
«ן0/'דנ לטומה וד 

תואדווה-"א לש ןדעה 
:םלוע ,ארוק ,טסקט /רוצ ןבואר 

עלבומה רקבמה לש הערכהה ןונגס 

,םדו רשב ארוקה לשו 

1996 ,דחואמה ץוביקה תאצוה 

ינימ לכ יב םיצצורתמ ,יתחתפש ינפל ,רבכו 

ונכות תא םכסל - דחא דצמ :םידגונמ םיפחד 

ינש דצמו :ןירדהמל יעדמ חוסינב רפסה לש 

תצק המו מ דמחנ ךכילכ המ ריבסהל - 

ותמגמ תא ריבסהל - ישילש -לצמ ;ןבצעמ 

וננמז-ק תורפסה עדמ עקר לע תיטרואיתה 

- רבחמה לש ותבשחמ תוחתפתה עקר לעו 

תא ,שיאה תא ראתל טושפ - יעיבר דצמו 

תא ,ולש יתוברתה עקרה תא ,ולש טנמרפמטה 

םישוע המ .הרומכו רקוחכ ותדובע ןונגס 

תא םיקלסמ ,םיגרדמ ,םיררוב ?הזכ הרקמב 

וא תוחפ ,רורב והשמ ארוקל םישיגמו רתוימה 

םימעפלש יתדמל ונינפלש רפסהמ לבא .רתוי 

יאב המ ןמז ראשיהל ךירצ וליפאו רתומ 
אלל הילע חוודלו הל םיעדומ תויהל ,תואדווה 

תואדווה-יאב רקיעב לפטמ רוצ ,םנמא .ארומ 

יא ;חבושמ יתורפס טסקטב האירק תררועמש 
ירבחמש תישפנה הבוגתה איה תואדווה 

.םיארוקב ררועל םישקבמ םייתורפס םיטסקט 

םילבוס םניאש ,םיבר םירקבמו םיארוק ,םלואו 
לע ביגהל םירהממ תואדו-יא יבצמב תוהשל 

וא "תדדחמ"ה ךרדב יתורפסה טסקטה 

םיקיחדמ םה ,שוטשטה םשור תא "הקילחמ" 

הגשמהל םיפאוש ,םהלש תונשרפה יסוסיה תא 

ול םינתונו ,ריחמ לכב טסקטה תועמשמ לש 

תא לטוק ךא ,ותועמשמ תא "ריהבמ"ה שוריפ 

,תילאוטפסנוק-קר-אלה ,תדחוימה תוסנתהה 

.ארוקב ררועל רבחמה שקבמ אקווד התואש 

ךרע םג רוצ יניעב איה תואדווה-יא ,םלואו 

,רפסל חפסנהמ דומלל רשפאש יפכ ,ירסומ 

אוה םש ."םיכרעו ךוניחהו תורפסה תארוה" 

למסל תלוכיה רסוח םהיפלש םירקחמ טטצמ 

םג םיטונה םדא-ינב ןייפאמ תואדו-יא יבצמ 

הבישחל ,רכומ-יתלבהו רזה לש ץרחנ יוניגל 

,תויטסישאפ תויטילופ תודמעלו תיפיטואירטס 

וידימלתב דדועמה הרומ ,ןעוט אוה ,ךכיפלו 

יאמ תקמחתמ הניאש תיתורפס תונשרפ 
הבוגתה יסופד רופישל םג םרות ,תואדווה 

.תינגורטה הליהק ינבכו םיחרזאכ םהלש 
לש הנוכת הבר הדימב איה תונלבוס ,רמולכ 

תמועל .תואדו-יא יבצמב תוהשל לגוסמה םדא 

תא תרתופה ,הרצ תיתורפס תונשרפ ,תאז 

הנכמ אוה)יעמשמ-דח ןפואב טסקטה תודיח 

הטונה וז ןוגכ ,("חנעפ תנפצ" התוא 
ןניא השעמלש תוריצי לש היצזירוגלאל 
הדיעמ ,תולפרועמ-תוילמס אלא תוירוגלא 

