
/ ." 
.-

פרים·ס * ·ספרים
' J * רזם".ספ

 .משהו

 .;.על

ביקורת. 1

J ו"'; 

) 

פלג.חי'םבעריכתדסרה ; 1980פועלים,ספריזוהוצאתעזו,עמוסגוץ:נורית
t ' . ' • 

\ . 
 ,בשלביםן.עדייוהואיצירתובאמצעהעומדסרפד,עללכתובבאשמבקר [כ]

לאחרונהאךשלמה..בלתי=!עבודהמסתכןהריהויזדויכייים.רת nהתפת 1שלב,/
משרם.דווקאעניין'בהםוישזהמסוגיחיםמחקוכמהבכמ::דנתקליםאנו .

 . .הזמןבעקבותלהשתנות.וייtכ ufעהםשאף
"הכתיבהיצירתו,ושלהסופדשלהחברתייםהשרדשיגכעללעמודהמחב~תמכסהבספדה

כותבת .) 13 (סמרי"בן-שיחעםגםולו 'בבדידוr'וגם.ולובן-שיחעםהמתנהלדיאלוגהיא
 'קהלעםשלוהדיאלוגאתשהתחילכמיהסופרשלהתiכתחותר h.ארמתארr.וגוץנודית

 . ;ירח;רחבספרותילקהלועברארויבדסיטאי
דושספרךתהחברתיתהתודעהרעם, _הק;דםהדודספרות .עםלהתמודדכיסהבכתיבתו
 .הביטויים.אחדלהשמשה

הית;:דעוז,עמוסזVלביצירותיושהתבטאהכפיהשישיםזt?כותשלהמרכזיתהתימאטיקה
שלאי-מהימנותו Mכיתותפסלי" W"מיכאלמפרסוםוהחל ;ךד~רת,בדידות , jאימ" ,רווית .

 1בביקורת.::ןמרכדיהמקוםאתהמספר.

 •המדדגליעלבעיקר~יזvא'/אשרהס~פדרתית,בכורמה.נוסףשינויהתרחשהשבעיםכשכרת
,והחלריזר,כתיבהדדך 'שלהעצמיבמיצוייה.שחשוהסופדיt;ככל .ת.הt;כמליה?תיבהכגד

 1 . 1חדשות.ביטוידוב~לחפש

בפרקהמבקרתמדנותהשונותכתיבתותקופותלאודךעוזעמוסלושאימץהסגנוןעל

שחיתה-לשוב;לדנותזוקפתהיאלהשדכהמההערכהגדולחלק'ספדה.שלהראשון
כך .סגנוניותכורמותשנריביןשילוב:בהנוצרכךואחדג?והה~רכאיתלשוןבתחליה.

עללברךעתובאוזךה .אחדמצדהעז'ז;ירהלשוכו'אתלשבחהית:דה·יכולביקו?רג,שה
 . \"הנמכתה."

ב?:?בכההמב~דתדג~ו i::והסופר.שלהחד~ה.לפואטיקהמוקדשר.הספשלהשניחלקו
לגבי .ה-תיאורובדד~יהמספרב;מרתשבסיפור,המרכזיותות;בתבכ .היצירות, 'שלה!יימאטי

גיבו-והדס.אלימותשל·גווןהחדשההישראליתשלפרחהחידהכאןמועליתהתימאtפיקה

החברתייםהפוליטיים 'הנושאיםשלמקוזנם"סתוםלקבריכללבדדךמגיעיםועזשלידו
החבר-לכרשאיםמקבילים ·בסיפוריםהמועליםהטהודיtכהפרטיים .הנושאיםשגםעדרחב
 :כגוןמוכים.~כהמישורים.עלגםחליlנהתימאטי_המבכה~ל.החליםחוקיםאותם .תי~ם

 . t- ·.הקטעי~_ו~בכההטקסזכצרף

תר.י'ומשמשתאיכה-עודבסיפורי/שהעלילה,גוץנודיתטוענת-שבס~פודהתבניותלגביי

בתודעתנפשייםתהליכיםושל riו.אכאלוגי,של rlלתבנימקוזפהמפכהאלאמרכזיתתבנית '
שחיתהכפיבקציאות,כוחותעלשליטה 'להיות 'יכולהלאעודעמוסאצללגיבורהגיבור.

