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: בות וסימן לבניםאל הבצמ
רפיה של עוז על רקע גאוטוביוה

קניוק , האוטוביוגרפיות של גורי
  ואפלפלד

  
  דק שוןרשג

  
  

  ?ישראלי? יהודי  .א
ומשהוא מודע לה הוא חושף אותה , גרפיה יוצא המחבר לחפש את זהותובאוטוביו

של עמוס עוז מבחינה זו אין האוטוביוגרפיה . ברבים כדרך שהיה רוצה להיות מזוהה

אולם כוללת , יוגרפיה מבטאת אמנם את היחידוטובהא. אלא אופיינית, פן דוצאתוי

ותכניה דומים או , חומרים ההופכים את וידויו לפן מן הפנים המגוונות של בני דורו

,  וייחודייםםיעמיפ- וגרפיה מתארת חיים חדביטוו א כל.קרובים לאלה שהעלו בני דורו

ל בני אותו דור מכילות תכונות משותפות וחושפות את אבל האוטוביוגרפיות ש

השוואה ביניהן עשויה לגלות את תרומתו . האילוצים שעיצבו את חיי מחבריהן

  . ואת ייחודו של כותב הביוגרפיה ביניהם, המיוחדת של כל אחד מן המתוודים
האם : רו בצורות שונות היאי דווטוביוגרפיות של עוז ושל בנ באעתלבולה המהשא

 ,'העברים החדשים'ר בין יהודים ילידי הגולה לבין שומהו הק 1?עוד יהודים אנחנו

, שאלה זו הטרידה לא רק סופרים והוגי דעות 2?הוגי הדעות הכנענים  לפי,יםישראלה

 –בה ההלכתית הפשוטה ושז שהתמא, אלא גם את הממסדים הפוליטיים והדתיים

ה עוד את הקהילות החדשות בגולה  לא סיפק–שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה 

גוריון פנה בזמנו -בן. ית בארץ ישראללה הציונואת הקהי) רפורמים, קונסרבטיבים(

                                                           
  , הודים אנחנויאם עוד ה', האם עוד יהודים אנחנו, ' במאמרו עקיבא ארנסט סימוןשאלכפי ש   1

  .48-9 'עמ, 1982ב יבא- לת
  .1989אביב - תל, )יונתן רטוש(סיפור חייו של אוריאל שלח : שלח ועט בידו ,ורתיהושע פ   2



2  I גרשון שקד    

 3,וקיבל תשובות שונות ומנוגדות, בשאלה זו אל חכמי ישראל בעקבות מצוקה פוליטית

 להגדיר מהם יהודים ושניס, אבל גם לפניו התלבטו בשאלה הוגי דעות יהודים חשובים

יהודי הוא : הציע תשובה רוחנית לסוגיה אחד העם.  מעבר להגדרה ההלכתית–הדות וי

טען שכל מי , לעומתו, בסקי'ברדיצ. מי שמקבל על עצמו ערכים של משפט וצדק

ואין זה ', יהודיים'ם הגו הם לגיטימיים וה שיהודיידאולוגיא י וכלשמזהה עצמו כיהוד

דית או אם הם מצויים מחוץ לזרם מים את המסורת היהו תואמשנה אם הרעיונות

, קראים, שומרונים(המרכזי ומתייחסים אל כיתות שנפרדו מן היהדות הרשמית 

הזרמים ין השאלה נותרה פתוחה והוויכוח עדיין נטוש ב 4).פרנקיסטים, שבתאים

  .  כנענים-אומחרדים קיצונים ועד לנ, ות ובארץהשונים בתפוצ

היהדות והגדרת היהודים  5.אשר מיהו ישראלי יותר להגדיר מיהו יהודי מל קליאו

אולם הישראליות נתפוררה בטרם , הייתה מוסכמת על רוב ניכר בעם תקופות ממושכות

י הוא מי ראללפיה יש, טריטוריאלית, אם לא נסתפק בהגדרה מצומצמת. נתגבשה

בלת על חלק אינה מקושכן זו האחרונה ,  אין לנו הגדרה מוסכמת–שמתגורר בישראל 

ים לבין ישראליות יהודבין יהדות ו, מכל מקום. רי של יושבי הארץ היהודיםהא

ביני לבין אבי ' שעליו כתב המשורר חיים גורי בשיר, וישראלים היה תמיד פער גדול

 עיצובה אצל יצירתו של עמוס עוז נשווה ביןב זו המשכנע סוגי לתאר באופןכדי  6.'הים
בשלוש אוטוביוגרפיות שהתפרסמו בשנים , ובני דורר קודם ובני דו, יוצרים שונים

ואהרן  ,)1992( םטוסט מורפ, קוורם קניי ,)1980( חקירהה, ירגום ייח: האחרונות

  . סיפור על אהבה וחושךלבין זו שלו ב, )1999( םייפור חיס, פלדלאפ
אליק 'ההנחה ש.  והוגי דעות ילידי הארץפריםו ישראלי העסיקה סו מיההשאלה

 מעין מימוש ספרותי –מיר ששל משה ) 1953( קרקי אליפמופיעה בה', נולד מן הים

, ובעיקר אלה שנולדו בה,  שיהודים שהיכו שורשים בארץיחהאשר הנ, לתורה הכנענית

נתקבלה במודע ובאורח בלתי  –' ישראלים'והפכו כבמטה קסם ל 'יהודים'ות חדלו להי

אך עוררה גם , בעיםבקרב חלק גדול של יוצרים שהגיעו לפרקם בשנות הארדע מו

ות גר ההוספ , ילדהל מי אתש, חנוך ברטוב ספרו של 7.התנגדות עיונית וספרותית עזה

                                                           
, 1975אביב -לת ,גוב בריםד', מיהו יהודי, 'תשובתו הליברלית מאוד של גרשם שלום, שלמ ל,ראו   3

   597-591' מע
  , רולה ונכג, קויפמן יחזקאל גי דעות אלה מצוי אצלהול  שתי ביותרריקוב והמענייןההתיאור    4

  . 404-388, 359-348' עמ, ט"אביב תרפ- תל
  .64-45' עמ, 1983ם ילירוש, היבטים ערכיים והשוואתיים? ות ישראליהישה לק םנמאה, קדש ןושרג   5
 . 120' עמ, 1988אביב -תל, 1987-1945, מבחר שירים: חשבון עובר,  שושנת רוחות,חיים גורי   6
י יח בתבתיאור אפיזודה מסוימ, שלא התכוון אליה, זו למשה שמיר הפקשאוחרים ייחסו המבקרים מ   7

  .תצבעוהמת הדמו
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שהישראליות , לדעתו, ת להנחה המוטעית תשובוהיו 8,בר המיתולוגיצני לא האשלו 

 של חיים דרשההבנוסח הטפתו של יודקה ב, היהדות ומן הגלותוחלט מן היא ניתוק מ

  9.הזז

  

  )חיים גורי(יתי שייך למי הי.  ב
סה נמ אוה. חקירהה, אוטוביוגרפי-י נדרש לשאלת הישראליות בספרו הכמורחיים גו

 את  מדגישבאחד מקטעי הספר הוא. ורשיושליד הארץ ואת  ילהבין את דמותו של

,  פתאום לאחר שניםךוהם של': המהגרים הקשר הגורלי של יליד הארץ לאבותיו

והם הכפיה הגוזלת . גיבורי רומן איום וגורלי, משוערמאושרים ואומללים יותר מן ה

ם וה. םהקשרי- והם קשרי. והם האמת. ממך את חירותך לברוא לך ביוגרפיה אחרת

 הוא מתאר את ר אחוםבמק 10.'קיימים בך כמו וודאות החזקה מן הבגידה ומן השקר

צרת אדם יו, אומר גיבורו של גורי, הילידות. לאדמהאדם היליד באמצעות הקשר שבין 

  : חדש בתבנית נוף מולדתו

אני אהבתי את הים . לים, לשקמים, יך לחולותהייתי שי? ת שייךייה ימל

. לצבע הדיום נוטים זהב והמי- השמים דםשראכ, רבע-ותנפל רקיבע

ני א. הדייגים על הסלע המאוזב אני אהבתי את. כאשר הוא נוגה ואדיר

ו נעות דרומה לעבר הבתי את סירות המפרש המרחיקות אל האופק אא

אני אהבתי את ריחו . את השעה החרישית והמצטללת אל הפיוס, יפו

אני הייתי שייך . חביםמרהת א, ותאצה חוחינאת , המלוח של הים שלנו

בה אלמש, לפרדסים האפלים שמעבר למשוכות השיטה לבתי הבאר

מצטננת כתום שריפת השמש במלכות ות החול השייר- לדרך, הנוקשת

, לנשים האפלות והמנוזמות, ורים ולגמלים הייתי שייךלחמ. הקיץ

  .לפעמוני העדר ולחלילי הרועים

                                                           
. 1995ב אבי- תל, צבר המיתולוגיה לא ינ א,ל"הנ; 1970אביב -לת ,?מי אתה ילד של ,ובטחנוך בר   8

  .47-37' מעמופיע בה הקרא על שם מאמר בשם ז נהספר
חיים ה הבאוטוביוגרפי, תה של פנחס שדהיהי' העברי החדש'מעניינת ביותר לאידאל התגובה ה   9

החי , ות אדם בודדוד אעל, ות עצמיד אול הוא עזההר ספה': רין היתב ,ם נאמרש ).1958(ל שכמ
- אמרת חכם(ב ותכ הזה אני מנסה לפרואת הס. וריםלבוש מלבושים אפ, שותק, פנים-בהסתר
אני מנסה לכתבו לא באמנותם .  הדברים כי אם על פי הרוח והמובןאייתלא על פי ר) יןהמסתור

, גהדאה, יםהגעגוע, החבדיההדמעות ו, הלב-אלא באמנות החרון ורגשת,  המלומדיםלש תפיוהמז
 דבר שהוא םושן איני מדבר על אם כ. [...] םלוכעל ח, אני כותב על החיים כעל משל[...] והבעתה 

,  איני מדבר על חברה–,מחוץ להווית קיומו של היחיד, מהלנשחוץ מ, מחוץ לתחום הנסיון הפנימי
 לוולתחלחמות המ[...] ום נהגיה- על כלבי, על האלילים, חיים- על חכמת, סטוריהיה לע, םעל יחסי
 חיי, פעמיים-דחה, החיים האישיים דתר הוא רק חיומה שנות, עסקי מדינה העלו אבק ונגוזו, וחדלו

  ).414' עמ(' להם מוקדש סיפורי, האחדהאדם היחיד לעומת האלוהים 
  .18' עמ, החקירה, יגור   10



