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צקלג"ב"ימיהאדםותפיסתהזמןממד

א.

יחידותהוצורה.תוכןשלהגמורממיזוגםליוצריותרגדולאמנותיהישגלןאיד
בספרותנו,וייחדוה.מהותהמתוןלה,המיוחדתהמסגרתאתמעמידהחרוייהשל

הישגוהואנדירהישגסלולות,בדרכיםלפחות,צורניתמבחינהכלל,בדרןההולכת
תכניואתההולמתמיוחדת,ספרותיתצורהשבנהצקלג",ב"ימייזהרס.של

שבחובר.הואדםהעולםת.פיסתואתהספרשלהמיוחדים
סיפורלפנינורומן-מלחמה.הואצקלג""ימיותכנו,אופיופיעללכאורה,

המנותקהנגבשלהצפוניבגבולגבעהעלימיםשבעוכמשןשהתחוללוהקרבות
שלאפיומעצםשה.םהקריםכלאןתש"ט.שנתבראשיתלנגבהדרןפריצתערב

ממנו~נעדריםבפרט,ורומן-מלחמהבכלל,הרומן

רומן·המלחמתשלהמובהקותמתכונותיונעשובכללהרומןמיסודותשנים
יתרהדרמטיותבומוצאאתהופולקנר.סארטרמאלרר,ועדשולום"מ"מלחמה

התפרצויותהאויב,אשתחתהגיבוריםביןקונפליקטיםובדיאלוגים,התיאורבאופו
כבלתינראותהיווהצדקהרקעלהןהמשמשתהמלחמהאוירתשאלמלאחריפות

הוגיבורים.העלילהבמבנהחזקחברתייסדובומוצאאתהעווד Iהדעתעלמתקבלות
שלפעולתםדרכימתארהעם,שדרותמכל.גיבוריםכללבדרןמזמןרומן-המלחמה

מתלווהכללובדרןההבדלים,אתהמטשטשת.המלחמהבמסגרתחברתייםניגדוים
לעתיםהמגיעהצדקתה,ומידתהמלחמהשלסיבותיהלגבימסויימת.תפיסהלעלילה

ברומןאלהתכונותשתישלהיתרהחריפותןמקיפה.היסטוריוסופיתהשקפהכדיעד
פסיכולוגיתהנחהעלמבוססספרותיכסוגשרומן-המלחמהמכן,נובעתבכלל

בסכנתיחדהעומ.דיםשוניםאנשיםביןהרבהחיכוךמתוןהמלחמה,בתנאימיוחדת.
שאינההעזההמוותחווייתנוכחהמקובליםהערכיםכלהותמוטטותמתמדת,מוות

מכלמעורטלשהוא,כמוהאדםמתגלהאלהבתנאיםאחרים,לדבריםמקוםמניחה
והחב·הפסיכולוגיתבהתנהגותוהשינויעליו.כופההחברתיתשהיומרההמחלצות

העיקרייםהדבריםמןהואשלוםבחייעליוהמקובללעומתהלוחםהאדםשלדתית
מושגיאףמשתניםהמוותקירבתנוכחרומן-המלחמה.אתהסופריבנהשעליהם

מאווייוניכריםמיוחדת,חריפותמקבליםדתייםמושגיםהזמן,מושגכגוןיסוד
בדרכווהרגהשלו,ושגיאותיוהחברהמנגעיכמהעלהואעומדהאדם,שלהאמיתיים
ברומן·זוכבקזזהחללנופלהריהוקרובותולעתים-המלחמהאחריבעתיה

המלחמה.
96 
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ימיברומן-המלחמה.מובהקכיסודהניגודיםמהחרפתגםכאמור,להתעלם,איד
זרוהחברה,היחידביןהניגדומעמיקהפכים,כשניכאןנראיםהמלחמהוימיהשלום

חיכוכיםמעורריםהגופני,והסבלהמאמץהקשים,התנאיםחייו.אתממנוהתובעת

ארלהקרבההנכונותמידת.רכזהמתגלעיםההבדליםהחברים-לנשק.בידוניגודים
שרביםלוחמים,אחרותרגםרגשיותהת.נגשרירתמולידיםחברלמעןלהסתכנות
כפיפותוהצבאית,המסגרתגעגעוים.מתוןבהמשתקעיםזהמסוגהספרים.ממחברי

דרמטיים.קונפליקטיםפורההיאאףהצבאיתבמשמעתלאדםאדםשלהגמורה
רגשותכאןלבטאניתזוממילאמסחרר,פעולהבקצבאנשיםנתוניםברומן-המלחמה

m המרחקוכדרמה.גבורהמעשיקטטות,התפרצויות,קיצונית,פעולהבאמצעותרריות
איןוממילא,עדמא.דמתמעטהחיצוניביטויורבידאדםשלרגשואררצונוביד

ביטויועללבואהואעשוישהרי-הפחדהתרקמותאתלתאר"צררן"כאזלמחבר
עלילהגדושלהיותרומן-המלחמהנוטהכןעלמשהד-הקרב.בריחהכגרזבפעולה
אלהבדבריםשישודאינפשית.התרחשותשלפנימייםבתיאוריםולמעטודיאלוג,

מררנהבמדיהאבלזה,בתחוםהמעולות.היצירותלגביכיחודהיתרה,ההכללהמן
שהולידהביותר,גבוההרמהבעלתלארדנהבספרות-המלחמה,הםאופייניים
בספרותנו.העצמאותמלחמתואףהשביח,העלוםמלחמת

מצויאיברלרומן-המלחמההאופיינייםהחיצונייםהסימניםמןאחדאףדרמה;
ברומן-המלחמה.ת mהררהאדםלתפיסתברזכרשאידאלאערדולאצקלג",ב"ימי

