לע ויתועפות תא םינפהל ותלוגס תאו 
ברוצה רואה .םלועה ותואב ידוחייה ודמעמ 
.שדח עבמל ורישכמ דליה-רדושמה יתפש תא 
תא דעל ונממ חיכשמ ךא ,דגובמ-ילאנויצד 

.ולש רהוזה תריש 

רהוז םויסבש םייתפשה תבירצ ינפל דוע 
תנש העשמ .היופצה תוחתפתהל זמר יוצמ 
דחא לצ םירירפצה יעושעש לא דליה רסמ 

:םהילע םייאמ דיחיו 
,םיימש ירוהרה ,תולק םיבע תדע 

.ללוגתו ונילע ריבעת עגר לצ 

(ד תיב) 

— רהוזה םלוע לע רומחה םויאה אוה ןאכ 
תא שרפנ םא ןיב .אוה רשאב ילאוטקלטניאה 

תבירצ" לש םלוגלג !דמכ קר ןאכ ןייצנ .7 
."ךמש" רישב ,םילשורי רוזחמב :"םייתפשה 

ברוצ ,םילשורי ,ךמש" — ינרק ידוהי .רתוכ 
ךיירעשב) "תורקה יתפש לע דימת / תלחגב 
ךא ןאכמ :(ד"סק ימע ,ה"צרת ,א''ת ,תדלומ 
לש םילשוריב רמש ימענ לש הפוריצל עספכ 

תקישנכ / םייתפשה תא ברוצ ךמש יכ"— בהז 
ירואיתב — הזורפ תרגישל דע ךבו !"ףרש 
ןיב ,גרבנייטש) "תוברוצ םייתפש תקישנ" הבהא 
ירואיתבו (ב ,ח"סק ימע ,"ריבד" ,ףסכה ינביל 
לע ברצנ ףצקה" ;"תובורצ היתפש" באכו םעז 
בופלו .ז.מ םוגרת ,ושנועו אטחה) "םייתפשה 

.(292 ,23 ימע ,מ"הקה ,יקס 
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"תונושלה ןושל"ו "רהוז" רישה 

םא ןיבו ,יתד ןוירטירקכ "םיימש ירוהרה" 
רביא ןיעמ ,ירויצ יטסיאיתנפ יוטיב וב הארנ 
ןיא) .לטוה "לצה" ,הכירבלש תוארמה ןושלמ 
,תולק םיבע תדע" ןיב רשק םייק יכ קפס 
.תישירח םילא תפש" ןיבל ,"םיימש ירוהרה 
ידממ .("וירוהרה תא םלועה רש רהרהי הב 
ישה םוהתה .וצרפנ ריעזה ילידיאה םלועה 
תטטוממ ,תינומיידה םוהתכ הומכ ,תימיימ 

ילעב ,"םישחנ"כ ,"םיבע" .תודליה םלוע תא 
,רהוזב .קילאיב תרישב םה תיבטוק תוהמ 
םתועמשמ רקיעב הלגתמ ,הכירבב רתוי דועו: 
טמ לכ ,םירירפצה לש םתבושמ .8תמייאמה 
מש ידוהדה"מ תעדה תא חיסהל איה התר 
.אושל .רהוזה םלוע לע םליצ וליטהש ,"םיי 
צע עיקפמ ימיימשה םויאב ותנחבה םצעב 
מכ רשפא .ונורכשו רהוזה םלועמ דליה ומ 
מבש תויטנהו תועיבתה רעפ יכ ,דמול טע 
אה יהלא"ו "םיימשה יהלא" ןיב שאה תליג 

