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פלרמןיעל

שלכאורהסופריםשנילעולמםהלכוהאחרונותשנתיים-שלוש ~
L.J שולמית-ביניהםספרותידיאלוגכלהדעתעללהעלותקשה
מחודשעיוןאולם .) 2004-1921 (שמירומשה ) 2003-1930 (הדאגן

למרותוזאתמשותף,מכנהלחשוףעשויכתיבתםשלהמוצליםבשוליים
גםכנראהאבל ' 1967מאז<לפחותהפוליטיהמתרסצדימשנימיקומם

דמותעםההזדהותשלבדיאלקטיקההאובססיביעיסוקם-לכן>קודם
ושמירהדאגןחולקיםהשאר'ביןהישראלית.בתרבותהמקראייצחק
בחלקיםלהזדהותמודלולמצואהעקודיצחקאתלעקוףמענייןניסיון

 .סיפורושל"אחרים"
לתתמרביםשאיננותופעהעלבדרכו'אחדכלהגיבו'הםזהבניסיון
"ישראל"לשםההיסטוריתהנאמנותשלמרותהעובדההדעת:אתעליה
הדמיוןנשלטישראל>,<מדינתימינוועד<ארץ-ישראל>חז"לימימאז

דמותוידיעללאהלאומיתהיהודיתהתחייהשלוהפוליטיהספרותי

<בראשיתויכול"אנשיםועםאלוהיםעם"שרהאשרהפטריארךשל
אב,אותויצחק.אביושלהרואיתהפחותדמותוידיעלאלא ,)ב"ל

<בראשיתשלואביואתכזכורחיקהבזקנתו'ועיוורבילדותועקוד
מהופסיבי.תלותידרךממשיךשלהמפוקפקלתוארלפיכךוזכה ,>ו"כ

המהפכניתהציונותוכמהכמהאחתועלהיהודית,המסורתכןאםראו

זה?מקראידגםעםלהזדהותבארץ'דרכהוממשיכי
מספקתאינהזותשובהאךהעקדה.כמובן'היא,הצפויההתשובה

הואהמודרניהעבריבשיחיצחקעםההזדהויותמגווןמדויקת.ואינה

מכוחבעיקרומונעזהפערביניהן.פעורהתהוםשלעתיםרב,כה
פסיכולוגי,עיקרוןעלרבהבמידהמושתתהואאךפוליטיות,עמדות

ובניגוד"פסיביות".מול"אגרסיביות"או"אקטיביות"ההפכיםצמדעל
עלנסמכתאינהזופסינו-פוליטיתדיאלקטיקההמקובלת,לתפיסה
<והנצרותהכתר-מקראיתהמסורתעלאלאבלבד'המקראיהטקסט

ואביויצחקשליותרעשירפסיכולוגידיוקןמציעהזושכןבכללה!),

ובמקרא.מקבילותיהםושל

מיטיביםשאנודוריתאירוניהגםחבויהזובדיאלקטיקהכן:עליתר
שלהאברהמיםהםהיוםשלשהיצחקיםהעובדהלהדחיק:כללבדרך

דוריות"ש"עמדותלשכוחלרובנוטים'אנוכלומר •••חלילהוחוזרהמחר
גילתלויותכמהויותקיומןמעצםטבען'מעצםנזילותהןואחרותאלה

השחקניםמןאחדכלשלבמיקומוהטבעיהשינויעםבהכרחהמשתנות
לעתיםחותרזהמסוגדיאלקטימתחהאנושית.המשפחהשלבדרמה

וכפיבלבד.אחדסופרשליצירתושלחד-משמעיתקריאהתחתאפילו
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לערערעשויהצעירשמירביצירתזותופעהשלחישופהלהלן'שנראה
בהתייחסותהישראליבשיחהמהפךשלהמקובלעיתויואתמעיקרו

הלאומית.הגאולהלמעןהקורבןכסמלהעקדהאל

יצחק""דור

מאירופהלפלשתינה-א"ישנמלטוהיהודיםהצעיריםהמוכר:מןונתחיל
כמומבחירה.כ"יצחקים"עצמםראוהראשונההעולםמלחמתלאחר
<בבחינתשלהםשהקורבןהאמינוהםובפיוטבמדרשאבותיהםאבות

sacrifice < בשיחהחילונית.הציוניתהגאולהאתאקטיביבאופןמקדם
שלתחושהיצחק""דורהכינוימבטאזאת,לעומתהעכשווי'הישראלי

