
ןיסנג .נ .א לש ונונגיסב םינויע / דקש ןושרג 
ןושאר רמאמ 

א 

אוה ריתוהש ןטקה ךרכה לבא ,הברה םירפס םירצקה וייחב םנמא השע אל ןיסנג ןסינ-ירוא 
,םהידגנתמ וא חסונה ילעב לש ךלמה-ךרדב ךלה אלש יפ-לע-ףאו ,הבורמה תא קיזחמה טעומ 
םיכישממ יכישממלו םיכישממל הכז ,םותס יובמ ןימכ םיתיעל הארנש ,ליבש ומצעל ללס אלא 
םימרזל ותבריקו ילוגסה ויפוא .םלתב וכלהש הלא ךכל וכזשמ רתוי (רהזי .ס ,ןיקלה .ש) 
ךל ןיא !םירקבל תושדח וילא הרזח תרוקיבהש ,ךכל ומרג םג תיפוריאה תורפסב םישדח 
,ןה רתויב תובושח .ותריצי םע דחייתמו רזוח אוהשכ ,ולשמ ןיסנג תעש ול ןיאש ,רקבמ 
,ןוסלנצכ .ר ,ץיבוניבר .י ,יקסלמוה .ש ,רבוחל .פ ,חמצ .ש ,דנרב .ח .י :לש םהיתודובע ,לשמל 
יגב םירקבמ וב ונדו ורזח תונורחאה םינשב .םירחאו םולשנב ןויצנב ,הפי .ב .א ,גרבדלוג .ל 
לייווצרוק ךורב ,לשמל ,םיעטה ךכ :ובלל םיבורקה םירבד שיגדמ דחא לכשכ ,םינוש תורוד 
"תינושלה העבהה רבשמ"ו "תוינרדומה תוהמ" רואיתב םיילאיצנטםיזכא-םייטאמית םידדצ 
תקילובמיס לש התועמשמ תאו םיביטומה תכרעמ לש הנבימה תא ראית חמצ ידע / ותריציב 
תולילעה תאו םינורחאל םינושארה וירופיס ןיבש רשקה תא ראתל הסינ ןורימ .דו ,2 םיעבצה 
תא ראתל הסנמה ,היפרגונומ הדובע ןייוודנרב .ח בתכ ןכ .3 םינושה םירופיסה לש תוימינפה 
.א3 תוינוציחה ןיבו תוימינפה תולילעה ןיב סחיה לש תרזוחה הקידב ךותמ ,ןיסנג לש ותוחתפתה 
ראשנ ןיידע ,תורמשמה לכ ינב םירקבמ ידי-לע דפוסה ול הכזש ,בחרנה לופיטה תודמל 
וררבתנ אל ןיידע תוינבימו תוינונגיס תולאש המכו המכש ןוויכמ ,וב רדגתהל תרוקיבל םוקמ 
ול ונקיה (1905) "הדיצה" זאמ ירהש ,רתויב תובושח ,ילוא ,ןה ותריציב הלא םינפ .ןכרצ לכ 
תקינכטל םג אוה בורק הלא ינשבו .רצויכ דחוימ דמעמ ילוגסה הנבימהו יאמצעה ןונגיסה 
ןתרוצבו ןחורב תובורקה תוריצי בתכ האילפה הברמל יכ .תיפוריאה "העדותה םרז" 
.(ןמזב .םהל םדקש ןויכ) הלא םירצוימ עפשוהש אלב טסורפו ףלוו ,םיו'ג לש םהיתוריציל 
תיבנידנאקסה תיטסינויסרפמיאה תורפסה ןמ ,(בוכי'צ) יסורה םזילאירה ןמ טלקש תועפשה 
ידכל ושבגתנו ולצא ולכעתנ 4 (גרבראייפו יקסב'צידרב) תירבעה תורפסה ןמו (ןוסמאה) 
הקינכטל ינא ןווכתמ הז חנומב ."העדותה םרז"ל ,רומאכ ,בורקה ,יאמצעו ירוקמ ןונגיס 
ןמזה לש תוינורקע תויעב המכ םע התועצמאב דדומתהל וסינ ל"נה םירצויהש ,תירופיס 
רוצילו ןמז לש תונמאכ ןושלה תונמא לש היתולבגימ לע רבגתהל וסינ םה .תישונאה העדותהו 
ןוויכ .ןמז לש עגרב (ינוציחה וא ימינפה) ללחב םילודג םיבחרמ סופתתש ,תינושל הקינכט 
,הילוח רחא הילוח תפשחנ הניא (תומילשכ רישה וא) יהשלכ תירופיס הדיחי לש תועמשמהש 
,הדיחיה תא םיביכרמה םינושה םיכפה ןיבש ןילמוגה-סחיב הנבה ךותמ קר אלא ,קרפ רחא קרפ 
םיסחייתמ ןושלה ינמיסש ,םינושה םינבומה לש (תיללח) תינמז-דח הסיפת לש הילשא תרצונ 
םיסנמ ןכ .תואיצמב םייקה יסיפה ןמזה םע ההז וניא בוש ספותה לש היווחה ןמזשכ ,םהילא 
המבל (תויומד רפסמ וא תחא תומד) תויומדה לש ןתעדות תא ךופהל תאז הקינכט תועצמאב 
םינמסמה םיינושל םינמיס — תלבוקמה המבה תא הפילחמ וזש דע ,תויושחרתהה לש תירקיע 
"בלה תמושת" לש ללוכה םוחתל יתנווכ "העדות" חנומב .רוביגל ץוחמש ישונא "םלוע" 
תונוש תולובחת תועצמאב גיצהל איה הייטנה .5ינוציחו ימינפ םלועל תסחייתמה תישונאה 

לת ,ןקוש ,"ידרוסבאה ןיבל ןוזח ןיב" ורפסב) ,ןיסנג .ג .א ירופיסב םזינרדומה תוהמ ,לייווצרוק .ב 1 
.(304 ימע ,םש) ,ןיסנג ירופיסב תינושלה העבהה רבשמ !(293 ימע ,ו"כשת ,ביבא 

.(4—3 ,וישכע) "לצמ שרוחל ךרדב" ,חמצ .ע 2 
.11 ,10 ,9 ,וישכע ,הנש םישימח רחא ןיסנג ,ןורימ .ד 3 

.1964 םילשורי ,העיקשה ררושמ ,ןיודנרב .ח א3 
ןוסמאה לש ותעפשה לע .(יב ,םיבתכ) בוכי'צ ירופיסמ המכ םגרית ןיסנג :תויודע המכ הז ןיינעלו 4 
,יג ,םיבתכ ,תורגא ,ןיסנג .נ .א ןכו .309 ימע ,ג"ישת ,א"ת ,ורוד ינבו קילאיב .נ .ה :רואינש .ז דמע 
,םש :דיעמ אוה יקסב'צידרבו גרבראייפ תעפשה לע ;(האדוה םושמ הב שיש השחכה) 181 ימע ,1946 

.18—17 ימע 

:לש ורפסב ,רקיעב ןייעו 5 
 R. Humphrey, Stream of Consciousness in the Modern Novel, Berkeley, 1959.
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ןיסנג לש ונונגיסב םינויע 

ןמ ןיידע ואצי אלש רוביגה שפנב םישחרו םירוהרה םתוא ,רמולכ ,"םיירוביד-מודט" םינכת 
.ילנויצארה לעופה לא (ןיסנג לש ונושלב) ללפואמהו לפרועמה חוכה 

ב 

םהינשב .ותריצי הנבמבו רצוי לש ונונגסב :"העדותה םרז" הלגתמ םיירקיע םיניינע ינשב 
.תומייק תויתורפס תורוסמ לש םימיוסמ םיטקפסא חתפמ אלא ,ןייאמ שי ארוב רפוסה ןיא 
לע וז תיתונמא הנווכ לש התעפשהבו ןיסנג לש ונונגסב העדותה םרז ייוליגב הליחת ןודנ 
אלה ותריצי ןיב האוושה ךותמ הפי דומעל םייושע וגא הז ןיינע לע .ישיאה ונונגס בוציע 
לדבהה ."העדותה םרז" חסונב הריציה ןיבל "תימרז"-פורטה ותריציו (תורגיא) תיתורפס 
תרוקיבה ירבדל םיניזאמ ונאשכ ,רתויב טלוב 6 םינורחאה ןיבל םינושארה וירופיס ןיב ימוהתה 
ללכש ,"םייח יללצ" ןושארה וירופיס ץבוק לש הבוגתב .תונושארה ויתוריציל וסחייתהש 
יקסב'צידרב .י .מ בתכ (1904 תנשב אצי) "לאומש ןב לאומש"ו ,דלתואב השעמ" ,"הינ'ג" תא 

:רתיה ןיב 

"יעדמ קוידב טעמכ השוע אוה ילאירה טוריפה תא .יקסדשדב לש ושרדמ תיבמ אצי ןיסנג" 
םתא המ .לאמש לעו ןימי לע היפב תפרוטו תאשנתמ איה האיבלכ ,םחר עדת אל רפסמה לש ותריש" 
שי .דמ ...םתא םישייבתמ םכימורעמ תא ,םייחה ימורעמ תא תוסכל ,םיליפנה רוא יאריו םידמג םיאב 

לכדמה ,יטויפה יפויה הלא לכב רפסמהל ול רסח" :ףוסבלו "יוגו ונעבטב ,עבטב אוה קוח !שייבתהל 
תא ףרצמ ינא ,טושפ רמוא אוה ,ירמזה דהה וירבדל רסח ,ןזואל תוברע וזיא ול הרסח ,השק רבד לכ 