לאמזה.פחותאףהדבריםלהתפתחותוערכוכמותית,מבחינהבששים,בטלהדיאלוג
ויתרהפעםאלאהדיאלוגאת.להבליטכדיהשררותאתלשבורטורחיזהרשאידרק

שלדבריהןשבהבאתהכפולותהמונאותעלגםהקודמים)כתביולרוב(בניגדו
הגיבורים jבנמצאאינוהנפשותביןהתנגשותשלבמרבןדרמטי,יסודבספר.הנפשות

יוצאתידידותהבעתלשםולאבחבריהם,התנגשותלשםלאמבידדותםיוצאיםאינם
דרמטי,אופיבעליאינםלהלן,שיתוארוהגיבורים,ביןהקשריםדר,גיל.מגדר

לחלוטין,כמעטמכאןנעדרהחכרתיהיסדוהתפחתות.בהםניכרתשאידוכמעט
אתלאמענייןאיברהוא-הדגשהללאבאקראי,מופיעהואמופיע,שהואובמיהד

סיברתניתוחלהיסטרריוסרפיה,זכרמוצאאת.האידאףהמחבר.אתולאהגיבורים
רזרים mהגיבוריםאחדשלבלבוהערליםהרהוריםהיותרלכל-ומטרותיההמלחמה
אחת,וחברתיתתרבותיתשכבהבנידבר,שלמעיקרוהםהגיבוריםונעלמים.
שלהחברתימוצאםעללרמזאפילוטורחיזהראידזה.רקעעלניגדואידוממילא
מעניינו.זהאיןגיבוריו,

יזהרכלל.רומןראינורומן-מלחמה,אינוצקלג""ימילכאורהאלה,מטעמים
במידהלעובדות(נאמןמחאזח'רבתעלהקרנות.ימישלה.חיצוניתלמסגרתנזקק
הלוחמיםמספראתומצמצםשמונה,תחתקרבותימישנעהקובעהואכיאםרבה,

עצמומשענדאיבראן ,) 613-594עמ'ב'הפלמ"חספררע'במערכה,חלקשלקחו
שלו.בדרכוהולןהואספרותית.מתכונתלשםו
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ב.

 ,רתמרררתיומאורעותיועלהגיבורים,בחייארוןפרק-זמןנסקרשברומןג mבנ
(פלש-בק),השלכה-לעברבדרןנוקטהסופראתמוצאיםשאנוישברומן-המלחמה

ישהקוראכה,ראםכהא.םהמלחמה.לפניהגיבוריםשלעברםאתלפנינוהמעלה
המאורעותפיעל ;זמןשלפרספקטיבהמתוןניכרתבמידהלוהידעואדםלפניו

להתפתחותעיקריכלימשמשוהזמןהגיבור,בחייהתקופותנמדדותבחייוהעיקריים
יזהרשלגיבורוצקלג".ב"ימיהזמןתפיסתלחלוטיןשרנהלשלב.משלבהעלילה

מגיבוריאחדאףשלוגידולוהולדתומקרםאתיודעיםאנואין.עותי.דעברחסר
אבריכוליםרבהבמידהאמנםהחברתי.ומקומרחיברנושיעוראתרב-ההיקף,הספר

הגיבוריםאיןיזהראצלבספרהדבריםמהלןלגביחשיבותכללדבראיןלנחש-אן
m שלומעניינתמעמיקהבתפיסהיחדמתל·כדיםאלאלביוגראפיה,מצטרפיםזמן

והזמן.האדם

ימישבעתלאחרשאירעממהדברשומעיםאנואיך-כאך,איןעותידעבראם
כלל,בדרןרגילה.אינהיזהרשל mההרשתפיסתאלאכאן.ישהווה-הקרבות
רחב,בקנה-מיהדהגיבורשל·הנוכחימצברבמשמעספרותיתביצירה"הווה"
למסעערותועםיציאתושלאחרפרק-הזמךלמשל,מאורעות.שלבתחומיםהמרתחם
מושגהצהרים.לארוחתהבוקרארוחתשבידפרק-הזמךאר Iממנושובועודכלולות

ביותר,פעוטיםואפיל'ומעשים,ארמאורעותשניביןכאןמותחםהווההקרויהזמך
הקודםהמאורעאתמעתיקהעלילה,בהתפתחותמשהומחדשמהםאחדכלאן

עבר.נשעיתהיאשאףעד mבהוההתרחשותומתחילהחוזרתושובהעבר,לתחום
מיוחדתמשמעותחסרמושגהואההורהעצמן.בפניקייםאינוכאךהזמךמושג

סיפורמלאכתמאורעות.שניביןהביוגראפיתההתרחשותאתכללבדרןהמסמן

משוגשלאחרתתפיסהמחייבתגיבוריהבחייהבירגראפיהיסודמןהמת.עלמת
בכלל.הזמןמושגושלההורה,

לשבעהנחלקהספרזה.שינוימשרםברישצקלג""ימישלהחיצוניהמבנה

ופותחיוםשלבסיומומסייםחלקוכלמסומן,שתאריכםימים,שבעהכנגדחלקים

נטיחניכרתפנימהבתוכםשאףלפרקים,נחלקיםהחלקיםחדש.יוםשלבפתיחתו

 :זהבקנה-מידהכללקטניםשאינםקטב.ים,ל·פרקי-זמךעצמאותשלמידהלתת
אידשהריבלב.דרת mלנחיצונית,היאלפרקיםהחלוקהאולםבערן.שעה-שעתיים