4  I גרשון שקד    

 את פניהם בחוץ תחתם ציוחורם קו םימיכשייך לבנאים המש ייתיה

אני . הייוצאי רוס, לחזקים האלה, מולה ובגריפה ובאנחותבה, הברז

אני . למרפסות הסהרורים, הלילה- לפרחי נר, הייתי שייך לירח העולה

   11...הייתי  ש

מלמדות , ואשר הן מעין הרחבות של זהותו, המראות שהמחבר משייך עצמו אליהן

פרדסים , ים, שיטות, שקמים, חולות(ים טיפוסיים ליראש יףאות נומר לורקש כי הוא

. למרחב) פרט המייצג את הכלל( סינקדוכיים וייםשהם ביט, )חמורים וגמלים, אפלים

אלא אותם מראות שיזהר ותמוז קרובים אליהם , ווקאד' חלוציים'אין אלה מראות 

מאשר לארץ ' פלשתינאית'ען הכנ לריות הקרובים 12,מדינתיים-בתיאוריהם הטרום

הוא אותו נוף שהיה הבסיס הנפשי  המרחב המעוצב בהם. ישראל העובדת והחלוצית

שאליהן משייך עצמו , ות החיותוידמ ההן רתו יעניינותמ 13.של התנועה הכנענית

, והחזקים האלה, לילי הרועיםוחר ד העיפעמונ, הנשים האפלות והמנוזמות: גיבורה

המחבר מנסה ליצור מעין חיבור בין נשים ערביות לבין החלוצים הגבריים . יוצאי רוסיה

רח התיכון המסתורי לבין מזרח מז הין באוה וינאידאלי בעיההמיזוג  14.הייוצאי רוס

כהמצטיירת ל, אירופה הצלבה זו בין . וצמה עתבור' תיגוי' אלא כ,ושהיהודית וחלא 

הוא . 'החדש ירבעה 'כנעני של- בסקאי'בדואיות לקוזאקיות הולמת את האידאל הברדיצ

שספק היה או , גילותומי הרבצה לשלדימוי העצמי האידאלי , פחות או יותר, מתאים גם

למומכל מקום , לא היה ריה א: גלותת זו יש גם אבות ביצירות שנולדו בולדמ. היה ש
ומעל , שניאור של זלמן בורינדרי הגפו בונשי שקלא, ק נחמן ביאליםמאת חיי גוף בעל

העומדת בניגוד , קשל ביאליוחת ירק ארס וושור אב רו דמותו של הטבח בסיפ–לכול 

מאגר הארכיטיפים האידאליים בביוגרפיות . קיצוני לדמותו של שלמה המלך

מתמיד ה עמד בניגוד קיצוני לדמויות כמו יםראלשם ייובאוטוביוגרפיות של יוצר
 ,)םומול שלשת, עגנון(יצחק קומר : ם אצל עגנון וברנרם הכושליוהמהגרי, )קילאיב(

ת ואובד עצ, )וןלכול וכשש, ברנר(פץ חיחזקאל , )ניםובועת אמש, וןגנע (ץינייכיעקב ר

לעו לארץ גולה שנק הילידי רות שלחא ודמויות ,)ןאכאן ומכמ, ברנר(ודיאספורין 

 רזמנבו רך הרוחדב(עוז של עמוס האחרונות קרובות יותר לדמויותיו . ישראל
' עברים החדשים'מאשר ל, ולו עצמו כפי שהוא משתקף באוטוביוגרפיה שלו, )יםנתקשה

  .וליהודים בעלי הגוף

  

                                                           
  .24-23' עמ, שם   11
    .1963ביב א-תל, שורייפורי מס, רזהי' ס; 1950ביב א-תל, בהולות הזח, וזמ תןימינב   12
משך או הפרותנו ס', ")כנענים" ("םיריהעברים הצע"ועת נ תלש היקורותמהותה ומ, 'צוויילברוך קור   13

  . 1959ב יאב- לת, ?מהפכה
  .רבע ניבמסיפוריו הראשונים שנאספו בקובץ  אחד,  מוסהה'וגחג שעליו רומז משה סמילנסקי בומיז   14
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  ) יורם קניוק(אני במזרח ולבי בסוף מערב .  ג
שאינה , ת חדשההוחפש זלון יבניס, ות עם דמויות אלה ועם הדמויות שכנגדדדומתהה

 הנושא העיקרי של  היא,לוגיר המיתו הצבמשמעית ופשטנית כדמותו המדומה של-חד

ת חממלר דו לש תעדזחיחות ה. קניוק ואפלפלד, שלוש האוטוביוגרפיות שכתבו גורי

, הלכו והתפוגגו', הגולה הדוויה'השחרור והרגשת הנתק ממה שכונה בזלזול מסוים 

. זן הכוחות בין האידאל העברי ודמות היהודימאשתנה נלך ינות החמישים ואומאמצע ש

מן נבעו כנראה ) שהיה אחר כך גם לפוליטי(ברתיות למהפך המנטלי ת החהסיבו

, אחרי מלחמת יום הכיפורים) מוצדקת ככל שהייתה-והבלתי(האכזבה העצמית הגדולה 

  15.ואשר עמה באה שקיעתה של תנועת הפועלים ונפילתה

 ניכרים קשרים מעניינים ,םטוסט מורפ, ניוקקרם והאוטוביוגרפית של ייצירתו ב

הקיטוב בין . ם בין תולדות משפחתו של המחבר לבין תולדות היישוב וערכיוומורכבי

ובדיוקנה של , מנוגדים באישיותו שלו עצמו  קיטוב בין מרכיביםיוינבעא וה ומא לאביו

  .ג ההורים מייצגכוחות שזום י אותדל יעהחברה שנבנתה 

 והטראומה של מלחמת השחרור מופיעים בחלק גדול ת הילדותזיכרונו, ריםזוג ההו

חבר מעניק המ ,םטוסט מורפ יתוידיווה נובלהב.  הבדיוניים של קניוקםמן הרומני

. ללא קשר לעלילה בדיונית, לזיכרונותיו אופי אותנטי כחומרים העומדים בפני עצמם

 רק כהארת דיוקנו של הסופר כבנם של לאדוי זה  ערך רב ייחס לווי מוקד מלאיגבר

  : ת מכוח עצמהדאלא כיצירה ספרותית העומ, הוריו

, כמעט יחיד במינו, יוק מסמך מזעזעקנל  שפרסה הוהומשמות חא פל

, שבמרכזו דין ודברים אכזרי של בן עם הוריו, לפחות בספרות העברית

, שהיא, ת של ההוריםיחזור מנגינת חייהם הפנימי שוה גםו מהאהו

   16.גם מנגינת חייה של תקופה שלמה, ורכאמ

  

                                                           
ם שואתיי-צבים פוסטמרת אהמת,  השוקולדתיסקער בנובלה של חיים גורי בו כניות נשתוהדמ   15

בכמה מיצירותיהם של שלמה ניצן  וכן ?ה ילדתי אמ של, רטובב לובנובלה ש, ליטים פבחברה של
  .ואהרן מגד

כותב  ךשמהב. 15.5.1992, חרונותידיעות א', )םטוסט מורפעל (יופי -רקוויאם רב, 'וקדמגבריאל    16
ל דות היא רבה כיא כי יכולתו של קניוק ליצור סצינות סוגסטיביות בודדות של ילהמת אה': מוקד
, רק לעתים, נהפך לעתים, שפחתית ממהראקטגוריה חמור על ד-להיות כתב דעמה שנו יכ דע כך

 המספר בעידן הנעורים וראשית ו של יפהפה על אודות ילדותרלסיפו, מתוך סתירה דיאלקטית
, יףהסיפור חר. אינני בטוח שאני מסכים להערכה האמנותית של מוקד. 'ריתבהבגרות של העיר הע

שיותר , אפשר לומר. טאויותיותבוזן בהובלתי מאבוטה מדי , דימ ףאבל הוא חרי, לב לבוטה ונוגע
הבנת כלל יצירתו של קניוק נט לשלה היא חשובה כדוקומ' אסתטיקה'משיצירה זאת מצטיינת ב
  .עברו עליו ועל חלק מבני דורושים קולתהליכים נפשיים עמו
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-סטיתפרסיוניקס אקהריופטות קודמות של קניוק מכילה גם יצירה זו מרצי ימוכ

בדומה לברנר . דווקא בפשטותה הבוטה והישירה) וחולשתה(אך כוחה , טסקיתגרו

,  אחרים מבני דורו רביםוכמ 17.של אמנות בלתי בדויהיקה בטכנ  תובכ גם קניוק להמנס

אך ; לשחיים כמה, טסטית של פנחס שדהרפיה הפנגם הוא הושפע ודאי מן האוטוביוג

,  שבתאימאת יעקבוף דבר סווידוי הסמיאוטוביוגרפי  ה מןעפש הורקיעבלי ש נראה

למרות . ןרודן מיואי תבידי עדנה שב, לאחר מותו של הסופר, 1981שיצא לאור בשנת 

י הורים  יחס–יחסת לכמה חוויות יסוד של הקיום האנושי שיצירתו של שבתאי מתי

טה בו, הופחש תוחפ א הי–חרדת המוות והמוות עצמו , תשוקה מינית, זוגיות, ובנים

ביצירתו של . העוסק בעיקר ביחסו של הבן לאמו ולאביו, מן הווידוי של קניוק ופשוטה

גם . ם ריאלייםאביבי הוא בעל ממדי-ב התלרחרק המ, יםישבתאי כל השמות בדו

אך כל הדמויות נקראות , אביבי ממומש בפרטים-ביצירתו של קניוק המרחב התל

  18.בשמותיהן האמיתיים והמחבר נהנה מעצמת החשיפה הישירה

. וק על שיבתו ארצה לאחר מות אמוימספר קנ םטרוסט מופ מסגרת שלהבסיפור 

 ואת של הוריוניים את חיי הנישואים ההרס, ורר לאחושחזב, מכאן ואילך הוא מתאר

, השקו החשיפה אכזרית. מערכת יחסיו עם שניהם יחד ועם כל אחד מהם בנפרד

, האב הוא אירופי מובהק: ומטעימה את העימות בין הערכים שכל אחד מהם נושא עמו

המזדהה עם ערכי ארץ ישראל ,  פתטיתית ציונא היםהא; החי במזרח ולבו בסוף מערב

  . העובדת

גמר את , שנקלע למערב) גליציהבשנופול רטמ(ודי מזרח אירופי הוא יה, משה, האב

. יץ את התרבות הגרמניתערי והטרוסאה אבצלגויס , תיחוק לימודיו בגימנסיה גרמנ

 שמשפחתה מצאה מקלט, היא מבנות העלייה השנייה ממזרח אירופה, לעומת זאת, האם

ויתר על קריירה , וביו של ארלוזוריה מידידהאב ה. מת העולם הראשונהלחים במרבמצ

 ויאמו לנישודהבן מתחקה אחרי אהבותיו של האב שק. של כנר על מנת לעלות ארצה

הוא מגלה כלפיו בעיקר יחס של ,  פי שהוא מתייחס אליו גם בביקורתלאף עו, ומאל

משה קניוק לא עלה : ול אביש וותציוני- ַאהוא מדגיש את . אהבה וגעגועים, הערצה

, אלא משום שבגרמניה קיים יחסים אינטימיים עם אישה ובתה, אידאולוגיותמסיבות 

 מקותהנל פני ע היילעל האישית ההבן מעדיף את ההנמק- המחבר. ובגד בידידו

כמו בשיר , עזב את גרמניה כשאת לבו] משה[': ציוניות אפשריות- ידאולוגיותא

ה ללכת וליך אותו לארץ היחידה שלא רצ ממוחוק רו, הותיר בהיידלברג, הסנטימנטלי

                                                           
  .5.5.1961, 28.4.1961, בחרמל ',אמש', ')ברנר (אמנות בלתי בדוייה, 'דגרשון שק   17
בתיאור האכזרי של , קרובים ליצירותיו של שבתאי באווירה הדקדנטיתיוק קנל  שיםחרונספריו הא   18