.7"ןובשח ועדי אל םייחהו ,ןובשחה 

ןיסנג לש ותישאר יכ םיעדוי ונאש ןוויכמ ,הינוריאב הלא םירבדל םויכ םיסחייתמ ונא 
המישרב וירבד תא ןקיתו רזח ומצע יקסב'צידרב .דאמ התגש ותירחא ךא ,רעצמ .דתיה 
,םימחר רסח טסילארוטנכ תירבעה תורפסה לא סנכנ ןיסנג יכ םיעטנש ןיד לבא .רתוי תרחואמ 
ןאכ וניוצש םירבדה .תילאקיסומ המצעו תיטויפ תלוכי לכ רסחהו תוירבה לש ןתוורע הלגמה 
םיבוטו םיברש דע ,תוירקיעה ויתולעמב םירחואמה ויבתכ יפ-לע וגצוה םיירקיעה ויתונורסחכ 
ךותמ וליפא םיתיעל) ונייצו םירפסמה ןיבש ןקירילה רתכב והוריתכה (דכו ןמכיפ ,רבוחל) 
לש הנקויד תשטשטמה ,תיטסינויסרפמיא-תירפסיומטאה ותביתכ תא (תרוקיב לש בוטרוק 
ידכ ?םירחואמה םירופיסל "םייח יללצ"מ תינונגס הניחבמ ,אופיא ,הנתשנ .דמ .תואיצמה 
"לאומש ןב לאומש"ו ויתורגיא תא הז תמועל הז דימענ ונונגסב הללוחתנש הכיפהמה לע דומעל 
ךכ לע דמעו) םטיאל ולשבתנו םירבדה ווהתה תווצקה ןיבש קפס ןיא .הזמ "לצא" תאו הזמ 

.הנורחאה הליבונב האלמ תינונגיס תולשבל ועיגהש דע ,(ןורימ ןד 

ג 

יפ-לע יושע אוה אלא (8 קילאיב ,הארנכ ,רבסש יפכ) השלוחמ עבונ ןיסנג לש ונונגס ןיא 
םיגהונה תא רמוא הווה ,רצוי לש ישיא ןונגס קודבל ידכ .רופיסה יכרצל םאתומו ןווכמה תנווכ 
תוילמסהו תודחוימה תוינושלה תונוכתה לע דומעל שי ,םיוסמ ןמזב תחא תוישיא לש םיינושלה 
ינושלה "טראדנאטס"ה תא ריכהל שי תויטסה לש ןתרדגהל "הדימ-תמא" רוציל ידכו רצויה לש 
תירבעה ןושלב הז ןיעמ "טראדנאטס" ףקשיש םגדמ אוצמל רתויב השק .הפוקתה לשו ןמזה לש 
האצי אלש םושמ ,ןיידע "תיטראדנאטס" הניא הלש תונותיעה ןושל וליפאש ,האמה תישארב 
הכרדל םיללכ ונל ןיאו ,הכרצ לכ הרקחנ אל וז תונותיע ןושל םג :דועו .דבלב בתכ-ןושל ללכמ 
תא תוושהלו דבלב רצויה לש ומלוע םוחתב ראשיהל ךרטצנ ךכיפל .הלא םינשב ןושל לש 
תולאשל רקיעב סחייתת תינונגסה הקידבה .9 תיתונמאה ונושל םע ומצע ולש תיתילכתה ןושלה 
ןויעב חתפנ .העדותה םרזל םזילאדוטאנה ןמ ןיסנג לש ותוחתפתה :ןהו ,ונניינעל תועגונה 

.םייטאמית םירשק ,רבד לש ורקיעב ,םה םינורחאל םינושאר ןיב ןורימ ןד אצמש םירשקה 6 
.אעד—ער ,ב"ישת ,ביבא-לת ,ירמאמ לכ ,יקסב'צידרב .י .מ 7 

.(יקסרבט .יל בתכמב) חש ימע ח"צדת ,א"ת ,ינש ךרכ ,קילאיב .נ .ה תורגא ןייע 8 
הקידב ךא !בר רזעל תויהל תויושע הלא ןיעמ תוקידב .תויטסיטאטס תוינונגס תוקידבל םיטונ ונניא 9 
תינושלה הלובחתה תועמשמו םירשקהב ןושלה לש התלועפב אוה הניינע רקיע תיתורפס תינונגס 
תוינונגס תונוכת ןיימנ אלו ןיסנג לש ןונגסה יכרדל תוינייפוא תומגדה ןאכ איבנ ךכיפל .ןודינה רשקהב 

.הקיטסיטאטסה ךרד לע 
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דקש ןושרג 

רופיסה םויסל בורק בתכנ בתכמה .ינועמש .דל 27.5.1912-ב ןיסנג .נ .א חלשש תרגיאב 
:(ורקיעב ינורכניס אופיא היהי הז ןויד) ןודנה רופיסה לא סחייתמ רבחמהו /'לצא" 

(פ'צופ) 27/5.12 ,ביבחה ץיבונועמש 
תא יתרסמ וז העשבש ,ךל בישהל רהממ ינירהו דחי ךיבתכמ תשולש תא יתאצמו התיבה יתאב התע הז 

,הז עובשל יעיברה םויב היהי הז .ךל ואיצממ ינא ,ותקתעה רמגתשכ דימו והוקיתעיש ידכ ירופיס 
.דוחב ותוא יל חיטבהש יפכ 

.דבלב ינא יתייה רבדב ידיחיה םשאהש ,י"פעא עבשו םיעבש ,ביבחה ץיבונועמש ,יל חלסת התאו 
אל ינא לבא !םדעומב ךיבתכמ תא םשל יל םיאיצממ ויהש יאדו ,יתכלה ןכיהל הפ םיעדוי ויה וליא 
:םירבדה תא ךלש ךבתכמב םויה יתארקשכ ,רבד לש ורקיעבש םושמ ...םושמ — םולכ הפ יתדמא 
— אלא ,הב םיליגר ונאש ,העיסנ התוא וז .דתיה אל .ךל הנעא המ יתעדי אל — "עסונ התא ןכיהל" 
.הפ בוש ינא וישכע .םוקמל םוקממ לוטלטב הנוקת תא איה םג תשקבמה ,שפנבש תחדק התוא יהוז ."ךכ" 

הבחב ךלש יננהו 

.ןיסנג .א 
.(176 ימע ,1946 ,םילעופה תירפס ,יג ,םיבתכ ,ןיסנג .נ .א) 

והשלכ לקשמ םילבקמו ,םמצעל םהשכ תועמשמ-יבר םניאש ,םירבד המכ םיטלוב וז תרגיאב 
הניחבמ ,אוה ינונגס רואית לכו) "לצא" רופיסב ןיסנג לש ונונגס לא האוושה ךותמ קרו ךא 
תירבעה ןושלב גוהנכ ללכ ךרדב אוה לעופב םינמזה שומיש :(הוושמ רואית ,תמיוסמ 
5 המלשנש תולועפ תרוש ןויצל ,ונייהד :יטקפרפ טקפסאל ינרוצ יוטיב אוה רבעה :תיסאלקה 
וא (יטקפרפמיא טקפסא) המלשנ םרטש תולועפ תרדס ןייצמ דיתעה ,בצמ רתאמ ינוניבה 
םילמה רצוא .יסחי ןפואב םידבעושמו םיבכרומ םניאו ידמל םירצק םיטפשמה .סומינ ןושל 
תרגיאה ןיא .לבגומ םצעה תומשל םיוולתמה (Epitheton) םיטתיפאה רפסמו ,יתרגיש 
תורגיאבש חינהל םא :רבד לש וללכ .תוירוטיר תולובחתב וא תירויצ ןושלב םג תנייטצמ 
ןיא יכ ןאכ ריענש יוארה ןמ .ונינפלש וז יהירה ,איהש לכ תיתילכת ןושל השבגתנ הפוקתה 
—161 ,61 ,57 ימע /ג ךרכ ,תורגיא) ןיורד .דוחל ויתורגיאבו ,דיחא ןיסנג לש ויתורגיא ןונגס 
שגרנ יפוא תואשונ הלא תורגיא .יתורפסה ןונגסה ינמיסמ המכ רבכ םירכינ (דועו 173 ,162 
ןנוגדיאו םילמה רצואב ןהו קוסיפה ינמיסב ןה ישוגירה דוסיה תורבגתהב אטבתמ הז :ידמל 
הטילבמ הניאש האירק ,(58 ימע) !הוח — האירק ןמיסב ןמוסמה יטרפ םשב הקסיפ םויס ןוגכ) 
הלא תורגיאב םיטפשמה .ישוגירה דוסיה תא תמצעמ אלא ,(יתרכה) יביטינגוק דוסי לכ 
ןיסנג הברמ ןכ .תוירוטיר תוינבתבו םייטויפ םירויצב רתוי הרישע ןושלהו ,רתוי םיינדבעש 
דצואבשכ ,ןונגסב יתומשרתהה דוסיה תא םיריבגמו םצעה תומשל םיפרטצמה םיטתיפאב 

.יתורפסה ונונגסב תורידתה "המוה"ו "הגות" ןוגכ םילמ תוטלוב םילמה 
ןמיס ,ילוא ,םה }רחואמה יתורפסה ןונגסהו יתילכתה ןונגסה לובג לע םה הלא הבהא יבתכמ 
ןושלה תישענשמ ,ןיסנג לש ותריציב תומיוסמ תועפות לש ןתושבגתהו ןתוחתפתהל קהבומ 

.רחואמה יתורפסה ונונגסב רתוי תישוגיר 

ד 

התע הנפנ ךכ םשלו ,רחואמל םדקומ יתורפס ןונגס ןיבש האוושהב אוה ונניינע רקיע םלוא 
:"לאומש ןב לאומש" רופיסל החיתפה עטק לש תינונגס הקידבל 

חכונשכו !ותשא תטימ רבע לא הנושארה תדעורה ותעונת .דתיה ויניע תא לאומש ןב לאומש חקפשכ 
תצבורה םידגב לש הפוקכ הטימה-דובטב אשנתה רשא ,הסרכ לע הנוכ-ילבמ וטבמ לפנ ,איה הנשי יכ 
ינפ לע דרומה רוחשה ןוליול דעבמ .ןולחה רבע לא וינפ תא בסהל רהמיו ,יתיבה בלכה לע וא לותחה לע 

הלחלחבו המינפ רדחה ךות לא רודחל תובבושה שמשה ינרק לש הפוכתה ןתולדתשה תא ריכה וללח לכ 

ןיא יכ חכונשכו !םיפוקשמה לא בטיה ןוליוה קודה םא לכתסיו ובכשמ לעמ הצחמל םמורתה תיערא 
.בכשיו בש ,הצרפ לכ 

(62 ימע ,יא םיבתכ ,לאומש ןב לאומש ,ןיסנג .נ .א) 