הראשונים"ל"ילדיםכביכולטיפוסיתשהיאתכלית,וחוסרמטרההעדר
<בבחינתהפסיבייםהקורבנותהציונית,המהפכהשלהתלותיים

victims < המייסדים.האבותשל
סופרישלהסיפורתשלההיכרסימןהיאזומעוותתאדיפליתדינמיקה

אתהאירוניה,למרבהאבל'זכר>.ממיןככולם<רובםהמדינה""דור
חברתזוחיתהעיןלמראיתאשה:דווקאטבעהיצחק""דורהמונח
יצחק""דורבשםמאמרפרסמהתשל"אשבחורף"אבישג",בשםקיבוץ
מתריסהחתימהשמאחורימסתברדביעבד'שדמות'.הקיבוציהעתבכתב

קשריהבזכות 2 ,הראבןשולמיתהירושלמיתהסופרתהסתתרהזו

אבישג;הראבןיכלההקיבוצית,התנועהעםהקרוביםהמשפחתיים

הגבריהאינטימי'הנפשבחשבוןהעירוני'מגוריהממקוםלהתערב,
ואשרהימים,ששתמלחמתלאחרהקיבוציםחבריבין'שנערךבעיקרו

צעירים.רביןלרחמיםשיחבקבציםגםנשמעוהדיו
העט.בשםאופייניהבלתיהשימושבגללרקלאמעניינתזוהתערבות
הראבןתחזורשבוארוך'במסעעלוםראשוןפרקמהווההיאלמעשה

האחרונהובנובלההרצאותיה,במאמריה,העקדהעםחזיתיתותתמודד
ידיהעלכונסשלאזה,מוקדםפרקאך ,) 1994 (הילדותאחרישלה

כפיבעקבותיו.שבאוהעקדהעםההתעמתויותמןמאודשונהמעולם,

שלהאתיבמותרהאמונהמןארוכהדרךעברההדאגןבעבר'שהראיתי
המקראיהפרקכילהכרהועדמומשה,טרםשנעצרההעקדהסיפור

העממית[."]בתודעהישראל"במחשבת'וכיהסיפורכלאתממצהאינו
תגיעהמוקרביצחקמיתוסשלזולקבלהאבל 3נשחט".אכןיצחק

גםוכנראהמלחמות,שתיעודאחריהשמונים,שנותבסוףרקהראבן

"מאגדותשפיגל'שלוםשלהחלוציתמסתועםמחודשתהיכרותאחרי
 ,) 1950 (העקדה"

4 

אתלטהרניסתהעודהיא"אבישג",במסווהלכך'קודםעשוריםכשני
בשיחהמוקרביצחקשלהעקשניתנוכחותואתלמחוקואוליהאווירה
אחרלכיווןהדיוןאתלהפנותהתאמצההיא . 1967שלאחרהקיבוצי
יצחק,עםזוספציפיתהזדהותשלהסוציו-פסיכולוגייםלשורשיהולרדת

הקודמיםבגיליונותכךכלשבלטהממומש,הקורבןדימויאתבהשתיקה

"למה<כדבריה>:לכאורהפשוטה""שאלהשאלההיא'שדמות'.של
הבין-דורייםליחסיםהמקראיהדגםאתקישרהתשובתהיצחק?"דווקא

בתסכוליםלדעתה,מעוגנת,חיתהליצחקהקיבוץבנימשיכתבקיבוץ.
יתרמוגניםבחממה,שגודלוהשני,הדורשלהמעוכבתובהתפתחות

המייסדיםהאבותהענקיים,האלוניםהםהלאהוריהם,ידיעלהמידהעל
חסרוטענה,היאהמקראי'יצחקכמווהמדינה.הקיבוץהציונות,של

כדיעדחדשות;בארותשיחפרוכדי"עדעצמיביטחוןדיהצל""ילדי
 sסלולה",לאבדרךהליכה

בזיכרוןכילמדי'מדהיםזהבהקשרהצל""ילדיבמטאפורההשימוש
שלמחזהומאזדווקא,השואהבחווייתקשורההיאהכלליהישראלי
ההסתגלותחבליועלהנוערעלייתילדיעל ) 1963 (תומרבן-ציון

ביטוישימשהקיבוציתשבחברהמסתבראךהצעירה.במדינהשלהם



אומרלמשל,כך,בקיבוץ.השני""הדורבנישלבעייתםלתיאורדומה
עיןבקיבוץלבינם""בינינובשיחהאלון]>[עליעליא.<הסופרעלי

כל'הבנאלית'הבעיהעללדבררוצהאניהקיבוץבעיות"מכלשמר:
אותנו?"מטרידהמצוקה."איזולנו?כואבבדיוקמההשני.הדור-כך

