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• 

ניפרק-ישראלמרינתשלהמלחמהספרות

• 

• ... 

לחזוןמעבר-אושחם.נתז , 

הוללמוסינזןובנוסחשפתרונותהיהברורמלנתחלה
חלוף.בניהםהישראליתשבספרותהנפשיתלריקנות
זהדברקלסייםשאינםלומרכמדבגאיננההכוונה

מהותם,שמעצםאלאדירךשוםבכללטעוןאינו
ריקנות,באותהבלתי-פוסקתדישהעלמבוססיםבהיותם

ביותרהטובבמקרהאוהטפלעלבנאליתהתרפקות
הםחפצםלמחוזעיםימגשאינםנואשיםגשושים
אחריםלפתרונותבמהירותמקומםאתלפנותמוכרחים

מתוךאפיניים.היכרוסימנייותרברורצבירןבעלי .
למחבריםהאפינייםרהסנטימנטאליותהגמגוםכה,והמב
יודעיםשאינםאודברשוםרוציםשאינםדוומיהםאלה
צעירמחברלמדיבטוחיםבצעדיםמגיחרוצים,שהםמה

סגנונוהלבטים,אותםמכלכביכולנשתחררשכבראחר
אומרהואלומרברצונוישאשראתובטוח,מהוקצע

שלשלמהסיעהאתויחדאוואחריוהסוסללא
אבלמשלו'יםפחותיחםשכשרובותצעיריםמחברים
התנו-מלבדליצירתםאפיניקומשותפת.כמעטמגמתם

,,אינטלק-בשםלכנרתשאפשרמההואכאן,שנמנונדת
שכלתניתעבדוהשלהבולטתההשתתפות :טאוליזם''
בדרכיהבלתי-פוסקוהשמושהספרותיתהכתיבהבתהליך
ופילוסו-פסיכולוגייםומונחיםכביכולמדעייםמחשבה

פיים.

בקשרעומדתהזאתהחדשהשהאדירהמידמסתבר

וכשאנו .הנזכרהאינטלקסאוליזםעםמאדופנימיהרוק
שלצעדיהםעיןלמראיתיותרבטוחיםמדועשואלים,
למלאשנכחואתםהביאוחדשנכסאיזההאלה,הסופרם
מרמחויבת-חזוןבתקופההבלי-חזוןחללאתכביכול
המאפ-החדשהה,,פסיכולוגיסטית''לגישההתשובהלינה
ממנהלהתעלםאלאהריקנותאתלמלאלא·להם,שרת
והמזעזעיםהחיתייםםייללכההיסודותהטעמתתוך

הורגשתוהללמוסינזוןאצלאםהאדם.שכנפשכביכול
וחב-שחםנתןהריהבלי-חזוןתדועתבמזת-מהעדו
לחזרן.מעברבכללנמצאיםסופרים''מ,,קשתריר

 .בלתיבאפןמלרוחהזאתהשכלתניתשהגישהמתברר
לרגשותמיוחדתהיטפלות :שניהיכרבסמןפוסק

ספרותילנושאהפיכתםכדיעדומזוכיסטייםסדיסטיים
יתר-כבלתי-רציני.לגביונראההשארשכלראשון,
ובליבמהירותועוברתהולנתהכובדנקודת :על-כן
שעולהעדהאלה,הרגשותאלהאינטלקטוא~יזםמןקשי

להגיעאמצעיאלאהראשוןהיהלאשמלכתחילההחשש
היאהמדעיתההשפעהעצםשלאברורמכאןאליהם.

המיוחדתפקידהאלאלחיוב,וביןלשלילהביןהקובעת,
הסופר.לגבי

אליהןלהגיעשאיןלמסקנותכברשייוזהכלאבל
בחינהלבחוןישכלקדםעצמו.החומראתלנתחבלי

אתהחדשההשטהפתרהמזהבאיזוטהורה,ספרותית

החייםרוחאתבאמתהפיחהאםהישנה,הפרובלימח
להתבססהשכילהאםהנרפה.המתחאתודרכההחסרה

בקשרמשכנעת.עלילהוליצוראמתיותתחושותעל
חדשתחייםרוחלאכיבברורמתגלההחייםלרוח

אתלהמיתשהצליחהרעלאבקתאלאלכאןהוכנסה
 1יכולהבלתי-מנוסהעיןרקשנשארו.החייםשרידיכל

ע''יהמיוצרותהצעצועירתהכנףאמרותאתלהחליף
אליה.מגיעהואאיןשלעולםטבעיתבשיחהשחם,נתן

ברורשלאעד ,רבהנחבמהירותזעבושלוביהח''ר
שלהטפלהבמלאכתלעסוקשחםנתןצריךלמהכלל

-מדעיותנוסחאותלרשותושעומדותבעתספוריםכתיבת
וב-סופיתדבריםלהגדיראפשרשבאמצעותןמוסמכות