ים Mמתפהדבריםהעלילה.להתפתחותאומצבלשינויציוןזמן,פרקאופרק,חילוף

ששיעורןפיסקאות-פיסקאות,הספרנחלקלמהותוהפרקים.חלוקתעםקשרביל

פיסקאר_ת,שלפסיפסאלאאינוכולווהספרלערן'עמודיםשלרשהעדעמדומחצי

עצמה.בפניגםלעמודיכולהאחתשכל

היה,אפשר Iאחרבסדרגםהפיסקארתאתלסדרהיהשאפשרנדמהלעתים

והדבריםבהן,מובעיםהחבלןקובישלשהגיגיוהפיסקארתכלאתיחדללקטלמשל,

ולפסוחלכדררספקבלילןניתןחוזרתבקריאהורצוף.שלםלדברמצטרפיםהיו
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ביצירההקטנההיחידהשלזרעצמאותההקריאה,טעםשייפגםמבליפיסקארת,על

ברשישהרומן,שלמדרכוסטייהשלגדולהמידהעלמעיהדזררבת-ממדים
והפסוקים.הפיסקארתלסדרוממילאהמאורעות,לסדרורציפותהכרחיות

נכלליםאינםבההמתואריםהדבריםרובאןרצופה,זמןיחידתהיאפיסקהכל
העובריםהגיגיםהנפשות,אחתשלשוטפיםהגיגיםעלמספרתהפיסקהזמן.במסגרת
כאלה,פיסקאותכרונולוגי,תוארלמעבר.םלייחסשקשהעדכןכלרבהבמהירות

הזמן,מעברהכרונולוגי.הזמןלמושגימחוץעומדותבספר,המכריעהרובשהן
כולהרהפיסקהפיסקה,שלהראשוןבמשפטכללבדרןמרבעבמאורעות,המשתקף
הראשון.במשפטשנרמזפרק·זמןלאותוצמודהנשארת

 : ) 305 ,א(למשל

בנות,עלהסיפוריםת.מרהסיפורים.הדעוכתהמדורהסביבעדכו"תמר
ולהתחבקאליהןולהגיעלחלוםושאפשרקיימותשהןשנפלאאותןעל

שלאעולבעולמםלהסתדרשיודעיםברנשיםעלהסיפוריםתמר .••בררן
 1ערדואינםמוצאשאיןעדבמ·זלםשהסתבכואותםערללהסתדר'ידעו

תמרובפרט,בכללרלהתענ.גולשתותלאכולשאפשרמהעלהסיפוריםתמר
ההמולה.תמהפוחתים,וצחוקיםבודדותהברותרגינרחים,גניחותמיניכל

חטמםשילחואפילוואחדיםהמתמוטט,במעגלמהלכתחיתהותנומה
רגליולכתתנצטרךוברזיליכוח.יגיעיבשנתאימה,נחרותותרעוחפשי
נמחהלאאנוששצלםאחתשמצאעד .גוריהאלמגוויהולפסוחקצת

 .•.מע.ליה
נסתיים,קוםד,מעמדקדום,שלב Iהראשוןכמ.שפטציויןכן,אםהזמן,מעבר

נתוןאןנחום.עםברזילישלחטופהשיחהכן,אחרשאירעמהמתוארועתה
כלליבאופןהפיסקה,בראשנקבעהמעמדזז.אינוכביכולהזמן,עצמהזרפיסקה
עצמה;שעהבאותהברזיליעושהמהמסופרהמרכאהקטעבסוףהגיבורים;כלללגבי

נגזרעדיין"אבל :סיטואציהאותהשלבסיומהפותחת ,) 306 1(אהבאהוהפיסקה
חרישיבקולכשנתקל'רגלו,לכףמנוחלמצואולאודרתעלהלדשדשברזיליעל

פעוטזמןפרקמתחילוכאן ,"?ברזילימסתובב,אתהלמה :מארץאליושדיבר
משמע,והגיגיהם.שיחתםהיאהבאההפיסקהבבני,נתקלשברזילימשעהחדש,
המחברשמניחהריקהבשורהכביכולאלאהפיסקאות,בתרןרעוב.וקולחאינוהזמן
הקטערגע.שלמעברוהמציינתהיאזרריקהשורה ;לפיסקהפיסקהביןכריוח
אחרת,מנקדות-ראותואולי,לזמן,כפוףמשיהיהמידפעוטלזמן,מעלהואעצמו
אמנם-יזהראצל mההומהותזוהיעליו,שליטהלזמןשאידתחו.םהואמשקף
הפיסקהכלל.שליטהלזמןאידשבותחוםאןזעירים,מאוערותשנישבידתחםו
שיחרת,אפילואוהגיגיםשלמעברםבה,המתרחשותתנודרת mלגמרי,סטאטיתהיא

עצמן.ולשםעצמןמתוןופועלותהכרונולוגיתההשתלשלותמתוןהןמנותקות
הגבעה,עלההסתערותכגוןמעשים,תיאורשעיקרןפיסקארת,מצירותכמובן,
הללושאףאלאיותר,נחשבפרק·זמןשלמעברוספקבליהמסמנותרבו',הנסיגה
זהשאיןחשהקוראכן,עליתרעל-זמניים.זעיריםחריויהלרגעימ.בפניםנחלקות
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שנתרבההמסגרתעלהקוראאתלהעמידהבאנמנעבלתיתיאורזהר ;העיקר
הגיבורים.שלבנפשםההתרחשותהיאהעיקר,משרבץ

