
מצוב-כהןעופרה

בשירותהומור-לרומנייההצעקהביו

שלומאירשלרוסיוובוורומןהסאטירה

המגוונות,הסאטיריותהעיצובדרכי

ההצלפהבעוצמתלבחורליוצרמאפשרות

ועדבהומורבשימושהחל 1להיגדיושתתאים

 54 .ובסרקאזםבמקאבריזםלשימוש

הסאטיריתברטוריקההשימושבאמצעות

על ,אחראוזהבשיעורלהערים,היוצריכול

אףולעתיםבולהתל 1להפתיעו ,הקורא

 ,למשל ,גרידאבהומורבהשתמשו .להעליבו

בדרך ,בעורמתהקוראאתהיוצרמקרב

לואין ,ובההקוראעלמאיימתשאיננה

שללמרחביולפלושענייוכל ,לכאורהליוצר

אמנותיתהנאהלולהסבאלא ,הקורא

להעמיקהיוצריוכל 1אחרבשלב .מהטקסט

שלזרועותתשלחזו .ההומורתשתיותאת

הקוראבפניותחשוף ,והצלפהביקורת

כאלואולוהמוכרותחברתיותתופעות

עםלמפגשועד ,ברם .בסביבתוהמתרחשות

אלותופעותלזהותבידיועלהלאהטקסט

ב'ם 1.ע'צ ,בוךיבורה .טיבןעלעמדולא

בתפ,סותתמוזות 7שנפונקצ'הסאט,ז"ם

מעירה ,,ת 7ה'שזאבס,פוזת.עזכ'ם

יוכלשמחברמנתעלכיברנהולץשלומית

לשםדיסרטציהעלבחלקומבוססזהמאמר 54

שיחבין ,"לפילוסופיהדוקטור"התוארקבלת

קה!ז,תנוהקבצים /ספרותילשיחחברתי

dl ו"נוlזוזומןמלוt1 ' מ'ם'lוכlא"f מאירשל'ם

.ך 11תשסרמת-גן, ,בר-אילןברסיטתיאונ ,שלו

יהודהפרופ'שלבהדרכתונכתבההעבודה

 .פרידלנדר

ערכיםמספרמחודשתלבחינהלהעמיד

אלמנטלהופיעחייב"ומוסרייםחברתיים

ליוצרמאפשרתהאירוניה .ייביצירתאירוני

נוטעהוא ,הקוראלביןבינולהבנהלהגיע

 ,כביכול ,פעילשותףשלייתחושהבקורא

אחדבצדהעומדשותף 1היצירהבהיווצרות

לומרניתן 55 .ייהסטיריקןעםיחדהמתרסשל

וקהלוהסופרשלזהמשותףממתרסכי

בהצלפתואופטימאליתחרותלסופרניתנת

אתבתוכהכוללתזומציאותהמציאות.את

מהחברהכחלק 1עצמוהקוראיםקהל

מןרוייעלנכתברבות .המחברמבקרשאוהת

 .והסאטירהההומורתשתיותועל 56יירוסי

עשהשלוכינטען 57 .הרומןמשופעשבהם

 ,השוניםסוגיהעלבהגזמהתכוףשימוש

והומורלמקאבריזםועדוקלמרומזמגיחוך

עלהעלילהחומריאתממקםשלו .שחור

הואבכךאך ,הראשונותהעליותתקופתרקע

 ,למשלכמו ,אחריםלוקדמו iחדשניאיננו

 oידיי oא o oעיצובי ,ץולברנהתימושל 55
 oעדכית oי 9בתתזנודותשוונקציוד 9כ
תלבקשםליבורח ,ודישדאויתןדת gי oב

 . 40 'עמ ,ה"תשמ ,גן-רמת :אכרך ,דוקטורט

 ,ביאב-תלעוב,דעם 1זוס'זומן 1שלורימא 56

989 !. 
לשםינשהמא" ,אברתנאורציוןלמש,לראו 57

 ,) 1988ביו,יל 1 ( ,דבר ,לעניים"בדידות
תינים",שמוציםלחגס" ,רייןאויהודית

יפ,א) 1988אימב 13 ( 'אחרונות'ידיעות

 :המדף'על ,"וסיתמשלשניםאהמ"ו.אדנל
כמו"בן'םמנח ,) 1988איבמ 5 (המשמרעל
י'דיעות ,ה"הפוךבתשנפרשסווטלשזנב

