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רוזמ ריאי 

יבנידנקסה םעזהו ינונגעה לוקה 
הקיזה תניחב תארקל םיגולודותמ םירוהרה 

ןוגגע י"ש ןיבו ןוממה טונק ןיב 

 "Comparisons are odorous"
 (Shakespeare: MUCH ADO., act 3, sc. 5)

ז 
קזחומה טסקטה לע וא עיפשמכ קזחומה טסקטה לע שדח -ריציל דחוימבו) תיבנידנקסה תורפסל ןונגע לש ותקי 

?עפשומכ המכב םינמתסמ היתותואש הקיז ,(ןוסמה טונק לש ות 
,תורפסה תודלותב ץרפינ ןויזחמ רתוי איה העפשהש יפל תוננובתה עבותה ןינע איה ,ןונגע תרופיסמ תוביטח 
ןהש תועפשה ןתוא בלה תמושת רקיע תא תודכול םירבדה עבטמ םיסרוגה םייוויחב גילפהלו תוגשל ןיא ,ןכא .תבכעתמ 
.רוגשה ןמ רתוי םיקהבומו םיפיצפס ,םיטרופמ םינויפיא תולעב םיפי ילואו :ןונגע רשפ דמועו יולת וז הקיז לש הנובילב יכ 
?תויתורפס תועפשה רותיאב הרומשה תלעותה יהמ תאז לכבו .םיעודיו םירחא לש םתריציל ןונגע לש ותקיז יבגל ףא םירבדה 
?םיוושומה םיטסקטב ונתעידי תא חיבשהל ןתיא תועדוותהב שיה ףא לע ,ןונגע תרופיסב תורכינה תוקיזו תועפשה ןתוא ףא לע 
,רשכו ףקת חרואב העפשה ןחבאל ךרד שיה :הלאשה הל תמדוקו תודוקנו םירחא לש םתביתכל הניגפהש טבמ-ינוסכיל םתוא 
וא אוה יארקא ןוימד - ןוימדש תורשפאה תא דפקיש חרואב תריצי תלדבתמ ,ןווכמב אלשו ןווכמב הרתח ןהילאש הקשה 
תא הסנמ (Hassan)ןסה ?ףתושמ הארשה רוקמל תופשחה תדלות :דועו תאז .תקתרמה התוירוקממ ערגנ אל רבדו ,הדוחייב ןונגע 
"When we say that A has :האבה תיגולודותמה העיבקב וחוכ לטנו ץמיא ,םירחא לש םתריציל ןונגע קקזינש העשב ףא 
influenced B, we mean that after literary or aesthetic analysis תא דבעלו תופנל ליכשה אוה .ותוירוקממ הפרה אל ,םהלשמ 
we can discern a number of significant similarities between the ועימטהל ,ויכרצל "ופלאל"ו שדחמ ורוצל ,לואשה רמוחה 

works of A and B."1 הנדע לואשה רמוחה עדי ,הז חרואב .ולש ותריציב "וחרזאל"ו 
הניחבמ איה :םימעט המכמ העוערו תישקומ איה וז העיבק .תשדחתמו הבשה תוירוקמל המוקמ התניפ העפשההו תינונגע 
איה .יטתסא חותינ ןיבל יתורפס חותינ ןיב הלולח הנחבה התוא לש היתויוקדבו הנקוידב ןאכ רבודישמ רתוי ךא 
חותינ ותוא לש וינייפאמו ותטיש ןינעב תראבמ הניאו תמתוס ,הביטב ןאכ רבודי ,ןוסמהל ושרדיהב ןונגע עדיש העפשה 
הצורפ ןיידע םיתועמשמ ןוימד יווק רבדב הזרכהה ףאו ,עבתינ ןפב ,תיתורפסה העפשהה תעפות םצע לש היתולוגסו הדמעמ 
לושירב חסונמ ןסה לש ונויסנ דועב ךא .תובירי תויונשרפל הינפ תא טרפלו בכעתהל הז רוכיב .דחאכ יגולודותמהו יטרואתה 
םצעל אטוח (Shaw) ואש לש ונויסנ ,תימושי השלוח ןיגפמו אב וניא ,תיתורפסה העפשהה לש םייגולודותמהו םייטרואיתה 
"An author may be considered :תיתורפסה העפשהה לש התוהמ ,ןונגע תריצי לע תיבנידנקסה העפשהה רחא בקעמה ןובשח לע 
to have been INFLUENCED by a foreign author, when .קחוד ךרוצל תונעה תניחבב אלא ,ותייעשה תניחבב אל ףא 
something from outside can be demonstrated to have produced םוקי םיניע זחאמ קר יכ זירכהש ,המודמכ ,התיג הז היה 
upon him/or his artistic works, an effect his native literary אל םלועמ יכו יהשלכ העפשה הדועמ העדי אל ותביתכ יכ ןעטיו 
,ךדמלל tradition and personal development do not explain."2 בלב אוה יוקיחה רצי יכ רמאש וטסירא ול םדקו .תמה תא דדש 
ינולפ לש ותריציב רותיאב תינתומ תיתורפס העפשהל תודע היצולובא ןכתית יכ תעדה לע הלעי אל ,תמאבו .וירוענמ םדאה 
אל .ומע ינב תריציל וא ולש ותריציל רכונמה דוסי ,רז ףיגנ ןיעמ ,עפשומ ,עיפשמ אלב ,םיקחמו יוקיח אלב יהשלכ תיתוברת 
בינמה ףחד ותואל תושחכתה אלא וז הנעטב שי האטחה קר ,תדלומ תורישכב ותישארש הפשה תשיכר ךילהת וליפא .העפשה 
לכ לש םינברדמה היעינמב ונעגנ ןאכו .תיתורפס העפשה המלשהו שומימ רב וניא ,יקסמוח לש ויאצמממ הלוע הזש יפכ 