אתאו .מטדות~ו.אתלהביןסרגל"מאיכרהואעל-כןיתרהקודם.בדוד;זןספדרזנלגבורי

הגיבוריםשמטרותהמחברתמציינתכלליבאופן .אתןלהתמודדלוקשהולכןעביותיו ,
בות_מוצטרות.מ wגםיש .) 62 (מתגשמות"א-יכןרציניותאוקומיותאמיתיות.או .."וכזבות
תבניותמעוותת.שפעולתוומסתברמטרותיולהשגתפועלשגיבורלעתיםוקורהוכשכחות

 'מטא-תבניותלדד.,,.זהמו~בילי~אירועים.ל.שכשודהiובכוייםבסיפר~יםמובאותאכאלוגוות
דיכאמייםעלילהסיפוריבהן'דואים ·ואנולי".ש"מיכאלהספרמתוך.גמרת.מוךפוריות

אליהןמשעכורתאלה"ההדיכאמי'ותהתבניותמשמעריווו..ש'להתהפכותבהם-שיש ,
ה..מתככיהעלילהתבניתאתומרוקנותומטאפררייםדיאלייםןי;ןמדים

1 \ 

בדברי~נעהאתמערבתאירוני''באפוןגיבוריםמציגהב;צידה,'פיעה.;ךמוהמספג,רמות

פחותיודע"הגיבור :היראדכיהשהיאאידןשקיימת.המחברת,אומרתלסיכוםזולתה.

 .מהמחבר"פחותיודעהכל-יודעהמספרהכל-יודע,מהמtפפדפחותיודעהמספרמהמספר,
ואפילושמירכמוהקודםהדורלסופדיבהשוואהליצורגוץכ;דיתשרוצההרושם .) 84 (

 .חד-משמעיבאופןהדבריםאתלשפוט,לכוכרתןאיכרעודעמוסיזהר'
ליישםכסיוןתוךעוד,עמוסשל ',השונות jביצידותהמחברתדנהספדהשלהשלישיבחלק
משמשים.התך"שב"אדצותמציינתהיאהראשונים. qהחלקיבשנישהעלתההתיאורירתאת

טוענתהיאהספדשלהגידסאותשזiיביןהשוואהתוך .הסיבתיתה 7לעליiוחליףהניגודים
הסמליהעיצובמאשד .לערןיותרחשובההממשיתהמצי'אותהצגתהפכההשבעיםשבשנות

הדבריםהצגתבעזרתאו;זןיומ~וםמתוךהלקוחיםדימוייםהכנסתתוךהניגודים.לש
כשאר rמה 'אולם.לחלוטיןלשוכה· .הכתיבהאתהמחברהפךכעיניי~ילא.כתהליכים

סיפוריולפנינומועליםמכאןלטבע.התרבותבןביןהעימנת 'הואהגידסאותבשתיעוומד

התבכ~ות,ואתהמיוחדהמבכהאתלהוכיחכה 1כרתוךבפרוטרוט,אחדאחדעודשל
 \דרמה.משמעותבעלעימותהמקדיםבכלהמציגות,

,'! 

52 

המחבר".של riאמביוולכטיו ·_אחד"מקום ;גוץ.נודיתכותבתאחר""מקוםעלבדברה
וגםהדמויות.בהצגתגםגיבוריו,אל::זסופדשלהאמביוולנטיהיחסמתגלהלעדתה
לעבודהקוראאת;מחייבותברצףשות nמתרלאחרתדועמדהביןי"התכייית .ה.בעליל
 .הבסיסיהמתחעלשומעיםאנושלי""מיכאלעלבפרק .) 121 ( ;,,ללמנוגדאחדמכוון
תידות Qהאתקרבעוrיודנהשלנפשה.בהסתירות "למציאותחלוםביןמתח-צידה-שבי

מהזין-חלקהופכתהדיאליתוכשסביבתהחלומות..העולםועםהמציאותעולםעםביחסיה

הספד:;נביתרחישמרות.~לעולםהואשלההחלומות 'שעולםמנירןעליהמהתרתהיאחיה
והעליל-הנפשיתהנתועה :מוסברתרבבה.האםחלומותן"ביוהקבלהדזכגיר!וביןאנאלרגירת