למשלהנהמיותרות.ההוספותוכלמשפסיםכמה
עלספררואתלספרהתחילבטרםערד 'אביגבורו
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נותן ,) 17ע' , bסופרי(,,קשתהמוקשיםבעתש
אשרשלן,החבלה ,נינוחתשלמדויקתהגדרהלנו
 :ספרותיתארוכלמחרירמתהלעו

למצבמגיעאניהזכרון.להפעלתבימתקומם,,משהו
פיסיולוגיהכרחבעצם,בזה,ומגשיםלהתעלפותההדומ
בתרךשאז, ).מש.חוחיהמלשרןדחוי(ודחוידחוף
לקר-לחיותבלילבצעוליהיהאי-אפשרחמה,המל

 • ) 8ע'( .''ונב
1 

למחברלהזכירכדאיהבאלספור !וקולעקצר
פסי-הבמדעהאחרוןבזמןגחשחושקדמותהחתאורשל

 . :כגרךמשפטיםגבוריובפילשיםכבריוכלהכרלוגי
לתקר-רגרסיהליחיתהאחה''צרע.מצב-רוחלי,,יש

שלום''.האורלית.פח
שחםנתךאידכמוסינזוךממשהמתח.לבעיתומכאך

המכסימליהמתחאותך.מונההואעובדות.ספרמ
מןיושל 'מתחאוהעל-כן,אליו,להגיעיכולהואש
שכוחןט,וסשלמתחלאפניםבשוםאבלעונלוק
יתרונומכריז.הואשעליהםבמאורעותולאבעצמובו
שחראכךמתוןנובעמוסינזןרעלשחםשלראית-עיןלמ

-רימזחיצוניתמתיחותלהמציאממנולאיך-ערוךבמיטי
(על-לשניהם.שחסרהפנימיהנפשיהמתחבמקוםפת
המעשהספורבחירתעצם .שבעתיים)מסוכךגםהואכך

במשלטשהשתכנהביחידהמעשה :חשדותררמעו
מקומם.אתיודעואיןבוהונחומוקשיםשבעהאשר

פוחדים;משהאנשיםיותרהרבהמפחידיםהמוקשיםאבל
בפורבאחהיאאםחיצוניתעלילהבמתיחותרעאין
אוגרשלהמחרידיםכבספוריוהפנימי,למתחרציהפד
מקוםאתלמלאהבאההחיצוניתלמתיחותאויאבלא.פר
חמתהנ~שםאת :חנה-כי-כןשאיננו.הפנימיתחהמ

חריפהזריקה'יע'להחיותשחםנתךמנסהגבוריושל
צרךילפחדבשבילגםאבלהמוקשים.מפניפחדשל
מהרובספאחדאדםאידואםאדם.'כלקודםחיותל

ןמוקשיםשבעהיוסיפוומהנוית

תחלה :העלילהשבמחלןהמלאכותיותגםמכאך '
אחר-הרכס.לכיבוש :אחז"''לדברהאנשיםמשוגעים,,

שמוגזמתוככל ;המוקשיםמפנילפחדהםמשוגעיםכך
שהרימכן.לאחרשפלותםמופרזתכן ,בהתחלההקרבתם

י'ע'בשלות-נפשלהםנמרחיםהפחדוגםאומץ-חלבםג
הספור.בסוףלנומספרהיהאםאשריכולהכלהמחבר
והרגוביניהםשנלחמואולדעת,עצמםאתאבדושכולם
אתלעשותעלולשהיהמהאן,ביריות,רעהואתאיש

עללהתישבותלבסוףיצאושכולםלכסט-סלו'הספור
מפניהדעתעלבהחלטמתקבלחיההכל 1משלטאותר
ממשיתמשואהלשוםקשוריםשאינםעלמיםבשעל
עליהםלומרשאי-אפשרמרחבאותה 1הכללומראפשר
כלום.