.תיתורפס העפשה יכ טילחמו רקובב םק םואתפש םדא ךל ןיא .ץומיאו יוקיח אלב 
יטקייבוא תוביס לש הדלות תויהל הלוכי תיתורפס העפשה המכו ,םירחא לשמ תובר תורוש ארקו םידקהש אלב רפוס אוה 
והשלכ יתורפס רודב תוקחודה תוביסה הלא ,תויצוביק-תויב ,ךכיפלו .ויתורושל ביתנ וסליפ - ןדבל ןה אלו - תורוש ןתואמ 
תעבתינה תמלוה תרוסמ לש הרדעיה תמחמ םא ,וימדוקמ לואשל ירהו הירחא רזחלו בושל םעט המ ,לכב העפשהה דיש ןוויכ 
עריא ךכ .תמייק תרוסממ תחנ רדעיה תמחמ םאו הארשה רוקמכ טסקט ישוג םתוא לא תונפל בטומ אל םאה ?דעומו יוזח הרותיא 
ואינה תורפסל עריא ךכו הלכשהה תפוקתבש תירבעה תורפסל םאו העפשהמ םיפח םהש םושמ םא ,תוירוקמוישודיח םיניגפמה 
רחא התהנש - תינמרגה ףאו תיתפרצה דחוימב - תיסאלק םירמוח שדחמ "םיחרזאמ" םה וב ירוקמה חרואה תוכזב 
.עימטהל ,ץמאל ,תוקחל חכופמו עדומ ץמאמב ,תיסאלקה תורפסה ריתונ ןהיתויולשלתשהו תועפשה רחא דוצמה תא וליאו ,םילואש 
םייביטקייבוס םיעינמב התדלות תיתורפסה העפשהה רקיע םלוא רוא עורזל ידכ העפשה יוהיזב שי יכו ?תורפסה לש ןוירוטסהל 
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לש ותריצי הדשב תוערל ינולפ רפוסב םיקחודה םיילאודיבידניא 
.תוקיר םידיב אלו ,ונממ בושלו ,ינומלא רפוס 

ותלוז לש ותריציל ךשמנ רצוי ןיא ,Shaw לש ותרבסל דוגינב 
ינפ םה םיכופה .ולש ותריציל רכונמה רבד הב אצמש יפל 

ובילל הבורק איהש יפל רחא לש ותריציל ךשמנ רצוי .םירבדה 
ךא ,יטתסאה ורתסלק תא הב ההזמ אוהש יפל ,ותריציל אליממו 
רצוי לש ותאיצי ,ךכיפל .ולש-ותריציב עצומה הזמ הנוש ויוטיב 
אלא ,הכ דע ותריצימ הקירע תניחבב הניא ,ותלוז תריצי לא 
הייאר תיווזב השומחה הביש ;הילא תשדחמו תשדוחמ הביש 
םירמוחה חורב ,רבכמ הז יוצמה תא ןנערל תלוכיב ,השדח 

.הארשהה יקיפמו םילואשה 
,תרעושמ העפשה לש ףקתה הרותיא תישארש אוה יאדו 
לא השיג עפשומכ קזחומה רפוסל התיה םנמאש החכוהה תבוחב 
,רישי עגמ היה עגמהש ןיב ,עיפשמכ קזחומה רפוסה לש ותריצי 
עגמ ףא) ךוותמ םוגרתב ,ףיקע היה עגמהש ןיבו ,רוקמה ןושלב 
דוסימ עפשוה 'א רפוס ,רומאל ,ירשפא אוה ישילשו ינש ילכ ךרד 
ףא .(האלה ןכו ,יג רפוסמ לטנ אוה ותוא 'ב רפוס תריציב ןגועמה 
רפוסה םע תונויאר :תוכמותו תועייסמ תוילאוטסקט-ץוזו תויודע 
םייואר ,םואנ וא ןמוי ,בתכש םיבתכמ ,עפשומכ קזחומה 
לע לטומ החכוהה תבוח רקיע ,תאז םע .תבשחתמ בל תמושתל 
וטסקט-ץיחה תודעה לש החוכב ןיא .םמצע םיוושומה םיטסקטה 
םפוגמ םידועה םיאצממה תא רותסל ידכ רתויב תצרמנה תילא 
תוקחתה תועצמאב וקפוי הלאו .םיוושומה םיטסקטה לש 
הבו האבה הדותמה תעצומ הז ןינעל .תעמשוממו תרקובמ 
רצבלו ךומתל ידכ םשומימב שיו המוד :םיבקוע םיבלש העברא 
אל :םיעטנו םידקנ 3.תרעושמ העפשה רבדב הנעט ריבס חרואב 
םירומאה םיבלשה ןמ השולש וא םיינש לש םשומימב יד תחא 
עיבצהל ידכ (םירוטקידניא וא םיאנת ףא םריתכהל ןתינו) 
תעברא יולימ ,תאז םע .הקצומ העפשה לע ענכשמ חרואב 

.ףידעה אוה םיאנתה 

לככ :תומכה רוטקידניא אוה ןושארה רוטקידניאה ,יאנתה 
םיטנמלא לש רתוי הבועמ יוביר םיוושומה םיטסקטב אצמיש 
ןונגסו ןושל תוינבת ,הלילע תוסיפ ,םידמעמ ,תויומד) םימוד 
ןוימדה ריצמ רקוחה תערכה רתוי בר ןוחטבכ עונת ןכ ('וגו 
רוטקידניא אוה ינשה רוטקידניאה .העפשהה ריצ לא יארקאה 
הנייהת םיוושומה םיטסקטב תוליבקמה תוילוחהש לככ :דוחייה 
יוזחה ,רכומה ,רוגשה ןמ קוחרה ,רתוי ימעפ-דח דוחיי תולעב 
שושיא שוכרת תרעושמ העפשה רבדב הערכהה ןכ ,ץופנהו 

:תובכרומה רוטקידניא אוה ישילשה רוטקידניאה .תונמיהמו 
םינגועמ ויהי תוושומה תוריציב םיליבקמה טסקטה ירבאש לככ 
,הרוזפ תנוכתמב ואובי אלו ,תוטרופמו תובכרומ תוינבתב 
רבדב הערכהה רובצת ןכ ,םשו הפ םתוא תערוזה ,תידארופס 
רוטקידניא אוה יעיברה רוטקידניאה .ףקותו תורשכ העפשהה 
ןייפואב רתוי בר םאות אצמיש לככ :(היצאלרוקה) המאתהה 
תוינבתהו תודוסיהש רווחתיש לככ ,תוושומה תוריציה לש ללוכה 

,המלועב הבורקה הריציב וחרזאתהו ורגיה תועיפשמכ תוקזחומה 
ןכ ,העיפשמכ תקזחומה הריציל העקירבו םייטאמתה היוותב 

.יארקאה ןוימדה תסריג תטמשינו העפשהה תנעט תרצבתמ 
ךותמ הניחבל דימענ תעצומה הדותמה לש התלועפ תא 
המודש ,יטוראה בלכה דוסי אוה ,דחא דוסיב הוושמ תוננובתה 
ינשל (ןאפו ןירותסמ) ןוסמה טונק לש םינמור ינשמ דדנו 
("הימי ימדב"ו "רושימל בוקעה היהו")ןונגע י"ש לשמ םירופיס 
ןוסמהל ףתושמה הז דוסי לש וקלח לע) םושלש לומת ןמורל ףאו 
:הלואגל תולגמ" ורמאמב קרמ לאקזחי הנושארל דמע ןונגעלו 
,(1980) 5 'בוח ,תונשרפו תרוקיב ךותבש ,"ןוסמהל ןונגע ןיב 