הרגעמקבילהמחברת.לדעתסביבו.הפועלת·המציאותרביןהיחידביןהקשרומתוארתית

שללחלוםהפךלה-mהג"חלום-,י 71הלארהדרמטילרגעחכהשלהגדולהדרמטי
 .- . .) 138 (ונקמה"מלחמה

ודרסטרי-גרגולשלהרוסייםלגיבוריםקרבהגוץבוריתת'~רצאמאוחדת""אהבה ....בסיפור
והופךוהפרטיהמטא!כיזיהפוליטי.העולםאתשמערבכמיהגיבוראתרוא'ההיאבסקי.
גורל"כוחותבהשפועליםמציאות.היא ' 1לפיכ~כוצדtר\ת'המציאואחת..לאחדותiרכלאת

 . ) 146 (מובכ~ם"ובלתימפחידיםחדקים. 'חברתייםחרת.וכרע;ךחום

יותראיןהמספררת.הסמכויות.התמוטטות :הכותבתלדעתמובלטת.ררת"·מ"עrןסיפור.ב
מוגבלותואתכךע"יומגלהגיבורועםהמזדההסובייקס~בי,מספרישיודע-כל"."מספר

הכלליתבהתמוטטותלהשתתףנקראעצמוהקורא: .מנוגדותעמדות 'ביןתנודתוואת
לשובעמדותיוספקלהטילחייבהואהיצירה.משתתפיאתהקרועיםניגודיםלתוך.רלהקלע

 .זtספד:רכוללבו,המצריכלאתהז,יחדיבהסופדשלהטד~גיהסתירותבעולםולהשתתף
השלב.אלהובאהניגודיםשמבנההמחברתטוענתבדוח"לגעתבמים"לגעתעל .בדברה

 'בהפשטות"וארטרמאטימיכאכיל"משחקוהפךהמציאותאלוקשרמשמערתכל'איבדשבר

> 1 s9 <· רב.עקביותבחוסרלוקה.שהדומןמדגישההיאn הפאנטאסטיד;יזיד'אכמהימנותוסר
במישוריםונציהקרהחוסרעלמחפים"איכםהניגודים.שלהאוטומאטי'המבכה.עםיחד

 · .) 162rהאחדים"

פרטיחלוםשל .הרסנית"הגשמהעלשומעיםאנוכאן '-הרעה,ןיהעצהל"i'זדאשד
הציר(י.לרם'החהדסובין'בסיפור .המשפחההדסביןההקבלה- .ה-פרק)(כותרתוחברתי"
תבניתמחשלת 1ודים,המיששניביןהקשראתיצרית.כהתפרצותשניהםדאייתע"ימוסברת

 .שלביצירותיוחדשהנרדמהשלהגתבשותהמבקרתמוצא!ו'שלי""מיכאלמאך ..שריפה'ה
מתואריםוגיבוריהןבתרכןמרכזימקוםפוליט~תהחברתיתהמציאותכ-ובשת '~ל-פיהערד·.

.• 1 

החיצוניתוהעלילההסמליותהתבכיות.אתמערעריםהמציאותי,פךט .ואהדההזדהותמחוך

 .הסיפורעיקרהיא
תוךחברתי,מצב ,תיעדערדש~מוסגוץנוריתארמדת '.הספדאת.המסכם 'דבר".ב"סוף

שקיימותספדרתיוזiבאופציותושימושהקודםהרוומספד:יתמרכיביםשלדו:זידציה.פא .
העול-בספרותמצרייםשהםכזpםבספריו,מצרייםאנושייםוכלללארמייםמרכיבים ·בדמנו.

חיים,אנחנו:"למה :הם·גםשראל~םעוזשליו-גיבור .עולמנואלחודדתשהשפעתה.מית,
אתומחריביםפ~ררןפשים hמהם-ככוכהאיכה.~לחמתםאךסרבלים?"~בחכולמה

 .השגתו.כדיתוך.עצמם
אצלמצרייהשהךאהמחברתעל ·מעי;אשדחספר,שלהעיקריחרן;כו.סיכוםכאןעד

והחברהרפד.הסעלהפרק .בתודותיהםומאלף 1מענייןשימושועושההשוניםהמבקרים

שמדניתהיאהספרותית.ת i:שהמערהקביעהחדשות.חשיבהדרכיממנולומדים ,ואנוק hמד
כודמרת. .וחיפושמדדרת rnזל iVשנים ~על·רד.א .כת pרשו _נכרנה > J 6 (הפול;טיתדרכמו .