מידלומרישזאתפקח.בחורהואשחםנתןאבל
היסו-הפגמיםכלשאתהעובדהלאורהרצינותובמלוא

מתחוםהמוקשים'',,שבעתאתהמוציאיםהללו,דיים
דנו .בעצמוהואתפספור bבשםלקרואשאפשרמה
באפןספררואתערןשבההצורהמתוךבעלילניכרזה

טלאיםרבהבשקידההותקיןמכהלכלאה''ר,,ופשהקדים
החוריםשלברורהכמעטתדועהמתוןהעלילהברקמת

להקשותשאפשרלמשל,ועתר,עלכשעולההענקיים.

כל-כךפחדואםבשניוהתבצרוהרכסאתפינולאלמה
אתבעצמומציגהריהוהנעלמיםהמוקשיםמפני

 :תבואשלאצרחלכלתשובהלהלתתכדיהקושיה
האזוראתהניחולאלמהחייתיתמהבראשי.,הנעתי,

אתכששקלתיאולםאחרות,עמדותלחםובחרוהיקרש
אומרגמרתיטקטיתמבחינההרכסשלחשיבותו

 . ) 134 (להקשות''.לא
זהפרטלגביאיננההאמתיתשהקושיהכמובךאבל

להוסיףאפשרועל-כךהספורעצםגבילאלאאחרוא
ספקאיןאמצאח.ארנשוהספור 'חרוציםאלפיעוד

החך-בהתנהגותםגםברורבאופךהרגיששחםשנתן

נקטכאךגםןעשהמהגבוריו.שלוהמעושהצדדית
של,,נחשול(בעצמוכךעליזהכר :תכסיסותובא

אדישות''שלקפאוךונעשהמהרחישששנוהתלהבות
שתכליתךמתאימותותהסברשלשורהוהתקין ) 94ע'

בקורתכלגליומתחת ·הקרקעאתמלכתחילהלהשמיט
טקטייםבשקוליםשחםהסתפקלאהפעםאבלאפשרית.
אתלאפשרכדיפסיכיאטרית,חהוסנשלובחסותה

• 
המבצעבשביל :לפחדמאומץהזהיףהחרהמעבר

האמיץוגההפלמפקדגםובחיישלםהנועזהספרותי
רבים,אשמבחנירך,בספכתובשיכפ ,בהצלחהשעבר
להרגושחםנתךשלהחלטתובפנילעמודיכוללאאבל

ברוחהפתאומילמשברקוראיואתלהביךכדיבאמצע
זהרבספור,שאוערהרביםהמותמקרימכלתגבורים.

דות mהמיחמסנותלאורביותריהטראגםמקרהבאמת
 ,הרהורמחדשבימעלהוהאוך,זימבצחושל

הטראגילמותובקשרלהביעומבליבדעתיב!להשכבר
להקיםהראוימןזההיהלאאם ''הנגבתובערב,,דןשל
סופריםגםאולארגיליםרוצחיםרקלאשידונודיןבתי

עוללאעלבדמי-ימיהם,גבוריהםאתהרוצחיםצעירים
בהחלט.איגואיסטיותלמטרותבכפם,

שהמחברברווחהרגשהישלחןדומותואלהבנקודות
לברואויבלתמעצםנחנההואבהבסטדיהעדייןנמצא

כאות-ולטלטלםולהחזירםלחוליכםולחמיתם,אנשים
באתחגבוריםעםהעמוקוהההזדהותבמקוםנפשו.

שלהיסודיתהטראגדיהמכאן .בהםשטחיתהתעללות
הפרופורציהחוסר :בלבדפרטיתשאיננהשחם,נתן
לביןדברלכלהמבוגריםהבולטיםכשדונותיוביד

יכולהשאינהשלו.העריצהיליתחאינפאנטהמנטאל"ות
אותםומדביקהממשימושאשוםלכשרובותלהעניק
והמחרדיהמצחיקהרושםמתקבלהקטנוניים.לצרכיה
בקולומקללשטויותהמפטפטחמשבןילדשלכאחד

מיושב.ושקולובטוןבוגרנס

דברמכלבהתחמקותוגםלשחםערמותפקחותאותה
מדויעהואלמשלהנהכרונולוגיה.ולאספורהדורש
האנשיםנסגרוהמוקשיםדברעלהידיעההתפרסםשעם