ק,דשןשוגר ,) 1994סטוגבאו 8 (אחרונות'

ידיעות' ,"םייהחומחולהמוותלומח"
 .) 1994 ,איבמ 15 (אחרונות'
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 ' J1א N'Jעטה,פרישהרומןלפידשולמית

שלבעולמםדן ,)-1982בלראשונהאור(ראה

העיקשובניסיונםהראשונההעלייהאנשי

אלהכלובתוךבארץ-ישראלשורשיםלהכות

הגיבורה,שלובתלאותיהבקורותיהמתמקד

שמאליאליעזרשלבזאש'תאנש' 58פאניה.

אתמספר )-1933בלראשונהאור(ראה

העלייהמאנשימשפחה'בנישלקורותיהם
> 

החייםמסגנוןהמסתייגיםהשלישית,

מגורים :הקולק~יבמנהיגותשהתוותה

אתהמבטליםה'קיבוץ',במסגרתבקבוצה,

אתומקדשיםהאינדיבידואלשלעולמו

בסיפוריו'עסקצמחשלמה .ומטרותיוהכלל

אור(ראהז'ם 1ס'פבקובץשהופיעו

שנרקםבהורי ,) 1965בשנתלראשונה

בארץ-ישראלבקולקטיבים ובמושבות

לכן' .והשלישיתהשנייההעלייהבתקופת

הבחינהמןחידוששלושלזהברומןאיו

הסאטיריתהתשתיתאלאהתמאטית,

היאסיפוריואתשלומבססשעליההנרחבת

הסאטירהעוסקתרחוקות"לעתים .החידוש

אתהפןברעיונותהחידושלא .חדשבנושא

ההבעהדרךאלאלמצליח,הגדולהסטיריקן

מוכריםרעיונותעםלהתמודדיכולתושלו'

אתלבדוקאבקשבדבריי 59חדשה".בדרן

כפילסאטירההומורשביןהיחסיםטיב

תורםבמה .זהברומןביטוילידיבאיםשהם

רוסי"ב"רומןהחריפהלסאטירהההומור

בסיטואציה.תלויבהכרחהואוהאם

הסאטירית?

חןןת iאונילגיאהמשךספרכתבהלפיד 58

העזתהאתלראותניתןהמשךובספרת, 1הע!זJכ

גבולותאתלהרחיבמנסההיא .כיוצרת

למחזרשלאונזהרתהחלוציתהסיטואציה

 .דקעדטחוניםחומרים

 ,כתרת, 1הע!ז1כחןןתלפי,דשולמיתראו

 . 2006ירושלים,
 aאםידיי o oעיצונישלומות,ברנהולץ 59

 aעדכי noי gnנחמודוחשו 1קציד 119כ
קבלתלשםתוברר ,ודישדאויחח 119י oנ

 . 57 'עמ , 1976גן,-רמתא:כרךדוקטורט,

בזןמןהומורשלהבולטיםהביטוייםאחד

 .הדמויותשלהדיבורבסגנוןניכרזןס'

המחנךמדברגיסא,מחדאחיד'איננוסגנונן

טעונהונשגבת,גבוההב~פהפינסהוותיק

דמויותמדברותגיסאומאידןפאתוס,

ויוסי,אורילמשל,כמועגה,בשפתאחרות

מעלצועקמירקיןאורי .הצעיריםהתאומים

שלהנכדהאתדופק"אני :המיםמגדל

עובדהמתוארתזובאמירה 60 .ליברסון"