1 
 ,גם

בניבעינימצט'י~דתשהיאכפיבן-גוריון'שלדמותות'רהעלאההידואי.הגיבורעל,הפרק
וירצדהחיסרפדשכלספקאיןהחרשה.בספרות.שוניםמרכיבים'שללהבכתםחשובהדורו

להנתגדארלהם.להעברתדדךומחפשמאמידותיהם ,מושפעגדולים,מנהיגיםזfל:;כצילם
להתייחסותראויות :גוץנודית .מדברת''שעליהןהאירופיות,ההשפעתו'גם .לדרכיהם
 . . . "ולבחינה
החלקיםמןאחדשלכלהיאשהדגשתי.כיוון.מספד',השלמחלקיואחדפלבנפר:דסיכמתי

נשל~ומעניינתעצמאיתמסהלשמשיכול ' lבדהיוהח"הסרפדעלהחלקעצמאיים. .חיים~
לקוראלעדור ·עשוי"יםמתוכוהעוליםשלווהביוגרפי~ערדעומסשלדמותועצמה.

• 1 • 

ח_ך~כית,חשיבהלדדךשעדיםפותח'חרשהבפואטיקההדןהחלקגםבכתביו.המתעמק

צומחדורכל .צרכהכלמדרייקתאיכההחדשלדודכניגודדם 1הקהדודאתתר.הצגכי'אםד .
הסיבהאולידר~י :חדשים 'כים.כדבעליםהוברנהלהםמתבגר .מהם'יונקקודמיו,מתוך

אתמציינתךגץנודיתרגרסיה.כללכדדךמופיעה.התהליךשלשבסופולכךה~דכדית
הבהרתהדדךאךהק~דםהדודאתכידה fה.ןנהדיאליסטית,לכתיבהעחעמוסשלחזרתו

הפילוסופיהל tvמקומןוכאןמשלהם bחוקי ."שהיסטוריים .לתהליכיםקוהרנטית.איכה
מהםגדולחלקמשאידהשהיאאלא.ושם,פהבהןכרגעiואמנםהמחברתוהפסיכולוגיה,

כעלם.בגררו

 ~התמונהאךהמחשות.אףוישנן!כילפולבבחינת.שהואפירוטישהפואtכיקהל.עבפרק
מברש-ואלוירתהבדודותולמסקנותלתרדהמצפיםאנומעורפלת.-המתקבלתהכללית

~לבסופרסיכוםמ~פזbים'שהםידגורקרר!אםהל'לקספרהכות:בשמבקר.רצוילברא.שרת
אתהבינוכמהעדלעצמםכלבדןכףיאלאהמגלרל.קריאתעללוותרמכתעללא-הפרק

:רכתוב.

מדףיקת.תמידלאכי(אםייחודית.דאייהעלמצביעוםהשוכרת.ביצירותזןדניםהפרקים

אמיתיבקשרחשיםאנותמידלאאדל\:(.כ~ספת)לבדיקה.יה 1ראהעצמיההרס·תיארדייח
שהמכבהמאמריםשלאוסףלהיותהופכתשהמונוגרפיהדרמהלהם. qשקדמהלביןבינם

תידכרדתמילןזןע"יושםפהכרמזיםהחלקיםביןהקשרים .דיועמוסהואשלהםהמשותף

מאמרכללפרסםהיהועדיףייתכןשלמה.יצירהבשל-כך jהופאיכרהספדאולםוהפניות,
האירי-שכןהמושג,ל ivהרחבהמערת.משלמרות"מונרגדאפיה",השםעללוותראובכפרד

עוז .עזמסיצירותשלהמיוחדמבכןואף .בספרמוזכרות.זמננושלהמרכזיותארלר~יות

 • .חבל .-.כךרעלרופף.אלהכלשכיןהדבקאךעכשיו).ע;(שנכתבו

קדמיאילנה,

 zsמס' ' 77עתון

-· 