תומדה לש תננובתמה ןיעה .ידמל תוטלוב תוינונגס תועפות .דמכ לע עיבצמ הז עטקב ןויע 
תספות איהו ,ןמזב תמדקתמ ,תעדוי--לכ "רפסמ תוכמס" ידי לע תבצועמה ,התביבס תא תטלוקה 
תונמאה לש "ינמז"ה היפואל הטילקה תא םיאתמ רפסמהשכ ,הדיחי רחא הדיחי בבוסב 
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,ריכה ,בסהל• רהמיו ,וטבמ לפנ ,איה הנשי יכ חכונשכו ,התיה — חקפשכ :קודו .תינושלה 
ןמסמ ןאכ ונמנש םילעפה ןמ לעופו לעופ לכ .בכשיו ,בש — חכונשכו לכתסיו םמורתה 
וא (קודהה ןוליווה ,שמשה ינרק ,ןולחה "דשאה סרכ) תואיצמב תדרפנ הדיחיל תוסחייתה 
ארוקה לצא תרצונ ןמז יטפשמ לש קלח םהש םילעפב וליפאשכ ,המצע ינפב תדמועה תוליעפ 
תולגנ וללה תואיצמה תודיחי .(יכ — חכונשכו ,.רתיה — חקפשכ) רחואמו םדקומ לש השוחת 
תופיצר ןיב המאתהה תא שיגדמ רפסמה :תורחא םילמב .ןמז לש תופיצרב וז רחא וזב תומדל 
תולקתיה ןיבש לדבהה קרפכ טעמכ רדגומ ןמזה .ללחב תספות ןיעהש םינושה תומוקמל ןמזה 
רבע ןושלמ רופיסה לש אבה עטקב רפסמה רבוע רשאכ .האבה תולקתיהה ןיבל ללחב תחא 
הסנמ אלא ,(רזוח וא ךשמנ ,םדקתמ) רחא ינמז טקפסא רוציל שקבמ אוה ןיא ,הווה ןושלל 

:רתוי הלודג תויעצמא-יתלב לש הדימ רתויה לכל םירבדל קינעהל 

לעמ הכימשה תא ריסמ אוה תחא םעפב אל ,רכה לעמ לאומש ןב לאומש םמורתמ תוריהז תועונתב" 
תחתמ וילענ תא ףטוח אוה היינשה ודיב ,תחא הצימקב ויתושארמל רשא אסיכהמ וידגב תא חקול ,ורשב 
רדח םע ליבגמה םלואה לא םמורתהו אושנ ,עוקשו אושנ ומצע תא אשונ אוה וילגר תונוהב לעו הטימל 
רשא תימרגותה הפסה לע ופוג תא עקרקה לע וילענ תא ,אסיכ לע וידגב תא חינמ אוה המש .תוטימה 

"...הבחרהב חור ףאושו תיחדזמ-תימורד ןרקב 
.(63—62 ימע ,'א םיבתכ ,לאומש ןב לאומש) 

תא דמולכ ,"הז רחא הז"ה תא םיעטמו ינרזשה םיטפשמה .דגבמ דזוח םדוקה עטקב ומכ ןאכ 
לש "םדקתמ" טקפסא .ןמזב ןתוימעפ-דח תאו ומלשנש תולועפה ןיב הרורבה הדרפהה 
םיעטקה ןושל .(םמורתהו אושנ ,עוקשו אושנ) רוקמב שומישה ידי-לע ןיסנג ראתמ הלועפה 
רורב האוושהה סיסב ירה ,(רכו םידגב לש הפוקכ) יומיד עיפומשמו ,תודופאטימר-ולד איה 
דחייל םאו ,ידמל םירוגש םיטתיפאה ,ללחו ןמז יבחרמ גזממ וניאו (תמשונ ההבגה) רדגומו 
תמושת תא בסהל ילוא שי ,תואבה תויוחתפתהה לע העיבצמה תינונגס הנוכת לע רובידה תא 
יראת לש םנורסח םיאלממה (תיערא הלחלחב ,הנווכ ילבמ) ןפוא-ידואית לש ,דדושל בלה 
לש ויתולועפ ירחא תונקיידב בקעל הסנמה ןונגס ונינפל םוקמ לכמ .תירבעה ןושלב לעופה 
הלועפה לש הדוחיי לא ארוקה לש ובל-תמושת הנפותש אלב ,ןושלב ןגציילו תואיצמב רוביגה 
לע םזילארוטאנה ות יקסב'צידרב טרחשמ .םיבכרומו םייעמשמ-בר םיינושל םירשק תועצמאב 
(יודבה םלועב) הווהתמל ןונגסה לש תינוציחה תונמאנל ,ןווכתה ,וז הריצי לש החצמ 

.ינונגסה דוחייה רסוחלו 

יתמאדב יול 

ן-ולחה דעי1 תויאךמ 

א 

J - T - I • T רפא עיקר-לדב 

.לבא גג לע שירחמ 
 - J- - -* T "

ףיערמ רטמ-ףלך 

.ףוסכ הוקת-טוח 

:ףנע לע ענ סוקיפ-ףךט 

.ואל - ןה ,ןה - ואל 

ב 

תוטבנ ביבאה יניע 
 •• ~ T • •TT

תלכת תירוהבב 

.תוצונ-יבע דעב 

T י- •T - T : חורב תולק םידנ םיסבכ 

ולתכ .תיבל ךומס 

.ןבל רואב קיהב 

- ופונו סוקיפה עזג 

,ןולחב המלע שארכ 

.הראוצל בהז לתלת 
 - S - T T- J TT

הנטק תיפוצ יפנכ 
 -" • T-•J

VI 1 • IT .הארמה ןמ וחרפ 
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ןתנוי ןתנ 

ומכ אוה ןשוימו ןשי רבכ .םהל רבעמש המו תונולחה לא ץיצהל ,היבשויו ריעה ןאכמ תוארל 
ותומכו ,ךשמנ אוה ונממו וילא ,ןטאהנמ ןואטנואדבש םידוהיה בוחר אוה ,טירטס-יסנלידה 

.הרתי המשנ ןיידע אלמ 
יקסולופ רבדב המו וקשוי'צשוק רבדב המו .ונזנרוה ,לויטב ילא םתיוולנש םכתושרב ,התע 
.תרחא םעפ היהת םאו וראשיי םא ,תרחא םעפל וראשיי /גדירב םלראהו 'גדירב ןטאהנמו 
רבילוגה הז רשאמ םירשגה עסמ וב רומגל רתוי הפי ןיאו םייסל םיכירצ ךכ ןיבו ךכ ןיב ונא 
,הדלפה תורוניצב שחולה קנעה חכונל היתבו תאזה םייאה ץרא איה המ יכ .םידמגה ץראב 

.ןוסדהה לש ויתודג ןיב 
וקשוי'צשוקכ םישנא ,תידבה-תוצרא לש תואמצעה ימחול תרזעל ואבש םיבהלנה םיריעצה ןיב 
קרוירינ ,םתוא תרכוז קרוי-וינ .ונאזנרו יקלטיאה דקפמה םג היה ,יתפרצה טייאפאלו ינלופה 
םתוא רוכזת אל ךיא .בוקארקב שישמ םינלופ רתויו ילופאנב שישמ םיקלטיא רתוי הב שיש 

.ונזגרו ארקיהל םלועב רתויב לודגה רשגה הכז ךכ הנה .םמש לע הארק הירשגמ קלחו 
האור וניא טעמכ אוה .תועידצמו דובכ-תאריב ויתחת תודבוע יטנלטאה סונייקואה תוינא 
םהילע םידומעה םייוטנ םש רהנה תודג יתש םע םייקמ אוה ולש םיגולאידה תא .ויהבגמ ןתוא 
םיימשה תוחורל הנותנ ותבהא .שיבכע-ירוק התיה וליאכ ולש הרידאה הסאמה לכ הייולת 
,ותגסיפ לע ונרבעב ונלש ,ולש אל .המישנ רצוע אוה .לולצ םויב םימב תפקשנה ותומדל 
הקיתע הריטכ אשנתמה קוחרה שוגה לאו ןוסדהה לא וא םירצימה לא וידיג יכבס דעב םיציצמ 

.ןטאהנמ תריט ,קוחרמ 
,הירשגלו ריעל די-לעומב םולש ונכריבו הנורחא הנומת ונחקל ףא ,רשגל תחתמ ,םש 
םולש רמאנש ,חצנל דרפינש איה הריזג יכה .חותפ סונייקואב ברעה ונאובי הלק העש דוע 
רשג ןמזה ףא .וניהש יפכ ךכ הארמה ראשייש בטומו .אוה ןכש המודמכ .ונבלב םולש ןיאו 
,וגומי ,עיקרה וק לע הקד הטאוליס וראתי םהבש םיקנעה ףא ,ונורמק םורממו ,םירשגב אוה 

.ףועי םולחכ 

דירש — קדוי-וינ 

ןיסנג .נ .א לש ונונגסב םינויע / דקש ןושרג 
ו ט• רמאמ 

יפל רקיעב ,ןיסנג לש "יתילכתה" ונונגיסב ונד (.ז .ש רייא ןסינ "םינזאמ") םדוקה רמאמב 
לש ונונגיס האוושהה ךרד לע ראתל ונא םישגינ התע" .ולש םייטסילארוטאנה םירופיסה דחא 

:"לצא" ךותמ אבה עטקה תא קודבנ ."העדותה םרז" חסונב רופיס 

לש םירוזפה םיקקפב לכתסמ היהו ,הכומנה לחנה תפשבש םיחישה דחא תחת ידיחי לטומ ראשנ םירפאו 

.לקה םרזל םידרחו םימה תקלחב םיקיהבמ ויהו םיפצ ויה וללהו ,המדאב תובוחת ולצא וראשנש ,תוכחה 
ולא ,םירוזפה היניינבו הבחרה ורצחו דדובה םילוחה-תיב לצאש ,הכוראה םירהה תלשלש ירוחאמ ,דגנמ 

,לחנה לש ינשה ופוחל םיחנומו הכומנו הכורא תחא רדג םיפקומ ויהו בכשומה רהה שארמ ודריש 