החיצוני,הזמןממושגהמנותקותעצמאיותפיסקארתפיסקאותהעשויכזה,מבנה

שלאבצורותלאואףברומן,מצריאינודרמהלרכיביהן,גמורהעצמאותיששבתוכן
מקבילההמחפשהאח.רונים.בדורותהסיפוריתבפרוזהשנתחדשוהרומןשלכדרכו
הסיפורתמתחוםלצאתחייבכאלה,באמצעיםומסירתההמציאותאלזרמעיןלגישה
לאמנותארלמוסיקה,ההקבלההספרותית.היצירהשלאחריםסוגיםאלולפנות

הקרובהספרותיהסוגהרבה.אותנותקדםלאהזמן,ממושגהמשוחררותפלאסטית,
וזמן,מקרםשלמסריימתסיטואציהנתוןשבר,הלירי,השירהואזהלמיבנהביותר
לשארןיכולאתהשאיכשםבזמן.כדרכהשאינהחווייתית.התרחשותמוצאאתה

הנפרדותה.פיסקארתכןכלל,בוקייםשאינוכיוןחווייתי,ליריבשירהזמןלמושג
לראותאפשרהביוגראפי.אוהכרונולוגיהזמןלתחוםומעלמחוץעומדותיזהרשל
-הסיטואציהמסגרתמתוןלייריםשיריםשלמסדורככינוסצקלג""ימיאת

המקום :הספרשםגם,(ומכאןהללוהימיםשבעת-והזמןמחאז,חרבתעל·הקרבות
ניתןהזמןהדברים)מתרחשיםשנתרבההכלליתהמסגרתכלומר-צקלגימיהוזמן,

ריקהבשררהנרמזהזמןומעברהפיסקה,בראשואםהפרקבכות.דתאםבכותרת,

זהבספרודורששיזהרכיוןשליטה,לואידגופההפיסקהבתרןהפיסקאות.שבין
עליהם.שליטההכרונולוגיתלמציאותשאיןהאדם,שבנפשיותרעמוקיםלתחומים

ג.

שבתוןהעל-זמניבתחוםוההתרכזותהספרותית,ביצירההזמןממדשלזרתפיסה
באותהוהאדםהפועלותהנפשותתפיסתלגב.ימרחיקות-לכתתוצאותלהישהאדם,
יחסואתהמחברעלשציוותהוהיאהעיקרהיאהאדםתפיסתכיספקראיו-יציהר

לגיבוריבהשוואהיזהר,שלגיבוריוממנו.המחייבהספרמיבנהואתהזמןאל
המינימוםבלב.דהפרטייםאןשמותיהם,אנוידועיםאנונימיים.הםהמקובל,הרומן
בנימיןמגיבוריה,אחדשלמשפחתושםרקנזכרהיצירהבכללזיהוים.הדרשו

שלישי.בגוףעצמועללדברבמחשבותיו,נהוג,שבנימשרםרקזהואףגרלדברג,
מוצאם,עלידיעותכלכאמור,בידינו,איד-וכר'נחוםגידי,קובי,-השאר
באותןובסביבתםבתרכםהמתרחשהואעליהםלנוהיזרעכלממילא,רכיו"ב.חינוכם

הימים.שבעתפניעלהזורעותנטרלרת·זמןפיסקארת
עלמיוסדתהסיפורתמרביתחיתההאחרוניםה.דורותששה-שבעהנמשןלפחות

שלהכיוג_ראפיהבאמצעותהמיוח.דמאפיופועל-יוצאהםאדםשלשמעשיוההנחה,
עלבתגובותיוביטויועלובאהגיבורשלאופיומ.תפתחכיצדהמספרתיארהגיבור
שלאופיולהת,פתחותכהכרחנזקקהרומןלפניו.מעלהשהמציאותהשוניםהמצבים
לכללבאלפחותאוסופר,עדהרומןמראשיתמסוימתכ.מידהה.משת.בההגיבור,

היאזרהתפתחותעצמו.לגיבורידועכלתיואףמפתיע,ולעתיםיותר,שלםגילוי
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ענייזהגיבור.שלהתפתחותוסביבכולההמרוכזתזה,מסוגליצירהאחדותהמקנה
םטאטיתופיסקהפיסקהישכלכשםיהזר,שלסנפררהדמויותמןלגמריחסרזה
מפקדגידי,אפיין.מבחינתהדמוי-דתגםםטאטירתכןכרונולוגית,מבחינההיא

גידיאותרהראשבספר,המרכזיתדמרת mהתיאורבמרכזהעומדתהכיתה

גידיערשהחשבהרגיש,מהידועשהקרואהרא,ההבדל ;ובסופרהספרבראשית
אמנם,לנו,הואמספרבמופשט.גיבוריואתמתאר·יזהראידהללו.הימיםבשבעת

אלו,םאהואקר·מזגאםמספרהואאיןאןתמי,דהמתפרעתגיידשלבלוריותעל
בתיאורכללמופיעים.אינםכאלהמושגים-פחדןאראמיץביישן;אריהיר

הללו,מהאתירםכמהלגידילדלייחםאנויכוליםהקריאה,לאחרבספר.הדמויות
ומעטעתידוחלומותאתותשוקותיו,ערגותיומחשבותיו,אתאברמיכיריםאבל

השכיחיםהתכונותשציוניכזו,במידההדמותשללעומקהנכנסנו-עברומרשמי
משמערת.כבעילעדרנאריםאינםוהכולילם

כללבדרןברומןאשרהגיבור,ובידהמציאותשבידניחםהואהחידושיעקראן
שאידקובעת,הגיבוריםשלבאפייםהםטאטירתהדקוים.גזמליזביחסיןם,קשורים
תגוב-ואת.לתארמבקשיזהראיןאףעליהם.מעצבתהשפעההחיצוניתלמציאות