.(177-157 ע"ע 

תוילילש תויועמתשה ןירקמה חרואב בלכה לש ינלמסה ומוליג 

הנגע י"ש 

אצמנ ילואו ,ןכל םדוק דוע רוגשו ץופנ אוהו ןוסמהל דחוימ וניא 
תשולש לעבו ארומה ליטמ בלכה ,םורברצ ותואב וישרוש תא 
,לואשה חתפ רמשמ לע תינוויה היגולותימב דקפוהש םישארה 
תויצוביקה ויתויוסנתהב םתישארו רתוי םימודק וישרוש אמשו 
ןוסמה ,ךכ ןיבו ךב ןיב .חוודמ יתלבהו קוחרה רבעב םדאה לש 
ער רשבמ תואכ בלכה תומד תא ץמיאש ןושארה היה אלש יאדו 
ימעפ-דחה בוציעב אצמנ ןוסמה לש ודוחיי ,תאז םע .תונערופו 
בלכה םוליגה ,יביטקלוקה רגאמהמ לואשה רמוחל הנקיהש 

.יטורא לשכל למסב 

וניא בלכה ,יתרוסמ-ינלמסה ונויבצב ףא יכ תירשפא הנעמלו 
ןוממה לש ודוחיי יכ ,בישנ ,תויטורא תויועמתשהמ קלוסמ 
רקיעבו ,ינלמסה בלכב תורורצה תויטוראה תויועמתשהה יוביעב 
לדומל תותייצמ ןניאו תוירוקמ ןהש תויצאוטיסב ונוגיעב 
"ינוסמהה-יטוראה בלכה" יכ הדבועה .םדוק-יביטקלוק-יתרוממ 
העיבצמ ,ןונגע לשמ םירופיס םתואב דאמ רכינו חכונש הז אוה 
תדלות אוה יכ הנעטה תא הכירפמו ינוסמהה ואצומ לע 
םיוושומה םירקמה לכב .יתרוסמה םילמסה רגאמל תופשחיה 
יוחד בהוא לש תומדב ינלמס חרואב ךרכנ בלכה ,ןלהל ורקסייש 
יתרוסמהו הטובה המוליג ,תרכנתמו תנאממ הבוהא דימ הקולה 
."םימחרה תלוטנ הוואנה הריבגה" La belle dame sans זמ61-£:1,לש 
לדומל רבד לכב תופב וניא ןונגע לצא עצומה דוביעה וליפא 
הניא ינוסמהה לדומל תטרופמה תונמאנה םצע ירה ,ינוסמהה 

.הריפכל תדעומ 

,המאק םע יוחדה בהואה ,לגאנ שגפנ ,ןוסמה לש ןירותסמ-ב 
בלכב ושגפ דציכ :תוחכשנ הלעמ איהו םימיה רבכשמ ותבוהא 
חטתשה בלכהש אצמשמ ךא .ותוכהל הנפ לגאנו לוכיבכ-םייאמ 
בלכל המילאה ותונייוע תא רימה ,קוניפו תודידי רחוש ,וילגרל 
לש הרשיפ .תועמד וגלז עיתפמב ויניעו תוכשוממ תופיטלב 
.רשקה ותואב הבובריש אילפמ תוחפ אלו ,השקומ היצאוטיסה 
התליבקמ רואל הוושמה התניחב יכ םירבדה ךשמהב הארנש אלא 
ןמורב בלכה רכזנ דוע .החוציפב דאמ עייסת ,ןונגע לצא 
ודיו ,הצרתמ יתלבה ותבוהא ,ינגאד ינפל לגאנ לש ותעפוהב 
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ינגאד םלוא .ותוא ךשנ הבלכ יכ בישמ אוה התלאשל .השובח 
לש ודיצמ איה הלובחת דוע יכ הנוכנ תרעשמו ךכב קפס הליטמ 
ויתוחיבנב םייאמה ינגאד לש הבלכ .הבל תמושת תא קתרל לגאנ 
,הרצחב ףפותסהל לגאנ לש םיילילה ויתונויסנ תא דאמ דרוט 
ותבוהא ןיבל וניב ץצח ומכש בלכה תא לטוק אוהש ופוסו 
,בלכ ירוכזיאב דאמ עפושמ ןוסמהל ןאפ ןמורה ףא .תשחכתמה 
אצמנ ןאכ ףא .ןירותסמ תא םיסלכאמה הלאל תוהז ןיגפמ םקלח 
אוושל שקבמה ,ןהלג אוה ,הנקת אלל בהואה ,יוחדה בהואה 
הוואנה הריבגה לש המוליג תילכת ,הדרוודא לש התבריק רחא 
ךלהמב הברה רכזנ ,סופוזיא ,ןהלג לש ובלכ .םימחרה תלוטנ 
העשב .וילעב לש םקיר-תבשומה ותבהא רשקב רקיעבו ןמורה 
ותבהא תמחמ םיעוראה תריזמ קורעל ובלב רמוג ןהלגש 
,ובלכ תא המע ריאשיש הדרוודא ונממ תשקבמ ,היוחדה 
אוה :תועמשמ הרהו ירזכא חרואב התשקבל הנענ ןהלג .סופוזיא 
,ןירותסמבכ ,ןאכ ףא .הדרוודאל חלוש ותלבנ תאו ובלכ תא לטוק 
לש םתוחה וקלחב .הבהא לש התלפמב בלכה לש ותליטק תכרכנ 
- רמואו הדרוודאב רכזנה ןהלג לע רפוסמ ,גוליפאב ,ןמורה 

."בלככ בבי אוה" 

קודה ןירותסמבש בלכל ורושיקו ןאפ ןמורב חכונ בלכ דועו 
תיטוראה ובל תמושת תא דוכלל תשקבמה רפכ תרענ ,הווא .דאמ 
לגאנכ שממ ,ובלכ ידי לע הכשונ וליאכ המצע המישמ ,ןהלג לש 
תא ףשוח ,התעשב ינגאדכ ,ןהלגש אלא .ןירותסמב ותעשב 
ביגמ אוה ינגאדל דוגינב ךא .הרשיפ תאו םיבהואה תלובחת 
הווא לש הדי לעמ תשובחתה תא ריסמש אוהש העשב :תונעהב 
לא הלמ אלב התוא ליבומ אוה ,הכשונ אל םנמא יכ האורו 

.ותתקב 

בלכה ךרכנ ןהב תוינוסמהה תויצאוטיסה יתש םע שגפמה 
קמונמ יתלבהו עיתפמה רבעמה - תסבומה הבהאה לש הניינעב 
ותואל תנגפומ הביחל הברק שקבמה בלכל תונייועמ לוכיבכ 
תא ךשנ ת/רכנתמה ה/בוהאה לש ובלכ יכ םינפה תדמעהו ,בלכה 
"הימי ימדב" תא ארוקל וילאמ רורב ת/לחיימה ת/רזחמה 
הבהאהו תונורכזה תלעב איה ,הצרת תבתוכ ךכו .ןונגעל 

