
שער'נעילת'נעת
יצחקימשח

הרומןבעקבותקריאההרהורי

פלגדוריתשלהמקוםפני

הספסלעלמוליאותו.שראיתיעדאלוהיםעלחשבתיא ,,.
 ,) 9<עמיבאוטובוס"

אשתמררתללאהביתה,דברךאביב,בתלחמשבקולילהבנסיעתכך'
מכניסהאלוהים,אתהמקוםפניהרומןגיבורתדינהפוגשתועשן'
סףעלזהבמסעהזה.העולםבשביליאותוומדריכהביתהאלאותו

ההולךעולמה,אתאלוהיםשלהאנושיתנוכחותומאירההתהום

 .אחרבאורומתאיין'
במשהוחשתיהזה,והמוזרהיפההרומןשלהראשוניםבעמודיםכבר

הקורהלעובישאכנסלפניאךעונג","חווייתלוקראבאות'שרולאן
הייתיהטקסט,בקריאתהזוהחוויהשלמרכיביהעללעמודואנסה
הקורא,שלהמיידיסיפוקואתלדחותבאותי,שללשיטתורוצה,

יששכןהספר'שלקריאתונסיבותעלמיליםכמהולומרולהקדים
הדברים.ביןקשר

מיניעללביניבינימהרהראניהכיפורים,יוםשלבערבושנה,מדי
אללשוטטמגבולותיה,לצאתשתוכלכדילנפשהנפתחיםשערים
ביתבפנימרוןכבתולעמודמהותהאתלהשיגתוכלממנוהמקום
למסעעדובאמתבשלוםלשכון-תחזוראם-תחזורומשםדינה,

הבא.הנדודים

בשתיקהמתעטףאנילמסע,ומזומנהמוכנההנפשכיחשכשגופי
מתחילספר:דפימתוךוהמראהצלילהשיטוט,מסלולילהומזמן

שערילילפנפונהעננו.""'חננומלכנו''אבינובממשיךנדריי'ניבל
מתעכבביאליק,שלבלשון'וכיסויליגילויצוללמשםקפקא,שלהחוקי
מתוךהדרך''עלהמאמרתמידובתוכםברברמכתביבאחדושובשוב

שיניתיהשנהעגנון.שלהמעשיםספרמתוךבסיפורומקנח'המעורר'
המקוםפניאתלקרואפניתיהכיפוריםיוםובשחריתממנהגי'מעט

אנסהבמינה,המיוחדתההוא,היוםשלהקריאהמתוךפלג.לדורית

מדויקחידתי'תמהילבושישספרזהוהעונג','חווייתאתלפענח
עצבויופי'עליבותועדינות,בוטותמרפא,וחיפושכאבשלואמין
במקוםומרגוענחמההמוצאיםישע,וחוסרבדידותוהומור'גדול

משלבבכלומדויקתעשירההלשוןביל.ד-פגועאינואולי'שעדיין'
שכלעצםשמות<שניפניוואתהמקוםאתלתארפלגדוריתבוחרתבו

המעורפל,ואתהבהיראתאחת>:מפרשנותליותרניתןמביניהםאחד

 .האנושיואתהדמוניאתהמואר'ואתהחשוךאת
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אחדובו-בזמןגדולה,כפירהשלרומןהואפלגלדוריתהמקוםפני

העברית.בשפהשנכתבוביותרהרליגיוזייםמהרומנים
אנושיתכדמות-כאנטי-גיבורהרומןבעלילתאלוהיםשלנוכחותו

סדראיזהידיעלעודנשלטשאינועולםלנוכחאוניםחסרתבודדת,
רשע,סבל'כאוטית,מקריותאלאאלוהיתהשגחהבושאיןגדול'

עלחריפותשאלותמעלה-ובדידותזרותחוסר-אונים,שרלטנות,
והתקווה.האמונהממנושניטלובעולםהקיוםותכליתמשמעות

אלוהיםשלועיצובוה'כל-יכול',תכונותריקוןדווקאפרדוקסלי'באופן
שהונחובעתמשונותנראושלוהחיוורותהרגליים("כפותאנושכבן