.איה רהוזב תיירבועה ותישאר "ץר 

הלועפ דליה ףתשמ ןוצרמ אלשו ןוצרמ 
וב םיררועתמה םיילאוטקלטניאה תוחוכה םע 
לש ותמנפה .תודליה תריש תא םיסרוההו 
לש "וביל"ו "ובריק" ךות לא רהוזה םלוע 
אלא ,אדירג יביסאפ ךילהת הניא דליה 
,ולש שפנה תוחוכ תוררועתהב אוה הוולמ 
טרפתמ "הריש שמש בלב" :רישב םיצרופה 
תחא תבב קנזתש ...לוחמ תרמז ףוחסכ"ל 
אוה ענמנה ןמ וליאכ — "םידונכ יפלאמ 
ןקרופ תתל ילבמ םוקיה תא עולבלו רוזחל 
מה םתחטבה ,רמולכ .תויומשרתהה שדוגל 
'ךיניעמ זיי דע" — םירירפצה לש התפ 
איבב ,וב המייקתנ רבכ "ליכהמ תוקותמ"ו 
תב רבכ אוה רואה .ולש וחוכמ ,דליה-קיל 
רישה םויסב ןכו) רישל תוכפהיה ךילה 
.(רקפהה ןמ רואב יתיכז אלב ןבומכו ,הרושב 
קמ הניא "םייתפש רבד"ב תואטבתהה ךא 
אלא ,בצעל הסנמ איה ותוא םלועה תא תמיי 

.ןיטולחל ותוא תסרוה 

ףוסבש סכודרפה לא קילאייב ונניכמ ךכ 
דנה לש השדקהה ,םייתפשה תבירצ :רהוז 
ןיב הלידבמ ,איבנה לש וזל דוגינב ,ררוש 

חת »בעהו" :ןולחה תחיתפ םע לשמל 'ר .8 
אסכ ידבש ...םיבע יכז ...םישילשו םיינשו םיית 
לע םימלג" :תיברע !"םוהתב םירזופמה דובכה 

חול וארק ןכו ,"םיבעה ומרענ בוש / ,םימלג 
תמועל ."ס!כנוגי ואשיו םיבעל וארק" : םיש 
יעב ,תיבויח התועמשמ דיחי ןושלב "בע" תאז 

.הרק 

"תונושלה ןושל" ןיב /'לוח" ןיבל "שדוק" 
לש ןילוחה תפש ןיבל םהירחבנו םילאה לש 

.םדאה ינב 

יוצמ תושדקתהה תשרפב ןורחא לוגלג 
הכמ וז תרחואמ הריציב .ינפ לע הפלח רישב 

ןיא תומעפתהה תורמל :אטח לע קילאיב 
הפטש אל יתרמיז" — אטבתהל לוכי אוה 
עמשמ יתרת ,ותפש תא לליח ררושמה !"יפ 
ןיא בינו ...הלוכ הצקוש ,םיהלא ,יתפשו" — 
איב ."תוחלאנ םייתפש וב וללעתה אל רשא 
סטה םילמה ינפמ טלפימ אצומ וניא קיל 
רישה תליחת ןמל ,הכובמ ולוכ אוהו ,תוא 
סל בורק דעו ,"שדוקה לא אובא המב" — 
תא ליעגי רשא ףרשה אוה ימו" — ומוי 
תושדקתהה תקושת ןאכ ."י ושא תפצירב יפ 
דוע ףלאמ ךא .והיעשי לע שרופמב תכמסנ 
קילאיב שאונשמ :ינוליחה הלוגלג אוה רתוי 
לא אוה הנופ הטושפכ תושדקתהה תורשפאמ 
המוקא וא ...האצא הדשה ירופצ לא" :עבטה 
שב םמותל םיקחשמה םידליה לא יל הכלא 
תהל ףואשל דוע זעמ וניא ררושמה ."רע 
הסנמ אוהו ,דחא דחאבכ ,ולש ותודלי תושדח 
יתרהטו" :םירחא םידליל ותברקמ רהטיהל 

."יתפש ץחרא םנויקנבו םהיפ חורמ 
"תושדקתהה" ינפ לע חפלחב םג ,דמולכ 
הקיחרמ אלא ,תואטבתהה לא הליבומ הניא 
.םידליה גהלו םידופצה ףוצפצ לא — הנממ 