:תחאכ המורפה 

לוק בלכה רחאו ,חבונ לודג בלב הנהו תלייטמ ינאו ברע יהיו" 
חלשאו ידי לע יתחפטמ תא רושקאו .אוה לזמ יב ריבאו ,שיא ילגר 
,רמואו ?ץנימ תרמ רל המ ,לאשיו לזמ דומעיו .והבבאו וינפל התוא 
בלכה ןעאו ?בלכה רתוא רשנה לאשיו דאמ תעבנ לזמו .בלכה 
ול רמואו .ורבדב ושפנ האצי טעמכ .רדי תא יניארה רמאיו .ינכשנ 
ויתומצע לכו ידיב לזמ זחיאו .עצפה לע תחפטמה תא יל אנ רושקי 
אולמ ץופקאו תחפטמה תא ריסאו ידיב קיזחמ ודוע .דחפמ ופחר 
.עצפ אלו בלכ אל .ינודא ,רבד ןיא רמואו .לודג קוחצ קחצאו יתמוק 
.קחצי וא קעציה דוע עדי אלו לזמ דמע וינזא עמשמל םהדנ 
ילא לזמ רמא ןכ ירחאו .זילעו לודג קוחצ אוה םג קחצ עגר רובעכו 
.ול רליו יתיב דע יתוא הוליו .יתוא תתעבה המ ,הער הדלי יוה 
יכ יתעדי יכ עדוי התא יבלב רמואו .יניעב טיבה ינממ דרפי םרטו 
לתו םילשורי ,ןקוש ,לוענמה תופכ לע) .'ייתונופצ תא התא עדוי 

.(טכ-חכ מ"ע ,ז"בשת ,ביבא 

.תונופצ הכ ןניא בוש תונופצהו ,בטיה םהינש םיעדוי ,תמאבו 
םג םיעדוי והומכ :הצרת לש היתונופצ תא עדוי ודבל לזמ אלו 
אוה לוקה .ןאפב הוואו ןהלג םהומכו ,ןירותסמב ינגאדו לגאנ 

.ןוסמה לש רצויה תיבמ איה הלובחתה ךא ,ןונגע לוק 
:תרכזנו הצרת הפיסומו 

אל התסיג םע .התבישב .ןגל ישטנימ ימע האצי לכואה ירחא" 
בלכו ,םואתפ הארק ,תוועמ .םדקמ םימי הרכז התעו שפונ האצמ 
ושאר תא הקילחה ישטנימו .יתלהבנ טעמכ ,התארקל ץפק ןטק 
יתאנש םיבלכ יכ ףא .ינב תוועמ ,תוועמ ,תוועמ רמאתו הבהאב 
,דשח ךותמ יב טיבה בלכה .והקילחאו ורוע לע ידי תא יתרבעה 
."יל הקשנ ישטנימו ישטנימ תא יתקביח .ןוצר תוחיבנ חבנ רחאו 

.(ימ ימע ,םש) 

תוקידאב תתייצמ ,התמדוקכ הומכ ,הזבש בלכה תיצאוטיס 
הכישנה תטיקנ :תוילדומה תוינוסמהה תויצאוטיסה יתשל 
בוהאל ןעוממה ןברדמ יטורא רקש תרותב דיה תשיבחו המודמה 
תסייופמ הביח תטיקנו (ןירותסמ) תרכנתמ הבוהאלו (ןאפ)ןאממ 
תדמעמ קמונמ יתלב הנפמ ךותמ ,הרואכל םייאמ בלכ יפלכ 
תשולש תא תומישגמ תחאכ ןהיתש - (ןירותסמ) תונייועו בוריס 
ףא .תובכרומהו דוחייה ,יובירה :הדותמה לש םינושארה היאנת 
תודוקנ חוכב םשגתהל ביטימ ,המאתהה יאנת ,יעיברה יאנתה 
הבהא תשרפ ןוגכ ,םיוושומה םיטסקטה ןיב תובורמ הקשה 
,ןהלגו לגאנ ,לזמ םיפתוש ול יוחדה רזה לרוג ,הפי הלוע הניאש 

ףילחת אוושל שפחמ לגאנ) ףילחתה רחא תחנה רסח שופיחה 
.דועו ,(לזמב הצרת םהומכו ,הוואב ןהלג והומכ ,התרמב ותבהאל 
תופסונ תוריצי תוכרכנ תילכתב ענכשמ ךא תוחפ קהבומ חרואב 
בוקעה היהו" ןהו םיינוסמה םילדומ ינש םתואב ןונגע לשמ 

."םושלש לומת''ו "רושימל 

בוקעה היהו"ב ,תרחואמה ותביש תא םייח-השנמ בש תע 
ודקופ ,רחאל התיהשותשא לאו תרחא הכפהש וריע לא "רושימל 

:אבה השעמה 

בלכה רא ,דחפמ טעמכ ותמשנ החרפש דע וילע ץפק לודג בלכו" 
ןימב וידגב תא קקלו וילגר רפעב קבאתה קר ,ער לכ ול השע אל 
השנמ וקילחה .םושלש לומתמ ול אוה ריבמ וליאכ יוצירו םיעוגעג 
םילשורי ,ןקוש ,ולאו ולא)'וגו "...הביח םשל ןה ודגב ףנכב םייח 

.(ח"יק מ"ע ,ר"שת ,ביבא לתו 

חכונ תאז םע ךא) ןאכ ענצומ יטוראה לשכה ביטומ וליפא 
דלונש ןבה םושמ ףאו רחאל םייח-השנמ תשא לש התכל חוכמ 
לדומל ןוימדה (םייח-השנמ םע הגוויזמ ךסחנו גוויז ותואמ הל 

.קצומו רירש ינוסמהה 

ויפבו בוהצה בלכה - םושלש לומתבש םיבלכ ינש םתוא ,ןכא 
דדונה בוהצה בלכה ,קלבו ,הינוס לש התכימש לע םוקרה לקמ 
םע .ינוסמהה לדומה תא טעמב ךא םיריכזמ - תוצוחב הקלומ 
יאדכ ינשרפ ןורתי תלעבכ רווחתת לדומ ותואל םתאוושה ,תאז 
דחא דוצמה םצעב תלפוקמה תלעותה תלאשל ונבש הזבו .רתויב 
העפשהה לש ףקתה הייוהיז ,ןכא .הייוהיזו תיתורפסה העפשהה 
ןוירוטסיה לש ותניחבמ הבורמ תלעות רב אוה תיתורפסה 
ויולשלתשהו היכלהמ ,היתורוק רחא תוקחתהל שקבמה ,תורפסה 
.היתוקמנהו היעינמ ןכש לכ ,תיתורפסה היצולובאה לש הית 
הדימבו תורפסה רקוח אוה) ותמועל תורפסה לש ןקיטתסאה 
ךילהת םצעב ותלעות רקיע תא אצמי ,(תורפסה רקבמ ףא העודי 