תלאותאתהחווה ) 192עמיהשדרה",שלהחוליתהאדמהעלזואחרזו
חשוף, ,) 12<עמיכולם""כמואלוהים,שלהיותוזה:בעולמנוהקיום
דינה,שלהמכרעתפעולתהביסודהעומדיםהםלגעגוע,ומועדבודד

מקוםולעולמה,לביתהאותולהכניסלההגורמיםהםהרומן.גיבורת

הביתה"חוזרשהואמרגישבאמת"לאאלוהים,כוללאחד'אףשבו
קרבהאליולהתקרבהאהוב,ילדהלגידולשותףלהלהיות ,) 12<עמי

לראותמאפשרתאךהכבוד''יראתאתאמנםהמבטלתאינטימית,

ובכךעצמו'אתלאדםמשקףאלוהיםהיינו'העצמי:אתבאספקלריה
לגורלוהאדםשלאחריותובדברהכרתוואלעצמיותואלאותומוליך

אליוםשלבסופולהגיעמאפשראלוהיםעםהזההמסע .ולזולתו
החיים.שלבכדאיותםולהכרהכן'פיעל'אףלאיזהקיומית,אותנטיות

-הכותבתבתודעתהיוחלקןרבות.יצירותעםמשוחחהמקוםפני
באיזונכחומניח,אניחלקן'התודות.בדףנמצאיםומחבריהןאלה

 .שליהפרטיתהפרשנותתוצרודאיהןואחרותיודעת:שאינהידיעה
אחרהמתחקיםבנתיביםהרומןדפימתוךלשוטטיצאהשלינפשי

אתלבחוןמרתק .בוהאמונהתולדותאורךלכלאלוהיםשלדמותו
בתני,ךילדמותובהשוואההזהבספרהאלוהיםדמותשלעיצובהאופן
לישגרםמהאךחז"ל.ומדרשימאגדותבחלקעיצובולדרכיגםכמו

עמוקה,אקזיסטנציאליתותובנהעונגלאיזהכךואחרלקנאה,כמעט

עללהתגברפלג,דוריתשלגיבורתהדינה,מצליחהשבוהאופןהוא
היישובמןהאישובהםקפקא,שלגיבוריובפנישעמדוהמכשוליםכל

מבעדלהיכנסמותויוםעדהצליחלאאשרהחוק',שער'לפניבסיפור

שהגיע,ברגעאךמתברר'לו'ורקאךמיועדשהיהשער-החוקלשער
נסגרהאימה>,מטילהטטאריהזקיףשל<מפיוהזאתלידיעהלבסוף,

 •לעדיובפגהשער
אלהחוק,שעראללהיכנסתצליחשלאמבינהפלגדוריתשלדינה

ראשיתלושאיןהמקוםאתלחוותהבריאה,פשראתלהביןכדיהפרדס,
הסבלפשרעללעמודוהמעשים,הקיוםתכליתאתלהביןואחרית,
לטריטוריהמחוץאלאלוהיםאתמושכתהיאולכןהקיומי:והכאב
זקיפיםעםתיאבקשדינהבמקוםשלה.בטריטוריהאותוומשכנתשלו'

אתלאלוהיםנותנתהיאחבלה,ומלאכישרתמלאכיושארטטאריים
ותלוי-על-בלימההארעיהזה,לביתלקרואבאמתאפשרוהאם-ביתה

זבלכפועללשיטוטיו:כנמל-בית-בית?בעולמה,הדבריםשארככל

באבא-בובה,מעיןקדוש",כ"אישאוכמובטל'אביב,תלבעיריית

שבראהעולםהתגלגללאן'מקרוב,להכירלומדהואוכךהקודש.בעיר
להכיר-עולמולשערמחוץהנמצאהכאוסחוקיאתולהביןברא>,<אם
האדם.אתגירשאליוהמקוםאת

רבים:ממקורותלנומוכרוכאומןבן-אנושבדמותאלוהיםשלעיצובו
גן:ולנטועאדםלברואכידוע,אותו'הביאההריאלוהיםשלבדידותו
בח"מרכיוצרמתואראלוהים )'ב<בראשיתהבריאהמסיפוריובאחד

באוהלומתארחאנשים>שלושה<בדמותאלוהיםאחר'בפרקוכנוטע.
בלותהלעתכילבשורתוצוחקתשרהכאשרממשונעלבאברהם,של



הואכךאחרמיד .>ח"י<בראשיתילדלהייוולד
אתגדשהשרשעתםסדוםאנשיאתלחסלרוצה

מצליחואף ,עמונושא-ונותןואברהםהסאה,

קוצרמפאת .קנאותוולמתןזעפואתלהשקיט
המדרשמספרותדוגמאותשתירקאביאהיריעה

כילהוכיחהמדרשמנסהבראשונה,והאגדה.