המייסדיםשל"."התזה"אבישג":שלהדיאגנוזהאתמזכירהתשובתו
תנובה""וילדי rי.פ.-שלינהדגשההצלצמחיואנו,חזקהכךכלחיתה

עוצמה".באותהשלנוהאמתאתלהעמידנוכלאםספקהרוחניים,
היאגם ?הפסיכולוגיתוהתוצאה

האופימקווי"אחדמוכרת:נשמעת

הואהשביהדורשלהבולטים
המאוחרתהרוחביתההתבגרות

 6מאוד",

אתמקרובכנראההכירההראבן

בקיבוץהשניהדורשלהרוחותהלוך
רגשאתלבטאבחרובוהדימויואת

אלאאבותיהם.כלפישלהםהנחיתות

"בוטני"בדימויהסתפקהלאשהיא
והלבישהמשמע><תרתיזהוארצי
ספרותי-נוסף,מטאפורירובדעליו

בשיחהזכרכלאיןזהלרובד .מקראי
שימושלוהיהאבל ,לעילשציטטנו

יריבשלהבכורהברומןלמדיבוטה
מאודייתכן ,) 1966 (הקרבבן-אהוון,

התסכולשלהמסוכנתשהמיתיזציה
בעזרת ,בוץבקיהבין-דורי

זוממומשת,עקדהשלהמטאפורה
גיבורשלאובדניותואתשכוננה

שלבסיפורוכברנרמזה<אשרהקרב
היא >] 1963 [הרוח""דרך ,עוזעמוס

אדומה.נורההראבןאצלשהדליקה

אקטיביים.כסוכניםולאפסיביים
הפסיביותתחושתאתגלחפיבןהואשלשניסיונהנראה ,בדיעבד

לאחורמבטשרקכוללת,פרספקטיבהחסרההצל""ילדישלהקורבנית
ל"פיצוץ"הביאמה ,למשלעצמה,אתשאלהלאהיא .לאפשרעשוי
בשיחרקלאהמוקרב,יצחקבדימויוהתכוףהבוטההשימוששלהגדול

בפרוזהואףהפוליטיתוהסאטירההתיאטרוןבימתעלגםאלאהקיבוצי
תופעהלזהותמרחקדילההיהלאהשבעים.שנותראשיתשלהצעירה

שהדיבורהעובדהלמדי:תמוהה
לחלוטיןנעדרקורבניותעל

האוסףלרחמים,שמיחדווקא
בניתגובותשלהראשוני

מלחמתאחרימידהקיבוצים
במבטהיום,אבל 8הימים!ששת

יכוליםכבראנחנו ,לאחור

החריף,למעברגרםמהלשאול:
כלמחוסרספורים,חודשיםתוך

שביחהמוקרבליצחקהתייחסות
מאמריםשללמבוללוחמים
'שדמות'?העתבכתבזהבנושא

יצחק""עקדת ,וייןואןרמרבנדס
שביןהמחברבקוגישההרכנראההיא

המובהקיםהתוצריםלבין 7המלחמה,מלפניאלה,מבשרותסנוניות

בשיחותהמעוכבתההתבגרותמןהתסכולתחושות ,מחדשלאחריה:
שהשתלטההמוקרביצחקעםהספציפיתההזדהות ,ומאידךצעירים,בין

'שדמות'.עלשניםבאותן
בלתיהיהזה"מקראי"שתרחישההנחהאתלקבלסירבהשהדאגןאלא

יכול"אברהםאומרת,היאיצחק','יגדלשאברהםהכרחכל"איןנמנע.

<עמ'קרה"לאהדבראבללכך.לבומכווןהואאםאברהם,עודלגדל
הבאלדורהמייסדיםהאבותששידרומודעהלאהמסרומדוע? ,) 42

"אבישג":אומרת ,כךבערךהלך
אלאןונפלא,·וישרואחראיוחרבותיוחזקיפההיה-נאיצחק,יצחק,

בדעתןיעלהאשרכלעשהמסגרות;ושרבנועולמותשהפכנוכמונו,תהיה

אלהשם,למעןאןל,ןיוצריםשאנחנוהזההיפההעולםכותליבין

אותנותעזובואלהמסגרתאתתשבוראלאנחנו.שעשינומהאתתעשה

שלי][ההדגשה .) 49 1<עמלעולם

מדבריה,המבצבצתהקרובוהעבראירופהיהדותכלפיהאשםתחושת

לגבימסיקהשהיאהמסקנותחשובותלענייננואךעצמה.בפנימדברת

הכליםיצחק""דורלבניחסרוחנקעדההגנהמןכתוצאהההווה:
"חסרשייאושםפלאאין .ומשברחירוםמצביעםלהתמודדות