תוצובקהו .הרוהטו הלוחכ רבכ איהשכ ,הנבלה האציו הפצ הלאה םידהה ירוחאמ ,היולג אלבטב םירדוסמכ 
תבב וכילשהו ,לוכיבכ ,וזז ,הזמ םידהה םתוא דגנכ ,הלודגה רכיכב תורוזפ ויהש ,תונליאה לש תונטקה 
וז הייפתכב ,הל החנצ וזו !הב תולטובמו תולטב ויה הליחתבש ,הדבכה הכישחה תא ןהיפתכמ תחא 
םהיתורמצו ,תונליאה לגרל ,הלוכ הצווכמו תסנוכמ איהשכ ,תלטומ הראשנו ,םדא לש ופתכמ תחנוצה 
לכ תוטילבמ ויהו ,הפו םש רזפתמו תודבכב לחוז ליחתהש ,קיהבמהו חצה דאב תורמתימ ויהו וטלבוה 

םידייצה ירויצב םיקרפל אצומ התאש ,היזה לש וללה תורמצב ,תודדובמו תורורב ויהו ,ודבל דבו דב 
,םלוח שישל ביבסמש חטשה תא וכפהו וחיגהש תואופקה תוהוגנה ולא םלואו .תוהוגנ ויה .םיחבושמה 
תודליה ימיש ,םויכ רורב היה רבכש םושמ ,רצ .בבלל היה רצו .תרחא הנבלו תורחא תוהוגנ וריכזה 
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םהיתורמצו תונליאה וליאו !חורפל ובושי אל בושו ולבנ םבולבלב בלה יחרפו ידכב ופלח םירופה 

.םולכ ,טלחהב — םולכ םידמוא םניא בוש וללה ,הקקושה שפנל ורביד הכ םימיה דחאבש םתוא ,תוזוהה 
תוחור תורומשא שארבו םולבל חולש גתמו בלל תנווכמ חרקכ תבצ !םינמחר םיחא ,םלשנו םת 
? םינמחר לארשי ,טפשמ והזו ...טפשמ ויכרד לכ יכ :הרוחש אספוק התואכ ,תושקשקמו תואצוי תוינקספ 
.(240 ימע ,'א םיבתכ ,"לצא") 

הייארב :רפסמה דבע הכורא ךרד-תרבכ וזיא תדמלמ םדוקה עטקל הז עטק ןיב האוושהה 
לש (יטקטופיה) ינדבעשהו ידוירפה יריבחתה ןוגראה ןיב רכינ לדבה םייקש ,רדבתמ הנושאר 
תרוצ .םדוקה עטקל ינייפואה (יטקטארפ) ינדזשה יריבחתה ןוגראה ןיבל 10ונינפלש עטקה 
,ןמז לש ףצרב ללחה תאו םלועה תא ןמסל הטונ "לאומש ןב לאומש"ל תינייפואה ןוגראה 
םיתיעל םירדגומה ,םידדוב םימצע לע םיעיבצמה םינבומ לא הנפומ ארוקה לש ונוימדשכ 
,תננובתמה תומדה ןיעל ,לוכיבכ ,יולג וניאש תועמשמ םוחתמ בואשה יומיד תרזעב תובורק 
תויודחא רוציל ללכ הסנמ וניא רפסמה .הלגנה םלועה לא רדחומו אבומ הז םוחתש אלב 
"לצא" ךותמ עטקב תרכינ הז דגנכ .טפשמה-הנבימ תועצמאב תוננובתהה לש רתוי תובכרומ 
תויוסחיתה לש ברעו יתש םג הרוזשה ,רתוי הלודג ףונ תדיחיל םידע ונא :תרחא תינונגס הנווכ 
לש הילשא ןימכ תרצוי תינדבעשה הסיפתה .התביבסב תננובתמה תומדה לש תובכרומ תוישגר 
הבורק תמיוסמ הניחבמ .שאר תבב ,לוכיבכ ,םיספתנה םינוש ללח יעטק לש ןמזב-תודחא 

:קנארפ ירבדכ תססובמה תינרדומה הרישה לש התרוצל תינייפואה וזל תאז הסיפת 

תצובק לכל ירקיעה ןמוסמ,דש ןוויכמ ,ןושלה לא ארוקה לש השדח היצטניירוא עבותה יללח ןויגה לע" 
הריצי לש התועמשמו תיביסקלפר איה ןושלה .המצע הריציה ףוגב אלא ,הריציל ץוחמ וניא םילמ 
חרואב תוארקנ ןה םאש ,םילמ תוצובק לש ללחב תינאטלומיס הסיפת ךותמ קדו ךא תרבתסמ הנותנ 
ינבומ יביטקניטסניא חרואב סחייל םוקמב .ןהיניב תעדה לע תלבקתמ תועמשמ לכ רצווית אל ,ןמזב ףיצר 
םינבומ לש תופיצרה ןמ תינבנ תועמשמהשכ ,םיגציימ םהש תוערואמלו םיטקייבואל םילמ תוצובקו םילמ 
ןבות הלוכ תינבתהש דע הלק העשל הנבהה תא תוחדל ארוקה ןמ תינרדומה הרישה תעבות ,הלא 

.""היביכרמ ןיב 'תיללח, תודחאכ 

וא) ינוציק שוריפ והז אלא ,תומילשכ םלועל םייק וניא הז ךילהתש ,ןבומכ ,ףיסומ קנארפ 
םידמועה םיקלחה לא םג םיסחייתמ ונא ללכ ךרדב) םירבדה בצמ לש ("ילאידיא" רואית 
הניאו רתוי הכורא הריציהש לככ רתוי תבכרומ ,ןבומכ ,איה הנבה לש וז ךרד .(םמצע תושרב 
טפשמה ירבא ,אופיא ,םיבר ונינפלש עטקב .(הזחמבו תרופיסב) תחא האירקב תספתנ 
תודיחי םיגציימ טפשמה יקלח .ידדהו ימאניד ןילמוג סחי ךותמ קרו ךא םירבתסמה םידבעושמה 
.רתוי הלודג תומילש לש קלחכו ותומילשב קר רבתסמ ופוג טפשמה ךא ,תואיצמב תונוש 
םיינושלה םיעצמאב רוציל ןויסנ השענ ןאכ לבא .ןמז לש תונמא ,רומאכ ,איה ןושלה תונמא 
.ללח לש תונמאל ןמזה תונמא תא ךופהתש ,תינמז-דח היווח ןימכ יתוכאלמ ןפואב םינותנה 
הז דיקפת םיאלממה ,ףוג-ייוניכ תועצמאב תרזוח תוסחייתה הזל הז םיסחייתמ רואיתה יעטק 
,הזל הז םידבעושמ וללה .(הלאה םירהה ,ולא ,וללה ,וז) ןיסנג לש ונונגסב ללכ-ךדדב 
.(הז תא הז םירידגמה םידאתמ םיטפשמכ) הז תא הז םיראתמ םיטפשמ ןימכ םישמשמ םהשכ 
וא ןמז לש תודחאב ללחה יערק תא תוחאל הסנמ תינוציחו תימינפ תואיצמ תדחאמה הסיפתה 
תיב ידי-לע םירדגומ םירהה :קודו .יסיפה ןמזה לש ןטק עגר היווח לש ךורא ןמזב תוחאל 
סחיב םמוקימו רהה לא םסחי ידי-לע םירתואמ םיניינבה .םיניינבהו הבחרה רצחה ,םילוחה 
וזו ,הכישחה לא םסחיב םיראותמ םירהה :בושו ,םירהה ידי-לע תמקוממ הנבלה .לחנל 
היה" ,דבלב תחא תוננובתה-תלמל ןיסנג קקזנ ףונה תנומת לכב .תונליאה לא תסחייתמ 
:"לאומש ןב לאומש" ךותמ עטקב וניצמש תוברה תוננובתהה-תולמ רפסמ תמועל ,"לכתסמ 
.םדוקה עטקל ינייפואה תועיבקה ןורקעל דוגינב תוסחיה ןורקע אוה עטקה לש בוציעה ןורקע 

: 129 ימע ,ז"טשת ,א"ת /'ונלש תירבעה» ,ןזור .ה לש וירבדב קדצ לש הבר הדימ שיש ,יל הארנ 10 
ףאו תיארקמה ןושלה לש תואיצמה תא תמלוה הניא ,רמוא הווה ,'תירבע יתלב, ,איה התוהמב הדואידפה" 

תרכינ (ולש תודחא תורוצ המכב ומכ) ןיסנג לש ונושלב ."יוכו ארקמה-רחאלש תורפסה ןושל לש 
ומלוע תא אטבל ידכ הל קקזנ ןיסנגש ,(תיתפרצהו תיסודה ןושלה) ברעמה תוברת לש התעפשה 
.301 ימע ,לייווצדוק .ב לש ל"נה ורפסב הז עטקל הנוש חותינל הוושהו .תויתונמאה ויתונווכ תא םישגהלו 

 11. J. Frank, Spatial Form in Modern Literature, Schorer, Criticism, N.Y. 1948, p. 383.
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דקש ןושרג 

,ומצע ינפב דחא לכ םידמועה תבש-יבכוכ ןימכ ללחב םימצעה םיעובק "לאומש ןב לאומש"ב 
עבק לש םוקמ םהל ןיאו ,דבלב תיסחי תושי םימצעל שי "לצא"ב !הז לא הז וסחייתיש אלב 
אל אוה ףא הלגתמה ,ללחב תיסחיהו תידדהה םתקיז ךותמ םהל עבלנ םמוהימ אלא ,םלועב 
.שאר-תיבב תומייקה תויוסחייתה לש תכרעמכ אלא ,הז רחא הזב ביספתנה םימצע לש לכימב 
םיסחיה תכרעמ תא תורצויה (תויטנמיסניס) תוילאנויצקנופ םילמכ ןאכ םישמשמ ףוגה-ייוניכ 
םימרוגה ןיב תידדהה תולתה .תידדהה םתקיז ךותמ אלא םימייק םניאש ,םיגציימה םינמיסה ןיב 
הייארל ונתוא תבייחמ אלא ,ףונה לש (generic) תייגוס הייאר בוש תרשפאמ הניא םיביכרמה 
תידדהה תולתה ידי-לע תשגדומ הנומתה לש התוימעפ-דח ירהש ,particular) 12) תיטרפ 
חא םינתמה םיאנתה לכ םא קרו ךא הנושלכ תמייק הנודינה הנומתה .םיביכרמה םימרוגה ןיב 
אלא ,ייגוסו יללכ וניא הנומתה לש יוליגו יוליג לכו !םידמועו םימייק תונושה תודיחיה 
םיטפשמה תא ליבגמו הנתמ אוהש םשכ ,ותוא ליבגמו הנתמה טפשמה ידי-לע טרפתמ 
םיימתס רכו םירה םניאש דאהו הכישחה ,תונליאה ,םירהה תלבגהל ןווכתמ ינא .וב םייולתה 