ןונגס לעו תואדווה רחא הייהנ לע ותעדל 

הניאש (תונשרפב ףקתשמ אוהש לככ)תוישיא 

.תואדו-יאו תועמשמ-וד למסל תלגוסמ 

ןיינעתמ רוצ ןבואר ,דימ ןיבהל רשפאש יפכ 

לע ארוקה תבוגת לש יגולוכיספה טביהב 

ויתונוכת ןיבל הניבש רשקבו יתורפסה טסקטה 

םינשה רשעב ויתודמעב .יתורפסה טסקטה לש 

השיג :"ןאח הלבוק"ל ךרדהמ לחה ,תונורחאה 

ורפסב רקיעבו ,(תילגנאב ,1987)תיביטינגוק 

הקיטאופ לש הירואית תארקל םכסמה 

הסנמ אוה ,(תילגנאב ,1992) תיביטינגוק 
הדידמ-רבו ביצי יטרואית-יעדמ סיסב תונבל 

םיטסקטב האירקמ לבקמ ארוקהש םשורל 

םהלש םימיוסמ םידברמ ףאו םייתורפס 

סיסבה תאו ,(תמיטרוגיפ ןושל ,הזירח ,לולצמ) 
היגולוכיספה יגשוממ הנוב אוה הזה 

תא רידגהל שקבמ אוה ,רמולכ ;תמיטינגוקה 

ארוקה לש תויציאוטניאה תאו טסקטה תויוכיא 

,תמיטינגוקה היגולוכיספה םוחתמ םיחנומב 

,ןיינעתמ אוה .הזילנאוכיספה םוחתמ ףאו 

יבצמ ןמל םייתורפס םימשר ןמ רשקב ,לשמל 

- דחוימב הז רפסב - ןכו ,הזונפיהו סנארט 

םינוש םיגוסמ הטשפה יכילהת ןמל םניב 

,("הקיר הללכה" תמועל "תיתריצי הטשפה") 

תונתבומ-לוטמ ,ההשומו ריהמ רוגיס ,טלאטשג 

.דועו תונחבומ-רדעהו 

תא תושעל הסנמ אוהש המדנ םיתעל 

םירבסה תרזעב תוצמל :ירשפא-יתלבה 

בייחמ םחוסינש ,םייעדמ תורדגהו 

ותעדל ןהש תויוהמ ,הרומח היצזילאוטפסנוק 

תדחוימ הזב .ןעבטמ תוילאוטפסנוק יתלב 

ןויסינב :רוצ ןבואר לש תירקחמה השיגה 

תושפתנ-יתלבו תוינקמח תויוהמ שופתל 

דע הקירבמו הדח תילאוטקלטניא הבישחב 

םייעדמ םיחוסינב ןתויקוח תא חסנלו ,דואמ 

לש ןונגסל םיברקתמ םיתעלש ,םיינדפק 

ולש רקחמה טקייבוא .עבטה יעדמב םירקחמ 

הפוכ טסקטהש םייביטינגוק-אלה םיבצמה םה 

,תוריעז תויסרפמיא תרזעב ארוקה לע 

ולש רקחמה תוטיש ךא ,תויטונפיה!תולפרועמ 

רומגה ךפהה םה ולש הביתכה ןונגסו 

ארוק ענכשל ץמאמב ,םיתעלו ,םזינויסרפמיאמ 

ףא אוה ,(?םיתימע)יעדמו ינתלכש ,עלבומ 

םדעבמ רשא ,םיינתלכש-רפיה םינועיטל הטונ 

,יקחשמ ,רוצ לש רחא ןונגס ייוטיב םיצבצבמ 

תואמגודהמ רכינ קלח)חדבתמ ,רתפוכמ-אל 

,ירוביד-ינטנופס ,(תוטודקנאו תוחידב ןה ולש 

היווחל החותפה תוישיאה תא אטבמה ןונגס 

ןיבמ ומצע רוצש יפכ ,תיטנתוא תיתורפס 
.התוא 

,םהיתוצק ןיב חתמהו ,וללה םידוגינה 

לש תינשרפהו תירקחמה ותביתכ תא םידחיימ 

לע קר ולו ,שיאה תא ריכמש ימ ,רוצ ןבואר 

,הרידנ העפות ןאכ שיש עדוי ,וימוסרפ יפ 

,''תויליטאסרו" חנומב התוא הניכ ומצע רוצש 

תונורשכ תלעב ,תידדצ-בר תוישיא ,ונייה 

תוחמתהלו אצמתהל תלגוסמה ,םינווגמ 

םדא-ינב ןיב םיקלחתמ ללכ"ךרדבש םימוחתב 

תירבע תורפסל רוספורפ אוה רוצ .םינוש 

,ןנוחמ םגרתמ םג אוהו ביבא-לת תטיסרבינואב 

תזיג ,ולש םיטנופה ימוגרת רפס דיעמש יפכ 

לע םג ססבמ אוה וירקחמ תא .(1988) ב''הז 
לע םג - תרופיסו הריש - השדחה תורפסה 

תירבעה תורפסה לע םג ,םייניבה-ימי תריש 

תינמרג ,תיתפרצ ,תילגנא תורפס לע םגו 

.(הריש רקיעב)תירגנוהו 

םג בלל עגונו יתייעב אוהש ,ףסונ דוגינ 

תואדו-יאל תוחיתפ לש רסמה ןיב אוה ,דחי 

רוצש תיכרעהו תישגרה תוברועמה תמצוע סל 

תויטתסא תויווחל עגונה לכב ,רדשמ 
רוצ לש יתורפסה ומעט .תיתורפס תונשרפלו 
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חפיטש םרז ותוא ,םזילובמיסל רוריבב הטונ 