תאי ומן של שברם בישהם ממושטרים והדוק, יחסי הדורות ובעיצוב הזרמים האסוציאטיביים
יקה דומה טמתויות ווח לע אאלה ר כאן על השפעאין לדב. זרים ומפוצלים ביצירותיו של קניוקומפו

  .חברתישר הההקל  עותמתגובות קרוב שנבעה



  I  7  קניוק ואפלפלד, רפיה של עוז על רקע האוטוביוגרפיות של גוריגאוטוביוה

, זדהה עם כל אדם המואס בארץ ישראל ומתקומם נגד כל המזדהים עמה מבן ה19.'אליה

הוא אינו נאבק . גת את כל הצד השלילי שבהוויה הציוניתיצמיה, מוא דגנ דובייחו

, כפי שנראה להלן, דבניגו(אלא ביסוד דומיננטי בנפשו , בגורם חיצוני כלשהו

. לא אהב את ארץ ישראל, י של הישראליםהמשורר הלאומ, קילאיבגם ). לאפלפלד

ויהודים צודקים ומזיעים ת הקבוש מש התייההארץ .  נקרעה מאהבהאנפשו ל

לא היה מסוגל לכתוב שירים ומשה היה בעיניו מהגר , ומתלהמים והוא ערך את כתביו

ל אסון אלא בגלל אופיו היה איש ללא  ולא בגל,אחר, הגרמאדם שמקצועו , אמיתי

הודו זה בפני זה  הם. וביאליק מצא במשה שותף לדבר עבירה. ידיאהמולדת או א

ואף כי שניהם שלטו בעברית ויידיש דיברו ביניהם , זרותוב, חרהאל ש ותוטיבפל

   20.דרך ניטשה, אן פול'דרך ז, הם נפגשו דרך הלדרלין. גרמנית

הגיבור -קרוב אפוא למשה ולמספר, הגיבור- ו של המספרֹדקה סנישה, יקלאיב

בר הגיבור מדה צמ עהסיב התמאו 21.ר הציונישוקא משום שהיה רחוק מן ההקדו

וך את נקרע מתרבותו והתעקש להפ'ש, בשבחו של המוסיקאי ולטר אריך שטרנברג

  22.'וסיקה למולדת ואת הארץ למלון בו שהה עד סוף ימיוהמ

 לת תוועל תולד, אהבהביהם ומריבותיהם, הוריודות לכל הפרטים על תולר מעב

 אל הסביבה הגיבור-ש המספר בעיקר את יחסו השלילי של המספרגימד, בביא

שנפשו נכספה כל ימיו אל סביבה תרבותית , דהותו עם אביו ואת הז,ההתרבותית הקרוב

בך כאילו ישב שם עם יוהן סבסטיאן ': הינמפלשתוון כושסלד מן המזרח התי, רחוקה

עקנים הסוציאליסטים וכל הצ וןוריוג ןבו והציונות. גד העולם העלוב של המורה בנ

  23.'ונגד אביו ואמו. כאילו ישב שם נגדה ונגד לילי ב. הרעש המרגיז שלהם

מם צמעל ע שביקשו להשיל, וצאצאיהם בני הארץ' מהגרים'בנו שונים מרוב ה ואבה

שגורי הפליג ' עברי חדש'ולהזדהות עם דיוקנו של אותו , מלגו ומלבר, ותת הגלא

קניוק . העשוי בתבנית נוף מולדתו זה, וגיה והחינוך הציונייםפרי האידאול, בשבחו

  והוא מעדיף את הצד , שבו ובאחרים שנוא עליו' עברי החדש'מודה בפרהסיה שה

 םיעימגהדברים  . אמו ושל חבריושלידות ליהל פני ערכי עציוני האירופי של אביו -הא

  :  שהוא אף מתוודה על יחסו המדהים ללשון הגרמניתכךי כדד ע

שיושבת בי כמו ,  לדבר בשפהיני יכולן את רוב המלים אבל איבמ ינא

א. אסון שגם צורב וגם מעליב כמוה י ם בק לחה ה ל ו ח י  נ א ו 

ם י נ ש י  ר ח א י  ת י י ה נ ש י  ד ו ה י ל ר  ב ו ח מ י  נ א ו  ב . ו

                                                           
  .56' מע, 1992אביב -תל, םטוסט מורפ, וקקנייורם    19
  .73' עמ, שם   20
  . 223-222' עמ, 1973 אביב- תל,וסעץס, יורם קניוק ,ו גםשוה   21
  .132' עמ, פוסט מורטם, וקקני   22
  .108' עמ, שם   23
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ק  ל ח ה א  י מהה יא ת תי ו י ב יר    אנשים לומיחבלפעמים  .ב

ו אני מדבר כמ, וגם אני מדבר, רמנית משובחתג, יתמנגר םירבדמ

   24.משה

', דיאספורי'עם תרבותו ועם זהותו כיהודי , עם אביון הב- ות של המספרההזדה

ת  ארשמפו קוינקר את כלל יצירתו של יוידוי בוטה זה מא. גוברת על זהותו כישראלי

המובאים בבוטות ישירה , להחומרים א. מוזר המשתלט על יצירתו הערכיםם הולס

 חוזרים ברומנים שלו בגלגולים שונים ובצורות ,בסיפור הווידויי)  מדיים ישירהלעת(

   25.כאפיזודות משניות ועיקריות, שונות

מעין הם  בשאך י, תלושים ואולי גם הרוסים, מורכבים יי אביוחם טוסט מורפב

לא יוכל ן הב ש,)תיתולגהשמקורה בתרבות המערבית ובחוויה (מות תרבותית של

 נשאל על זהותו ודאי  ואילו,יו מאוד בחימרכזייהודי - הקיטוב האירופי. להשיגה לעולם

אף על פי שאינו יכול , היה מטעים את זיקתו התרבותית והנפשית ליהדות אירופה

ידולו היה תנועת הנוער גשבית , מלחמת השחרור בשנלחםלי ראשלהתעלם מחייו כי

 חינוך המבוסס על ערכי העלייה השנייה ותנועת הפועלים בבית בלקיושת ילארשיה

  . אמא

והתנגדותו להם נבעה , בחשו בנפשו בעל כורחו- ערכים אלה הם רחשוהככל שדח

 עולם הערכים עםהאב וית דמתההזדהות עם . מחשש שישתלטו עליו מלגו ומלבר

שנתאפשרה אך ורק משום , הילידיתת היא ביטוי להתמרדותו בזהוהודי י-יהאירופ

ל עוז אין קיטוב מעין זה יצוב משפחתו שבע. בחייושהגורם הזה היה כל כך משמעותי 

הוא כנראה בעל זהות , בהשפעת דודו ואביו, והאב, שניהם עלו ארצה. בין בני הזוג

. תימעשמ-דח תיגולם רחוקה מזהות אידאואבעוד ה, מנית מובהקתאוגית לוידאולא

מורד עוז באביו ובעולם , המעדיף את עולמו של אביו על זה של האם, בניגוד לקניוק

    .פוליטית-מו האומתרפק על א) כמעט מודע לחלוטין(פלי ערכיו מרד אדי
  

  )אהרן אפלפלד(מסוכסך , עולם מסובך.  ד
הפך אצל , יוניתהצלתזה  רופיתיתזה א-יה קיים בנפשו של קניוק כאנטיכל מה שה

הוא :  פנימית עמוקה לחוויה הילידיתתדוגנהת חש דלפלפא: אפלפלד לנקודת מוצא

                                                           
  . 76' עמ, פוסט מורטם, וקקני   24
צות ארל דהרייה, רור במלחמת השחבהלם הקר (םטוסט מורפודות הנזכרות ביזדול מן האפגלק ח   25

ובשים חסים המשהי', הרצפלד, 'האב בבית החולים הסיעודי בגדרה, ביאליק, אשתו ובתו, הברית
. וסעץסבבייחוד ותו ב, ומציוןל דודה שלעהסיפור  ,להמעיורד להרומנים הופיעו ב, )בין האב לבין האם

לה על גו הפתדעה (םייגאותם מקורות אידאולומ םשאובי ןוחראיהודי ההו בלדם בן כאל החומרים
ביוגרפיה גבולות ההמצויים מחוץ ל, ומיתיים' פנטסטיים'אבל נזקקים לחומרים ) הקיום הישראלי

  .הישירה של המחבר כסופר



  I  9  קניוק ואפלפלד, רפיה של עוז על רקע האוטוביוגרפיות של גוריגאוטוביוה

וראה עצמו כל ימיו ', ישראליות' מה שזיהה כזדהות עםלהתושב ישראל שסירב כל ימיו 

,  שיצירותיהם של קניוק ושל ברטובפי על אף .'גלות ארץ ישראל'כיהודי שנקלע ל

אה יד ארתוי התהמיתולוגית היי' ותיישראל'מוכיחות שה, וז ע עמוסלותר שיומאוחר 

  .האפלפלד לה ולערכי התנגד, טואלית ממציאות ממשיתירו

השנים הפורמטיביות בחייו . 1932רנוביץ אשר בבוקובינה בשנת 'לד בצנו דלפלפא

ל שיזמה רעבר דרך הפ, כל מה שעבר עלי בארץ': 1945- ל1940היו השנים שבין 

. הדומיננטי החיי ויותר בזקחה רבדהמה וברדיפות היא חילדותי שעברה במל. תדוהיל

יצירתו בסימן שנות השואה  חייו וומאז עמד 26.'ינטלקט דרך הא–כל השאר בא אחר כך 

ראלית לא שהי הרב הח27).לא במחנה השמדה אלא בבריחה מתמדת מפני הרודפים(

היא נטתה לפירוש . לה בצורה נאותה שסיפורה ואת הפליט שארית האת, לדעתו, קיבלה

  : מנה הספרות הישראליתמולפיכך התעלמה , חקתההדולה ואשה לש ףמזוי

, ים היה ישוב אידאולוגי מרקסיסטישוב של שנות הארבעהי, חשכנאל ו

שנים על גבי שנים היו מאשימים . שלא ידע לשבץ אסון זה בתבנית חייו

היתה זו . בלו כצאן לטבחהופשם ונו על דאת ניצולי השואה על שלא עמ

, שמצאה אחיזה בתנועות הנוער, תערובת של בורות והתנשאות

 עם הסתלקותה של .הקיבוצים והיכן לאפות באסי, בימי עיון, בהכשרות

  . גם האשמת שווא זו, תודה לאל, קהתלהס –האידאולוגיה וההתפכחות 

ם בעקיפין אשוא מוהו, אוירמשראה הניצול כי עדותו אינה מתפרשת כ, םילימ

  : ניסה לתקן את הרושם של דבריו באומרו, שאמירותיו מסתלפות

 כך נוצר .היינו פרטיזנים. רנו על כבוד האדםמש, בלנו כצאן לטבחוא הל

ר רש ץראב. [...] וכך נסתלפה האמת, הצירוף האפולוגטי שואה וגבורה

ימה כי האדם הוא בן חורין אמונה תמאיזה פונדאמנטליזם הומאניסטי ו

א ידע מה ולת  זא התונטשפהניצול עמד מול ה. כולתויבול לגואין 

מלא סבל , מסוכסך, לם מסובךוהוא הביא עימו לכאן ע. לעשות בה

 העברית שדבקה מאז שנות הארבעים תוספרהו[...] . שמהשי אורג

עשויה , לםלקום לעוקווה התמימה כי יהודי חדש עומד ת ובזםאליקבלו

                                                           
 ילגמ, 'השוו. 24.5.1969, הפוצה',  של אמן כעד השואהו דיוקנ–פלפלד ארן הא, 'קינדטגוי עמנ   26