.םתעפוה תא םינמסמה םיינושלה םיאנתה ידי-לע םתוימעפ-דחב םילבגומ אלא ,םייללכו 

לש הראהמ אוה רבעמה .ןורכזבש ףונה םוחתל ןיעבש ףונה םוחתמ הרבעהב םייתסמ עטקה 
הנומתב אקווד םייולת םניאש ,םיימינפ םיאנת יפ-לע וילא ןנובתמה לש וסחי רואיתל הלגנה 
חולמ אלל השענ וב תננובתמה תומדה לש הסחיל תוננובתהה-אשוממ רבעמה .תינוציחה 
טושפ וניא רבעמהש ,ןלהל הארנו) וילאמ ןבומה רבד אוה הז דבעמ וליאכ ,תובר המדקה 

.("ינוציח"ה רואיתה ףוגב רבכ וילע זמרנ אלא ,ימואתפו 

קד "םירפא"ל םסחייל רשפאו ,םיימתס םה ןנובתמל תוננובתהה-אשומ ןיבש סחיל םיזמרה 
הנווכב ושטשוט ורוביגל "רפסמה תומד" ןיב תולובגהש ןוויכמ תאז לכ ,הרעשהה ךרד לע 
"בבלל היה רצו" (?וריכזה ימל) "וריכזה" ןוגכ םיימתס םיפוריצ :רבדל הייארו ,הליחת 
גולונומל תינייפוא הלובחת יהוז .רכו (י ימ לש ותודלי) "םירופה תודליה ימי" (? ימ לש ובל) 
,הפיקע ךרדב "ןנובתמה ינא"ה םרוג תא םינכמה ,(ינא ןושלב אלו אוה ןושלב) ףיקע ימינפ 
"םימרוגה" לכל הדיח ןימכ תוננובתהה תלועפ תא גיצמו ורצוי ןיבל וניב םימוחת שטשטמ 
הבוגתה עטק לש םוכיסה ירבדב .ארוקהו רוביגה ,רפסמה :האירקה ךלהמב םיפתתשמה 
— גולונומה" ךרד לע טעמכ אוה הז טפשמ "!םינמחר םיחא ,םלשנו םת .םולכ ,טלחהב" :רמאנ 
,אוה ףא איבמו (י תננובתמה תומדה לש םימודמ םיחא וא םיארוקה — ? םיחאה םה ימ) "לא 
םירבדה ובש אבה טפשמב ןידה אוה .האירקה ךילהתב םיפתתשמה ןיב םימוחת שוטשטל ,ןבומכ 
שארבו םולבל חולש גתמו בלל תנווכמ חרקכ תבצ" :רתוי הברה םיבכרומ םישענו םיכלוה 
...טפשמ ויכרד לכ יכ :הרוחש הספוק התואכ ,תושקשקמו תואצוי תוינקספ תוחור תורומשא 

"?םינמחר לארשי ,טפשמ והזו 

(euphony) לולצמה יעצמא תניחבמש ןאכ ריענש ןיד ,ונבלל ,ילוא בורקה ןיינעב קוסיעה ינפל 
תוליבקמה תודיחיה יתש ןיב תיטנאמיסה הלבקהה .ינושל אישל רפסמה ןאכ עיגמ סומתירהו 
,ח—ח ,ת—ת) תוליבקמה םילמה לש םירוציעה ןיב המאתהה ידי-לע םג תמעטומ (גתמו תבצ) 
תדיחי לש הגונה התועמשמו (ףוריצבו הלמב תושגר תררועמה המינה ,רמולכ) (לל—לל 
(יא= t! יוא=ו) תולפא (סנאנוסא) תועונת לש תרזוח הרוש ידי-לע תשגדומ האבה טפשמה 
ינמיסמ דחא איה םיילולצמהו םיימתירה םיעצמאב ישוגירה דוסיה תורבגתה .התוא תונייפאמה 
,םינפה ינפב לטבתמ ץוחהשכ !ימינפ ףונל ינוציח ףונמ השענו ךלוהה ףונה לש המנפהה 
תחה ןמ םיבואש 13 '(vehicles) היליבומש ,תירופאטימ ןושלב תראותמ תימינפה תושחרתהה 
תבצה" :םינפה לא ץוחה לש וסחי תא (עלבומב) םג םיראתמ ךא ,("גתמ" "חרקכ תבצ") 
םיירופאטימ "םיליבומ" םג םה אלא ,בלה לע םינפבמ םילעופה תוחוכ קד לוכיבכ םניא "גתמהו 
קפס ןה הלא .תויעמשמ-דח ןניא תוינקספה "תוחור"ה םג ."בל"ה לע םיעיפשמה תח-ימרוגל 
ןבומהשכ ,(זעלב Spirit)ידופאטימ ןבומב תוחור קפסו (זעלב Wind) ילולימה ןבומב "תוחור" 

 12 S. Ullmann, Language and Style, Oxford, 1964, p. 64.
ףונה לש היארה ללכל ויתונחבה תא םיסחיימ ונאו 'תוירלוקיטראפל תויגוס םילמ ןיב ןיחבמ ןמלוא. 

"אשונ" םיחנומה Tenor 13 "ליבומ"-ו Vehicle :לש םה 
 I.A. Richards, The Philosophy of Rhetoric, Oxford, 1965 (1936 (תנשב הנושארל ספדנ

.הרופאטימה תא םיביכרמה םיירקיעה תודוסיה ינש תא סדראציר רידגמ םתועצמאב 
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ןיסנג לש ונונגיסב םינויע 

הלגתמה ,השנאהה ידי-לע ןהו14 (תוינקספ) ראותה ידי-לע ןה בחרתמ (םיאפרדרוחור) ןורחאה 
ונרבע הכו הכ ןיב .היוולהה ינפל םיכלהמה םיינע לש תואספוקל תומודמ "תוחור"שכ ,לעופב 
רבגהשכ,(תוומה תמיא)דחא תועמשמ-הדשל (ףונ) דחא תועמשמ-הדשמ המנפהה ךילהת ךותמ 
וסנכנ םיארוקהו ,ןיטולחל ושטשטנ ,רפסמו (! םינמחר םיחא) ארוק ,רוביג ,ץוחו םינפ ןיב תול 
תיפאה היווהה .רזומהו רזה השוריפו תבצועמה היווהה לש םינפלו ינפל דפסמהו רוביגה םע 

.ג5 התוהמ םצעמ אוה םימוחתה שוטשטש ,תיריל היווח תישענו תכלוה 
,םיבלש םיבלש השחדתנ אלא ,תחא-תבב הללוחתנ אל ףונה לש הלדגו-תכלוהה המנפהה 
רואית ,תדרויה הכישחה רואית ,(תורמצ ,רכיכ ,תונליא ,םירה) ףונה תוביסנ רואית :רקיעבו 
המנפהו "היזהה תוהוגנ"ל רבעמ — ךליאו ןאכמו "תואופקה תוהוגנה" תועצמאב הריוואה 
רדגומ וניאש) ףונב לחה יונישה תא תשרפמ תננובתמה תומדהשכ ,חחה לש הלדגו-תכלוה 
,תוומ-תרשבמכ (ףונב רבעמ-תעש יאדוו ,העיקש דחאל קפס ,החירז קפס אוהו ,וכרצ לכ 
קקזנ תיפוסה המנפהה ינפלש ןורחא בלשב .תילגנה היווהל תימינפה התיווח תגזממ איהשכ 
האוושהה סיסב לע ישונא אשונל ףונה םוחתמש ליבומ תפרצמה ,הרוגש הרופאטימל רפסמה 
םבולבלב בלה יחרפ" :(וביאב תוומ) תדחוימ תועמשמ ליבומה ידי-לע לבקמה ,תוומה לש 
לש היצארטילאהו "ולפנ םבולבלב" ןיבל "םבולבלב ולפנ" ןיבש ינונגסה ףוליחה) 'רלפנ 
תא השיגדמ "םבולבלב" תמדקהשכ ,טפשמה לש יביסרפסכאה וחוכ תא תמצעמ םידמלה 