הגורלייםביומייםבחדריהםעשומהבחדריהם.ליומיים
החוצהלחלוןמבעדצרכיהםאתשהטילוזהמלבדהללו,
בקשרלנולספרלנכוןמוצאשהואהיחידי(הדבר
שאנוכפייתיחששמתוןכנראהושוב ,האלהליומיים
חיואםצרכיחםאתוהטילהיכןאותולשאולעלולים
הגיבואיךןביניהםדיברומהעל )הזמן.כלסגורים
אחו-כךוכשבאה ?הזההמצבעלשוניםםטפוסי

 ___,_לספרלאמחליטההישכחוהפלוגהחדשהפלוגהלמקום



Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU
 page 28 ,01.08.1949 ,סלם

 :בעליצותהמחברלנומבשרהמוקשים,על-דברלה
בפלוגהנפשידידלהימצאעלולהארבעיםמןאחר,,לכל

עי''כהאסו~מןאותולחלץלנסותעשויוהואהחדשה
עיצבלאמדעואבל !הידד ) 14ע'(אזנו''אתשיגלה
ןהמרהיבההאפשרותעללהכריזבמקוםכזהמקרה
ולאיםיחדרושיםהיוכךשלשםמשוםןמדוע

 .למשעימגולחותומליםמגוהצי'םמשפטים

הקושיותגםות,ונוספדוגמאותלהביאצורךאיד
שבואחרואזהפרטגבילדוקאמכוונותאינןשהוצגו
עצםגבילאלאמלא,פעולהחופשלמחברלהשאיראפשר

שהוזכרו.בפרטיםמתבטאשהואכפיהספורשלהעקרוך
העלילהלשרירותסיוטפשיאמהזכרתלהימנעקשהאבל
 :שלושלמספרפוסקתהבלתיבהיזקקותוהמחברגישמש

ברחובלילהלצאת.מעיזהואישילשהםויב
דחא :שלישיהנאבקתלמחרתשים.אבהשולש

השולשעברושובאותו.תופסים~יםשוהשתגע
אבלדתםולפקנשמעופעמייםשפעםשבויונתפסימים
כמעטהיחידיהמספרוברח.סרבתישילשהבפעם

-המשלטבכבושהאבירותמספרהואמשולששאיננו
גבולוהסגתזותהאשלאאקרהאבלותשעהעשרים

הזהירהההשערהאתאביעאםשחםנתןהפסיכולוגשל
נראהשהמספראלאםישולשלכתוברצהשתחלה

משמעותולאכמובן, ...אחדוהפחיתמדיעגוללו
נתןשלהנפשחיילגבישלושהמספרשלהמיוחדת

הבלתיההיזקקותעצםאלאתנוואהמענינתהיאשחם
טכ-נתוניםלספוראיךכיהמראהמספרלאותופוסקת

שהםאלאעצמומתוךהמתפתחיםביים-טבעיים
 .מבחץולומוכתבים

אמתיותנקודותשתילהזכירמחייבהעלילהבתרח
אפשרויותבחובךשטומנותשחםשלבספררושישנן

בראשיתהגבעהעלהעליהתארו :נרחבותספרדיות
כנראה .המספרשללאחותואבישלואהבתוהספור'
הספורמתרכזהיהשסביבךהמקוריותהנקודותהןשאלו
ואכולה.חלולההמחברשלנפשוחיתהלאאלו
לאחותואביאהבתשאונאתמפתחהיהשאלויתכן
הלל.שלהנערותלתחליףדומהתחליףליצוריכולהיה

שאתוהסמויקוהעמהתוכןבזכותכזה,תחליףאפילו
ובסירנותנפשיתעבודהמצדיוהיהלמלאבאהואמקומו

שהואהמקוםמוכן.שחםנתןאיןלכךאבלוגשושים.
הרחקהדחקאלאלחזוןמעברדקלאנמצאאלין,מגיע
שיסדוואינפנטיליסריסםזהולתחליף.מעבראפילו

פרימי-צרכיםשלבהשתוללותוסופונפשיתבריקנות
 :הגיעולאריצלשבושגלללכפילואשטיביים

איודגלינו,כפותאתלוותארהבאיזודאיתלו ,חא,,
הרת-הגורל,הנקודהאלבגבינהלטושותהעיניםכלהיו

התפללואיךהאדמה,פניעלדורכתהרגלשכףבמקום
וכמהמותנך,אתבלבםביקשואיו 1הנפץלקולאזניהם

והואמבוקשואתלהשיגהנלהבכתינוקלכךבהוליםהיו
 • ) 14עמ'( ...ממנו''הדחקלאמוטל

ןשחםנתןמיחלשלוהמנהיגמיהו
אתוגםחיוגיאתגםבתוכושמיזגטיפוס

היה,,הלה-
הבד.חית

ידכרמש.