תפיליןמניחואףהכנסתבביתמצויאלוהים
מצויההשנייה .)א"עו'ברכות ,בבלי<תלמוד

רביעכנאי.שלתנורובענייןהידועהבמחלוקת
אלוהיםעשהמהאותוושאלבאליהופגשנתן
לחכמים,אליעזרר'ביןוהעימותהמחלוקתבזמן

~צחףני ,בני~צחףני ,ואמר"חייךמשיבואליהו

מרגעהיינו: .)ב"ענסדףמציעא,<בבאבני.""

ההכרעות,כלאדם,בנילידיתורהשניתנה
בידיולאאדםכביבידי-והתוצאותהמעשים
שמים.

פלגדוריתמשקפותאחרות,רבותועוד ,הללוהדוגמאות
רצויות><וכנראההאפשריותהשיחדרכיאת

לאלוהיםאדםביןשיחוהתלמוד:המשנהמחכמיחלקשלעולמםפיעל
 ,פרדוקסליבאופן ,שמאפשרמה •כמונוחולשותובעלאנושיקרוב,
ניתןאך-אישיתשלאודאי-השגחהבושאיןכאוטיבעולםלשרוד
בסופו ,שיובילומתןמשאלנהל ,עמולהתווכחאלוהים,עםבולדבר
שאולימההאלוהי.ההדבהםשיהיהולמעשיםלהכרעות ,דברשל

 .לזולתואדםשלהאחריותואת ,האנושיאתיצמיח

המועדיםחיצונייםחוקיםבאוסףפנימיתמוסריתמערכתשל
להתאבנות.

היכןעדבשאלההיתרבין ,התלמודבספרותהדלמצואניתןזהלעניין
מאשקלוןהבוכריבאמצעותהקוראאתשמוליכההאגדההורים.כיבוד

יותרגדולהפנימימוסריקודמתוךעשייהכילמסקנהנתינהבןדמא-
כינאחניר'שלבפסיקתומסתיימת ,בציווישמקורהעשייהמאשר

לאדף ,קידושין ,<בבליועושה"מצווהשאינוממיועושהמצווה"גדול
לאהיוכימלמדתלה,נדרשחנינאשר'הנחרצותדווקאאך ,)א"ע
פנימית.מוסריתמערכתשמקורהעשייהיותרשגדולהשסברומעט
ועושה.שמצווהממיועושהמצווהשאינומיגדול ,היינו

לעתיםשחשתיהנוחותחוסרעםיחד

האלוהי-לנמעןהמופניתהבוטהמהלשון
האנושיתבדמותואלוהיםהרי ,הארצי

אשהעםהחיזוגכבן ,זבלכפועל-ועיצובו
כמאזין ,נירילבנהחורגכאבודם,בשר

ובהדהודבתשובה,מחזירשללהרצאה

לאביהגדול''אבביןזהויותשלוהקבלה
התחפושותגדולה.אהבהביעורר-דינהשל

ליאיפשרואלוהיםשלהאנושיותוהמסכות

והלא-המוגןהזה,המרחבאללהיכנסכקורא
עםמשלידיאלוגיםולנהלבו-זמנית,מוגן

לפעמיםהנכנסוזה ,וחז"להמקראשבספרותזה ,שברומןזהאלוהים.
לפעמיםהואאצליפלג,דוריתשלמאלוהיםבשונהאך ,שלילביתי

נשים.שלבדמויותמחופשמגיע

הבחינה,פרטית','השגחההמושגאתלמבחןמעמידהמקוםפניהרומן
ברחובותהקוראיםהובלתידיעלספרותיבאופןמעוצבים ,והערעור

קבצנים,ביניהם-יוםקשיאנשיםהמאוכלסיםובבתיהאביבתל
בעלינשים,בבשרלסוחרמשועבדותזונות

שללבורנטיותעלובה,שכונתיתמכולת

יחדהקוראעוברהזההמסעאתקופת-חולים.