.ומצע האוושהה 

הרשוכב לפוקמ האוושהה תכאלמ לש לודגה הנורתיש המוד 
רוגש רמוח לע שדחמו שדח רוא תלטה' ,רומאל ,הרזה קיפהל 
- ידדה ןוימד םלניגפמה םיטסקט ינש ןיב הלבקהה .שודנו 
דחאה תייאר תרשפאמ - הלבקהה תכאלמ לא תונפל ןברדמה 
ותצילח תא הנתמ הלבקהה ךילהת :רחא ןושל .ותלוז לש ורואל 
'ב טסקט לש ורשקהל ותקתעהו רוגשה ורשקהמ 'א טסקט לש 
תא רשפאמ םירשקהה ינש ןיבש ןוימדה .ומדוקל הוושומה 
רשפאמ םירשקהה ינש ןיב רעפהש דועב ,שדחמ ןוגיעה תלועפ 
,שדח רשקהב רוגש רמוח לש ותבצה .הרזהה לש התקפה תא 
ויהש םינפ וב ריאהל הלוכיו ,הרגישה' יגיס תא ונממ תרענמ 
הרמוי ןאכ ןיא .הרגיש התוא תמחמ הכ דע םימולע וא םימומע 
תוליעפה ךלהמב תרצוימה ,הרזה התוא לש החוכב קר יכ ןועטל 
םלשה וחונעיפ ךרוצל עבתנה שדחה רואה תא תורזל ,הוושמה 
,ליעומו ץוחנ ץיאמ תניחבב איה הרזה התואש אלא .טסקטה לש 
רבכ :דועו תאז .טסקטה תניחבל תעייסמ תיפצת תדמע דוע 
לצא ןמתסמה ךילהתה אוה - יוארה ץומיאה ךילהת יכ םעטוה 
ךרוצל שדחמ דבועמו הפונמ לואשה רמוחה :ינכמ וניא - ןונגע 
ותוללובתהלו ,חראמה ,שדחה רשקהה לש ויכרצל ותמאתה 
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לש שדחמ דוביעו יופינ ךילהת ותואב שיש ,ןאכמ .וב הרומגה 
יטאופה 'ןימאמה ינא'ה לע דיעהלו בושל ידכ ץמואמה רמוחה 
בקעמהש אצמנ .ותביתכ לש רצויה תיב לע ,ץמאמה רצויה לש 
תא תעדוומו הבש ,םירחא לשמ אוהש רפוס לש ותליטנ רחא 
.ותוירנקמל ןאכמו רפוס ותוא לש "הקיטאופ סרא"ל רקוחה 
:תאז דועו .תוירוקמ לש ףסונ יוליג אופיא איה תמלוה העפשה 
קר אל תומותס חוציפב עייסל ידכ האוושהה לש החוכב שי 
ףא ;עיפשמכ קזחומה טסקטב ףא אלא עפשומכ קזחומה טסקטב 
האוושהה תטיקנמ הלועה תינשרפ האנה תבוטב הכוז אוה 
םא ,איה האוושהה תכאלמ םע הרומשה תלעותה .הרזה הביגמה 
תוביטימ ןלהל ועצוהש תואמגודה .קהבומב תירטס וד ,ןכ 

.תוינשרפ האנה תובוט ןתוא שיחמהל 
הב בלכה תייצאוטיס לש םותסה היפוא יבגל רעוה רבכ 
תיטמיתה התנוכת קר אל .ןירותסמב המאקו לגאנ קלח םילטונ 
יתלבה הרמהה - םלענ תניחבב איה היצאוטיס התוא לש 
םייאמה בלכה יפלכ לגאנ לש המילאה ותונייוע לש תקמונמ 
הדמעמ םג אלא - םישרופמ הביחו סויפ תנגפהל לוכיבכ 
ותואב אקווד בברשל רבחמה רכיב עודמ :השקומ ינויציזופמוקה 
לש קוחרה םרבעמ הלוטנה היצאוטיס התוא לש הרכז חא רשקה 
הרוקיב ףאו רבכמ הז עדגנ םהיניב רשקה ירהו ילגאנו המאק 
תילושה בלכה תשרפל תויטנאבלר לכ ללושמ המאק לש 
,תינונגעה התליבקמ םע וז השרפ לש האוושההש אלא !תחכשנהו 

.התרתהב עייסל המודמכ יושע ,תוועמה בלכהו הצרת תשרפ 
םיבלכל הצרת לש תרהצומה התדילסמ עיתפמה רבעמה 
'יביטאלרוק טקייבוא' ןיעמ הדימעמ ,תוועמ בלכל התביח תנגפהל 

ייחב הייח רושקל התערכהל (טוילא .ס.ט לש וחנומ תובקעב) 
םייאמה ששחה .החונמה המא ייחב ףא ,ףיקע חרואבו ,לזמ 
סויפל ומוקמ הנפמ - בלכה לש ומויאכ - הערכה התואל חפסנש 
בלכ ותוא תשרפ רוכזיא תא הצרת תמתוח םניחל אל .המלשהו 
."יל הקשנ ישטנימו ישטנימ תא יתקביח" :אבה טפשמב תוועמ 
התערכהל ישטנימ לש דאמ ןגפומה ךא םליאה הרושיא רכינ ןאכ 
ומש .בלכה לא הסחי יונישב ינלמס חרואב ןרקומה ,הצרת לש 
התואב העוגנ התיה ,האלכ ,ישטנימ ףאש הדבועהו בלכה לש 
העבטוהש תוילמסל יוארה רשקהה תא םיקפסמ ,המוסח הבהא 

i .הזבש בלכה תשרפב 
הנחבנו ינוסמהה בלכה תשרפל בושנ וז הנבהב םישומח 
םע סויפו המלשה ןיגפה ,התעשב הצרתכ ,לגאנ ףא .הרואל 
םינרקומ סויפהו המלשהה ןאכ ףא .המאקל ,הסרקש ותבהא 
והרקמבש אלא .בלכה יפלכ סחיב לוכיבכ קמונמ יתלבה הנפמב 
ינפמ וקחדנ ,רבעה תבהא יפלכ סויפו המלשה התוא ,לגאנ לש 
לגאנ לש אוושה-תבהא ,הווהה תבהא לש תללמאמה התוחכונ 
בלכ תשרפ התואלו ןונגעל בושנ המוד חורבו .ינגאד תא 

."רושימל בוקעה היהו" רופיסה לש ותירחאב תנגועמה 
םיניגפמ ,לוכיבכ םייאמה בלכה תא םייח-השנמ לש ויפוטיל 