הגעתי (באוקראינה , זוכיר עשרה הייתי חבוש במחנה- שלוש עד גיל– מספר אפלפלד –שמונה 
, רבד', מספרים, 'חוה רזילי. 'רעיתי את צאנם, הסתתרתי אצל נוצרים ותירחב, )לכאן דרך רוסיה

8.4.1963.  
ב יבא-לת, יפורת העבריתסל חדש בג, רות שונות של אפלפלד ראום שלי על יציי מפורטאמריםמל   27

, אז, פרותס; 1984לים שירו, תירבערת הפוסיב לל אחר גג; 1974אביב - תל,  מורחבתהרומהד, 1971
  .1993ביב א-תל, יוועכש, כאן
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א ולמ שודדרך לחי באלא, קות סרנלמצוא עצמה לא רק מוצפת באופ

  .סיון היהודיישל הנק ומהע

נקבצו במסות אוטוביוגרפיות ש דברים דומים לראיון לנעמי גוטקינד נאמרים גם

ביסודו של דבר קרוב אפלפלד להשקפת העולם ). 1979(  ראשוןףסות בגומבספרו 

בעבור רות יהודי  28.שיילוק בצעמבספרו , שניסח ידידו פיליפ רות' דיאספורית'ה

חיים אותנטיים כיהודי משמעו לחיות בגולה ושהגולה 'ילו שבזה שבוא ה' ידיאספור'

המסות של  ספר 29.'י נורמלי בלתנות היא מצבולעומתה הציו, היא בשבילו מצב נורמלי

ובים לו בהלך רך קא ,םייפור חיסאפלפלד והרומן של רות קדמו לסיפורו האוטוביוגרפי 

 ,חייו' חומרי'סה לערוך פרקים נבחרים ממנרפיה הוא וגיבאוטוב. רוחם ובהשקפותיהם

הפתיחה הם דברי .  את דמותו הממשית,כנראה ,ית שאינה הולמתדמ תמועצל רוצילכדי 

. הדפים שלפנינו הם פרקי זיכרון והתבוננות': מעין הנמקה או תירוץ לסלקציה שעשה

   30.' לנצורחר בושהוא ר מההזיכרון שלנו הוא חמקמק וסלקטיבי ונוצ

אך המסגרת , עשה בסיפוריו שציה בחומרי האוטוביוגרפיה אינה שונה מזוקהסל

ה לתאר דברים לא כפי שהיו אלא אם הסיפורת מנס: משנה את משמעותם ואת עניינם

  נאמןה יהיסיפור חייםאנו מצפים ש, כרח והסתברותהעל פי , כפי שעשויים היו להיות

וגרפיה מעניינת לא רק הודות טוביהאו. ספרותיים-סוימת לכללי משחק חוץ מבמידה

מתאר אפלפלד ' סיפור'בפתח ה: לחומרים שהוכנסו בה אלא גם בשל אלה שהושמטו

. תועד שהופרה על ידי האנטישמי, ה הכפרית האירופית ששררה בבית סבואת האידילי

-הדות מתבוללת ואוטו יצגייהמ, בהמשך מוטעם המתח בין הסב המסורתי לבין האב

הנרדפּות והחרדה , מתקופת הנדודים. ד בסיפוריופלפלנושא שילווה את א, אנטישמית

כגון (סיפוריו ובנובלות שלו מביא הדובר כמה אפיזודות שיכולות היו להיות פרקים ב

הוא מבטא בעוצמה את אימת ). איכר עיוור שירותו של הנער אצל זונה כפרית ואצל

ילד במיוחד את היותו עד לרדיפתם של רותנים אחרי , ילויהגמפני  והפחד הבריחה

בהמשך הוא מספר על תקופת . בשדות וליד הנהרות, וכן את שהיותיו ביער, יהודי

ובעיקר על השהות השנואה , על ההגירה לארץ,  ליד החוף באיטליההאנרכיה הנפלאה

מסרב א הו, דיםיליהנשלטת בידי , בסביבה חברתית זו.  הנוער ובצבאתבמוסדות עליי

  . ועושה כמיטב יכולתו להתרחק ממנה, להסתגל לחברה הצברית

                                                           
28  H. M. Daleski, `Philip Roth’s To Jerusalem and Back`, E. Miller–Budick (editor), Ideology and 

Jewish Identity, New York 2001, pp. 82-94   
29  Philip Roth, Operation Shylock, New York 1993, p. 170אבקו של גיבורו על מיון בשאלת רות ו לד

ראו מאמרו של דלסקי , שלו' אחר'לעומת הזהות הישראלית שהפכה למעין ' גלותית'זהותו ה
  .94-91' עמ, בהערה לעיל

  .5' עמ, 1999שלים ירו, ר חייםסיפו, אפלפלדן אהר   30
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מודעות עצמית ומקבל את העובדה שהוא שונה מן החברה  רוכשאת הוא זבעקבות 

ח וור. רותוֵחאוכמסקנה פנימית הוא מחליט לכתוב על , שורשיו מצויים בעברו. לידיתהי

ב ד םבייחוד מפגישותיו החיוביות ע, ושליםירברית בעיטה הסבאוניבר והצלה באות לו

, פתחת בפניו האפשרות לשוב לשורשיונבעזרתם . ן ועם עגנוןכמרו עם לייב, ןסד

סביבה , לדבריו, עניק לו האחד והיחיד שמהמקום. רה ספרותיתונסללת דרכו לקריי

   .לים חדשים של עוון מועד–' חיים חדשים'עדון וחברתית אוהדת הוא המ

' םייתאוש'- םורט םיסיפור: משלושה חלקים עיקריים, אפוא,  מורכבזה חיים וריפס

; רגשי שבין סבו לבין אביו-המתרפקים על נוף הילדות וחשים את הניגוד האידאולוגי

חוויות והנדודים על פני שדות אוקראינה , מות האם,  על ראשית הקטסטרופהסיפורים

ההגירה ארצה  סיפור –  ביותרישמעותמוהחלק האחרון וה; שונות של הנער הנרדף

. ת עצמית והתפתחותו כסופר והתקבלותוהו זר עלבדוה  שלוקבאמ, וקשיי הקליטה

, וקושר להם כתרים)  ורוכמןסדן(בחלק זה נוקב אפלפלד בשמות כמה דמויות חיוביות 

 כגון מבקר אקדמי שמינה, כמה דמויות שליליות ולעומתן הוא מפנה אצבע מאשימה אל

ע ודה ניהש' ד': ולש ישינה על ידי המספר למבקר החשוב והאתמו או שנמאת עצ

שלא תאמו את , דיבר אלי לרוב בשפה מקוטעת ובמיני מלים בלומות, ברהיטות לשונו

החיוך הזה היה קשה יותר . אל דבריו נלווה תמיד איזה חיוך: מתי לבש. אופיו הנחרץ

ורק , שם- עלומתתרשאנ' דשל  דמותו 31.'חבל על זמנך: הוא חשף את לבו, מדבריו

גם דמויות מתקופת החינוך ההתיישבותי והצבא אינן . גלים אולי לפענחה מסון"יודעי ח

ולא לכל ( מייחס לכולן יחד המחבר. מופיעות בשמותיהן אלא נשארות סטראוטיפיות

של ,  אחתופןרק דמות יוצאת ד. המעוררות בו דחייה' צבריות'תכונות ) אחת לחוד

שהמספר סולד ' העברי החדש'יות  דמו.עוצבה כדמות שלמה, פליט שואהל טלקטואאינ

  . והיחסים בינו לבינן לא עוצבו בפירוט, פואא, גובשו אמהן ל

שחלקם ידוע לנמענים , למוסדותוותו לאנשים  בהתייחסגםסלקטיבי מאוד המחבר 

ההכרה . שיבות כלשהי בחייו חייתה להםה הדיושעל פי כל אמת מ, םירעושמה

, ברנר(וההוקרה שזכה לה מצד כל הממסדים הספרותיים שהשפיעו עליו כבוד ופרסים 

שביקש , סיפור חייםייתכן שאני חוטא כאן ל. נעלמו מן הזיכרון, )פרס ישראל, ביאליק

  קטעי– י ככל סיפור בדיונ–והעלים ', אוטוביוגרפי'ות ספר בדיוני בלבוש יאולי לה

בובר ועגנון הוזזו , ת כגרשם שלוםמויוד. ינם הולמים את מגמת המספרשאמציאות 

שאפלפלד רצה ', דתי האוניברסליסטי- אונה 'תדמת הבמה משום שהתאימו לתדמיילק

כמעט ) כקניוק(ובחר ,  בזהותו מכול וכולחה את הצד הישראלידאפלפלד  .מועצ לליצור

ניסה , ן המקובל של המילהוב דתי במהלא הישון כיו. לותיבצד הג, ללא מאבק פנימי

, ברות המורכבת מתורותיהם של בודהי- ומעין נא, שהדת חיתועצמו תדמית יהדור לליצ

  .'מתבוללת-יהדותיות פוסט'שהוא מכנה , ם ועגנוןלוש

                                                           
  .142' מע, שם   31
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ית של שהפך תחושה סובייקטיב,  קטרוגרידה רבה ספיוגרפיה זו היא במובוטא

 גיוהו הניכרת כיום גם בקרב סופרים עהתופ; לםוקפת עש לה,נרדפּות ואחרּות, פוחקי

 שהצברים – בצדק –ה צורד פלאפל). 'מזרחיתה תשקה'(ות ממוצא מזרח תיכוני עד

את אבל מסיבה כלשהי קשה לו לקבל ; יכירו בו כאחר ויקבלו אותו כמות שהוא

 הם היום מיעוט כמעט, שהיו פעם קבוצה דומיננטית, אחרים אלה. םהאחרים כאחרי

על ) ת במקצתוקדצומ (תונ בטעות המיעוטים האחרות באות אליווצשכל קבכ, נרדף

אך סגנונו ,  בסגנון אחר ודמויותיו שונותבכתר זהי. הוובהבמר גורלן בעבר ו אשמתו

ות יכות קיום כמו לדמו זיוותולדמוי, של אפלפלדיותר ' הזר'העשיר אינו נופל מסגנונו ה

  .אים של אפלפלדדככאים והנלהח

ך כבו(ה שאפלפלד היה אחד ממחולליה העניקה לגיטימציה לפליטי השואה כפהמה

המרד שלו נגד הממסד התרבותי אינו המרד היחיד בתולדות !). הישג חשובג השי

שגם להם שורשים (עמיחי וזך קדמו לו בסגנון ובנושאים משוררים כ; הספרות בדורו

גיבורים -שתיארו אנטי, )עוז, הושעי, קנז, קניוק( ילידי הארץ גם מספריםו, )פייםואיר

נו מתייחס אליהם ואינו מזכיר אותם באוטוביוגרפיה יפלפלד אא .םיאכדנו חלכאים

  32.יסודו של דבר הם קרובים לו אולי הרבה יותר מרוכמן וסדןשבי פאף על , שלו

לד ממנה במידה  סוהוא, ליוע הכפתנוים אומר אפלפלד שהלשון העברית סבמקום מ

 תפש תויוהשפה הזאת שהבטיחה לה, אבד לי לעולמים, הבית ושפת אמי '–זו או אחרת 

ארץ ישראל העניקה . וןגנ עה את לשונו שלעד שגיל – 33'ינה אלא אם חורגתאם א

 אוה. ורפי שקיבלה את בני דווקיבלה אותו כ, קהל קוראים והרבה כבוד, לאפלפלד לשון

בניגוד להם הוא . שיבדיל בינו לבין עמיתיו, רכים משלו עצמו עולםעצור ליניסה ל

, בובר ועגנון, לפי שלום, שהוא מגדירו לעצמו, מודרנית' אידישקייט'מזדהה עם מין 

-זאת דת אוניברסליסטית המקרבת אותו אולי לכל הפוסט: מתבוללת-כיהדות פוסט

נמצאת ה, ישראליות הלרכבת שמרחיקה אותו מן ההוויה המו אך, הלוגב םימתבולל

ק וקני 34.מזרח הקרובות התרבות מערבית ותרב', מחולנת'ד בין מסורת מימתח במת

מעין פתרון  דתיות היא- אוהנ, לעומת זאת.  בעל כורחו והתמודד עמוהכיר במתח הזה

  מן התנועותיותר' תמתקדמ'ליות הרחבה והת אותו לאוניברסהיא מקרב: לאפלפלד

על הליכה לבית , מצוות ה על קיוםידקפ מכל אחת מהן ש,בטיביותרנסהקוויות ורמהרפ

  .כנסת ועל חיי קהילה

                                                           
 בהוא כתו גם) (1956 (עופרת יליחשספרו , ופר שעבר בגופו מחנה השמדה כאורי אורלבסגם    32