עללוותרהמחליטה ,הרומןגיבורתדינה,עם
ממנהתובעשהואמשוםופרנסהעבודהמקום

אימהותועלאנושייםוזמןמרחבעללוותר
גיבוראלוהים,ועםהיי-טק:חברתלטובת
,המפוטרהספרשלהאנטי-גיבור><אוהמשנה

אביבתלבעיריתזבלכפועלמעבודתוהואאף

"לקרוא"גםשחדללאחר ,מובטלונותר
מאלוהיםתובעתדינהירושלים.לבניעתידות
שארכלכמומבקשת,היאלעתים .ברואיושלהעלובלקיוםתשובה
לשינוי:שיתערב-עולמנוואת-הרומןדפיאתהמאכלסיםהאנשים
אותםיקומםאומחורבנם,אנשיםקסם,אונסבעזרת ,שיציל

פרטיתהשגחהשלזולתביעהנענהשאינורקלאאלוהיםמהריסותיהם.
אין-בזעםלעתים-בכעסעליהמגיבהואלהתערב,שלאומתעקש

עמ'לכביסה?",העולםאתאמסורשאני-אמררצית,<"מהאונים
31 (, 

בתוךדינהשלאלוהיםנעברירה,מחוסרספקבחירה,מתוךספק
שיצאהזה,העולםכי-הסופיתהתובנהעדברואיועםיחדהכאוס

ואנחנוהגיבורה, ,כךכדיתוך .בלעדיולהתנהלימשיך ,משליטתו

גיסים,מחוללתמשגיחה,כישותבאי-קיומולהכרהמובליםאיתה,
ועודשהיאכפי ,האנושיהאיוולתבמצעדומתערבתפגמיםמתקנת
האישיתהאחריותאתשיסירבאורח-שיהיהרוציםהיואחריםרבים

כינונהאתיחליףאחרות,במיליםבמקומם.אותהויעמוסכתפיהםמעל

מחוסרספקבחירה,מתוךספק

בתרךדינהשלאלוהיםנעברירה,

התובנהעדברואיועםיחדהכאוס

שיצאהזה,העולםכי •הסופית

בלעדיולהתנהלימשיך ,משליטתו

בןעקיבא,ר'נכנסושאליומהפרדסאלוהיםאתמוציאהפלגדורית

 ,>ב"עיד'דףחגיגה,מסכת ,<בבליאבריהבןואלישעזומאבן ,עזאי
התל--הגיהינום ,מפניובחלק-העולםרחובותאלאותוומורידה

הנעשקים.הנאנקים,הבודדים,ברואיואתמקרובשיכירכדי ,אביבי

מקסמיהמציעיםבשרלטניםלהתבונןרחמיםללאאותומוליכההיא
המרכזיתהדמותדינה,כילפעמיםדומה .תורתוובשםבשמושווא

שקיצץה"אr:דר"הואאבריה,בןאלישעשלמודרניגלגולהיא ,ברומן
הגלומההאוטופיהביןהפעראתלסבולהיהיכולשלאמשוםבנטיעות
במציאות.שלההמעוותהמימושלבין ,באלבאמונהבתורה,

מכינוייכאחדגםוכמובןהרגיל,זהמובניו:שני<על'המקום'מושג
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מרחיב ,שממשיךבאופןברומןומטופלמעוצבהאלוהים>

בנושאשעסקההעבריתהספרותמסורתאתומעמיק

עללטיפולזכתהמשמעות,נושאכמקוםאביב,תלזה.
לחלקהמשותףהעברית.בספרותרביםיוצריםידי

שלעיצובוהואפלג,דוריתשלזהובהםמהסיפורים,

וניכרתחתיות,כשאולאוכגיהינוםהתל-אביביהמרחב
ומשיכה,דחייהשלמעורביםרגשותבושישהזהביחסבו

כמקוםאלהבסיפוריםמעוצבתאביבתלושנאה.אהבה
עצמם<שהםלאנשיםולאלמקוםלאלגאולה,סיכויללא
זהבהקשרמכולםהבולטהסיכוי>.אתלונותניםאינם
קייםאםדברי.ו'סוףדברים'ביזכרוןשבתאייעקבהוא
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