רשבתמה יוזחה ותומ םע המלשהו סויפ :המלשהו סויפ םה ףא 
םע המלשהו סויפ דועו ,בלכל תורוסמה תויתרוסמה תויצטונוקב 
הז טסקט-חלפ לש האוושהה .דועו תאז .רחאל ותשא לש התכל 
חרואב ןועטה ,ןירותסמב יטנאוולרה ינוסמהה טסקטה םע 
תויטוראה יבגל הרזה הקיפמ ,תויטורא תויועמתשהב הבועמ 
םע האוושהה :ןאכמו .ותשאו םייח-השנמ לש םתשרפב תעלבומה 
השנמ תשרפל שוריפ תדמעהב הליעומ קר אל ינוסמהה טסקטה 

.רופיסב םודר ןפ ןוחביאב תעייסמ םג אלא ,בלכהו םייח 
ןירותסמב תויוצמה תוברה בלכה תוישרפ לש הוושמה הניחבה 

לומתו "רושמל בוקעה היה"ו "הימי ימדב" תאו הזמ - ןאפ-בו 
תאו ,תורומאה תוריציל בשקה תא ףסונ חרואב תדדחמ - םושלש 
תדקממ הוושמ הניחב התוא .ןתונשרפ תלעותל ומתרל תלוכיה 
בלכה תוישרפל תפתושמה תפסונ הנוכתל בלה תמושת תא 

לכב .הזמ םושלש לומתו "הימי ימדב"בו ,הזמ - ןאפו ןירותסמב 
:לופכה ושומימ ןמתסמ ,בלכה לש ולוציפ רכינ וללה םיטסקטה 
םיטסקט םתואמ דחא לכב םיחכונ םיינש םא יכ דחא בלכ אל 
,ןירותסמב ינגאד לש הבלכו המאק לש הרשקהב בלכה .םיוושומ 
תוועמ בלכהו לזמ לש ובלכ ,ןאפב בלכל ויומידו ןהלג לש ובלכ 
קלב בלכהו הינוס לש התכימש לע םוקרה בלכהו "הימי ימדב"ב 
,םושלש לומת ןיבל ןאפ ןיב ןמתסמ ןוימד דועו .םושלש לומתב 
אוה רחאהש דועב שממ לש בלכ אוה דחאה בלכה םהינשבש 
ןברדמ ולא תולבקה לש ןנוחביא .המקיר השעמ וא ירופאטמ 
התוא .תויטתסאה ןהיתויועמתשה לע אליממו ןביט לע בכעתהל 
םיחתמנ ,םירקמה ןמ דחא לכב יכ ,הדיעמ הוושמ תובכעתה 
,רומאל .םיבלכה תוגוזמ דחא לכ ןיב העיבנו ןמז ירושיק 
הניא םיבלכ ינש לש וללה תוריציהמ תחא לכב םתואצמיה 
הז םיקותר וללה תוריציה ןמ תחא לכב םיבלכה ינשו תיארקא 
יתביסה רושרישה .דועו תאז .תועמשמ הרהו יתביס חרואב הזל 
אוה ,םיוושומה םיטסקטה ןמ דחא לכב םיבלכה ינש ןיב ןמתסמה 
ןמ רבעמה ,םירקמה לכב .יביסרפסקאה ונוויכ תניחבמ דחא 
ןאפב רבעמה .תורדרדיהו הגיסנ ןמיסב אוה ובקועל דחאה בלכה 
ןהלג אוה ,ירופאטמה בלכה לא לטקנש יטרקנוקה בלכהמ 
דמעממ ןאכ שי הגיסנ ומכ':ןהלג לש ותלפמ תא אטבמ ,לטקנש 
תמחמ לטקנש בלכה דמעמל ,הבהאה ןורבש ןיגב בלכ לטוק לש 
םע המלשההו סויפה היצאוטיסמ ןירותסמב רבעמה .הביס התוא 
חרואב חוודמ ומכ ,תנאממה הבוהאה לש הבלכ תליטק לא בלכה 
,הסייופש רבעה תבהאמ לגאנ לש הבואכה ותגיסנ לע ירופאטמ 
הפוסו ,המלשה אל ףא ,תעדוי הניא סויפש הווהה תבהאל 
בלכהמ םושלש לומתב רבעמה .רסוימה וציק לא ותוא תקחודש 
ותעיגפש ,יטרקנוקה בלכה" לש ופוריט לא לקמ ויפבו םוקרה 
לקמל לשמ דימעמו דעתמ ומכ ,ותומל האיבה רמוק קחציב 
התישארש ותורדרדיה תשרפלו רמוק קחציב הכיחש םילבוחה 
בלכה לש ותעיגפב הפוסו םוקרה בלכה תלעב הינוס םע שגפמב 
לש ובלכ םע הצרת לש השגפממ "הימי ימדב"ב רבעמהו .קלב 
האובב תניחבב אוה ,תוועמ בלכה םע סיופמה השגפמ לא לזמ 
תכישנב תישעמה ןתישאר :לזמו הצרת תורוק רחא הקחתמה 
בלכה םע סויפה הלמיסש הערכהב ןכשמהו ,רעיב המודמה בלכה 
,רופיסה תייסולכוא ראש תאכ ,הצרת תא לטלטיש ופוסש ,תוועמ 
בלכה םע ןושארה שגפמהש הדבועה אקוודו .רבעה תגוח לא 
- תייובמ רעיל הימינוטמ ןיעמ - ןגב ינשה וליאו רעיב עראתמ 
לש הפוליאו התויב :הלפמה לולסמ תא ינוריא חרואב המיעטמ 
םפוס ,יתוכאלמו יופכ חרואב הרזחשלו המקשל ןויסנהו הבהאה 

.הרוגימל ואיביו הבהא התוא וחפקיש 
תיאדכ אופיא תאצמנ ,ןונגעו ןוסמה ירופיס הוושמה האירקה 
,וליבקמ לש ורשקהב הוושומ טסקט שוג לש ועוביק :הליעומו 
תארקל ,הרגישה תכושמ לעמ גולידל הצוחנה הרזה התוא בינמ 
ודבל יטמיתה ןפב אל אצמנ ךכל תודע .תשדחמו השדח הייאר 
םינמורהש הדבועה .היציזופמוקה תבכישב דוע אלא טסקטה לש 
תניחבמ ,הרואכל ,םימורפ רתויה םינמורה םה ןירותסמו בער 
םביצהל הציאמ ,ןונגע ינפל הדמעש ןוסמה תרופיסב הנבימה 
וירופיס הנבימש ,ןונגעל םישעמה רפס םע הוושמ הניחבל 
אלש אוה יאדו .םהינייפאמבש םיטלובהמ אוה הרואכל ץתונמה 
רביחש העשב ןונגע לש ויניע דגנל ודמע םדבל ןירותסמו בער 
המישרמ ,לשמ ךרד ,אקפקל רפסה תבריק :םישעמה דפס תא 
םהב םיבורמה םיתמצה ,תאז םע .ןוסמהל ותבריקמ הברהב 
םינברדמ 4,תובר תועפשה ורה ןוסמה םע ןונגע לש ויעגמ 
.ןירותסמו בער לש הלאל םישעמה רפס הנבימ תא ליבקהל 
יתלילעה קוסירה תא לקנב ןחבאנ ,דחאכ םהבו וב ,םנמאו 
אלא .תויומדה לש עסושמה ימינפה םמלועל האובב תרותב 