ןשרפכ וכוניח ישרוש .לופרעה םשור תא 

New Criticism^ םיצוענ רקוחכו 
וליפא) יפוריאה םזילמרופב ויתוליבקמבו 

תא טטצל ךישממ אוה יחכונה רפסב 
טסמיו ,ןרוו קלו ,סדרא'ציר ,יקסבולקש 

.(םישישה תונשב ןוטה ינתונ ויהש ,םירחאו 

תא םימצמצמה תורפס ינשרפב וקבאמ 
אוה יגולואידיא רסמ ידכל תורפסה תועמשמ 

םיטסילובמיסה ולהינש םיקבאמל רישי ךשמה 

ץוח" תונשרפ תושיג דגנ םיטסילמרופהו 

יובש אוה המכ דע שח וניא רוצ ."תויתורפס 

ארוקכ ישיאה ומעטב - ונתיאמ דחא לכ ומכ - 

המכ דע שח וניא אוה .ןשרפכ ויתופדעהבו 

עבוק ,םייתוישיא םימרוג םע דחי ,הזה ןעטמה 

רקבמה לש הערכהה ןונגס" הנכמ אוהש המ תא 

דחוימב טלוב הז .ומצע ולש ללוכ ,"ארוקה לשו 

יתש חתנמ אוה ובש ,ומצעלשכ קתרמה קרפב 

ללה לש ,ןונגע לש "םניעו ודיע"ל תויונשרפ 

.ולשמ תונשרפ עיצמו ,דקש ןושרג לשו לזרב 
ונתנ םינוש םינשרפש םינושה תונורתפה םאה 

ןונגס תאצות קר םה הלומג לש התוהז תלאשל 

,םג וא ,(ללכב םייחב)םהלש ישיאה הערכהה 

הילעש תונשרפה תלוכסא לש ,רקיעב ילואו 

הדוקנב ?ורבצש יתורפסה עדיה לשו וכנחתה 

.תואדווה-יא תווצמ תא תצקמב חנוז רוצ וז 
תואדו-יא םאה ?תרחא רשפא םאה לבא 

לככ ,הילע ץילממ וניא רוצ םגש) תילקידר 
שיא לש ותדובעל עינמ תויהל הלוכי (הארנה 

חפסנל םג הנפמ ינא וזה הלאשה תא ?חור 

תואדו- יא םאה :תויכוניחה ויתוצלמהלו ,רכזנה 

יאנתב ,ילוא ?תיכוניח המסיס תויהל הכירצ 

■ .המצע לש ללכה לח הילע םגש 

דעפנה אוה םדה יב'' 

ג"כ-פ ב"י םירבד 

ותומ ות-זל ם-זא 

ונמז ןועש עגונ 

דדונה ולוח-בהז 

הרצקש תא םידקמ ושפנ ירפצ ךופב 
תעגל ונניע 'ויתוכסמ ילספ 

שפיחה תורמצב .ותכובמ ילברטצא 

יחה תמה תא וכבת לא 

ופכב ומד ושפנ חפ 

תמה לע יחה תא וכךב .הכדזמ 
ויתועבצא תעיבט 

ובל רמנ ופוג למנל לובכ ושאר 

וינפ יחןפ םייח טוח לע 

תלהבנה ויקךוע תעונת .םחרמ 
ורובט טוח לע טמשנה ושאר 

תונורחאה ויתודוזמ זרוא 

ופוג ינומעפ לוכשא וכךדל ןנובתמכ 
החנזנ תוקיר םידןב אל 
.תוכלמ .רעשב תאצל 
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ופח לכימ 

,,זעפנה אוה םדה יב'' 

ג"כ-פ ב "י םירבר 

ותומ ות-זל ם-זא 

ונמז ןועש עגונ 

דדונה ולוח-בהז 

הרצקש תא םידקמ  ושפנ ירפצ ךופב 

תעגל ונניע  ויתוכסמ ילספ 

שפיחה תורמצב  .ותכובמ ילברטצא 

יחה תמה תא וכבת לא 

ופכב ומד ושפנ חפ 

תמה לע יחה תא וכךב  .הכדזמ 

ויתועבצא תעיבט 

ובל רמנ  ופוג למנל לובכ ושאר 

וינפ י1ךןפ  םייח טוח לע 

תלהבנה ויקרוע תעונת  מ חרמ 

ורובט טוח לע טמשנה ושאר 

תונורחאה ויתודוזמ זרוא 

ופוג ינומעפ לוכשא  וכףךל ןנובתמכ 

היינמ  תוקיר םידיב אל 

.תוכלמ  .רעשב תאצל 
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