חלקלמדי,חריפיםלזכרו,יששהם,ותנאיה,זרמציאותעלהגיבוריםשלתיחם
הפגזהשל·בשערתורגשותיהםמחשברתיה.םלתיאורמדקדשלמשל,הספר,מןניכר

להתקפה.הנערךאדיבמולמתיחותובשערתצליפה,שלבשעותוקשה.,ממושכת
ארהקשה,ההפגזה Iאמצעיבלתיבאופןמחשבותיהםהלןהאולנרשנמסרמה

מזהזההשוניםגיבוריםתריסרבקרבהתחרשותאותןמולידההמטוסים,הופעת
מתבטאשבהםהאסוציאציות,בשרשרתחבלן·המחשבות,האוההבדלביזתו'
אחתספקבליש.ההואהיחידה,חבלןבקובי,המיוחדמה.ם.אחדשבכלהמיוחד
שיריו,מחברתלגביבספקותיוהואספרותנו,שהעמדיההמופלאותהדמויות

עםהדמיונייםיר mבזיכ·החלוצית,בחברההאישיתההגשמהבבעירת_בהתלבטותו
שחשובומה,והשאר.מגידינבדלאינולח.פקידוכמסירות.ואן-לשעב.רמדריכו
שלפניבלילהנהרגקרביו. bגרראתמכתיבשאינווואדישבאופיוד mהמיבויתר,

 :הספרזאתהקרבותשרשרתאתמסיימתשהדיפתההאחרונה,המצריתההתקפה
מרזבנופלהואהסביבה,כמיקושעסקשבהםשינה,ללאלילותחמישהלאחר

מיבנהלבידזהגורלוביןקשראיןומתפצוץ.הניח,עתהשזהמוקשלעעייפות
אותהראהש.לאעמיחי,שלחבותובלילן,גידישלהמוזרההתאהבותונפשר,
אירבהמתוארתבתקופהשלוהנפשבחייזהעיקרימאורעזמירנו.פריוכלוהונימיר
עםל· mזכשהואהאחרון,בקרבהאמיצה:בהתנהגותובלתי-אמצעיקשרקשור

נקבעשאינוודואילא,רמיבקרבותנפגעמיהמציירם.המשורייניםאלה"פיאט"
העירור,המקרהעל·פי

המציאותרביןהגיבוריםביןהשרירותיהקשרשלזותפיסהלמימושכידרמה
צקלג·מחאז,קרבותשלזרחציוניתבסיטואציהליזהרלוהיה mנאותםהסובבת

במלואו.מדועגםקייםגםהואסביבוהמתרחשעלהאדםשלהשליטהחוסרשבה
ועיצובגיבשורקזרמםויימתבסיטאוציהרואהיזהרכילשעראנורשאיםכלום
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מתבררבזכררנרת,הגיבוריםכששוקעיםזכללבדרןהקיימיםהדבריםשלקיצוני
הומופגזת.המותקפתהגבעהעלזו,בשעהכמהאחתעל-מנותקקשרה-גומליןכי

וחלומו·מאודיהםשאיפותיהם,וביןהחיצוניתההתרחשותשביןהתלותחוסרכאן
חלקשלגורלוהגבעה,שלגורלהבודואיתליריעצמםבהםלגמיר.מועדחראתיהם
העמדהאתמהוויםהםזושבשעההםידועיםכולן.הנגבגורלואוליהנגב,מןניכר

 .דונמים,אלפיוכןבכןהמריבהמצטמצמתבנסיגתםישראל,מדינתשלהקיצונית
יגתשמואםימ.רתר,ארחיידאםהאישי,גורלםלגביאןגדלה.היאוכהתקדמותם
מנחרץ,נקבעםיאלהדבירםהושפעה.ערןכללמעשידם,איןלאו,ארחלומותהים

כמידהלעיצובניתנותהקרבתוצאותעליהם.שליטהלאד.םשאיןגרומיםידיעל
האיבדיירדואלי,הגורלנוכחרקהואחוסר·הארבים ,מת mהלהיחיהדעל·דיימסוימ.ת

היחי.דלגביהכלליתההתרחשות.תוצאותנוכח
כמעיןולראותםהאדם,כחיילמאורע·,מאורעלפרט,פרטלצירוףמקוםישדואי'

מהזתולאח.דר,בסקירהסיומה,לאחררקלתודעהניתנת.שזואלאחוקית,שרת mהת
מבלישמת,לאחר-לדשאיערוהמאורעותפיעללסיכוםניבתתאדםשל

מקריםשלשלתוטבעו.המאורעאתבהכרחתקבעלמרתושקדמהשההתרחשות
רכותפעמיםהברמ.זתגיבורי.ו,רובודעתהמחבר,שדעתדומהאדם.לחיימצטרפת

 :כרזילישלאלהכהרהוריומתמציתבספר,
הכלשוכחיתבןמיחדרדית.זריתכלשתעגלקהו.ת,עתהיתבן"מי
הדמכלפטור-והעובשהחטאהוטפשרת,האימותימים.ולאחרמכאן
הכלים. Iועובששכרהתלאות.כלומעברלאחרעדמתאכןשהוא,ריגוש
במקרהוחוטפיםרע,שמ·זלםרקאוזיאקרשזמתואומתים,הרעיםכלרם
כאילונזמהפתאום,כעת,כימוזר ...ולרעלטובקשרשוםבלירע,