שהיה , כשם שאינו מזכיר את דן פגיס, אינו נזכר אצלו, ו של אפלפלדיקדם לסיפור) אוטוביוגרפיהכ
  .ותקרוב לאפלפלד ועבר חוויות דומ

  .103' עמ, סיפור חיים, פלדאפל   33
  .29-13' עמ, 1988אביב -תל, מקום אחראין ', לנו די כוחות חדשיםו היימצא, 'ון שקדגרש   34
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אבל היא עמדה כאופציה , פעל מן הישראליות כפי שהיא נראית עכשיותאינני מ

ס ואגודת "ש. היחידה להפוך שבטים בעלי היסטוריות מקבילות ואמונות דומות לעם

בו  ש גטו–נקה ל וקזבץל יהופי שותנו לגטאות הווירטואלייםא ריזחהאל מבקשות לישר

. ים בצבא וחיים כעדה ולא כעםרתמשן אי, אין משלמים מסים, ותאת הבטלנמקדשים 

קשר עם יהודים ויהדות  שהארץ הזאת תנתק כל, אחרים מעדיפים שנהפוך לפלשתינים

או , ילארשיההמשחרר מן המתח , ערברבים יורדים למ. ותהיה מדינה של כל אזרחיה

יד על תמהמק  ומשחררת גם היא מן המאביץתם ליהופוירה אזהמח, ובה בתשחוזרים

  . זהות חדשה

וביוגרפיה שלו הצטרף אפלפלד אל אלה המבקשים להיפטר מן הזהות טבאו

קרובה לחוגים מסוימים ביהדות גרמניה , אל תחת זהות ישנהר ולחיות בישהישראלית

ה ברחב; פןו יוצא דשהואנני חושב יא. וכרדשניסה לחדשה לפי , שואהשלפני ה

המערערת , חזקים את המגמה הצנטריפוגליתהמת לוית נשמעים יותר ויותר קוהישראל

, ובמחשבה שנייה.  לאוהליה–ם שלה ומדגישה שכל כיתה וכל קבוצה יואת תשתית הק

 את' נו נקרממש רוצסלע והה, ' להיות שהבריחה מן הישראליות היא מקור השראתווליכ

,  בתוכה ומתוכה כגוריחיו ננהוא אי. שראלית מכול וכולהית הזהות אדוחה  הוא. תושיר

חרּות אאילולא ה. ומעדיף זהות רחוקה על קרובה כקניוק, איננו נאבק בין זהויות

אפשר אולי להבין את . המודעת אולי לא היה נעשה לסופר חשוב ומיוחד כל כך

, פיליפ רות, םשמעבר לי ידידו שהתפתחו בינו לבין היחסים עה שלהשקפותיו כהשפ

שהציונות היא ,  טוענתמבצע שיילוק המספר של רות בתדמו 35.שאפלפלד כתב עליו

ורעיון הגלות הוא הדרך היחידה , הסכנה הגדולה ביותר להישרדות יהודית מאז השואה

  שגםלד קרוב לרות בכךפאפל 36.לאחר שהציונות מיצתה את עצמה, למנוע שואה שנייה

י שבניגוד לרות הוא חי בגופו ובלשונו בארץ פאף על , וחברו' טסדיאספורי'הוא 

וכל יחס שיפוטי אליה הוא , יש לקבל כמות שהיא' דיאספורית'את החוויה ה. ישראל

  .במידה רבה בלתי מוצדק

ג מן הצברים סתייגם הוא מ: עוז קרוב יותר לאפלפלד מכפי שאפשר לשערס מוע

נער ,  בשמו של עזריה גיטליןרומא אוהשכ ,נהונוחה נכמה בלביים בנוילטימטוהא

וזריזים  םיצימא'שהם ', מלח הארץ, 'על בני הקיבוץ, משארית הפליטה המגיע לקיבוץ

לא . בט אחר ועם זרשכמו בני . ם מין עצבות מוזרהפיפוא. להפליא בשדות הקרב

-גם לא רודפיל  עולם אבי מתקנאל.  ולא יהודיםוייםאזיאטים ולא אירופאים לא ג

                                                           
עשה אותו לאחד מגיבורי ספרו ו, 11.3.1988- ביורק טיימסו נייליפ רות ראיין את אפלפלד בשביל הפ   35

דדת עם האתגר שמציבה ארץ ישראל ליהדות  המתמו,עוסק בשאלת הזהות היהודית ה, שיילוקעצמב
  .הגולה

36   `the greatest threat to Jewish survival since the end of World War Two` (Roth, Operation 
Shylock, p. 41). Diasporism aims `to avert the catastrophe of a second Holocaust brought about 

by the exhaustion of Zionism as a political and ideological force` (Operation Shylock, p. 44)  
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 יפכ ץפלד לבין בני הארשבין אפלידיון זה קרוב מאוד לעימות ב בתימועה 37.'צדק

 ריפוס זו מתאשרת מן היחס שמגלה עוז לקבוצה זו בההנח.  חייםריפוסהוא מתואר בש
. 'אותנטית'הילידות הת ייצגים אמה, וץבגם כאן מסתייג עוז מבני הקי. ךחושו על אהבה

הוא רואה עצמו כאדם מן החוץ המנסה לכבוש לעצמו מקום בחברה , דבדומה לאפלפל

אצל שני היוצרים אין זה משנה אם . 'עולה חדש'אבל נותר לפי הרגשתו מעין , השלטת

ספרותית או אם אינה אלא חוויה -הרגשה זו מוצדקת אובייקטיבית במציאות החוץ

  38.שאין לה כל קשר למציאות, פנימית

  

  )עמוס עוז(גה המשפחתית הסא. ה
ובה , עוקבת אחר שורשי אבותיו ואבותיהם ,אהבה וחושך יפור עלס, ו של עוזתצירי

נעזר רק בחומרים  וני אהוא. ולוגיה שלוומק הגנאמנסה המספר להבין את עצמו מע

. דויות אחרותעוב, החפומבני המש בותיואאלא גם בסיפורים ששמע מ, שהיה עד להם

של שושלת משפחתית אצא אלא הוא בעיקר צ, רק תבנית נוף מולדתובעיניו אין האדם 

ת השושלת מתוארים כמעט וולדת. ומשא הזמן מונח על כתפיו לא פחות מלחצי המקום

אלא גם , ודהתוהמ- ו אינו מתאר רק את חייו של המספררספ. לאורך כל המאה העשרים

להבין את הצאצא הנחתו היא שאי אפשר . ות שקדמו לוורהם של הדייחאת סיפור 

  . בותיו ואבות אבותיונו אהאחרון בלא שיוב

הוא מאמין . בווילנה וברובנו, ת בגלות מזרח אירופהתיאגה המשפחסה תה שלראשי

מעלילת יצירתו . משפיעים על זהותו לא פחות מן המרחבים הקרוביםו בי אבותיחרמכי 

קניוק . מחבר ביניהם בינו לבין אבותיו אלא ים מפרידמסתבר שבניגוד לגורי אין ה

אבל נפשו נותרה אי שם , לד אמנם במזרח התיכוןלפואפ, ב בסוף מערוולב במזרח

מדגיש , לעומת זאת, עוז. יע ארצה לא מצא בה את מקומוהגומש, רופהיא במזרח

מספרת אוטוביוגרפיה זו  המרחבים שעליהם. שםַהמשך טבעי של הכאן הוא ַהש

                                                           
השאיפה ללב ליבה של ההיסטוריה , 'דקגרשון ש; 235' עמ, 1982ב יבא-ל ת,הוננוחה נכמ, זעוס מוע   37

  .25.6.1982, ת אחרונותודיעי', ) עוזסמאת עמו נהונוחה נכמ(
שראה אור  ,יםלבח, ונה הוא הסיפור של חיים בארפור אוטוביוגרפי אחר המאיר רקע אחר ושיס   38

ם כאן מתאר גו ,)לכרם אברהם הבהקרו(הוא שכונת גאולה ם הרקע המרחבי שלו ג. 1998בשנת 
, וכן את הדוד יעקב אחיו והדודה אילה, את הסבתא ובני משפחתה, הילד בעיקר את זוג ההורים

את התהוותו מילד של אמא לסופר שהמחבר מגלה ,  דמותו של המספרובמרכז. אחותה של האם
, ביבליוגרפיות תו בהרבה הפגנות בקיאמהדמות המספר מעצבת את עצ. חשוב בעיניה ובעיני עצמו

האב שומר על הטקסיות ; גם הסבתא וגם האם הן כופרות במקצת. אנתרופולוגיות וידע רחב ביהדות
הסיפור . אב מנסה להתגדר בובייחוד משום שה, ב את האבעהבן מת. היהודית כחלק מכבודו העצמי

בה הזמין האב את כל קבצני  ש,המצווה- יר את האב באור השלילי ביותר הוא הסיפור על בראמה
, בתא היא דמות מיוחדת במינהסה .למעין אירוע גרוטסקי תכוהחגיגה הופ, ירושלים ושלושה רבנים

והיא נעשית בהדרגה האם נערצת על הבן .  על ספרותתשלעת זקנה מתחילה לקרוא ויש לה דעו
  . הסיפור מסתיים במותה. אשית של הסיפורהגיבורה הר



  I  15  קניוק ואפלפלד, רפיה של עוז על רקע האוטוביוגרפיות של גוריגאוטוביוה

שממנה אפילו רחביה , כרם אברהם שבירושלים נתמשתרעים מגרודנו ווילנה ועד לשכו

ום מגורי דודותיו של מק, אביב- לת כך ר קל וחומ–ותלפיות נראות מעבר להררי החושך 

   .הסיפור מסתיים בקיבוץ. מגוריהם של הורי אמו, וקריית מוצקין, הדובר
, להגנה, לעלייה '–' חלוצית'ור המרחבים המשתנים מתממשת הסיסמה האבתי