.דבלב התישאר אלא האוושהה לש הפוס וניא הז ןוימדש 
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ןיבל ןירותסמ רוביג ,לגאנ ןיב תנמתסמה תקהבומה הלבקהה 
תא תזרזמ ,םמצעל םירזו הרבחל םירזה ,בערב רפסמ-רובגה 
רשק ןיעמ ,םנמאו .םהיתורוק ילולסמ רחא תוקחתהל ארוקה 
,בער תמיתח םע .םילולסמה ינש ןיב הווטינ יתעיבנ-יתלילע 
לע הלוע אוה .המ תחונמ ושקבב ולסוא תא שטונ רוביג-רפסמה 
החונמו השדח הלחנ תארקל ,קחרמל גילפמו הינוא ןופיס 
למנל הינוא לש התסינכב חתופ ,תאז תמועל ,ןירותסמ .תפאשנ 
ולסוא תא אציש ,לגאנ דרוי הנופיס לעמו ,היגברונב הנטק ריע 
יכ הנעט ןאכ ןיא וליפא .המע החונמו השדח הלחנ רחא ושקבב 
יכו ,בערמ רוביג-רפסמה לש ולוגלג אוה ןירותסממ לגאנ 
יוחיאה םשור תא ץימחהל השק ,בער לש וכשמה אוה ןירותסמ 
דחמ - הז םשור .ןירותסמ לש ותישארו בער לש ותירחאמ הלועה 
- םישעמה רפס ןיבל ןירותסמו בער ןיבש הנבמה תבריקו ,אסיג 
רפס ירופיס ןיב ףא יכ תורשפאב ןינעה תא םיבלמ ,אסיג ךדיאמ 
יכ הלעמ הקידבה ,םנמאו .םהשלכ םירשק םימקרנ םישעמה 
(א"ישת ,ןקוש) םישעמה רפס ירופיס לש תבקועה םתבצה 
רופיס לכ לש ותירחאב :תירופאטמ תורשקתה תכרעמל תתייצמ 
ןיעמ ,ךכו ,בקועה רופיסה לש ותישארל הזימר תלפוקמ ףצרב 
.תחא הדוגאל םלוכ םירופיסה תא םיחאמ היצרגטניא יסריק 
,באה ביטומב םתוח ,"אבא תיבל" ,ץבוקה חתפב ןותנה רופיסה 
,רהנ רוכזיאב םתוח הז ."אפורה לא" רופיסה ,ובקוע חתופ ומע 
גד לש ורועכ") גדה יומידב חתופ "ןורחאה סובוטואה" ובקועו 
סובוטוא"ה .הריהנ ,רהנל תימינוטמה ותקיזש ("ולש רביבב 
,"הדועתה" ,ובקועו ,עויסל רפסמה תהימכב םתוח "ןורחאה 
רופיסה דע ,האלה ןכו .ובורקל רפסמה שיגמש הרזעב חתופ 
חתופ ומע שופיחה ביטומ רוכזיאב םתוחה ,"בתכמה" ,ןורחאה 

יסריק לכ ןיא וליפאו 5."אבא תיבל" ,ץבוקב ןושארה רופיסה 
.תדמתמ איה םתוחכונ ,םתוקהבומב םיווש היצרגטניאה 

בערל םישעמה רפס לש ותקיז תארשהב ןחבואש הז יוליג 
לש יטתסאה ונויבצ לע רוא הרוזו ףיסומש יאדו ,ןירותסמו 
לע הצפמה ,ובש ימינפה ןויגהה ןונגנמ לע רקיעבו ץבוקה 
אצמי תיתורפס העפשה לש ףקתה היוהיזב .תימרדיפאה ותורזומ 
תורפסה רקוח לש ורכש ךא .וקופיס תא תורפסה לש ןוירוטסיהה 

.המצע האוושהה תכאלמ םע רומש 
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ןיבל ןירותסמ רוביג ,לגאנ ןיב תנמתסמה תקהבומה הלבקהה 
תא תזרזמ ,םמצעל םירזו הרבחל םירזה ,בערב רפסמ-רובגה 
רשק ןיעמ ,םנמאו .םהיתורוק ילולסמ רחא תוקחתהל ארוקה 
,בער תמיתח םע .םילולסמה ינש ןיב הווטינ יתעיבנ-יתלילע 
לע הלוע אוה .המ תחונמ ושקבב ולסוא תא שטונ רוביג-רפסמה 
החונמו השדח הלחנ תארקל ,קחרמל גילפמו הינוא ןופיס 
למנל הינוא לש התסינכב חתופ ,תאז תמועל ,ןירותסמ .תפאשנ 
ולסוא תא אציש ,לגאנ דרוי הנופיס לעמו ,היגברונב הנטק ריע 
יכ הנעט ןאכ ןיא וליפא .המע החונמו השדח הלחנ רחא ושקבב 
יכו ,בערמ רוביג-רפסמה לש ולוגלג אוה ןירותסממ לגאנ 
יוחיאה םשור תא ץימחהל השק ,בער לש וכשמה אוה ןירותסמ 
דחמ - הז םשור .ןירותסמ לש ותישארו בער לש ותירחאמ הלועה 
- םישעמה רפס ןיבל ןירותסמו בער ןיבש הנבמה תבריקו ,אסיג 
רפס ירופיס ןיב ףא יכ תורשפאב ןינעה תא םיבלמ ,אסיג ךדיאמ 
יכ הלעמ הקידבה ,םנמאו .םהשלכ םירשק םימקרנ םישעמה 
(א''ישת ,ןקוש) םישעמה רפס ירופיס לש תבקועה םתבצה 
רופיס לכ לש ותירחאב :תירופאטמ תורשקתה תכרעמל תתייצמ 
ןיעמ ,ךכו ,בקועה רופיסה לש ותישארל הזימר תלפוקמ ףצרב 
.תחא הדוגאל םלוכ םירופיסה תא םיחאמ היצרגטניא יסריק 
,באה ביטומב םתוח ,"אבא תיבל" ,ץבוקה חתפב ןותנה רופיסה 
,רהנ רוכזיאב םתוח הז ."אפורה לא" רופיסה ,ובקוע חתופ ומע 
גד לש ורועכ") גדה יומידב חתופ "ןורחאה סובוטואה" ובקועו 
סובוטוא"ה .הריהנ ,רהנל תימינוטמה ותקיזש ("ולש רביבב 