העצמיתתפיסתםאתהחריף<לדבריה> 1967לאחרהפרופורציות"
כמושאים ,כלומר ,> sacrificeרקולא victim<בבחינתבנותכקור

החידה,אתלפתורשננסהלפני

שלויחידאחדשאזכורנגלה

בשיחמופיעאכןהעקדה

שלמרבהאלאלרחמים.
הדורבןשלבפיולאהאירוניה

אבשלבפיודווקאאלא ,השני
 ,נעןמקיבוץיוסקהללוחמים,

אומרם,בשםדבריםהמביא

<עמישכולהואםאשהשלמפיה
 ,ליאמרהריבליןחנה :) 184

"בעצםנהרג:שלהשהבןאחרי
 ?קובלתאנימהרוצה?אנימה

-אותו?חינכנולמהנמרוד?אתחינכנובמהסוףסוףבוכה?אנימה
לעלותבננואתחינכנואנחנוסוףסוףסנש.וחנהוהגנהשדהיצחק

בנינואתשחינכנוהוריםאנחנוהןאנחנו?הוריםאיזההעקדה.על
 \העקדה",עללעלות

מהדהדיםדורה.בנירוחאתלהפליאהולמתהאםשלהעצמיתההאשמה
הנגבכערכותמוסינזוןיגאלשלהידועבמחזהוהאבותשלדבריהםבה

מוסינזון>,שלמחזהוגיבור<כשםאברהם""דורכזכורהיהזה ,) 1948 (
שלהאשםתחושתאתסימלההעקדהזהדורעבוריצחק"."דורלא

מאשימהאצבעהמפניםבניםשלהקורבניותתחושתאתלא-האבות
אבותיהם.כלפי

ספקזאת,עם •יזהרס.הואהלאידוע,דופןיוצאהיהזהבדורגםאולם
-שחיתהככלחריפההעוק,דאברהםכנגדשלוההתרסהאםבעיני
זוכהחיתה-יצחק"אתלעקודההולךאבינואברהםאתשונא"אני

שפירא,אברהםשלהתערבותואילולאכךכלרביםובני-הדיםלהדים

גאלשפירא .כאחדלוחמיםשיחושל'שדמות'שלועורכםמייסדם
לוונתן ,) 1958 (צקלגימיעמודימאותמביןיזהרשלהקטרוגאת

ששתמלחמתלאחרשיצאההראשונה'שדמות'בחוברתחדשיםחיים
במידההמייצגגיבור ,עמיחישלהבוטההפנימיהמונולוגפרסום 9הימים.
שיחעםבבדבדכמעט ,יוצרושלהרוחניעולמואתביותרהרבה

היהזהשעתוקמקרי.היהלא 10העקדה,כיכבהלאשבולוחמים,

 2006-אוגוסטיולי
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,תלמידהעורךשלמכונןאקס ,ת~~.~~ו ת~ב~~התערבותדעתילעניות
הואיזהרתש"חדורבנישמכל ,ברגמן;הרגונוברמרטיןשלמובהק
דףעל-המונולוגהדפסתאופןכן,עליתרללבו.זזביותרהקרוב

תגובההזמיןממש-התהוותובראשיתתלמודדףמעיןרחבים,ששוליו
ופרשנות.

טיפוחיולבנישפיראשהציבהאתגרלבוא.איחרולאהתגובותואכן

גילוייועלהעקדתיהשיחפשטקוציםבשדהכשרפהלמטרה.קלע
 ,תש"לבסתיולשיאוהגיעהוא'שדמות'.שלהבאיםבגיליונותהשונים
"עקדתמגמתה:עלמעידהכותרתהאשרמשתתפים,רבתבשיחה
שהרחיקעלי>, .א(אלוןעלישלקולובלטזובשיחהזמננו".ובןיצחק
ראותו"מנקודתחיינואתלשקולכשדרשיזהרשללמחאהמעברלכת
הקיומיתהעובדהאתלקבלכלומרהמת",יצחקשל

משמעותכלאיןיצחקשלראותוש"מנקודתהקשה
 .) 19<עמ'במותו"

על"אברהם".אתלגנותחיתהלאהמודעתשכוונתווטעןהמשורר
"אמר ,גוריהסביר ,ים"לעת"הן : ,'שדמותבבשיחהגםחזראלהדברים

 ,לידומתאלא ,בנובמקוםמתולא-תחתך'מותייתןמי ,'בניהאב
 .) 31עמ'<שם,לפניו"או

אינהבין-דוריאדיפלילמאבקכסמלהעקדה ,כןאם ,גוריבעיני
גםשיחהבאותהאליוהצטרףישראל.למלחמותרלוונטיתפרדיגמה