תחילה בעליית האבות ומסתיימת מהסאגה הציונית של עוז . 'ולהכשרהלקיבוץ 

סאגה . בוץי הק–לטימטיבי של זמנו אוהציוני ה וןהחזהמממש את , של הבן' הגשמה'ב

שכל אחת , זו מעוצבת בשורה של חוויות אישיות מאוד ומתארת דמויות שונות ומגוונות

כתבה בדור שבו אבד הכלח זכור שהסאגה ניש ל. ליך בדרכה שלה בתהמהן משתתפת

, לגיטסוואפשר לקרוא אותה כסיפור נ, )ערכים שהן משקפותהו(על סיסמאות ציוניות 

עמוס עוז אינו נוקט . על תקופתם וערכיה, גם כרקוויאם לדור האבות הביולוגייםי ואול

צדדית ואינו מנסה להתאים את החומרים האוטוביוגרפיים להשקפת עולם -עמדה חד

  .'תלותיג'ישראלית או - אנטי, אלית ישר–כלשהי 

. מחוץ לה, מוסמן, שפחת האםמו ,םילש מתרכזת משפחת קלוזנר בירוהתייעל עם

ים בחיי המשפחות בגולה ומסתיים במות ונאשהרירועים אה  מןל הרומן מובילפר שהסי

 בין הקטבים הללו באמצעות קפיצות רבות בזמן ובמרחב ודבה לנדרמ המחבר. האם

מבחינת המרחב הוא נודד בין . ם ובדמויות שונות באירועירות יצירתוומרמז על מקו

שהן במרכז , רם אברהםוכגאולה  ותנהמרחב של השכו. ירושלים וחולדה, אודסה, רובנו

לאו דווקא (אנשי המעמד הבינוני ואינטלקטואלים ', עולים חדשים'מאכלס , עולמו

 רותיחה. השגרתי' ציוני'מרחב האין זה ה, בקיצור. מסורתיים יותר מדתיים) אקדמאים

, שוואה שהוא עורך בין אמובה, למשל, מתבטאת זמןהעיצוב בשהמחבר נוטל לעצמו 

. הנקראת על שמה והולכת בעקבותיה, לבין בתו, יה והיסטוריהופ פילוסהדמשל, פניה

גלות וארץ , אבות ובנים, הטיפול בזמן מדגיש את הזיקה העמוקה שבין ראשית לאחרית

  .ישראל

ל יומנים ש לגם נדרשחבר מאבל ה, וטוביוגרפיה כתובה בגוף ראשון יחידאמרבית ה

, קיסיומן של צרטה אברמל, בנוברו' תתרבו' על גימנסיה רפס בתכש, מנחם גלרנטר

, המתעד את שנות המצור בירושלים,  במלחמת השחרוררגנהן בנה יונתש

 של עוז וטוביוגרפיהאה. ולהאת הגארלקי רכד, יוסף קלוזנר, ולאוטוביוגרפיה של הדוד

שני האישים הללו רואים בחייהם . סבו- דודלזו שפרודיה על -נשמעת כמין אנטי

אב (הניגוד בין המנטליות של שני ההורים , גב א.ראשיתם לעוסופם מעיד , שליחות

, הוא אחד מעקרונות היסוד בביוגרפיות הספרותיות של קלוזנר) שכלתני ואם רגשית

  . גה דעות גדולהו- בעיניו מרשם בדוק להולדתו של משוררשצירוף זה הוא 

מציאות ה.  ביניהםררושניגוד זה ש, וטוביוגרפיה של עוז מזמנת זוג הוריםאה

אין לקבל הקבלה זו ברצינות . מאשרת כביכול את ההנחה המטאפסיכולוגית של הדוד

ותרת  כם כש,)Dichtung und Wahrheit(' אמת'ל' דיוןיב'אולם ביחס שבין , יתרה
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ם על משפחת ריפוסיגדול מן ה חלק 39.זהו ממצא מעניין, האוטוביוגרפיה של גתה