תא תראתמ תיניצר תינרדומ הקיטסילאירש קפס ןי . ן ,"הדועתה" ,ובקועו ,עויסל רפסמה תהימכב םתוח "ןורחאה 
תואיצמ ,תישממ ,תללוכ תואיצמב ץבושמ םדאה SkP רופיסה דע ,האלה ןכו .ובורקל רפסמה שיגמש הרזעב חתופ 
אוה עודי רבד םלוא .תילכלכו תיתרבח ,תינידמ OL חתופ ומע שופיחה ביטומ רוכזיאב םתוחה ,"בתכמה" ,ןורחאה 
םישמשמ םיירוטסיה םיכילהת תובורק םיתיעלש I I יסריק לכ ןיא וליפאו 5."אבא תיבל" ,ץבוקב ןושארה רופיסה 
הנממש הבוט תיפצת תדוקנ וא ץורית ,הרופאטמ ,יוסיכ ןיעמ .תדמתמ איה םתוחכונ ,םתוקהבומב םיווש היצרגטניאה 
םא ,םיקתונמה םדאה לש ושפנ יכילה לע ףיקשהל רפוסה רחוב בערל םישעמה רפס לש ותקיז תארשהב ןחבואש הז יוליג 
תוומ" רופיסה ,לשמל .םיינוציחה םיכילהה םתואמ ,ירמגל אל יכ לש יטתסאה ונויבצ לע רוא הרוזו ףיסומש יאדו ,ןירותסמו 
תמייאמה הארונ הפיגמ עקר לע תשחרתמ ותלילעש ,"היצנווב לע הצפמה ,ובש ימינפה ןויגהה ןונגנמ לע רקיעבו ץבוקה 
לש תימינפה ותוררופתה ךילהתב קסועה רופיס אוה ,הפוריא לע אצמי תיתורפס העפשה לש ףקתה היוהיזב .תימרדיפאה ותורזומ 
ויתושיגפ לבא ,היצנווב תטשופו תכלוה המויא הפיגמ .לודג ןמא תורפסה רקוח לש ורכש ךא .וקופיס תא תורפסה לש ןוירוטסיהה 
ףילחמ אוה ןיא ןתיאש ול תורז תויומד םע ךאבנשא באטסוג לש .המצע האוושהה תכאלמ םע רומש 
ולש רומחה קותינה תא ויניעב תוששאמה תויומד - הלמ 
ותונמא לע דקוש אוהש העשב יעבטה יפויהמ ,תואיצמהמ 
ותוא תוברקמ - הבהא לוטנ ןקדזמ קוור ,םוגעה ישיאה ובצממו ^ 
הלחמ ,הפוריא לש הריוואב תלחלחמה הפיגמה אל .ותומ לא 
 :1• Ihab Hassan, "The Problem of Influence in Literary History ךאבנשא תא האיבמ הילע רבדלמ םיענמנ לבא הב םישח לכהש
 the journal of aesthetics ,"Notes Towards a Definition יתונמאהו ישפנה ,יסיפה ובצמב תיתגרדה הרכה אלא ,ותומ לא,

 .68., , . AND ART CRITICISM, vol. 14, No. 1(1955), p 2 1- .אצומ לכ ול ןיא הנממש הרכה , .. .. ז . .. . . _ .. . י. J.T. Shaw, Literary Indebtedness and Comparative Literary Stu
 in. NP staiiknecht ^ h. Fenz, eds., comparative "dies הביתכב ךרוצה ,הביתכל סחיה ,הביתכה ,תונמאה תייעב
 -literature: method and prespective, carbondaie, South ףחדהו חוכה ,רמוחה תא ןמאה באוש םהמ תורוקמהו האירקבו
 .65 .em Illinois u.p., 1961, p םירצוי וקיסעי עבטה ךרדמש םיאשונ םה הלא לכ ותביתכל
םהייח םישידקמש םה .םהיתוריציב יוטיב ידיל ואוביו םיבר סרגנוקב תיתורפס העפשה לש ףקת יוהיזל וז הדותמ הנושארל יתעצה .3 
יי"-י "t-"- ,1, ,1982 ,יאמב ךרענש תיבנידנקס תורפסל םיינשו םיעבשה ימואלדיבה 
,ובתכי אל דציכו ,תויחל ידכ םיבתוכו בותכל ידכ םייח ,הביתכל החסןנ הדןתמה ב"הוא 'יסנט 'ליוושאנבש ,טליברדנאיו תט,סרב,נואב 
יבג-לע והתי אל דציכ ?םבילל ךכ לכ בורקה אשונה לע ,רתיה ןיב תורעה :העפשהה דוסבו ןוימדה תושרב" :םהיניבו ירמאממ המכב ףא 
תויגוסב ןיידתהל תנמ לע יהמ םשלו ,םיבתוכ םה עודמ ריינה 'בוח ,ה"נךרכ,םיינזאמ .ךונגעו ןוסמה תרופיסב הוושמ ןויע תארקל 
וא ןמא אוהש רוביג םתריצי זכרמב םיבר םירבחמ ודימעה הלא העותה"בהווש ארקמ :םנקידו ןיקסנלומס" .27-22 מ"ע ,(1982) 5-4 
אוה ןאמ סאמותל "היצנווב תוומ"מ ךאבנשא באטסוג .רפוס '<1983> 17-18 'בוח ,חיש-ילע ."טסיווט רבילוא"בו "םייחה יכרדב 
JWB (1986) (in press 1). דומלמ דראנרבל םיריידהמ רסל יראה וליאו וכרד ףוסב רפוס "Scandinavian Traces in Modern Hebrew Literature" 48-37 מ"ע 
תא םינש יצחו עשת הזמ בתוכה ששו םישולש ןב רפוס אוה Yair Mazor> THE TRIPLE :דעוימה ירפסב טורפב האר ךכ לען 4 
 .cord: agnon, hamsun, strindberg ןטהנמב לופל טמ ןינבב בתוכו בשוי אוה .ולש ישילשה ןמורה
וינונחת .ותריצי תא םייסיש רחאל אלא ותונפל אלש שקעתמו Between Hebrew and" ,Yah Mazor :ירמאמב יתבחרה רבכ הזבו .5 
 Scandinavian Literature: Where Oscillating Structures Become תונבל ידכ ןינבה תא סורהל שקבמה ,ןינבה לעב ליפשוול לש
 "4(1968) (i ."1. 5, n"modern judaism, v ,"Points ""0s-1ati תא םיזיזמ םניא ,םיחוור ףוס ףוס ול סינכיש תומוק-בר וילע
 '^press םיינשה ןיב תומיע ךלהמב .ותביתכ םוקממו ותעדמ רפוסה,
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