שחם:נתן

25לפני  .עקדהעלדירבלאאיש ,ח 11לפלמהלכנוכאשר ,ומעלהשנה 20-

 ,העקדהמושגאתבפניהםהשלכנולאולכןהורינואתשאלנו]לא ... [] ... [

נפשנו.אתלהקריבמאיתנודרשוולא ,לחםילהמאיתנודרשולאהםכי

 .) 23 1עמ ,(שםבזהצורךראינואנחנו

איןזווהגנתיתמאוחרתשלעדותלצייןמיותר
שנותשלתייםוהספרבתוצריםממששלתימוכין

בחוויהמרכזיתפקידמילאבהחלטיצחקהארבעים.
יצחק,היהדוראותושלבדמיונואךתש"ח.דורשל

למשימה,שהתנדב ,אקטיביגורםעצמם,הםכלומר

ורקהוריו;שלציפיותיהםאחרפסיביממלאולא

להאשיםיצחקאותושלבדעתועלהנדירותלעתים
 .שלוהעצמיתבהקרבהאחרמישהו

ושתייצחקשלשוניםדימוייםשניכןאםלפנינו
אקטיביקורכןהואבאחתעמו:שונותהזדהויות

> sacrifice < פסיביקוונןהואובשנייה> victim <. היאהבעיה
שבאנגליתאלה,שוניםמובניםשנילבטאאחתמילהרקיששבעברית

דו-המשמעותשונות.מיליםשתיידיעלמסומניםאחרותובשפות
הפסיכו-,לגלישהלדעתישאחראית,היא"קורכן"המילהשלהסמנטית
שלהנזעקתלתגובתםשגרמהזוז 3ביניהם,הדקהוהאתיתפוליטית

לאברהמיםהצעירים 196 7גריבוהפכואותם , 1948שלהיצחקים
ותובעניים.אגרסיבייםשתלטנים,

 " ...רצחנוידינו"במואוהיצחקים""דור
נגדהמתקפההחריפהכיפוריוםמלחמתעם

לשיאיםהגיעההיאידועים.והדבריםאברהם,

לפיכךוספיחיה.לבנוןמלחמתאחריחדשים

משהשלהמאוחרתבתגובתוהענייןמןיש
התייחסדורובנימכליותראשרהסופר ,שמיר

המעברבגללהתקופה"."סמלכאללעקדה

ענייןיש ,הקיצונילימיןשלוהמפורסםהפוליטי
כשני .-1992בביצחקשלוהמחודשבטיפולרב

דורצאצאיאתדירהיהגשהדאגןלאחרעשורים

נרטיבעםשמיריצאיצחק","דורכבניהפלמ"ח
הכינויאתלדורו-הואוניכסחזרהואנגדי.

אותוהטהאופייניובמהלך ,הדאגןשטבעה
הפלמ"ח").אנו ,("אנורבים"ראשון"גוףדורמבןכמצופהרבים,בלשון

שלהפסיביותניתרגמהבמהרה
אצלשלוםלמדיניותיצחק
נמשךשבימיןבעוד ,השמאל
לדימוייאישוראחרהחיפוש

במבואשמירכתבהיצחקים'",'דורהעצמאותמלחמתלדורקורא"אני
ז 4העקדה'"·'דורכמובןהיה"זההרעים:ילקוטשלהיובללמהדורתשלו
שנמנוהבסיסייםהיצחקייםהיסודותאותםעלבדיוקחוזרהואוכאן
 :)!!(השישים-שבעיםשנותדורהשני","הדורבניכסממנילכןקודם

שהמכלולבכללחשאינוששמיראלאמרדנות.אי ,דיןקבלתפסיביות,
כאן"ישאמנםאפולוגטיקה:אורציונליזציהדורשהזההפסיכולוגי

תכונותאךאינטלקטואלית",ערותחוסראפילואוליפסיביות,שליסוד
היסטוריחוששלאחריות,רגששל"יסודידי,על,לטענתואוזנואלה

-אבל ...המקראייצחק ,כמובןזה?יסודשלהמודלהואומי ...עמוק"

יצחקשלהעצמיתההקרבה
תוךוהפיוט,המדרשברוח

האקטיבי·הממדעלהתעקשות
ולוגימרטיר

בנישלהקורבניותבתחושתזוהסלמהכילינראה
בדיון.להתערבהדאגןאתשהביאההיאהצעירהדור
נכשל.הסחףאתלעצורשניסיונהאלא