הדובר ;הדוברשמבצעלפעולההמתייחסת

עולמומתחוםהמילוליבאוצרמשתמשאף

שלההזדווגותשמעשיהצופהמושב,כבן

המילהשהפקעתאלא .המשקבהמות

הבהמותשלמתחומם"דופק"הבוטה

אינטימיתסיטואציהלתארכדיושימושה

 " ...של"הבת"או ...של"הנכדהלביןבינו

המליציתהשפהשלהמפגש .הומוריוצרת

 .הומוריוצרוהוולגריתהנמוכההעגה'בשפת

לפי .פעמיםמספרנשניתאורישלצעקתו

בהישנותהיש 'הצחוקבספרוברגסוןטענת

שבמכאניות"נוקשותמשוםהאמירהשל

הקשבתהגמישותדווקאשנחוצהבמקום

העניין 61 ."האדםשלהחיהוהזריזות

בכעסמגיבכשפינסמורחבההומוריסטי

והיאב"צעקה"בקולשנאמרתלאמירה

בלשוןהואניסוחהוצלולה",רמה"מחוצפת,

 :בלחששתיאמרהיהמצופהולכןוגסנמוכה

מנבללשון'חורץ .כןלצעוק ...שכזו"חוצפה

בניסוחהקייםהפער 62 ."העציםמביןפה,

שלגבולותיהלענייוהשנייםשלהלשוני

מנטליפערשלתולדהשהואהאינטימיות,

 .הומורושלצחוקשלמפגשיוצרובין-דורי,

הממשיךהמושב,שלאדישותוביןהפערגם

שלהנרגשתתגובתולביןשנתו'אתלנום

גוןמוסיף ,הרמההצעקהלנוכחכולו,פינס

 . 5 ·עמ ,י oדודומן 60

ורושלום, ,ראובןמס ,דוצחןק ,ברגסוןהנרו 61
 . 12 'עמ , 1975

 . 12 'עמשם, 62
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גםמחלחלתזובנקודהאן 1הומורשל

שלהצגתו :ביקורתיתחתרנית,רטוריקה

הקבוצה,מתוןהיחידכאובייקטפינס

הניסוחאתהשומעמייסדיה,עםהנמנה

המזהההיחידשהואמשום 1ממנוומתחלחל

מדברשבההאחרתהשפהאתברורבאופן

אותומבלבלתהבוטההשפההצברים.דור

אתמכיראינוהואשכן ,מוראעליוומטילה

ומשום 1האינטימיבהקשרהנמוךשימושה

ברורההטפה 11זוהיכימסיקהואכן

 63בתקנון,,.ברורהפגיעה ...מהדרןלסטייה

החלוץבדברימאופיינתבייליןריבההחלוצה

מכונית, ...להיש 11 :עליהשאומררילוב

 1לטענתוולכן 11גדולהוחזייהטובים,קשרים

 .נשקבהברחתלולסייעהייתהיכולה

בהקשראלופריטיםמצויניםלכאורה,

משלושהפריטיםהיותםאן 1קונקרטי

 .הומורשלאפקטיוצרשוניםתחומים

חיצוניכאפיון ,הגדולההחזייהאזכור

אפקטיוצר ,ריבהשלממדיהאתהמייצג

ספקאיוכישתאמרנהויש .הומוריסטי

הנמכהשלאפקטשלויצרזהפרטשבבחירת

עמדהנקיטתלומרשלא .סקסיסטית,

כששם ,שובניסטית)אף(אולימתנשאת

בפריטהבוחררילוב,הדמות,בפימילים

הטמנתאפשרויותאתלייצגכדינשילבוש

דניאלשלתגובתוגם 64 .הלא-ריאליותהנשק

מירקיןאסתרשללנישואיהליברסון

הומוריסטיתהיאאחרלאישאהובתו

ומצטרףלאירופהנוסעהוא .בחמלהומהולה

 . 6עמ' 1ט' 1זזומן 63

בהסיטואציהבאותהמורחבהחזייהענייו 64

מוכנהוהייתהלרילובשנישאהטוניהעלמסופר

 1ט' 1זזומן ,עתבכלבחזייתהרימוניםלהטמין

60עמ 1 . 

לענייוערניהואכילנומודיעשלו ,ואגב

זאתומסביררילובשלבאמירתוהסקסיסטי

היהשלוהדימויים"שאוצררילובעלבאומרו

 ·"למדימוגבל

אנשיםבחיסול 11דבקהנוקמים,',//לחוליות

 ,בנימיןאתלשנאתוכתגובהבלונדיניים~~,

לאסתרכותבהואמאירופה .באסתרשזכה

אתדניאלחורשלו,בצר . 11נזעמיסמכתבים 11

 .השלףבשדהאהובתואסתרשלשמה

עליהם",דעתונתןלאאיש 11שמוסיףהמספר

שלורגשעצבשללנימהשרומזתהערה

פרט 11הערתוהמשךאךהדמות,כלפיחמלה

ידעולאהםאבל ".האנגליםלטייסים

שלאפקטשוביוצרתעברית'~,לקרוא

חוזרהנכזבתהאהבהנושא 65הומור.