זוכאילולזהאמורהיהברייתומתחילתלכן'נועדמלכתחילה,בעצם,
לכאןהלן,לכאןידע.לאאישרקתמי.דהזמן,כלת.כלית,תכליתוחיתה
אתשהשיגהישגאלאכאןבישמקרהשוםלאימיר.כלגדללכאןרץ,
זכלוםזהאחריואיןשיש,מההיהזהאיד-כןלאשאםהיותר.יעוד
מההןכורברתידלאסוףסוףשהיה.מהטעםאתכנראה,השיג,השג

הכל.רזהשהוא.מהסכוםאלאאינואדםאתה.שאתהמהרקאלאשאתה,
אותן,שקלומרע,שמרואותן,טיפחוילדון.כשהיית.אותןפינקולאז
חרץהדלתמשקוףעלגדולים,ויותריותרבגדיםלןקבררופאים,קראו
היית ...הטיולמןתחזורמתידאגוקן,מעלקרפעם,מדיגבהןאבא
אליןצועקיםהיוושםפהאותן,הכירושלכםברחובשלם,ממעגלחלק

שת.תרודמיךכרסיס,רוטשהבטנןהבה.הה.זכשבילזהוכלשלום,
לזההכל.זהואין.ובתררקנ,ת.אתררבה,כצעקהדקרת,שתיכתוךממעיד
בדקדקנותמבהולפסיעה.אחרפסיעההדברים.הלכ,ולכאןצפוי.היית
מעוףקופניעלנמצאהמקדם,ואתהזמןאתתאחרושלאתחטיאשלא
נופלתכאבןעובדה.הנה.זהוראיהלמועדו.וכדיוקדווקא,כאן,-הפגז

 .) 540-539 ,א(ית". mההכתכליתואתהשיג-ארצה
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זיקתואיןתגבשרת. mהתפתחותפריולאהצטברות,סכרם,איפראהואהאדם

לעצמה,הפנימיתהתרח.שותרבפנימיותו.המתרחשלביןהמאוערותבידגומלין
השתים,מצטלבותמסויימת,בשעהבמקרה,ורקלדרכיה,החיצוניתוההתרחשות

בפנימיותו.תלויבלתיהוא,הטררנומיאדםשלגורלוהכרח.בכןשיהאמבליאן
ערמ.דיםשניהם :הואאחדהאישיגזרל mהכרונולוגיהזמןשלמעמדםמשמע,

חד-צדדילסביבתוהאםדבידהקשראןפעולתם,עליופועליםשניהםלאדם,מחוץ
עלהשפעההאדםשלהפנימיתלהתפתחותואיןאןפנימה,פולשהחוץ :הוא

שלבגורלויות.רגדולהבמידהלראותאנונוטיםיוםיזםבחייסביב.ו.המתרחש
אב.ואי-הצלחתואוהצלחתואת Iורגשותיומחשבותיומעשיר,תוצאתאתאדם

לת.פיסהיזהרכאןחוזראחר,מי·שור·עולבעקיפין,במהותו.במידת-מהתולים
המצי-שלכעיצומההמלחמתיתבסיטואציההמשתמשרומן-המלחמה,שלהיסודית

זהרמ·דזכזקיצונירקעעלהאדםגודלאתתפיסתואתלפנינומגל.םיזהראףאות.
ורומזההתרחשות,מןביותרמברתק.היחידהאדםשבהמלחמתית,סיטואציהשל
בתנאיםרקולאהמציאות,כזאתהאדם,כזה :יותרהגדולהלהכללהכן,אגב

קרב.שלמי.וחדים

.ד

שליזהר,מפימיכנית,מסירההואואיכותית,כמותיתמבחינההספר,שלעיקרו
בלבם.וכחליפתםכנתינתםהם,בלשונם,הגיבורים,שלורגשותיהםמחשכותיהם

יוצרים.שלגדולהחבורהלאותהיזהראתלשיירהנטייהאתכמרבןמעוררהדבר
שולאבצדקעמה,ושמרניםהתודעה","זרםלכינוישזכוהאחרונות,השנהבחמישים

פרוסטמרסלוףלף,ותומםםטייןגרטרדורג'ריס,ודלףוירג'יניהכגרןסופריםבצדק,
שאיןזה,טכניבסימן-היכרלדאותנסכיםאפילואןאחרי.ם.ורביםודיגה,וריימרן

שוניםיוצריםלשיתוףעילהוהשקפת-עולמה,היצירהתוכןעלהשפעהסוף-סוףל.ן
האדם,תפיסתזו.בכפיפהמקרםצקלג"ל"ימישאיןדומניאחת,בחבורהכל~כן

זה,זרםעםהנמניםהיוצריםרובשלמזרלחלוטיןשז·נ.היזהרשלוהמציאות.הזמן,
הרבה.מהםהואנבדלטכניתמבחינהואף

עלילהשלהיסדויהעקררןהריבספרות,זהזרםשלהמהפכנייםחידושיוכלעם
וקייםשדירלמסירה,מ·כ,זרניםהספדפרטישכלוחיצונית,פנימיתמתפתחת,
אחרסופרמכלפחותלעלילהזעתרהנותןפררםט,הללו.הסופריםרובשלבכתביהם

םרראןבידהיחםי.םהת.פתחרתלתיאורכרכיםשלושהזאתככל·מקדישזמנו,עד
כשמגיע Iסודאןשלומותרבמחלתולשיאםהמגיעיםגרמרנט,לבית.והנסיךוהרוזנת
וכלתיעדןחסרימלכתחילהשנראוהפרטיםכלכי·לך,מתבררזולנקהדוהקורא

בכלהדיןוא mאחהמתפתחתיאורלכללמצטרפיםהקריאה,במהלןמקושרים
כןלאהאבוד".הזמןאחדשב"החיפ,רשהעיקריותוהדמויותהסיטואציותמןאחת
שיאנקדותזותהאאן Iכולובספרנקדות-שיאלקבועאבריכוליםאפשר :יזהר