לדכאהצליחהלאשלההפסיכולוגיתהרציונליזציה
יצחק.עםההזדהותשלהפוליטייםהממדיםאת

למדיניותיצחקשלהפסיביותניתרגמהבמהרה

לפמיניזציהגםדברשל<ובסופוהשמאלאצלשלום
נמשךשבימיןבעודבעבר>,שהראיתיכפילפציפיזם,הקריאהשל

המדרשברוחיצחקשלהעצמיתההקרבהלדימוייאישוראחרהחיפוש
אומרים<וישהאקטיבי-מרטירולוגיהממדעלהתעקשותתוךוהפיוט,

הלאומית.בגאולהומבחירהמרצוןכמשתתףשלוקריסטולוגי>

דורכמויצחק","דורביניהם,ההבדליםכלשעם ,כןאםלומראפשר
הקרבתאתייחסהמאה,בראשיתהחלוצים

נראהזהבמובןלאברהם.ולאליצחקורבן pה
קדום,תרבותיתהליךהמשיךהציונישהשיח

אתהןלאטוהעבירלכןקודםשנהשאלפיים
מאברהםעבורההזכותאתוהןההקרבהחובת

 ,נותראך .הכתר-מקראיליצחקהמקראי
לפחותאו ,המאוחרהדורמכריע:הבדל ,כמובן

באגרסיביותלפעמים ,מרד ,ממנוניכרחלק
פלג>, ,בן-אהוון .ישליהשגהרומן<ראו

ברובהמובלעהבין-דוריהפעולהבשיתוף
סיפורשלהיהודייםהמסורתייםהשכתובים

מאשימהאצבעהפנהקרובותולעתיםהעקדה,
האגרסיבי.האבאברהם,לעבר

ביצחקאוחזיםשניים

תש"ח?דורבארץ","דורבניה"אברהמים",הגיבוכיצדאבל
כאבות;בתפקידםשספגוהקטלניותהביקורותאתכמובןאהבולאהם

הדימוירלוונטיותשלוכלמכלנחרצתמהכחשהנעוותגובותיהם

עצמם.שלהםהבןתוארעללוותרלסירובועדהמקראי
הםאלההןה'אברהמים'?הם"מיגורי:חייםבזעזועזעקיצחק!""דור

 ." 1948שלה'יצחקים'
ז 2

דימויאת ,לכןקודםשניםכעשוררקשהנציח,מיכידוע,היה,גורי

-שלוהידועההשורההיהודית.ההיסטוריה"ירושת"כהעקודיצחק
כיואףמחלוקת.מעוררתועדייןעוררה-בלבם"ומאכלתנולדים"הם
חזרזה,מזעזעדימוימאחוריהחבוימודעהלאהדחףאחרילהרהרניתן
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לעקוףבוחרשמירגםהעקוד!יצחקדווקאלא-"אבישג"אצלכמו
המודל:שלצפוילאייחודעלשלוהדורי"יצחק"אתובונההעקדהאת

 15 .)!!(האחתלאשתו ...והיחידהלארצוהמוחלטתנאמנותו

הניתוחכשלעצמו.המקראיבנרטיבמסתפקאינושמירזאת,עם
שלהמנדטוריתאביבבתללילדותואותומחזירשלוהרטרוספקטיבי

מדהים.בתר-מקראיטקסטואליזיכרוןדולההואוממנההשלושים,שנות

מ"צבר"לציפיותינוובניגוד ,שקיבלהמובהקהחילוניהחינוךלמרות
 ,שלועדותופיעלגבת,מעריצחקעםשלוההזדהות 16 ,דורובןטיפוסי

מעלההואבמפתיע,הדתית.היהודיתבמסורתגםאלאבמקרארקלא
שניהםעשרה:השבעהמאהסוףשלמאיטליהעברייםספריםשניבאוב

בידיוהשני ,קנטרינייצחקרביבידינכתבהאחדיצחק,פחדמכונים

למפרונטי.יצחקרבי ,תלמידו

ספריםבשניעייןבאמתשמיראםמושגליאין
לאחרויותרמאהשחציהוא,שחשובמהאלה.

שלפרטיובפרטילהיזכררקלאבחרהואמעשה,
אתלקרואאףאלא ,)!(ח'בכיתהבתנ"ךהשיעור

למה?כךוכלשמם.עלשלוהמבואמסת
מפאדובהקנטרינייצחקהרבשליצחקפחד-האחד

הפורגוםזוועותאתבלהט-רגשמתאר ) 1644-1723 (

פחדובחזקתכולווהוא ,) 1684 (פאדובהביהודי
-השני .עליוהמונפתהסכיןלהטמפנייצחקשל
למפרונטישמואלבןחזקיהיצחקשליצחקפחד

בחזקתכולווהואא"ב,סדרלפיההלכהאוצרספרהוא ) 1756-1679 (
<עמ'יצחקכאלוהייצחקפחדלאמור: ,במצוותיווהדבקותהשםיראת

19 (. 