• 

ריחלהטיבל ...לרצונומשעבד ...כאחדורעבתנימסתגף
יעדרסטינקטנאיוךתמקראלאמעמיקהבהשמחלכך

-איברילהיותיכולתלארגעאף .דחאבאדםשגבתנש
 ) 9 'ע(המתאים''למקוםגתחוברמידבמחיצתן,ביזום

להםובדומיםאלהבקטעיו . )מ.ש.שליהפיזורים(
מוסינזוןאליושהגיעו,הברוןגבולאתבהרבהשחםעובד

מושךס,פאהעלבפשטותעומדיםשהםבעודואחרים.
גדולהשסכנתוספקואיןס,ונימהאלשחםנתן

נוספיםסופריםשלהזהותמגמותיהםלאורגםבהרבה
הגדרותאחרילהוטיםאנחנוהיינואלובהם.ידוברשעדר

וברורפשוטכלוהעולםאתוהעושותהמהירותה,,איזם''
מתווועכשו ,להגדיריכוליםהיינומיםטפותכשתי

ןג.המזם.זישאפ : 1לבטלן ~שקשהברורותהוכחות
 1אתהכובשהעדריהאינסטינקט .''הברדחית,,חיוגישל

המלהעצם ;לבורגשהופךהאינדיבידוםהמחשבה.םימקו
בדימוישמרשעלבהרבהשעולה ''!גת,הרבו,האיומה
מתוךבורגהצורךבשעתלהיותיכולשאדםמשוםהבורג,
 ·בליאותוחששהואעליוןחזרךבשבילורצונוהכרתו
אחרעניךזהו"מוברג''להיות.אבלכתכליתו.הרף

למנותכחושאינושחםשנתךרולזכוכדאילגמדי.
.קשורהאינהשלכאורהחשובהתכונהעוזזהבמפקד
לארזאתלזכורכדאי .יבוחמצהיההוא :בספוד
שמעצםמשוםאלאצמחוני,היהשהיטלרמשוםדרקא
האיומהריותזהאכאתלפצותהואהפאשיזםשלמהותו
זהאיךלקרבנותיומבפנים.סגפנותמיןע''יחץוכלפי
- .משקלשוויםומשבכךישעצמולואבל 1כמובךמשנה

~ 

ששוםלעובדהלבששםמיפאשיזם.זהאיךראעפי''כ
כאןומתגבשיםמתעליםאינםוזעם 'איבהרחשושי
האכזריותפעתשוכל 1ישממאריבכלפיכלשהילשנאה

יראההואגמרילאחריםלכרוניםמופניתוהעריצות
המסו-הפאשיזםשלפררבינציאלתוריאציהרקשלפנינו

ובכר-הומאניסטיות'',,הבנוצותיהשבעתייםממנוכנת

 .,,המתקדמת.''בלתה

מחייביםזוסכנהשלהחברתיתומשמעותהגורמיה
 :ספקבלאמתברראחדדבראבלמיוחד.בתרח

הישרא-הסופריםשלבנפשםשנפערחזוןהבליחלל.
המרסינזונית.בריקנותרבזמןלהתמידיכולאינוליים
 .בעיתלפתוריכוליםאינםחללשלהתחליףגשושיגם

ע''יחסו~נובהיותולהתמלא,מוכרחהריהחלל .רבים
אבןנעשההואהגדולהחזוןבפניחמוריםמעצורים
אמגרמבטמנקודתשגםאינפנטילות,לתשוקותשואבת

להשתמשהמאפשרתדרגהלשוםהגיעולאטהורהיתת
במקוםהלקלוק.באהאהבהבמקרםספרותי.שמרשבהן

בשלדוסטויבסקאיסריסםלאהסדיסם.באהשנאה
מפונקזאטוטשלסריסםאלאאנושילבמעמקיהנובע

מוכרתןוזחילבשהתחילמיהבית.בעוזרתהמתעלל
לתקופתנוהדברוטבעיחזוןלועבמאללהגיע

-השחמיוהסדיסםהמוסינזוניתהריקנותביןשבמוץר
האחרןו.ינצח