והמגוחכיםנלאיםהבלתיבמעשיוכאוטומט

שבהבסיטואציהלשיאוומגיעליברסוןשל

 ,"האהבהבתלמי 11במבחיניםהמושבאנשי

ניסיונותיו .פשרןאתיודעיםאינםאך

אתלרכושליברסוןשלוהפתטייםהרבים

הסיכוייםכלכשאפסוגם 1אסתרשללבה

ולגלוגגיחוךשלתחושותמעורריםלכך,

 .כלפיומתעוררחמלהשלרגשגםאך 1כלפיו

ברוךהמספרעםדניאלשמנהלבשיחהברם,

האהבהמעשהאתמכחישהואמירקין

עלהמספראתומוכיחלושמייחסיםהנואש

אותיותלציירזמןלמישהויש 11 :תמימותו

שאנשיםיודעאתה".קילומטרשלבגודל

שלהתוכחהבדברי 66 ,,,במלחמות?נהרגים

באשרהמחברשלביקורתו .נשקפתדניאל

לבניהמיוחסיםההרואייםלמיתוסים

ביקורתכאןקיימתכיברי .השנייההעלייה

יתרהוליומרנותלתיאטרליותבאשר

תיאורהמאפיינים  .המיתוסיםאת

בהומורהרוויות 1ברומןסיטואציות

 ,טרגיגוןבעלשהוא ,אחרלאירועבסמיכות

רב-ההומוריסטילעיצובהואאףתורם

אסתר,שלהחתןבנימין,למשל, .הפנים

אלשמחייוכמיחתונתובטקסמתואר

שהוריוהעובדהמשוםשותקאך ,הנוכחים

 . 121 'עמרוסי,רומן 65
 . 153עמישם, 66
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בסיבה ."בנםבחתונתלהיותזכו'לא'

מהדהדדרמטירמזלמצואניתןלשתיקתו

שההדהודאלא .באירופההשואהלאימת

חיוכו :סאטיריגווןבעלנוסף,אפקטמקבל

אנשיהם ,בחתונההקהלאלהחתןשל

ביחסשלהםהנפששוויוןאתמשקףהמושב,

בעצםואולי .באירופההמתרחשותלזוועות

מחייךהחתןשכןביקורת,מכלחפיםהם
' 

פרגמאטייםנשים_וכא "שתקאבל ,לכולם"."