ג 

לש הדי תלזוא רידב המומעה הרכהה 
אמ העינמה הרכה ,תישונאה תואטבתהה 

רישה לש ותוחתפתה תא םיעלקה ירוח 
םע .הכירבה םויסב השוביג ידיל האב ,רהוז 
תחא איה "תוארמה ןושל" תשרפ ,תאז 
מה האר המ .קילאיב תריציבש תוהומתה 
,וז ןושל תטלחומ הפדעה ףידעהל ררוש 
'"םינווג ינווג ךא .הרבה אלו הל לוק אלש" 
תדמעה ,רנרב זמרש יפכ ,ןאכ שי םנמואה 

9יתמייוסמ םינפ 
ייצ" םיררושמ ,שי םיררושמ יגוס ינש 

הלא ,רמולכ ."םיאקיסומ" םיררושמו "םיד 

הברה םישגפנ ונא לודגה ונרשנ תרישב" .9 
,וז הדיש ינ ,עדנ ונא לבא "/הממד, הלמב 

דכדמ דאמ הקוחד ,איה הקוחר ,הימה האלמה 
.91 ימע ,1967 ,מ"הקה ,דנרב יבתכ לכ — "המ 

,םש "דז ןינעבש ישוקה לע ריעמ רבוחל ףאו 
.509 ימע 
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םמוק ןרהא 

,רקיע אוה ייומיד יינומתה דצה םלצאש 
.יטמרד יתלועפ בוציעב םחוכש הלא ךדיאמו 
םיגוס ןיא ,תיתורפס הנחבה לכבכ ,יכ םאו 
יאדו ןוירטירק ץמש ,םתרהוטב םימייק הלא 
ביא קר אלש ,רבוס טוילא .ס.ט .ןאכ שיש 
.יתוכיא ןוחביא ףא אלא ,הפ גווסמ ןוח 
חוכ"מ בושח "יתייארה יומידה חוכ" ,ונייהד 

ןמ שדוקה ןושלב) .10"יתעימשה יומידה 
הלוע "האורה" ררושמה יכ ,רמול היה ןידה 
לע בוש ,לעופבו .("עמושה" ררושמה לע 

.11ץטליממ אוה לודג הטת 'טוילא יפ 
,תקפסמ איה ןיא ,וז הנחבא הפיקת וליפא 
לש ,העמשמכ הטושפ ,התהלאה .ונניינעל 
יפוא תא תולגל ידכ האב אל ,תוארמה ןושל 
ונררועל ידכ אלא ,קילאיב לש ויריש תפש 
אמשו ,רתח הילא ,תילאידיאה ןושלה תארקל 

.וימי לכ ררושמה עגעגתנ 
ןיחבמ 'ןושלב יוסיכו יוליג, לס ורמאמב 
דוסיה" ןיב ,ותמדקה ןמל ,ךיירטשנטור 
דוסיה" ןיבו קילאיב לש ותסמב "ייודיווה 
עיגמ וחותינ ידכ ךות ,םנמאו ."שממ ינויעה 
םיבושח םיביטומ תראהל םג ךיירטשנטור 
.םללכב "תוארמה ןושל"ו ,קילאיב תרישב 
,הלאשה ביבס ישוק הלגתמ הז וינעב םלוא 
ופה ןיב דירפמ וק ןייצל אוה חרכה םאה 
גטור יפל ןכש ,הסמה ויבל הכירבה המיא 
יהל קילאיב שקיב" יוסיכו יוליגב ךיירטש 