.(ןפוא-ראתמכ הלמה לש הדיקפת 
בלשב .תירויצה ונושלב רתויב בכרומה וניאו עטקה םויס תארקל רבכ עיפומ הז טפשמ לבא 
הליבקמ הפצה הנבלה ."הרוהטו הלוחכ רבכ איהשכ האציו הפצ"ש הנבלה התלעה םדוק 
סחיה רייטצמ ובש ,ידמל רוגש רויצ יפ-לע הבצועו ,ןאכמ (הנומתה חתפב) םיפצה םיקקפל 
תונוש םיכרדב דחא עטקב תומוד םילמב שומישה .םיל הניפס ןיבש סחיכ םיימשל הנבלה ןיב 
הלוחכ" םיטתיפאה ינשמ .ןותנ עטק לש יוחיאה יכרדמ רחא אוה (ירופאטימו ילולימ ןבומב) 
רמול ילוא רשפאו ;הנבלה "תומד" תא "תירסומ"ה היצאטוניקה-לעב ינשה שינאמ "הרוהטו 
תלאל ימימשה םרגה ןיבש קיתעה יתימה רשקה לע (עדומ יתלב ןפואב) זמרמ ןוטתיפאהש 
קייבואה ינוציחה םוחתה ןמ םימשה םרג תא הז טתיפא ריבעמ הכו הכ ןיב .הרהטהו תוילותבה 
ןושלה תלבקמ עטקה ךשמהב .ןנובתמה תומד ידי-לע ול הנתינש ,תישגרה הכרעהה םוחתל יביט 
רתויו רתוי השענו שנאתמו ךלוה םמודהשכ ,'Anthropomorphic)4) ימרופורטנא יפוא תירויצה 
תא ןהיפתכמ תחא-תבב וכילשהו וזז"ש ,םישנאומה תונליאה רויצב .ןנובתמה לש ומלועמ קלח 
.תידופאטימה הרגישה לש תורצויה ךופיה ידי לע האדמה תא רצויה שדחמ ,"הדבכה הכישחה 
"הרסח" הלמל ליעפו ישונא דמימ הנקמה היולב הרופאטימ) הכישחה תדרוי םלועבש גהונב 
 Privativa)) ; הבישחל הנקמו תונליאה תא שינאמה ידופאטימ דמימ רצונ ןיסנג לש ומלועב
Synaesthetic =) יטיתסאניסה ףוריצה לש הרגישה םג תשדחתמ תאז ךרדב ;שובלמ לש ןקויד 
רשקהב םג תירשפאה ,תודבכה .הדבכה הכישחה — (םינוש םיישוח םימוחתמ םינבומ ףרצמה 
תדבאמ ,("דבכ דגב") ילולימה רושימב וב העיפומו (שובלכ הכישח) רתוי בחרנה ירופאטימד 
ייומידה ףוריצה .("הדבכ הכשח") לבגומה ירופאטימה רשקהכ רוגשה ןויבצה תא ךכ ךותמ 
עלבומב ןותנ אוהש ןוויכ ,יחרכה אקווד וניא "םדא לש ופתכמ תחנוצה היפתכב הל החנצ" 
םנפומה םלועה לש תישיאה הראהה תא שיגדהל אב הז ,םרב :ול המדקש תידופאטימה ןושלב 
לש הדופאטימה תא חתפמ ןיסנג ןיא ךשמהב .םוחתל םוחתמ תייומידה הרבעהה ידי-לע 
תרזוח ,םישובלה םוחתמש "ליבומ" תועצמאב הליחת התלעוהש וזו ,ביקע ןפואב "הכישח"ה 
הסנוכמ איהשכ") יחל ללכ ךרדב םיסחוימה םיטתיפא םה הל םיסחוימהשכ ,תשנאתמו איה ףא 
דלי לע זמרמ ולש תויצאט1נוקה לגעמש) "ליבומ"ה שיגדמ ךכ ןיבו הכ ןיב .("הלוכ תצווכמו 
הליחת וספתנש תונליאה .ףונה רואית לש תישוגירה הכרעהה תא בוש (חנצו ךלשוהש בוזע 
המ ,(יצוביק םשכ םג) דיחי תומד היפתכ — ףתכ ייומידה רשקה ידי לע ולביק ,"םיבר"כ 

שמשמה) רחא תועמשמ םוחתמ ראותל םצע-פש ןיבש רשק ידי-לע תרצונה תירופאטימה תינבתה 14 

.ןיסנג לש ותריציל ידמל תינייפוא (טתיפאכ 
:ןייע הז ןיינעבו 15 

 E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik, Zürich, 1956, esp. s. 59-64.
ןמלוא 16 (S. Ullmann, Semantics, p. 214) עיבצמו ןושלב םינוש םייטנאמיס םיכילהת ראתמ 
רידגהל ידכ חנומב םישמתשמ ונא .יזכרמ ידופאטימ יטנאמיס ךילהתכ יפרומופודתנאה קתעמה לע 

.םיליבומ יגוס 
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דקש ןושרג 

.ףונב רבעמה-תעשל תינייפואה ,םימצעה ןיב םימוחתה שוטשיט םג ,בגא ךרדבכ ,שמממש 
התומשרתהל םאתהב ,ןיסנג הנשמ ותועצמאבש ,ףסונ יעמשמ-וד ףוריצ םג אלממ דיקפת ותוא 
ללכ ךרדב עיפומ "תורמצ" ןבומה .תולכתסהה אשומ לש הריבצה בצמ תא ,האורה ןיעה לש 
ול םינבומ ינשש ,"תורמתימ ויה" ףוריצל ןיסנג קקזנ אבה רשקהב .םמוד הריבצ בצמב הנתומב 
— תורמתימ :ילולימו ינושאר ןבומ :("קיהבמהו חצה דאב תורמתימ ויהו וטלבוה םהיתורמצו") 
"תרוטק" ןיבל "תממתימ" ןיב רזוחה רשקב ורוקמש ,י ר ו פ א ט י מ ןבומכו ! רמתכ תורקדזמ 
קזחמ "חצה דאב" רשקהה .םירז — ותריבצ בצמו ,ךבאתמ ונבומש "ןשע תורמית"ל םג רושקהו 
תודבאמה תורמצב ןנובתמה לש ותייאר יכרדל הארמה תא ברקמ הזו ,ףוריצה לש ותועמשמ-וד 

.ןתוא ףיקמה דאה םע תודחאתמו םמודה הריבצה בצמ תא ותורקדזה ךותמ 
.תורמצה רואיתב הליעפ ןושלל הליבס ןושלמ רבעמה אוה רתויב ןיינעמ ינושל "תוויע" 
ןושארה הרקמב םא .,רדבל דבו דב לכ תוטילבמ" ויה ךכ-רחאו "וטלבוה" תורמצה 
דמימ בוש תורמצל לעופה הנקמ ינשה הרקמב ירה ,וטושפכ ןיידע ירשפא לעופב שומישה 
הארמה ירחא בוקעל ,בוש ,אוה ליבסל ליעפמ רבעמה לש ודיקפת רקיע ,םדב .יפרומופורתנא 
קלחכ תורמצה) רתוי הלודג תינבת לש קלחכ תולכתסהה-אשומ רואיתבשכ •דחאכ האורהו 
םלשה הארנ םמצע אשומה יקלח רואיתבו ,םלשל סחיב ליבסכ קלחה הארנ (תונליאה לש 
גתו גת לכל הבר תונריע ךותמו דאמ קייודמ ןפואב וראוה תורמצה .ויקלחל סחיב ליעפכ 
םישיגדמ םימשרה תטילקב קוידהו תונריעה .בצועמה בצמה ןמ םשרתמה לש ותומשרתה ךרדב 
תבייחמ ירה ,ץוחה לא תינפומ (ארוקה לשו) הז לש וניעש תורמלו !ןנובתמה תומד תא 
רבעמה ןיא ךכיפל .ותטילק יכרדו טלוקה יפלכ תדמתמ תונריעל תיביטארוגיפה ןושלה ונתוא 
חכונ "היזה"ה םלוע .ךכ לכ עיתפמ ("היזה לש תורמצ") ןורכזבש תורמצל ןיעבש תורמצמ 
.רתיהש ,תמיוסמ הייטנ לעופה לא חוכה ןמ איצומ קר וילא רישיה רבעמהו ,רואיתה ךרוא לכל 

.ןושלה ףוגב תעלבומ 
הנקמ הז ראות-מש .י7 "תואופק" ראות םש הל ףרצמו "תוהוגנ" הביתל ןיסנג קקזנ ךשמהב 
"וחיגה" לעופה .םמוד לש הריבצ בצמב יוצמה ,רק םצע לש תועמשמ "תוהוגנ" הביתל 
.ליעפ יפוא "תואופקה תוהוגנ"ל הוושמו ףסונ תויצאטונוק לגעמ סינכמ ףוריצל סחייתמה 
הנושארה הביתה :םיביכרמה תשולש ןיב ינויגה יתלבה סחיה ןמ אקווד תעבונ ףוריצה תמצוע 
ןימכ םג שמשמהו (חילבמ) םירז ותריבצ בצמש (9/טנ ,עשי)יתוזח גשומל ונבל תמושת הנפמ 
,שדח ישוגיר ןווג ףיסומו הריבצח בצמ תא הנשמ ראותהשכ ,אצי ונממש "בכוכה" לש הימינוטימ 
— Oxymoron) ןורומיסקואה .יביטקא דמימ ,וראת י"ע אפקוהש ,םצעל קינעמו רזוח לעופהו 
השוחת ררועמ "היגמה אפקומה" ףוריצה ןמ עמתשמה (וכופיהו רבד דחאמה ירופאטימ ףוריצ 
ונא םא קרו ךא ירשפא םצעה לש וראת !"םלוח שיש"ל המודמו רזוח ולוכ ףוריצה .המיא לש 
רפסמהש ,תועמשמ-ודה תא םיעטמו רזוח יפרומופורתנאה ףוריצהש ךכ ,םמודל המשנ םיסחיימ 
תוהוגנ" ףוריצה :רבד לש וללכ .םלועה לא וסחיו רוביגה לש ותטילק יכרדב גישהל ןווכתה 
דסימ הבריק תובורק תוהוגנה) יחצנה םמודה תממדל בורקש המ :וניינעש וחיגה "תואופק 
ותומירזמ לדחו םירז היהש המ רמולכ ,תמל השענו רזוח ,ותוליזנב הלגתמו (!םיבכוכל תימינ 

.ארונו םייאמ חוכ הזיא ובוחב ןמוט (חיגמ) ליעפ השענו רזוח ףוסבלו ,(תואופקה) 
רזוח אלא ,ימעפ-דח וניא "תואופק תוהוגנ" ףוריצה םושמ הז אשונב רובידה תא ונבחרה 
הז גשומ .(Leitmotiv) "החנמ ביטומ" ותונכל ןידה ןמש דע .הריציב םימעפ המכו המכ 
רשקב הלודג הריציב עיפומה טפשמ וא ףוריצ ,יטויפ רויצ :תורפסב וניינעו הקיסומה ןמ בואש 
ימע ,,א םיבתכ) םימעפ המכו המכ רזוח הז "החנמ ביטומ" .םייוסמ אשונ םע עובק יביטאיצוסא 
תוקהבומה תולובחתה תחא »יה "החנמ ביטומ"ה לש הקינכטה .(דועו 327 ,259 ,258 ,257 ,256 
תונמא לש ינמזה ףצרה לע רפסמה רבגתמ התועצמאבו ,הריציה לש "תיללח"ה תודחאה בוציעל 
תודחא ול תונקמה ,ףצרבש תועובקה תועפותל םחייתהל ארוקה לע הפוכ איה .ןושלה 
דע ,רוביגה שפנבו םלועב ררושה ןוטפקה אוה "החנמ ביטומ"ה לש וניינע .תירויצו תיאשונ 
:רבדל הייארו .תוומה ןמיסב דחאכ םהינש םידמוע ינוציחהו ימינפה ףונהש ,ונממ עמתשמש 
לש ההומתה ותבוגת תילגנ םהבש ,םיטפשמ תרושל דימ ונתוא ליבומ הז "החנמ ביטומ" 