שתיקתשלמשמעותהעלתוהיםאינםהם

 .גרידא)כהתרגשותאותה(ומפרשיםהחתן

המנותקיםהמושבאנשיביןלפערחיזוק

גםנרמזהסובליםאירופהיהודילבין

מפיהמסופרת 1זוסיטואציהשלבסיומה

מביאהסבמירקין .ברוךלנכדומירקיןיעקב

אנשישלהאמנותיהמופעשלקצרתיאור

קצרבמשפטומסכם ,החתונהבטקסהמושב

 ."צחוקמרובהארץעלשכבהכפרש"כלבכך

מהתיאורהמשתמע 1הסאטירילנדבך

מירקיןכאשרטרגינדבךנוסףההומוריסטי

התחילה ...ואחר-כך" :אישיבאקורדמוסיף

 67 ."הלךואפרים".מלחמהעוד

 1ברומןהבולט 1נוסףהומוריסטיאלמנט

השונההאובייקטשלעיצובואתמאפיין

 .להנישאשדניאלהאישה .המושבמאנשי

בכפרוזוכה "חדשיםעוליםשלממושב"היא

האובייקט 68 ."בסדראבל 'רומניה"'לכינוי

התייחסותעלהמתבססתלהערכהזוכההזר

הואנשימהובאותה ,גנאיומבטאתלמוצאו

משוםלכפרחברתי "כניסהאישור"מקבל

הפנטסטיהמאפיין .בסדר"אבל ... "היותו

בקונטקסטיםרוסיברומןהואאףשזור

המתוארים ,וסאטירייםהומוריסטיים

אופןלמשל, .קומיאפקטוצרתיהבהגזמה

שלהמסורטיפולם ,פייגהשלהתעברותה

 69הריונהחודשיבמשךבההעמקחלוצי

 .שם ,שם 67
 . 152 'עמ ,שם 68
 . 56 'עמשם, 69

ליכוד"לשמביאהמילהבריתטקסותיאור

דניאלשנושאבמונולוגגם 70 ."השורות

הואבהם 1המספרברוןבאוזניליברסון

האהבהמעשיעלהשמועותאתמפריד

לזהותניתן 1לוהמיוחסיםהנואשים

חושבאתה" :םיפנטסטיאלמנטים

שלבגודלאותיותלציירזמןיששלמישהו

מודעליברסון 71 ."השטח?עלקילומטר

 .לוהמיוחסהפנטסטיההגזמהלמעשה

התעניינותהאתלהטותמנסההואבדבריו

מענייניהחלוציתהחברהשלחיטוטהואת

לדברמבקשהוא :עקרונייםלענייניםהפרט

 .ובעולםבארץ ,בתנועה ,בכפרהמצבעל

מבנהאתהמרכיבותהרבותהשאלות

שיוצרתמכאניותעלמצביעותהמונולוג

 .קומיאפקט 'לעירהנראהברובד ,יידיתמ

אלהמיקורממעגל ,השאלותסדראולם

לביקורת ,העומקברובד 1מרמזהמקרר

המחברשלאו 1והדוברשלסאטירית

המחברמבקר ,ליברסוןבאמצעותהמובלע.

בענייניםהעתכלשעוסקיםאלואת

 iיהאישעולמםמתחום ,סובייקטיביים

האישיותושנאותיהםבאהבותיהםעיסוקם

או/והתנועהבמצבהתעניינותגילויתחת

 .כדבריו "במלחמותהנהרגיםהאנשים"ב

ברנהולץלטענתנובעהסאטיריהעיצוב

מערכיםשבע-רצוןאיננוהמבקרכאשר

ביצירה .במציאותהמתקיימיםמוסריים

לתארהיוצרשלבאפשרותוישהבדיונית

הקיימיםהפגומיםהערכיםביןעימות

 ,הרצוייםהערכיםרילנבמציאות

עמדהמצייואוכמניגם 72 .האידיאליים

מאמונה"ניזונההסאטירה,לדעתו :דומה

 . 58-59 'עמ ,שם 70
 . 153 'עמ ,שם 71

 uידיי nא o uעיצוביץ,רנהולבשלומית 12
 uיעדכ noבחפיחמודוחשוכפונקציה

 , 1976 ,גן-מתרא:ךכר , nודישדאוייפודח oב
 . 1 'עמ
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73ולשנותלתקןשאפשר
אינולעגה 11וכי 11