לפחדשמירשלה"שואתית"הפרשנותאתקשותלבקרכמובןניתן
מבצעהאויב,לביןבמקראהאב/האלוהיביןהזיהויאת ,הראשוןיצחק

מודעאינושמיראולם .)!(העשריםאועשרההשבעבמאההפוגרום
זכות,שלביטויהאחדהזה,לביטוילופירושים"שניבעיניו •לכך

"מבין"הואהיהודית,המסורתבמיטב >.םש<חובה"שלביטויוהאחר
קבלתבזכותנפשועללבקשעמורשאיהגוי><מןופחדצרהבעתכי

עליוחובהרגיעהבעתואילו ,המקראייצחקשל(ה"פסיבית")הדין

שאחריו>היצחקיםכל<ושליצחקאותושלחייוהצלתעבורלשלם
 11השם.ויראתמצוותמכוח-"אקטיבי"באופן

אתגםשמירראהלחובהזכותביןהדיאלקטיבמתחמזאת,יתרה
שלזהמאוחרשבשלבנראההיצחקים"."דורשל )!(הגנטי"ה"צופן

שעליוהילידיהאופקיםמצמצוםבולחזורשמירניסה ,שלוהקריירה
 ,העקודיצחקשלהפסיביותעםרקלאהזדהותולהפגיןגאוותוחיתה

 ,המאוחרבמדרשמרצוןעצמוהמקריביצחקשלהאקטיביותעםאו
הפרשניתבמסורתהטבועותיצחק,שלחאימגודמויותמכלולעםאלא

היהודית.

למטוטלתטובהמנוחנקודתלהיותהיתחיכולהזומאוחרתסינתזה
ארוכה,קריירהרקעעלאותהלשפוטשישאלא •שלנוהדיאלקטית
ההקרבהסצנתשלבהמחזתהשונותמסכותלחבוששמירניסהשבמהלכה

ידועיםמחקריםשללשורהוזכוומוכרותידועותאלהמסכותוהעקדה.
מגווןשלמרותרקנצייןמלפרטם.היריעהכאןשתקצרפחות,לא

מיבשמירהרואההתפיסהבציבוררווחת ,ופרשנויותיהןהמסכות

עודוזאת ,דורושלל"יצחקים"גמורה,הזדהותמתוךפה,ששימש
 18לסוחר.עוברמטבענעשהזהשכינוילפני

גישהשלהכוללתתקפותהעללערערמבקשתאנישלהלןבדברים
בסיפורהסופרשלבשהמפתיעההמסכהחשיפתידיעל ,זומקובלת
לבלתשומתעתהעדזכהשלאכמעטליהידועככלאשרשכוח,

 19החוקרים.

20באורראהלסיפור""פתיחההקצרצרהסיפור בשעהכלומר-1953,
האנדרטאותשתישלכמחברןמוכרתרבותסמלהיהכברששמיר

הצלחתילאעתהעד •יזיזוכמוכשזזתהלךהוא , 1948גיבוריל
בוכשנתקלתיאבלהחמישים,בשנותהסיפורהתקבלאיךלגלות

לאמוכר:היהלאבודברשוםעיני.למראההאמנתילאלאחרונה,
הפרספקטיבהלא-מכלויותר ,המספרהקולולאהטוןלא ,הסגנון

שלהמבטנקודתעלכאןויתרושתייםהשלושיםבןהסופרהדורית.
מסכתאתונטשהמוקדמות,יצירותיואתשאפיינה ,שלוהגילקבוצת
הואזהסיפוראז.עדאותוששימשהמבחוץוהצופההכל-יודעהמספר

עםלהתמודדהמתקשה ,בעצמוידועסופר ,שכולאבשלגנולומר
אשםתחושתחשהואבמלחמה.הבכורבנונפילת
במודעהמתריסהבהזדקקותוהמתבטאתעמוקה,

דווקא:נוצריתלמטאפורה
נתקפתי ] ... [ ] ... [חודשיםלכמהאחתבבית,בהופיעו

אלאודוגמהאחלהיודעשאיניבהרגשהפעםלא

כביכול,נשא!הואחטאיאתבנצרות. ,כן .בנצרות

מכסתאתלמלאחטאי,אתלכופ-נצלבלמעני

 .)-304 1(עממלתיתהעצמישמטתיאשוהקוובן

שלי][ההדגשה

ב"מודלהנוצריתהאלוזיהמתחלפתמאודמהר
לעורראואותילענייןעודעלולשמשהוסבור"איננישלה:המקראי"