,ילילש ף ו ר י צ ל כ .דל קקזנ ןיסנג .הכופה תועמשמב קילאיב לש ותרישב דואמ הרידת וז הבית 17 
םייחה תוחוכ תא רשבמה ,יבויח ף ו ר י צ ב כ הב שמתשמ קילאיב וליאו ,תוומה תא רשבמה 
התועמשמ תא תלבקמ הביתה .(דועו "רקובב םירמושמ" ,"ביבא ימעפ" ,"רהז" :"ןולחה תחיתפ םע") 

.יביטארוגיפה רשקהה י"ע תישוגירה 
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ןיסנג לש ונונגיסב םינויע 

םיחרפהו "ופלח תודליה ימי"ש איה "תוהוגנ"ל הבוגתה .ליעל הנודינש ,ףונה לע רוביגה 
רשקהב תירופאטימה המרבש רויצכ "תוזוחה תורמצה" לש ירופאטימה םכרע .ולבנ ובלבילש 
םימכסמה תוומ ירויצ לש הכורא הרוש האב הז תובקעבו ,לטבתנ ,"היזהו םולח" ושוריפ הז 
תעש לש הבוציעב םינפל ץוח ןיב םימוחתה שוטשיט .עטקה תא (םירחא םיבר ףונ יעטקבכ) 
תועמשמ תלבקמ הנורחאה וזשכ ,המילשה המנפהה תארקל ךלוהו חתפתמ ףונב רבעמ 

.ינאה לש ןדבאה תייווח :תמיוסמ 
תועפות המכ תעיבקל םירבוע ונא עטקב תיביטארוגיפה ןושלה לש התוחתפתה רואיתמ 
."לאומש ןב לאומש"ב שומישה יכרדל הז עטקב לעופב שומישה יכרד תא הליחת הוושנ .תורחא 
םיטקפסא םיטלבתמ ןאכ (לעופה ינמזב יטקפדפה טקפסאה לש ותטילש תא ונמעטה םש 
םע םירחא רזע-ילעופ וא 'היה, רזעה לעופ ףוריצב ןיסנג הברמ תינרוצ הניחבמ .םירחא 
,םיחנומ ויה ,םיפקומ ויה ,םיפצ ויה ,לחוז ליחתה ,לכתסמ היה :ל"זח ןושלב גוהנכ ,ינוניבה 
הריציה תא ןנגסל שקבמ ןיסנג ןיא הלא םיפוריצב .רכו תוררובמו תורורב ויה ,תורוזפ ויה 
טקפסאה .ילוגס ינרוצ יוטיב תירבעב םהל ןיאש ,ןמז לש םיטקפסא רוציל אלא ,ל"זח ןושל יפל 
התיישע םצעב איהו ,הליחתהש הלועפ אטבמה ,(יביסרגורפה) "םדקתמ"ה טקפסאה אוה דחאה 
תכשמנה הלועפ אטבמה ,(יביטארודה) "ךשמנ"ה אוה ינשה טקפסאהו ("לחוז ליחתה" :ןוגכ) 
רואיתל םיקהבומ םיינרוצ םייוטיב הל ןיא תירבעה ןושלה .18 ("תורוזפ ויה" :ןוגכ) תכלוהו 
םימלוה םיפילחת ןימכ רוציל םייתונמאה ויכרצ ךותמ הסינ ןיסנג !la םיינמז םיטקפסא 
הרתהה לש ןתוינמז-דח תא םיעטהל התיה תיתונמאה ותנווכ .הז ןודינב ןושלה לש הנורסחל 
הסינ ןמז לש תונמאכ ןושלה תונמא לש היתולבגימ לע רבגתהל ןויסנ ךותמ !תונושה תויוש 
,דחוימ יפוא "ןמז" ןושלל םיקינעמה םילעפל קינעהשכ ,ףצרכ ןמזה דמימ תא ,לוכיבכ ,לטבל 
לע םיעיבצמ םניא םילעפה .דחאכ הפוסו התישאר תא וא הלועפה לש הגוס תא שטשטמה 
םירבדה תא האור ןיעה .שאר תבב תומייקה תולועפ לע אלא ,הז רחא הזב תואבה תולועפ 
תינדבעשה תינבתה ומכ וז תינונגס העפות .ללחב עבק ךרד םישחרתמכ וא םתושחרתה םצעב 
דוגינב דמועה ,ללח — ןמז יסחי לש בצמ תודבל ינושל ץמאמ לע ןהיתש תודיעמ טפשמה לש 
:איהו ,ינשרד תרמואה תרחא תינונגס העפותב םג רכינ הז ץמאמ .יתונמאה רמוחה לש *וביטל 
םלואו ,תונליאה לש תונטקה תוצובקהו ,םירפאו) רוביחה 'ו-ב תונושה תידוירפה תחיתפ 
הקדצה הל ןיאש ,וז תינונגס-"תיריבחת" העפות .(רכו תונליאה ולאו ,תואופקה תוהוגנה ולא 
רבעמ הדיחיה תא תוחאל רצויה לש ונויסנל יוטיב איה םג ,"יביטאמרונ"ה קודקדה יללכ יפל 
תינבתה לש תינמז-דח תודחא רוציל ןכ םג איה הנווכה .טפשמה לש םיינויגהה ויתולובגל 

.רוביחה וו תועצמאב 

,דחא שרושמ תורזגנה םילמ לע תורזחב הברמ ןיסנג :האבה העפותל שי תרחא המגמ 
ןכ ומכ .תובורק ןהיתויועמשמו המוד הלא לש םלילצ .ררובמו רורב ,לטובמו לטב :ןוגכ 
םיעצמאב רצויו (הצווכמו הסוכמ :ןוגכ) תונוש תויועמשמו המוד לילצ ילעב םילמ אוה ףרצמ 
:טפשמה חותינב ליעל ןייעו ,ופלח ולבנ) תונוש טפשמ-תודיחי ןיב םיימתיר םירשק םיילולצמ 
םיבייחתמ םניא םה .הילולצמ תאו ןושלב ימתירה דוסיה תא םישיגדמ הלא םיפוריצ .(רכו תבצ 
ישוגירה וחוכ םימצעמ אלא ,(יתרכהה) יביטינגוקה רושימב ותוא םיביחרמ םניאו עבמה ןמ 
מאב :דועו .דבלב תישוגיר המצעה לש דיקפת תלעב איה הינשה הדיחיהש ןוויכמ ,ףוריצה לש 
תוסינכמ ןהו ,ירטמיסאהו לצופמה טפשמה לש תוילקיסומה תרמשנ הלא תוירטמיס תוינבת תועצ 
"תיתריווא"ה תודחאה תא תקזחמו תרמוש וז תוילקיסומ .בכרומה ידוידפה הנבימב ימתיר רדכ 
תיביטארוגיפה ונושל לש ירילה יפואה ןמ תבייחתמה עטקה לש (Stimmung תניחב) 
םה וללה םיפוריצה לש יראה קלח .ול ינייפואה םלועהו ינאה ןיבש םימוחתה שוטשיטמו 
םג םיעיפומ וללהו ,םצעה תומש לש םיטתיפאכ םישמשמה ,(ינוניבב) םילעפ וא םש-יראת 
חצ ,הרוהטו הלוחכ) וילא הוולתמ אוהש ןיינעה תא ןייפאמה לופכ ףוריצכ םגו דרפנב 
תוחור) תיביטארוגיפה ןושלה חותינב ונדמע ןוטתיפאה לש וידיקפתמ המכ לע .(קיהבמו 

םניא םיפוצר םילעפ ינשש כ ,הלא םיטקפסאל היטנה תרכינ םילעפ לש םירחא םיפוריצ המכב םג 18 
.(דועו ,האציו הפצ ,תלטומ הראשנ) ןמזב הלועפה לש התמשגה ךרד תא אלא ,תונוש תולועפ םינמסמ 

:ןייעו 19 

 E.H. Sturtevant, An Introduction to Linguistic Science, New Haven, 1947, p. 58-59.
.ךמזה" לש םיטקפסאל םיקהבומ םיינרוצ םייוטיב הל שי תיסורה ןושלה אקוודש שיגדמ טנוויטרוטס 

.תויסור תורוצל ירבע טנלאוויווקא אוצמל הסנמ ןיסנגש הארנ 
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דקש ןושרג 

תובקעב שיגדנש ןידה ןמ לבא ,(יוכו תוזוה תורמצ ,הדבכ הכשח ,תואופק תוהוגנ ,תוינקספ 
לש ותריציל תויגיפואה תוינונגסה תונוכתה תחא אוה םיטתיפאה יובירש ,20ןוסלנצכ .ר 
םצע-תומש הרקיעש ןושלמ 22דבעמה רכינ תינונגסה תוחתפתהבש ,רמול רשפא .21ןיסנג 
,ראות-תומש לש דיקפת םיאלממ ךשמנ טקפסאב םילעפה םג ירהש ,ראות-תומש הבורש ןושלל 
.ןמזבו םוקמב ובצמב םייוניש לע אלו םצעה לש העובקה ותנוכת לע םירומ םהש םושמ 
היווחה תביטח לע תישיא הקיזו תוסחייתה לש םתוח עיבטמ ראותהש 23 רלדייז לש ותרעה 
,יביטארוד טקפסאב לעופכ וא םש-ראותכ םיטתיפאב הברמה ןונגסה .תקדצומ איה ,תספתנה 
ךילהתו תטלוקה תומדה לש התקיזל ץוחמ תבצועמה תואיצמה תא ריתמ וניאש ןונגס אוה 
.תאז העפות לע רקיעב ןעשנ ,תורחא תוינונגס תועפותל תוסחייתה ךותמ ונראיתש ,המנפהה 
תישענ תואיצמהש דע ,דאמ תישיא הקיז ךותמ תואיצמה תא תטלוקה היארה לש הדוחיי 
הילע ונדמע אלש ,תרחא העפותב םג הלגתמ ,תואיצמב תעלבומ תוישיאהו ,תוישיאה לש קלח 