הסיפור המשפחתי המוביל למות . ת האםחוא, וניהס המוסמן מובאים מפיה של הדוד

הוא הגרעין ) שמתה במציאות אחרי האב, שהוקדם בסיֵפר למות האם(האם ולמות האב 

  .ב של סיפור זההחשוהקשה ו

ן יח בל מוציית המובילה לזיווג בלתתסאגה משפחכגרפיה זו ויבוטואא רוקשר לאפ

אודסה  בששורשיה, באמן הצד האחד משפחת קלוזנר ה: שונות מאודת חושפשתי מ

אשר , זנריוסף קלומשפחה רביזיוניסטית שדמות האידאל שלה הוא פרופסור , ובווילנה

מילדות את  ריכמ סעמו. ריהודה אריה קלוזנ, אחיו אלכסנדר הוא אבי אביו של עמוס

על פי זיכרונותיו של עוז . בעצמו עד כדי גיחוך הנערץ על המשפחה ומאוהב, סבו-דודו

' נכד'וה,  ללכת בעקבותיו– ללא הצלחה – מבקש יואב, פתחול המשכימה כל המשפח

  .של אותו דוד ערירי מופקד כביכול על המורשת

. 'נכד'ה מאוד להבנת דמותו של האך היא נראית לי חשוב, הדוד מוצג כדמות נלעגת

עת קרשנפשו נ, דכקר הספרות לבין הנחו- יסטוריוןהה-ניכר קשר עמוק בין הרביזיוניסט

לבין , הדוד- ובעיקר בבית הסבא, בין האידאולוגיה שקיבל בבית אבא וסבא

, הקונפליקט שבין קלוזנר. האידאולוגיה שהגיע אליה כמרד נגד ענף זה של המשפחה

ו צמח בקיבוץ ונלחם את מלחמתו מהשם שנתן לעצמו וע, לבין עוז, דהשם שעמו נול

, ואתו רכש מקום של כבוד כסופר וכהוגה דעות פוליטי', מן היסוד'של פנחס לבון ב

אפשר אולי לומר שגם תורה שאדם מתמרד נגדה היא . הוא מגורמי היסוד באישיותו

אחיו הסבא אלכסנדר , לעומת דוד האב. חלק מאותו אדם לא פחות מן התורה שכנגד

 ןוילת ניקוח איה אשתו שלומית; הובןאונשים ו )Bon vivant(הוא אוהב חיים 

  .  חותמן על הנכד  אתהרכ ד אחת לפילת כוהמטביע,  שתיהן דמויות חיות– יתאובססיב

שהוא דמות צבעונית , נפתלי הרץ מוסמן,  ניצב הסבא מצד משפחת האםיבצד השנ

 שבביתו התגוררו שכנים אשר בחייהם התרחשו טרגדיות ,בעל טחנה מרובנו, מאוד

וא מגיע ה. ת צאצאיתויבבל להתרחש ולעה וההמשמשות מעין הטרמות למש, תשונו

, העדינה והמשכילה מבין שלוש בנותיו. ןלועגפך בארץ לו והשארצה לאחר שנתרוש

ות דמ; שהפך לפועל' קפיטליסט'סבא זה הוא . נישאת ליהודה אריה קלוזנר, פניה

למרות שצד זה . מצד האב) הסב והדוד( שני הסבים תק פרסה מדמויו"הרחוקה ת

הרי בדרך הקיום שלו הוא קרוב יותר לאידאולוגיה , גיולוהוא הפחות אידא במשפחה

 ובקונפליקט שבין קלוזנר לעוז הוא קרוב יותר לצד העוז ,)ארץ ישראל העובדת(שכנגד 

  .בנפש הגיבור

, קרוכמל, קית אברמסוחמשפ( השכנים מכרם אברהם ועמן, חות הללופשתי המש

הם , )תורן ושנהר, חירז(רושלמים י םוסופרים צעירי) 'כורודניצקי ו, מאלה וסטאשק

, ואלים יהודים ממזרח אירופהקטטלינקבוצת א זוהי .הגרעין הפנימי של סיפור זה

                                                           
39   Johann Wolfsans Von Gocthe, Dichtuny und Wahrheit, 1-4, 1811, 1812, 1813, 1830 



  I  17  קניוק ואפלפלד, רפיה של עוז על רקע האוטוביוגרפיות של גוריגאוטוביוה

 םהם עדיש ,הממשיכים גם בארץ את השיג ושיח שהביאו עמם וחיים את החלום הציוני

ארצות מוצאם למזרח מבות מזרח אירופה ואירופה שנשאו ואת תר, ולצירי לידת

ים במוקפים בשכנים ער, יכים לחיות כאירופים גם בארץ חמדת אבותשמ מםה. וןכיתה

ולומדים במהלך מלחמת השחרור שהגשמת החלום כרוכה , ופחות תריודידותיים י

  . בסבל נורא של הכוחות הניצים

: לישראאת הכפילות שבקיומם של היהודים בארץ ,  אולי יותר מקודמיו,ז מדגישוע

 מדגיש יגור. ים להגן על הישגיהםס המנתיישביםהתערות ומ ל המבקשיםםירהם מהג

לאפלפלד עניין ; תם של המתיישבים על חלקת אלוהים הקטנה שלהםחממלת א

 שהיא, ונלית שלהמלחמה משני לחלוטין והוא ממשיך לחיות את הטראומה הסמי

, ררות השחמחמלשחווה את , קניוק; חשובה בעיניו מכל מה שבא או יבוא אחריה

לעומתם . י וראוידא כיה כל זה הםא) ולכמשתמע מן האוטוביוגרפיה ש(מפקפק לעתים 

שבלעדיהם לא היו חיים חדשים בארץ , מקבל עמוס עוז באהדה את האבות המהגרים

, האירופים הללו.  של מלחמת השחרורתריוומוכן להתמודד עם הבעיות המוס, ישראל

הם חלמו על . ון חלומם בלי בעלי ביתשבשו את חע, ישבאו להגשים את החזון הציונ

אך בהיותם על סף מימוש חזונם נלחמו בעל כורחם מלחמה , לבנות ולהיבנות בה

  . שבראשיתה חששו מהשמדה ובסופה נקלעו לייסורי מצפון על ניצחונם, אכזרית

, הנקה חולדאיו רזיוע, ואם כאפרים אבנרי ליפי אב תח להםםתר מצטרפיומאוחר י

 שהן –מורה זלדה  הקרעיוב, חליאלינלה ביז אורה המ– תופוכמה דמויות חשובות נוס

מהגרי מזרח . חלק מן ההווי הירושלמי ומן הסביבה שמתוכה ובתוכה גדל הכותב

ל עוז והטביעו בו את הם הסביבה החברתית שבה גד, אירופה מאכלסים את השכונה

 םיאינטלקטואל-הרקע של קבוצת הזעיר, ם כשהוא נחלץ מסביבתו הטבעיתג. חותמם

הדמויות . בכל הכרעותיו, לטוב ולרע, ילווה אותו וישמש מעין בלם פנימית הירושלמי

', חולמים ולוחמים'אנשי השכונה הם ה: המזרח אירופיות מן הקיבוץ הן דמויות שכנגד

עמוס עוז ניצב בין שתי .  המגשימים המתפכחים–) אבות שכנגדה(חברי הקיבוץ 

  .רציונלי לטובת האחרונים קבוצות אלה ומכריע באופן

  ות מבני דורו של יבידואליעט אין באוטוביוגרפיה זו הן דמויות אינדכמשמה 

בחולדה מופיעה רק  וליפא . חברים מבית הספר והגימנסיה ולא לא אחיינים–הדובר 

. מלח הארץ'של , חסר דמות, ש גדולולה גוומ, ילעתיד ניל שתוא,  דורודמות אחת בת

מן  עימות שבין היחידב 40.'ו הלילות בכנעןכמיפות . םורמיפים כבני . אדוני כל הארץ

רודפיו מ טלמנ כשהוא, בחולדה ובמעגלים קודמים(החוץ לעומת הילידים המנדים 

אצל שני . ה עוז לאהרן אפלפלדומד) ו שלרבכוח יכולת הסיפו' תחכמוני'בבית ספר 

-ץחוואין זה משנה אם היא הולמת את המציאות ה, הסופרים זו ודאי חוויה אוטנטית

,  לצד הילד המיותם שיש לו אבות,בכוח ובפועל,  ברוחאחיםהופעתם של - אי. ספרותית

                                                           
  .570' עמ, פור על אהבה וחושךסי, זוע   40



18  I גרשון שקד    

. 'רדיוקנו של האמן כאיש צעי'הולמת סלקציה המבקשת להציג את , אמהות ואהובות

בור שהוא גלמוד משום שיש לו ביוגרפיה היסטורית שונה וקשה מזו של בני אפלפלד ס

 הנוש האישית שלו רפיהבודד משום שהביוג ווא מיוחדהש ,כנראה, עוז סבור; דורו

  .  ו של בני דורוזמ

ותו של זהת רומקו, וירששואת הסאגה המשפחתית של עוז מאפיינת ההדגשה ש

אלא ,  של השואה ולא בתרבות מערב אירופהבתקופה הפורמטיבית הילד אינם מצויים

בות אה.  ישראלבארץבמסורת המזרח אירופית שעיצבה את החיים היהודיים 

יתיים של מאה הית מתעשיינים לעגלונים הם אבוהפכויוניסטים והסבים שיזהרב

הם האבות , דהבוהעת בות תנועא, וץבכשם שתחליפי האבות של הנער בקי, הציונות

  . ליסטיים  של הילידיםציאוהציוניים הס
ונית של צי-פחתית מורכבת זו חושפת את הגנאולוגיה המזרח אירופיתשסאגה מ

מו צע דחיילגם אם עוז מנסה , ת המייסדיםהאבוולים להיפרד מן כנם ישאי, םידהילי

וס עוז עמל  שיו ובייחודוששורבדב סדן הבחין . מבני האבות המייסדים של הקיבוץ

 וכתב במאמר ,רעההר העצה הלאחר פרסום סדרת הנובלות , זאתה לפני האוטוביוגרפיה

  : 'ויתוצלעהר ו 'רתושכות

ימנסיה גה ילודהיה מגי, נער משכיל ומושכל, יהודה אריה קלאוזנר, יובא

, שנפת יפה ועדינ ערהנ, פאניה לבית מוסמאן, אמו. העברית בווילנה

, הואלו גידולי חממ; היתה מגידולי הגימנסיה העברית ברובנה

החיים על -שהצלחתה המופלאה היתה בעצם האמונה באפשרות מלוא

, המסירות התמה, לוויתה- ונה ובתמהיא האו, צפון-יתכמטעי קדם ביר

   41.אפשרות שנהייתה ממשות התואל עמדו לה

  : קביל מצףלרעמוס עוז  כנסומאמר ה חר באותואום מקב

ב ילידיה ת ענין הקבוצה וביצבוצי כשרונות סופרים בה ולא מקררחא

י אינ. בתים בערי ארצנו או מושבותיהיה ילדי בית אלא מקרב חניכ- ילידי

כדי , נישרד רמונמצא בין הסוציולוגים שעסקו בחזיון הזה האם ע אדיו

ם  היםרות הצעירפ לסהלהסבירו על מה ולמה טובי הכשרונות שקמו ל

 י הריני מסביר לי את הדבר במה שהללוכפי דר- לע [...]כאלה וכאלה 

ובתחום , ר או במושבהריהם בעיהו-בתחום בית, גדלו בשני תחומים

[...] והכפילות הזאת היא סודם וגם יסודם , הבקבוצאו ץ והמשכם בקיב

ים חוהא ירמכי כאלה היו החל במשה ש, אפשר שיהא זה מקרה- יא ירהו
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  I  19  קניוק ואפלפלד, רפיה של עוז על רקע האוטוביוגרפיות של גוריגאוטוביוה

וסנזון והאחים שחם וחיים גורי וכלה בעמוס עוז ודליה  מיםאחמגד וה

   42.רביקוביץ

, ה של האוטוביוגרפיהולוגי זה ממצה במידה רבה את אופיסוצי-ולוגיאר גנואת

צף ת כפי שנתגבשה ברוה הזתייובעיקר את בע;  שנה מאוחר יותר25- כתבה כנש

סדן קלט את הדיאלקטיקות . ורה דני בן לבידמותהין ברוני ובעימות הסינכרוני הדיאכ

ויוצא דופן שנקלע , ות שונותצאצא לשתי שושל. הניגודיות שעוז היה מוצר שלהן

 המ). Outsider(' מן החוץש אי'נשאר  הבואף על פי שנקלט , לחבוקה קולקטיבית

ים הדיאלקטיים שחי חשהכשיר את עוז לכתיבת הרומן האוטוביוגרפי הזה הם המת

  .בהם

  

   הנרטיב הציוני.ו
 אליבא ,האדם: וגרפיה איננה רק סאגה משפחתית אלא גם כרוניקה היסטוריתיאוטובה

ה עיבתוצר ההתפתחות ההיסטורית המט, ואולי בעיקר, איננו רק בן משפחתו אלא, דעוז

,  המאה העשריםלש םישיהנער מתפתח בשנות הארבעים והחמ. מהותעליו את ח

 השחרור והשנים חמתל מ– 1949-1947 ןיו הן השנים שבייוהשנים הפורמטיביות בח

התיאור . אשית המלחמה ועד להסרת המצורהוא היה בין נצורי ירושלים מר. שקדמו לה

שורש הרע  שוא מביןה. 'יהנרטיב הציונ'ההיסטורי שלו קרוב מאוד למה שמכונה 

אלא , ים כךסכפי שגורסים אלה שגור', כיבוש'בי איננו רק בער- בקונפליקט היהודי

כשחלק ניכר מן העילית , היום. בעצם נוכחותם של היהודים בארץ ישראל

 שמעתנמעין זו ' יתוניצ 'האמיר, ציוני-וסט או א ויותר פנעשה יותרהאינטלקטואלית 

  . יונית השלטת בממסד זהצ-פוסטהה ממן הדֹוג' חתרנית'ר ותי

ותו ילד יונתן  כא–תם של יהודים שונים יחידים ח מתאר את המצור ואת רציזוע

ר המ ודריבוצת הפרופסורים והאחיות ש כק–ורבים ; לבית אברמסקי ומר מיודוניק

יסת בנייני הר תא, טפוס ןטייסלפי לגאנ- פיצוץ העיתון היהודיר אתימזכ הוא. הצופים

אך גם ערבים , ומדגיש שאמנם יהודים גירשו ערבים, הסוכנות על ידי מכונית ממולכדת

שהאוטוביוגרפיה נכתבה , צריך לזכור. סילקו יהודים והחריבו כל יישוב יהודי שכבשו

שבהן ספגה , לבנון ושנות כיבוש הגדה,  הכיפוריםיום, מיםיה תשש לאחר מלחמת

היסטורי ' מוסר השכל'שמשתמע מן הדברים כה מ. להר מעין אוי טרשאות מעמ לישרא

. 'כיבוש'ושהטרור איננו חדש תחת השמש אלא קדם ל, הווהשהוא שמה שהיה הוא 

י קחלה' ינטיהור האת'לעומת ה, בר מדבריו שגם בצד השני היה טיהור אתני מושלםמסת

 אברמתם המוסרית אל  לא היורורין הצדדים במלחמת השחהבדלים בה. בצד היהודי

  . ת בלבדומבכ
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שכילד היה עד לאחד מן , יברע-כם את השקפותיו על המאבק היהודימסוא ה

אפרים , שיח בין הנער עמוס לבין אחד מזקני חולדה- בדו, השלבים הקשים ביותר שלו

  : אבנרי מתאר את הסכסוך כך. אבנרי

בעים אר היתה בזא? וג את כולנורהל הנו ניסו בארבעים ושמתצק

ת זה ככה שאו הם או  אדומיבעצמם הע והם, ושמונה מלחמה נוראה

אבל אילו הם ! אין מה להתגאות בזה. נו ניצחנו לקחנו מהםחואנ, אנחנו

אף : היו מנצחים אותנו בארבעים ושמונה היה עוד פחות במה להתגאות

י ח אובאמת בכל השטח שלהם ל.  היו משאירים בחייםיהודי אחד הם לא

: כל ההבדל ביני ובין אדון בגין שלך הז. ונגמר. [...] יהודי אחדף כיום א

זה כבר , עכשיו כאשר כבר יש לנו, אם אנחנו יום אחד ניקח מהם עוד

   43.יהיה חטא גדול מאד

 םבריד – אבנרי מסכם עוז את תורת הציונות השפויה כולה על רגל אחת ברידב

  . ת המאוחרהמקדימים א

גרפיה של יוובוטק חשוב באלא חי השחרור החמתלמיבית של טמרפוההחוויה 

-מה שיפה בכרוניקה זו הם החילופים המתמידים בין התיאור ההיסטורי. הנער עמוס עוז

המציגים את השפעת האילוצים הללו על יהודים של , ין תיאורים מפורטיםבכרוניקלי ל

, הם ללט המצור מקיודשחהמשמש ב, ריםהקלוזנ לשהמתכנסים בביתם , ההשנ תומי לכ

  . לשכניהם ולפרופסור האלמן יוסף קלוזנר
  

  דיוקנו של האמן כאיש צעיר.  ז
שפחתית והכרוניקה ההיסטורית הם הגוש האפי שלתוכו עוצב כתבליט מגה ההסא

 עצב והעמדת פקעת רהוייה של: הבנתי מנין אני בא': דיוקנו של האמן כאיש צעיר

 יםלי ואידאלטימנטשל חינוך סנ, תובנציאלירפ ליבות וחשיבותעגועים ועג לש, םפני

 כילד על דלת חדרו ב שכתזא מ44.'ד עליהם כלח ופחדים חנוקים והכנעה ויאושאבש

 אוטוביוגרפיה זו והפואטיקה של, עיר לעצמוצמודע האמן ה', משורר, עמוס קלוזנר'

וצא בך אנושי חסר מ מס–הוא בא ודע מנין יה, ומצלעהיא פואטיקה של אמן המודע 

לקראת  פואטיקה שהוא יגדיר :  ולאן הוא הולך–) אהובהממסתבר מן שכפי (ואומלל 

. שמהם צמח) הרוסיים(' אווירתיים'ההולמת את השורשים ה, כובית'אותה כפואטיקה צ

ובפתח , יואר באופן מודע מאוד את הקשר בין חייו ליצירותתלעתים קרובות הוא מ
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טאו שלא  חהיהודיםש ושמלחמת השחרור היא החטא הקדמון ו,זכות קיום והישרדות בארץ הזאת
    .הפסידו בה

  .546' עמ, םש   44
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 'Dichtung undבחינת אות ביצמסט שלם על היחס בין בידיון לפינמ בתהספר הוא כו
'Wahrheit :'גא שכתבתי הוא רסיפו כל ו י ב ו ט ירו ו בש 45',ר אינו וידויושום סיפ, פ