פיעליזהר,שלספרואתלקרואבליגםאותה,למצואשאפשרהקרבות,במהלן
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התפתחותכלאידהפנימית,העיקרית,בעלילהחלל.ויהקרבותשלההיסטוריהמהלך
ויותר,שבהשלרשיםשלבתקופהמטפלשפררסטבערד :פלאואידהספר.כלכמשן

לאפרוצהראינ.רזרמסגרתבקפדנותשזמרוהואבלב,דימיםשבעהיזהרבידייש
ובמסגרתאדםשללפנימיותובפנייתםחת.ודעה""זרםאנשילעתי.דולאלעבר

אבן-שתיהשהואהיסדויהקונפליקטאתסילקולאכלשרבםורגשותיומחשבותיו
הזיקההמציאות.רבידהאדםנפשבידחוץ, mהפניםבידהקונפליקטסיפור,לכל
אתלאתרבאיםכשהםאף ;קאפקאבידיולאג'ריסבידילאנותקהלאאלהבין

מכרעתעמדהזרת.רפסת.עדייוהמציאות,ארהחבהר.נוכחהיחידשלחוסר-האונים
מתחככתהיא,בדרכההולכתהמציאות :ניזהרכןלאהגבור.בלבההתרחשותלגבי
אינהפניםבשרםאןוחרהד,אדישות.פח,דרגשיברומולידההגיבורבנפשאמנם

פגיעהכגרןקטסטררפאליבמקרהכמרבן,זולת,מכרעת,השפעהעליזמשפיעה
התודעה"."זרםבגדולימצריהאינהנזרתפיסהבגיבור.גופנית

בעולםהאדם"בדידותבאההתדועה""זרםשלבאסכולהכילומר,גים mנ
כדיעדבודדיםאנשיםהםאלהמחבריםשלגיבוריהםביטויה.מלואעלהמדורני"

הםגיבוריו :הלאהאחדצעדהולןיזהרהחוץ.עםמגעלשואהמחפשיםיאוש,
הואלמציאות,יחידרבידליחדי,יחידביןהקשרחוסרמאליו.מובןנדברבדודים

שלרגשות.הגי·ברריםבלבות.שערליםישמסיהר.אפיל:וטעונהשאינהעובדת-יסדו
לעתיםשבאו.כלעומת.ולפים mביטוילידימגיעיםאינםלעולםאדמים,. mאחררת-ל

שלחברתולילןבשל'ועמיחי,גידיביןכגרן-הת.נגשרתובאהשממשמשתנראה
התבגש,ותלידיכןמתוןבאאיברגידיאןלראותה.בליבהמתאהבשגידיעמיחי

בלב.דגידישלבלבושהיאהתרחשותאותהבכלחלקאיןלעמיחישה.דיעמיחי,עם
הניתדקלילן.עלבשאלותגידישלטרדנותובגללקלהמתיחות.נוצרתהיותרלכל

 :חדשל'שיאכאןמגיעיםהגיבורים,שניביןנפשלזיקתהאפשרותחוסרוהבדידות,
נפשיולמגעלידידותע,ורגיםהםאיןזה,קשרמכקשיםאינםאפילוהגיבורים
להםנראיתלהשמחוצהמהכלוביןהנפשבידזרשליליתיחסיםמערכתבזולת.ם.

עליו.לערערשאידחיי.םכחוק
החיצנרית,המציאותעם.גומליןזיקתנטולסגור","אניכבעירתהנפשותראיית

מציאתנטולות-הזמן.הליריות.פיסקאות.יועלהספר,מיבנהאתליזהרשהכתיבההיא
עולמוהשקפתלביטויויאהגיבוריו,שלהווייתםאתההולמתמיוחדת,צ,ורביתדרך

יזהר.שלביותרהגדולהישגואוליהיאביותר,המערצמתבצורהשלוהאדםותפיסת

ה.

חרייהפריהיוו"השבוי"חזעה""חרבתהזמן.לבעיותהנזקקכסופרידועיזהר
ניכריםורישומיההאנושית-היסט,ורית,כמשמ.עותההסופראתשהסעירהכת-זמנה,

הגיבוריםשלהזרותהרגשתלמשל,באה,כאןגםצקלג".ב"ימיואףיצירותיו,בכל
בריאויביהם.שלביתםהיהשכאןידיעהמתוןעליהנלחמיםשהםאדמהעל
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פת.רוןובסירנותגממרתבהלבקשאיןצידוק-עצמה,שהיאחשובה,שיצירת-אמנות
זהבספריזהראומרה mבמילכןלהתכוןושבלידומהאןאקט,ואלוית.לבעיות

כיםד.הוכפרגיבורישלגורלםמבחינתהאקטאולוית,הבעיותעלעקרונימשהרגם
עלהשחרור,מלחמתבעקבותהחלוציתהרוחה,תערערותעלדוברהרבה
האידיאליםתניחתחברתיתתקדמות mחומירתה mר~חלייהנוערשללהיטותו
המלחמה,שלפניהזמניםלגביזרדעתנכונההאםהמדינה.קרםלפנידרכושהתרו
הרגשהכיבספרן,גיבורכלליגביכמעטבפירוש,מעידהיראאןנרגע.יזהראידבכן

כברקיימתחיהתהשחרור,מלחמתאחרישבאהההתפרקותכתוצאתשנראהתזו,
המלחמה.שלבעיצ,ומה

משקים,נבידם,הגיבויר.םמןכמהבפירוש,נאמרלאהדברכיאם.כנראה,
ואתאוםת,מדרף"צקלג"להשקארוזרשוממהגבעהעלוקרבי.גדייובודואי
בהתייש·הרואהכתפיסהחונכוהםהזה;במקוםהתיישבותבדברההירהררהאחרים,