עםעימותהמתוךאלא ...לעצמהתכלית

העיצובאמצעי 74.11נרציתאחרת/מציאות

שלרבגוון 11מאפשריםהסאטיריים

מאחוריוהסתתרותגיסא,מחדהסאטירה

כלגיסא/מאידךאובייקטיביותשלמעטה

 75.11אישיתמהשמצהלהימנערצוןמתוךזאת

האליטיסטי,ביתה-קברותהקמתמעשה

אבות/אדמתעלמוקם 1מתיואתהבורר

סאטירי,אקטהואחקלאילעיבודשנועדה

 .בומשמשיםומקאבריזםשחורשהומור

הסאטירהאתהמרסן//יסודהואההומור

טוענת 7611מעצורים/חסרתהתפרצותמפני

שלמקורהכיאוכמניומוסיףברנהולץ

שמחה 11ולאבחיבההיאזוראיית

ושמחתהאדםאהבתעיקרו ..לאי.ד

בז~אנרשמקורוהשחורההומור 77.11החיים

ענייניםמביאאינו ~השחורה"קומדיה 11ה

לפנינוומציגערכיםחסרהוא .סיומםלידי

בנימאשראוטומטייםיותרשהםאנשים/

כעסקמנוהללחלוציםהעלמיןבית 78 •אדם

ביתבעלהואברוך :ודברענייולכלכלכלי

החשבונות.מנהלהואובוסקילההעלמין

התנהלותוואופןזהבמקוםהעבודהשגרת

וש'ירדהחלוצה .חיוךומעלההומורמעורר

אתלהבטיחכדימקדמהשולחתלאמריקה

ותיאורלחלוציםבבית-העולםקבורתה

באישוןחודשים,שלושה~~כעבורהגעתה

בעורך-ומלווהנוצץ,ארוןבתוך ...לילה

ירדה ,ארצהעלתההחלוצה 79.11 •••דין

יקון oוק , nוצודוחכניע ,אוכמניאלזערי 7נ
 . 87עמ' , 1989 ,ב'כרךדוחייע, soונחיע nו

 . 85עמ'שם, 74

שוקציוד 179כאrנידייע Dיעצוניעברנהולץ, 75
 ,ודישדאויחודח sי oנעדכיעיעח sנחודוח nח

 . 73 'עמ , 1976גן,-רמת ,'אכרך
 . 74עמ' ,שם 76

יכון oוק , nוצודו aחכני ,אוכמניזעריאל 77
 . 149 'עמ , J', 1989כרךדוחייע, 9Dונחיע nו

7
שוונקציוד sכאrנידייע oעיצוניע ,ברנהולץ 8

 ,ודישדאויחודח sי oנעדכיעיעח sנחחמודוח
 . 72עמ' , 1976גן,-רמת ,'אכרך

 . 28-29עמ' ,י oדודומן 79

אללרדת ...כדיארצהעלתהושובלאמריקה

עלייתלצורךירידהזוהי(להיקבר).תוכה

עלייתאךפיסיתירידהבעצםשהיא

ארץ-באדמתהיקברהבעצםמטפיסית

סוגייתאתשלומציףזובדוגמא .ישראל

יהודית-הישראליתהזהותשלהבלבול

אתהמבליט 1שחורבהומורבהשתמשו

כגןבית-הקברותתכנון .בסוגיהההיפוך

תיירותיהיסטורילאתרוהפיכתופורח

בהומורומאופייוגיחוךהואגםמעורר

הואהקברות-בביתהתיירות'יהסיור .שחור

ביותרהמרשיםהאתרוהואגולת-הכותרת

אתמטשטשהסיור .החלוציהמפעלשל

~~התיירים :בוהמבקריםשלהתודעהגבולות

קוראים ...קסםאחוזישפסעוהמשתאים

הפרדוקס so • 11האגדייםהשמותאתבלחש

כלחייםשוקקהמתיםשלביתם :בשיאו

 .ודינאמיתפעלתניתבאווירהומאופייוהעת .

מההוויההזרהישנהזהכעירומפעלובקיום

פיעלרובפיעלהמתנהלתהישראלית

תחתהנמצאותההלכתיותהקבורהנורמות

בתיאורכיזאתאיו .ציבוריגורםשלפיקוחו

שלביקורתמופניתהבדיוניבית-הקברות

עלהחלוציתהחברהשלבניתכלפיהמחבר

יצירתועל ~חנפןבועת~בתוךסגירותה

הישראליתמההוויהשונותתרבוזונורמות

 ,המרוקאילבוסקילהאמנם, .בכללותה

בניהולמפתחתפקידישהמושב,מבנישאינו

אתמחזקתפקידודווקאאולם 1המקום

שלסגירותהכלפיהסאטיריתהביקורת

הרמטיהואשלההשיח .החלוצית'הובועה

קודיםפיעלמתנהלהוא .משתנהואיננו

 1נציגופיועלהמייסדיםהאבותשלנוקשים

ביזאריהואחייושדרךלחלוצים,צאצא

המקום .החלוציתהחברהבעיניאףוחריג

מבקש 'בקפידהמועמדיואתבורר 1יומרני

מטבעואך ,המיתולוגייםמתיואתלהנציח

 . 23 'עמשם, 80
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אםהואבית-הקברות .שמריועללעדקופא

מיתוסיםשללהצגתםמטונימיה ,כן

באופןהחלוציםאודותעלההרואיים

לומרניתן .וגרוטסקימקאברי ;מעוות

כפילגוניהם,הסאטירייםהעיצובשאמצעי

 ,ס' 1דכדומןביטוילידיבאיםשהם

שמציב .למטרהיסודיעזרכלימשמשים

כדיחברתיות,תופעותשלחישופןהמחבר'