עללעולםרךיצורהבאתיהעקרה:למעגלחוץ-כלשהיתחושהבי
[ההדגשה .) 305<עמ'שליח"בידיאםביןבידיאםבין ,לרוצחומנת
שלי]

שלגורםכלכלפיהמכוונתלעוינותמיתוגםואבלורבזמןעוברלא
מפלגה,כלהסתדרות,כלשלאויבה"אניהקרבה:התובעחברתיארגון

והמסקנה?התאגדות".כלמדינה,כל
]לא ... [בניהםלפניימותושאבותמכךיותרחשובאינובעולםדרבשום

העולםאתהדוחהוכלהאבות,אלאהמחראתלהגשיםצריכיםהבנים

 .(שם)רוצחיםשלסוכנםאורוצח,הריהו-העתידלימותשכולו-טוב

שלי][ההדגשה

ולעוררלהדהיםכדיאלהבמובאותדיאךולצטט,להמשיךעודניתן
 •לשמירביחסוהפוליטיהספרותיהקונצנזוסלאורבמיוחדמחשבה,
 ,'-73ו ' 67שלהיצחקיםאתרקלאהקדיםזהשסיפורנראהבדיעבד

אבישג;חראבןשלהאפולוגיהניסתהותסכוליהםמחאותיהםשאת

אשרשלס.יזהר,גיבורוהרוחני,אביהםאתגםאלאולפוגג,להסביר
לעקודההולךאבינולאברהם"שנאתו"עליצהיראחדותשניםכעבור

יצחק.את

אי-שלרושםמשאירהנרטיבשלוהמליציהמסוגנןהטון ,שנימצד
המסכהמישלמי?שלחיקויאבלפרודיה.אפילו ,חיקויאותנטיות,

כאןלתתניסההצעירשהסופרייתכןהאםלעטות?המחברכאןשניסה
כתביושאת ,שמירליונה ,עצמושלוהשכולאביושללייאושוביטוי

יתר- ?העץמןרחוקיםלאבספריותרמאוחרעשוריםכמהיפרסם
שהנציח ,אביושלמילותיואתאזכברלנחשהיהיכולהאם ,על-כן

בשנהאליהולבנובסתרשכתבב"מכתב"המיוסריםרגשותיואת
 21 ? 1948לינואר-22בנפילתואחריהראשונה

מקריביםאבותבולעולםאותךהבאנוידינו.במואותךרצחנוכאילו

כןעללכולנו.לנונשקפהסכנה .עצמםשלהחייםלמעןבניהםאת

 ] ... [ .עלינולהגןוהחזק,הצעירבננואתאות,ךשלחנו
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שלי][ההדגשה .) 284 1(עמבניאותהרצחנוידינובמו

אביושלשמכתבוהצהרתולמרותאוליהנכון:הואההיפךאוליאו

בזמןשמירעליוידעלמעשה ,)'מע 250<שם,מותואחרירקנתגלה
עם"התכתב"שהואייתכןהאם ?אמתבזמןכמעטלפחותאואמת

כשהכתיר ,-1951בכבראלאלסיפור""פתיחהבסיפוררקלאזהמכתב
לאזושכותרתייתכןהאםידיו"?"במובכותרתאליק""פרקיאת

עמדהעםהסופרשנאבקסמוינפשימאבקשלהגלויקצהואלאחיתה
שמירניסההאמנםהלאומית?ההגמוניתהנורמהמןשונה"אברהמית"

ולהפוךוהמתייסרהשכולאביושלהקטלניידינו"ה"במואתלגאול

האםהיצחקים"?"דורשלחייםוהמצווההעמלניידיו"ל"במואותו
כביכולהפסיביותהיפוךידיעלאביושלהאשםתחושתעללהקלניסה
מדעת?עצמםאתהמקריביםשלהאקטיביתלגבורתםהקורבןשל

אביובפניהתנצלותבבחינתלסיפור""פתיחההיההאם-ולחילופיך

ולתתלשובוניסיוןידיוכבמושהציעהמתקנתה"ציונית"הגאולהעל
שתבעההכבדלמחירהשכול'שלהאותנטייםוהכאבלאבלפהפתחון

 • ?הלאומיתהגאולהותובעת

ומרכזיםכנסיםבמספרהחולפתבשנהשנתנובהרצאותזהמאמרשלרגעינו

שיתוףועלהירדמהעלולעמי.rוילמארזכיחוזרתיבאמריקה.היהדותללימודי
בכתובים,מספרחלקמהווההמאמרפורה.פעולה

. From Jesus to Oedipus: Rewriting 'Isaac' in Tel-Aviv 
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