 Wellek 8c Watren, Theory of Litera- .10
 ture, New York 1956, p. 177.
יבגל סוארטש טקנ דבכ וז ןיעמ הנחבהב .11 
ומת ייומיד" תמועל "העונת ייומיד" — ל"היר 
.והנשמ לע דחא גוס ףידעהל ילבמ יכ םא ,"הנ 
.(102 ימע ,ט"ישת ,םילשורי ,תורפסה יכרדב) 
איב ויב םילידבמה םינוירטירקה לכמ יכ ,ןכתי 
רב ןוירטירקה אוה ןאכ יקסבוחינדשטו קיל 

.רתויב ףקותה 

."("וטיבה דצה) יתעימשה םוחתב ראש 
הניינעש 'תוארמה ןושל' לע חספ ןכ לעו 
.12"(יתוזחה דצה) רואיתהו הטלבהה םוחתב 
תא עובקל רשפא םאה ,תורחא םילמב 
קשה לולכמב "תוארמה ןושל" לש המוקמ 
ונילעש וא ,ןושלה לע קילאיב לש ותפ 

ן ןפוד אצויו דדובמ ןויערכ הלבקל 
םלוגמ הלאשל ןורתפה יכ ונל הארנ 
ןושל" .האור ןיאבו דחא דחאו רהוז םירישב 
יריחבל לא עדוותי הב" הפשה איה "תוארמה 
ןמאה ףאוש דחא דחאב .דליהו ןמאה ,"וחור 
םאתפ תכרב" יכ הנומאה ףקותב דליה לא 
ןמאנל" ןיא ."הננתי ויניעב ןמאנל ,םיהלאל 
בש "וחור יריחבל"ל הליבקמ אלא "ויניעב 
,לאה דסחב ונשיי תודליה תוארמ .הכירבה 
לילכ רתוול ךכ םשל בייחתמ רדושמה ךא 
םיגדמ רהוז רישה וליאו .תואטבתהה לע 
רתוא" יכ יוסיכו יוליגב קילאיב ירבד תא 
םדאה תרכה תא הלעהש תישארבמש לוקה 
ריקכ דמע ומצע אוה — והותה תולוצממ 
,דועו .'"זלה רבעמ'ש המ ןיבו םדאה ןיב 
,ררושמה ירישבש "םודקה" אוהש ,רהוזב 
,תיאמק הפשכ "תוארמה ןושל" תילגתמ 
,"הרובחתה ןושל" תא קר אל המידקמה 
ןושל תא וליפא אלא ,ךיירטשנטור תרדגהכ 
המידקמ תוארמה ןושל .דיחיה לש העבהה 
רשוכ תא ,שפנה תוחוכ לש םתוררועתה תא 
ימיב ררושמה .הלוכ העדותה תא ,הנחבהה 
עגמה שודיחל ףואשל קר לוכי ותרובג 
בייחתמ ךא ,תודליה תוארמ םע יתייווחה 
."המלאנ העורת"ב קפתסהל ,תאז םע ,אוה 
ןושלו ,איה הנושאר ןושל "תוארמה ןושל" 
,תיואנ ןושלו תיתישארב ןושל ,הנורחא 
."תונושלה ןושל" ארקיהל איה היואר ךכיפלו 

,ןושלב יוסיכו יוליג לע ,ךייוטשנטוד .נ .12 
.זי-זט ימע ,א"ישת ,םילשורי 

לסרק .ג 

קבלא ךונח 'ר 

קנעומ ולש תורובגה-דעומל תוכימסב 
ולעפ לע קבלא ח"רל "קילאיב סרפ" התע 
ורפס לעו ללכב תידומלתה תורפסה רקחב 
תעל) "םידומלתל אובמ" — טרפב ןורחאה 
עבשכ אוה ףא ללוכה ,ןושאר קלח התע 

םוכיס — ("ריבד" תאצוה .םידומע תואמ 
הנילהו דומילה תרוסמ .וייח לעופל ביהרמ 
'ר ויבאמ קבלא ח"ר לביק הכלהה-יקמעב 
יש לעב ידומלת רקוח אוה םג ,םולש 
,םולש ,קבלא ח"רל ול ןב ףאו ,המוק-רוע 
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