נקודת .לשנותוולנסותנתוןדימוילתקן

דמויותאלהמחברשלבהתייחסותוהמוצא

החלוציתההוויהואלס' 1דזנומןהחלוצים

מבוססתהיאראשית, ;מורכבתהיאבכלל

להתהוותםהנוגעותהיסטוריותעובדותעל

בארץ-הראשוניםהחקלאייםהישוביםשל

מספרשלונגבלאיילת(בריאיון ;ישראל

שלעצמיחקרעלמושתתיםשספריו

 .) 81משפחתושלהמורשתבסיסועלהתקופה

השיחאתמכבדהמחברכינראהשנית,

אתגםכמוובניהם,החלוציםשלהחברתי

ונשזרתנוגעתשהווייתםככלחייהם,החווי

למשלנזהרהוא .מירקיןשלחייובמעגלי

אולםלדמותו'נוגעשהתיאורככלבביקורתו

ולעגניתנוקבתגלויה,מביקורתנרתעאינו

הרעיוןאתהמייצגותחלוציםדמויותכלפי

אךומבקרמצליףהואזאת,עם .החלוצי

לסאטירההנלוויםההומוריסטייםהטונים

לאפשרותורומזיםהביקורתאתמרככים

פרוזאיביטוילידיבאהזועמדה .תיקוןשל

אלהחלוציםשלהאמביוולנטיביחסם

כמויהודייםבטקסיםהרליגיוזיההיבט

למשל,ליברסון .והחתונההמילה,ברית

מנהגאלאאינההמילהכילטעוןשנהג 11

המתאיםהרגעזהשאיוחשעכו"ם,

הבןשלהרמהצווחתווכשנשמעה ...לויכוח

ולאבבכיהחלוציםפרצו ...הראשון

 82 .התבוששו"

 ,אחרונותידיעותימיזח, oאינזח nשינגב,איילת 8ו
 . 370-367עמ' , 1995 ,חמדספרי

 . 59 'עמ ,י uדזדומן 82

עלהמתבססת ,ליברסוןבהשנוקטהעמדה

נדמיתהמתאים"),הרגעזה("שאיןתחושה

 'ה'נקלעכסאטיריקוןהמחברשללעמדתו

ובוחר ,טעונותתרבותיות 'לסיטואציות

מההצלפהלרגע,ולולהרפות,כאלובמצבים

מתארהואזאת,תחת .לסוגיההסאטירית

הדמויות,שלהכניםרגשותיהםאתנאמנה

כיאה ,חמלהמפגיושהואכדיתוך

רגשותלעוררמיטיבהואובכךלסאטיריקון'

 .רגשנותושלאמפטיהשל

אחריםלרומניםבדומה ;דוס'כדומןההומור

באמצעותולקרבהחותרשיחהוא 1שלושל

כמואחרים,שיחלסוגיבן-זמננוהקוראאת

זוביצירהההומור .ההיסטורילשיחלמשל,

 ,כשלעצמו ;הסאטירהבידשרתכליאףהוא

כאמצעיאולםחתרני,אינותמים,הוא

כבן-מתגלההוא 1תלוי-קונטקסט 1רטורי

ורב-הנאמןוכעוזרוהסאטירהשלבריתו

והאכזריהצולףאופייהאףעל .הכישרון

לאבהומורכינראההסאטירה,שללעתים

 .נפגםאיננוההומורשלהטובשמו .רבבדבק

לסיטואציהמחייבבאופןנקשרהואלעתים

הואולעתים ,הסאטירילהיגדאוסאטירית

באופןלהופיעהמבקש ,עצמאיככלימתפקד

הסאטירילמופעלוויהכבןולא 1אוטונומי

בממשות,וכמו .כולוברומןהשזורהגרנדיוזי

קרובמותנההעניין ;בבדיוןגםכךבריאליה,

 .הטוב"הטעםגבול//עלבשמירהלוודאי

של 11סייען 11הואברומןבהומורהשימוש

ההעזהגבולותאתלמתוחהעוזרהסאטירה,

 .שלושלהחריפהוהביקורת
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