:רופיסה לש ףסונ עטקב ןויע ךותמ תונפל ונא םישקבמ הילאשו ןורחאה עטקה חותינב 
דיל בצינ ראשנו הלתפנה םירהה תלשלש תא אצי בורקבו הרקנל הדקנמ וילגר והוליבוה םייתניב 
קפואב תדבואה ,ותמקש ,לודגה הרופה רושימהו הזמ הל ויה םירההש ,השובכהו הבחרה הליסמה 
,הבוכשו הרוצק םג התיה תומוקמ תומוקמו הניבלה רבכ ,הקוחר הנחט התוא לש תורוזפה םייפנכה לצא 
אל הפמו ,רהה שארמ הז ינפל ול וארנש ,תוגגהו םיתבה רוביצ ותוא ראשנ וירוחאמ קחרה-קחדה .הזמ 
,רודגה תורבקה תיב לצא דשא ,ראב התוא לש ינוסכלאהו הובגה הנוליק אלא הניפ התואב הארנ היה 
הטהל המחו הלודג הממד .דתיה הפ .םולכ ראשנ אל הקוחר םיסיסר תלומה התואמו ,וז הליסמ דילש 
וארנ ,םידבואה ריצקה תודשב קחרה-קחרהו םיריזרז ורתינ הליסמבש םיסוסה יללג לצאו התרובגב 
,הגות התוא ,בלל הגות םואתפ הדריו ,המח יפלכ םשמ קיהבה לגמש שיו ,תורצוקהו םירצוקה ישאר 
,שחנמ אוהו המוה רדוקה בלהו תונולחב קפוד םשגהשכ ,לפא רירגס םויב םדא לש ובל תא תססוקה 

.רכו ארונה ונוסא בטוק אוה דבלב תודידבה אלש 
.(330—329 ימע ,"לצא" ,יא םיבתכ) 

םג .םדוקה עטקב ןהב ונחבהש תועפותה ןמ המכ תמאלו רוזחל ידכ םג הז עטק םיאיבמ ונא 
רפסמהו ,(תודבק-תיב ,ראב ןוליק ,הנחט ,המק ,םירה) הז לא הז ףונה יעטק םיסחייתמ ןאכ 
םייטנאמיסניס םיזמור םייוניכבו (הבוכשו הרוצק ,השובכהו הבחרה) םילופכ םיראתב הברמ 
אשומב ,לוכיבכ ,תברועמ יתלב תוננובתהמ עטקב תוחתפתה הלח ןאכ םג .(התואב התואו) 
.וכותל ינאה תייווה לש תיטיא הרדחהל וטושפכ אשומה לש ויוליגמ וא ,ותמנפהל תוננובתהה 
— יחצנה רצוקה למסכ לגמה ,םידבוא תודש ,הממד ,תורבקה תיב ,הבוכשו הרוצק המק) 
"החנמ ביטומ" אוהש ,"תמסוקה הגות"ה :ףוסבלו .(תיתורפסה תרוסמב ידמל העובק הנומת 
םצעהדבשל תוליעפו תומצע ראותה קינעמ ןאכ םג ,בגא .24תוומה אשונ לע אוה םג הרומה 
לח עטקה ףוס תארקל ."תואופק תוהוגנ" ףורצל תינורקע הניחבמ המוד ףוריצה .טשפומה 
יפ-לע יטלוקל ינוציחה ףונה ןמ עמתשמש .דמ ןיבל (לפא רירגס םוי) ימינפה ףונה ןיב תומיע 
לא החירבה) תישפנה התבוגת תא רפסמה הלעמ ךשמהב .טלוקה לש הלוכ איהש תויקוח 
םינפמ התוא תשבוכה ,תוומה תייווח לע תומדה לש ("ארונה םפוס"מ הליצמ הניאש השאה 
הסנמה ,ןיסנג לש ונונגס תא תנייפאמה העפות ןאכ תטלוב הלא לכל ףסונב ,םדב .25 רוחאמו 
אקווד ןאכ יתנווכ .תוימעפ-דחו תויטרפ ןתטילקל קינעהלו דאמ ישיא ןויבצ ויתויומדל תתל 
"לאומש ןב לאומש" ךותמ עטקב ומכ םיספתנ םניא םימצעה :ףונב םימצעה תטילק יכרדל 

.40—39 ימע ,ו"כשת ,תומישרו תוסמ ,ןוסלנצכ .ד 20 
םגש םע ,םיקהבומ ראות-תומש דשע-השש שי "לצא" ךותמ עטקה לש תונושארה תורושה עשתב 21 
"לאומש ןב לאומש" ךותמ תורושה עשתב וליאו ,המוד דיקפתב םישמשמ םילעפה ןמ המכו המכ 

.םיקהבומ ראות-תומש העברא קר שי ןאכ ונודינש 
.תיטסיטאטס הקידב םג קודבל שי הז ןיינע 22 

 23 H. Seidler, Allgemeine Stilistik, Göttingen, 1963, s. 100-101.
ןייע ,ידמל הבר תורידתב עיפומ "םיגונ" — ראות וא םצעדנשכ "הגות"ה לש "החנמה ביטומ"ה 24 

.348 ,346 ,345 ,344 ,343 ,332 ,331 ,330 ,324 ,319 ,318 ,317 ימע :לשמל 

םרוגכ רוביחה-וו וא ,ךשמנ וא םדקתמ ינמז טקפסא םירצויה םיפוריצה :ןוגכ תורחא תועפות המכ 25 
תולגתהה — .(הארנ) תוננובתה לש םילמב אקווד ןאכ רבחמה הברמ הז דגנכ .ןאכ תורידת ןניא ,החאמ 

.ןושארה עטקבש וזמ רתוי הברה תגרדומ ןאכ איה ףונה לש 
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ןיסנג לש ונונגיסב םינויע 

תא רעשל היושעש ,ןיעל ןתולגתהב אלא ,(ןוליו ,תלח ,סרכ ,ותשא תטימ) תויגוס תויומלשב 
הלגתמ הנחטה .תיעצמא יתלב תולגתה הל םילגנה םיקלחל תוספתיה ךותמ קר םלשכ םצעה 
ךרד לע היאר יהוז — םלגמבו םהישארב םירצוקה ,הנוליקב ראבה ,היפנכב 
הלגנו ,תורצויה תא ךפוה רפסמהשכ םג .םלשה תא גציימכ קלחה ספתנ הבש ,הכודקאניסה 
תרקיעל ןמאנ רפסמה ראשנ ,םהיקלח וא םידרפנה םיתבה םוקמב "םיתבה רוביצ" תומדל הל 
,יביטקפסרפ קמוע הדוב הז ןונגס .ויקלח תא גציימ םלשה — "תורצוי ךופיה"ב יכודקאניסה 
ידי-לע אוה םג רשפאמו הלגנה לא תיעצמא-יתלבה תיטסינויסרפמיאה הקיזה תא שיגדמ 
.תוננובתהה אשומ לא ןנובתמה לש רתוי תישיא הקיז םיקלחה לש תיבלדקאניסה הרירבה 
המקה ןכלו) ןנובתמה לש תימינפה ותייווהל םאתהב התשענ םיקלחה תרירב ,תורחא םילמב 

.(םירצוקה לגמ — רקיעבו ,הדוצקהו הבוכשה 

לע אלא ונדמע אלו ,דאמ תובר ןה ןיסנג לש רחואמה ונונגסל תוינייפואה תונוכתה — םוכיסל 
יעטק לש תימאניד ןילמוג תרדגהל איבמה ,ינדבעשה-ידוירפה טפשמה רתויב טלוב :ןתצקמ 
תונמאכ ןושלה תונמא לש העבטל דוגינב ,תיללחהו תינמז-דחה ותסיפתל ץמאמלו ספתנה םלועה 
וגיפה ןושלה תועצמאב עלבומב הליחת ,תולכתסהה אשומ תא םינפהל ןיסנג הטונ ןכ .ןמז לש 
(הדיחי לכ לש םויס-תיילוחכ) ףוסבלו ,םיטתיפא רבידב אטבתמה "תומשרתה"ה ןונגסו תיביטאר 
תוישיאה םתוח תא וילע העיבטמו םלועה תא המינפמה ,ףונה לא הרישי תוסחייתה י"ע ,יולגב 
תוהוגנ) "םיחנמ םיביטומ" לש הרושב תילגנ וז היווה .תוומה—איה התירוהש ,תננובתמה 
םינקמו ,רתוי תונטקה תודיחיל רבעמ תויאשונ תויופיצרו םירשק םג םירצויה (הגות ,תואופק 
הרידב תרשפאמה ,ףונה תירוה לא תומדה לש תישיאה הקיזה .הלוכ תירופיסה הדיחיל תומלש 
םימצעה ךותמ םימצע יקלח לש תיכודקאניס הרירבב תאטבתמ ,תילגנה היווהב דאמ תישיא 
היווחה ךשמ תבחרה םשלו תואיצמה לש תיללח הסיפת םשל ןמזה תריצעל היטנה .םיפיקמה 
םיעטקב לעופה לש "םיכשמנ"ו "םימדקתמ" םיטקפסא תטילשב תאטבתמ ,יסיפה ןמזה תמועל 
תודחאה .טפשמה לש םיינויגהה ויתולובג תא חרפל ידכ ,רוביחהרוב שומישבו םימיוסמ 
תוינבת תועצמאב תרמשנ ,םומתירבו לילצב הבר הדימב היולתה ,עטקה לש תיתריוואה 

.תוילולצמו תוימתיר ,תוירטמיס 

ונושלב ,"רק טסינויסרפמיא"כ ופוסל דעו תיטסילאדוטאנה ותישארמ ,אופיא ,רבע ןיסנג 
םיברכ) םלועה תא ספות אוה תיטסילארוטנה ותישארב .הכורא ךרד תרבכ ,26דנרב לש 
התביבסל "תננובתמה תומדה" ןיבש רעפה תשגדה ךותמ ,ןמז לש ףצרב ("חסונ"ה ירפוסמ 
,דאמ ישיא קר וניאש ןונגס — ןיאמ שי ארב אוה ופוסב וליאו »התוא םיפיקמה םימצעלו 

.השדח םייח תסיפתל יוטיב הווהמ אלא 

.306—305 ימע ,א"ת ,םירמאמ ,יב םיבתכ ,ב"ערת ,תודחאה ,תורפס ימשר ,דנרב .ח .י 26 
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