להתיישבבצרןרההרהוראולםהאמתית.החרבהאתהאמיתי,הכיםשאתכרת
ייוכלרולאירצולאשלעולםיפה,הםיועדיםמוסר-כלירת.פריקרהאוהזהבמקרם

בעיקר-אחרתברוחםמצטיירתהמילחמה,אחריילעתיהחייהםדרךכאן.להתיישב
המבתטאתהלאמויי,םוצ.יויויםלגביצהיניותוכר.יואשה,ביתהמרית,רת mננצררת

הציונות.לגבירגםהמקודשים,וערכיוההיסטוריהיהודיהעברלגביגםבחריפות
מצפןר.נקיפתשלטורדהרהוררקהואלעומתהשעומדרמהמלכתחליה,בהםשולטת

המלחמהלאחרכיבידנוספקאידוממילאנפש.ם,לעומקיזהרמרדידנובתיאורו
עזיבתהחלוצית.ההגשמהבדרןולאהחמריתה: mהרובדרןבחייםהנשאריםילכו
איהנהעשור,בשנתכי'וום,לנוערהאופייניתהחייםלדרךהופנייתהחלזציתהדרן
ה.עצמאות.מלחמת.שלאחרההתפרקותפריואינהכלשהי,רעיוניתהפתחתותפרי

מכזיבכלל,הנעורושלאלה,גיבוריםשלבנפשם.יותרעמוקנעירצהסיבתה
 •לאמריזרן mהטפהדבריעליהםשישפיעו
בלילבהרהוריוקרנישלבבקשתוביטויהלמלואמגיעהזושהרגשהנראה

 ,ב(שייכרת"זיקתפיעלולאבחירהזיקתפיעלשיירלהיותמבקש"אני :מותו
חיוביםוהאישיים,הלאומייםהחיוביםממסגרתלצאתהכמיההכאןמרבעת ,) 878

כיסופיםמתוןהאיישית,בחירתופיעלבחייםמקומואתליחידולבקשכלשהם,
אלרמי.רעי.ןרשלהגשמותעל-יידסיפקוםלעלבואהעשוייםמאהליותרעמוקםי

ביטוילידילהגיעחדשותדרכיםחיפושכולו,הספרפניעלהמהלכת mהרזוהי·אכן,
הסללוו.תךורכיהםהחיצונייםהחיוביםעל·פיאנוםלהיותכלייוגילומה,הנפש
מאמץמיותןמשימהמיליופיראוליהיאהכללנוכחהיחידעלצמאותזרמכיהה
מעמדורכללאפס,נהפכתהיחידשלהבחירה"כש"זיקתמלחמה,בשעתעליון,
מקמוה,קמומרהפלוגה,ה, pל nהמהכיתה,אלהשייכותזיקתפיעלנקבעיםוגולרו
הגדולההכמיההמתגבשתהשייכו.תלזיקתשעבדושלזרבשעהדווקאגורלה.גורלו
העתידלגביהגיבוריםכלשלכמיהותיהםאתהמדריכההיאוהיאהבחירה,לזיקת
המלחמה.שלאחו
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,. 
ב mמשיםשלובקרםהשתערל,"ה ,ספררבפחתהרזישקבעיוסמןמלררםוטוהמ
אתדווקאולאויזהרשלמאיוויואתביעקרמבסא 1"סוףףוסלמדיאויורלמיד

לתךוההתפרצות ,הספרותייםביםוהחילותוגבפריצתהספר.שלהמרכזיהונוסיב
האוהקואר.עלגםררושיחוב mמהרגשתמהלכת ,שעורושלאכים mשטחים
לאן mשכמומיזרתבהעאלת ,ובלםיקמגזריםבפריצתזוהר ·שלו mלכמשתאה
תוהמגמתימעומםררת mונשאםדלתפיסתניסיובמןת-עהברית.נספרתוארינו
 .השחררומלחמתבגיבוריגםהעוסקתת;בספר

לשוןהיאיהזרשללשרנוהלשון.בשימשוהרזישלהעזותגםררתועמהשאתות
בלתימאמץהקוארמןתובעתהיאוממילא ;תבשםרעלמוותרתשאינהונלאה,
בת·ממדים mיצירתחבסר.לקרהבלשוןשידיעתואורהקמןכמהאחתעלפוסק,

מתח·התפתחרתכאןשאיןמאחרוניחדר ,סההרוקריאההמרבעתשןולבהכדתבה
מןחלקארוחנפנירקים mפתשעריה ,הקרנותבתוצאותשדמוברבמהדיאלא

פיםקארתבץוקהמיבנה.השלהמ.האמנותיתההנאהמיצירלשם mלםרהמכרןהקהל
 'קורא·אתבמיבחןעונונדי .הליירתהשיהרשלזמןתפיםתעלדנ.נהירפרזוהשל

לכותבזהנספרמעזיזהרבעלילה.דת.הדת.פתחרצףאתהמבקשתיקווההפרוזה

כלפיארקרואיוכלפיהסופרחונתשלכלשהיתפיסהפיעלולאבפשראכרות
רהמחבשלשחרורהרגשתבבואתשביםהדר ,ב mהובאוירת .מייםוהלאדיאלםיידא.

ה mהגנהרמהבעלתההבהאלעהרבהמוסיהפ ,הכבליםכלאתלנתקשצדדלחי
הספר.ןממקבלשהקרוא