  .הוא מחייב ושולל את הקשר בין שני התחומים

בין ל ,היםותו א,  פנימי בין האוטוביוגרפיה הבדיונית הלירית שלורם קשקיי

ת ממלחרי בתיאו. ןדיויבה האפית הקרובה יותר למציאות מאשר ליפרגויבוטהאו

יין שאותם חומרים היסטוריים המופיעים באוטוביוגרפיה שימשו אותו מצא הוהשחרור 

המתוארת ביצירה , ה עם מנחם בגיןשגי הפ46.ףתנתר במרפו עהרר עצה ההבנובלות 

,  סמויהרמזובלות נב. רעההר העצה הב  לוידוןאמרומזת גם בפרק , האוטוביוגרפית

 םרפייגגלות גם זיקות בין החומרים האוטוביו לפשרא.  וגלוייר יש–ובאוטוביוגרפיה 

לו ושל שבר מצהיר בגלוי שהדירה והמח ,ייכאל שלמן יבלור על אהבה וחושך פיסב

ב מצהגיבור , אביו לאחר מות האם שימשה מדגם לתוהו ובוהו ששרר בחדרו של פימה
  47.שייהשל

נוקט  ו,ון למציאותיידב שבין תארוטוביוגרפיה הוא מטשטש את הִמל אורך האכל

ז מנסה לכל וע 48.ח נטה ללוןרוא, שיטה דומה לזו של עגנון ברומן האוטוביוגרפי שלו

לא אגזים אם אומר שמרמזים . אורך הרומן ליצור זיקות גלויות וסמויות בינו לבין עגנון

 ךא 49,ים בעת החדשהדאה עצמו כיורשו של גדול הסופרים היהואלה משתמע כי הוא רו

. בדרכו הסגנונית והתמטית אלא למצוא לעצמו מסלול וסגנון משלות ו מבקש ללכניא

ששיחרר , ויהו אגסבורנויו, בחולדה הוא מגלה את קובץ סיפוריו של שרווד אנדרסון

 שר אהגבורים'ל עוב ת כי סופר חייב לכגרסר שא' אופק ציפיות'אותו מן המלכוד של 

ינים ובני  עני]ש" ג–של אנדרסון [ורים יפסאחד מן ה  כלכזמרב '50:בעיר גדולה' עולםמ

  לסףתתחמ;  לכבודה של הספרותיתי בטוח כי הם נמצאים הרבה מתחתאדם שהי

   51.'הקבלה המינימלי שלה

 כשם שנחשב בעיני.  הללו הוא גילה את עצמו כסופר וכאדםםירופיספעת השהב

רים ופתזה לס- נטיתו היא אכך סבור היה שיציר, י חולדהברברלגתזה -  אנטיומעצ

                                                           
  .]דגשה שליה[ 36' עמ, םש   45
  .389' עמ, םש   46
  .582' עמ, םש   47
, רותפסה', )י עגנון" שתאמח נטה ללון רואלשאלת דמות המספר ב(המספר כסופר , 'גרשון שקד, ואר   48

  . 35-17' עמ, )ח"תשכ) (1(ך א רכ
ו נפגש עמו לאחר שנתבקש לכתוב עבודה רילפי דב. נו של הדוד הדגול אך לאו דווקא מעריצוכש   49

  .נית עליו ועל ברנרוירסמינ
; שהיא ללא גבול משחר ילדותו, מן הוא מרבה להזכיר את היקף קריאתותפתחותו כאהמבחינת    50

יברמן הם בעיניו ספרים שבנו את לשל צבי  ותברעל החמנסון וב סטי שלומותלתעה- י אלויפאו
אחרי , ותרי ר שהוא רואה כפואטיקה המיוחדת שלו רק מאוחמהאך הוא מגיע אל ; אישיותו כאמן

   .קריאת שרווד אנדרסון
  .545' עמ, סיפור על אהבה וחושך, זוע   51
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הוא הבין ששוב אינו חייב לכתוב כאותם סופרים גברים . בימיולטת ולספרות הש

עיר עם ': אביב- שכולם ישבו בתל, חםש ןתנו יגאל מוסינזון, משה שמיר, אידאליים

. ות אסורות רוויות תשוקה נואשתה מלאים אהבהמבוי אטרון וחיי ותםקברטים וסקנדלי

עתה ואילך תושתת יצירתו על פואטיקה שמחליט הו 52,'הדלא כמו ירושלים וחול

המעצבת אנשים ומעשים קטנים בעיירות קרתניות ככרם אברהם שבירושלים  , יתבכו'צ

  . וכחולדה

ואינני , את היוצר הלכה למעשה, כמובן, צהרה האוטוביוגרפית אינה מחייבתהה

את כתביו ק הולם בדיו) תימבחינה ספרות(ע נמצטה שהווידוי האוטוביוגרפי משוכנע

פה עולם ומלואו במרחבים מקי, )1973(וח  לגעת ברםגעת במיליצירה כ: של עוז

השיטין של יצירות אחרות מפליג עוז אל מעבר לאירועים הזעירים  בין וגם, ובנושאים

, יהושע, אפלפלד(' חדשההגל 'רי הצהרה זו אופיינית למדי לסופ. של אנשים שוליים

לגבש את זהותם לעומת זהותו של דור האחים ו שביקש) קנזו ישבתא, כרמון- כהנא

  53.הבכורים

כאוטוביוגרפיה אישית וגם כאוטוביוגרפיה ספרותית מבטאת יצירה זו דמות גם 

מת  לעוהיא גם מתגאה בשונותה. המנסה ליצור לעצמה תדמית של אדם שונה ומיוחד

יחסנו תישכבר ה, מזרב גאווה זאת מתמצית בעיקר. רה ובני הדורות הקודמיםבני דו

זהותו אינה מתמצית בכך שהוא בן לאבותיו המזרח . שעוז בדורו כעגנון בדורו, אליו

  . ו ולבני דורויי הרשף שהגביהו עוף מעל ומעבר לאבותנבמ אוהאלא , הציונים-אירופים

  

  הודי ישראלי י–ישראלי יהודי ? של מי אתה ילד.  ח
תשובה הו 54,?מי אתה ילד לש:  מנסה קודם כול לענות לשאלה ששאל חנוך ברטובזוע

אנשי , ושל אבותי החלוצים, בותי המזרח אירופים הרביזיוניסטים של א–ה היא נושהרא

, נולד וכהתשל, בה שנייה היא שהוא בנה של ההיסטוריה הציוניתושת. הדותנועת העב

אפלפלד אינו . ה ושממנה אין הוא יכול ואינו רוצה להימלטה בו את חותמיעטבה שהיא

ניוק לא יכול היה וק, פת השואהוקתיכול להימלט מן השנים הפורמטיביות שלו ב

השואה : להימלט משתי החוויות ההיסטוריות של העם היהודי המהדהדות ביצירתו

וז חי באופן וס עמע). חרוןאיהודי הה של הרומן יזהו הנושא המרכז(ומלחמת העצמאות 

אישי תחנות יסוד בכינונה של המדינה והוא גם יורש היסטורי של אותם פרקים 

                                                           
  .544' עמ, םש   52
 בה הצרה קפוקתח היתה "תש': כך' ח"דור תש'כרמון ניסחה את ראיית העולם של -נאהיה כעמל   53

 וואפיל. דוב- זו היקלעות לחיבוק. מזה לסופרע אין גרו, יעתלד. לקונפורמיות בהחלט היה צידוק
- מותא ואפילו אשר גרוע או אינו גרוע לסופר אינו מ. מודע לכך שאף אתה כלול בחיבוקוהדוב אינו

ה ויבח, העוטאם אינני , אולם כאן. בעיה של הסופר, פרט קטן; המידה בהן נבחנת תקופה
  .4.5.1973, עות אחרונותידי', הח לסופרי"ש תתהעשמה , 'כרמון-עמליה כהנא. 'הטרגדיה

  ?מי אתה ילד לש, בוטרב   54
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ח "הוא חי את הישראליות בכל רמ: המופיעים ביצירתו ,היהודי בגולה םבתולדות הע

ויהודיותו הגיעה אליו באופן מועצם כמורשת , כילד נצור בירושלים ה גידיו"אבריו ושס

עמוס עוז . שהפך לסמל משפחתי בעודו בחיים, תלפיותמהוריהם ומהדוד מ, וימהור

. הזדהה עם שני הנרטיבים של העם היהודי בעת החדשה ומיזג אותם בנפשו ובהגותו

גוריון שעמו זכה -כפי שכונה בן(כאחד בדורו , למרות שראה את עצמו כיוצא דופן

שראלית י- הרי יותר ממרבית בני דורו הצליח לעצב אותה תרכובת יהודית, )להיפגש

ממדי הזדהותו עם אחד משני . האופיינית כנראה לחלק הארי של יהודי ארץ ישראל

בוודאי להוסיף על כך גם ויש (הנרטיבים העיקריים קובע את הגורם הדומיננטי בזהותם 

ים יותר נהיסודות מאוז, היוצא דופן כביכול, אך אצל עוז, ) זהות אתניים ומגדרייםורמיג

  . מאשר אצל אחרים

רה של האוטוביוגרפיה של עוז הוא הרקוויאם לאביו ולאמו ותיאור התהליכים עיק

זו ובו הגיע עוז  היפרל אוטוביוג שין והתמציתערג הוא הםוויאהרק. שהביאו למותם

תיו ועומד עתה ורד מאבנפר ספשתמע שהממאם וימן הרקו 55.לאיכות ספרותית גבוהה

. ו על צאצאיו הביולוגיים והרוחנייםכמי שיטביע מעתה את זהות, בודד מול ההיסטוריה

 ותעצמו באמצע תא אמנם לנמק ל יכוהוא. מעתה כל האחריות תהיה מוטלת על כתפיו

 הם לימסתבר שהוא והם אחרא, י דורות בנבעה זהותו וזהוקמשנ, התאך מע, העבר

  56.צאיהםאו לצישורשיולמורשת 

                                                           
אבל לא ניכנס לפרטי הנושא שאינו שייך ,  ההורים הם פסגת הספרחינה ספרותית תיאורי מותבמ   55

- יה שהיא כמעט עלבאמפט. ל האם ומותה הוא פסגת הספרתיאור דיכאונה ש. לנושא שהתרכזנו בו
, פוגג לנגד עיניהתהוורר פתההוא חש כיצד הכול . מו אאנושית חודר הבן לשעותיה האחרונות של

בחילה מן את ה הוא מבין. יב לפני שהגיעה להחלטה הגורליתאב- כשנדדה לבדה על פני רחובות תל
הוא אומר לעצמו בשעת , וכשהיא בולעת את כדורי השינה כדי לישון לנצח, הקיום שתקפה אותה

 זו בלבד שלא היה אל אך, לבצע את זממהה שאילו היה שם היה מנסה למנוע ממנ, כתיבת הסיפור
העלילה העיקרית של . התירה לו להשתתף בהלוויהגם לא , כדי לחוס עליו, אלא שהמשפחה, שם
למרות , בסיפר( מגיעה לשיאה , האב והאםובעיקר על חיי, על תולדות המשפחהטוביוגרפיה והא

מנות הסיפור של הבן  אאולי. במות האם) שבסיפור העלילה הגיעה למועד הרבה יותר מאוחר
כאן הגיעה אוטוביוגרפיה . רת בכוחשלדעת כמה מידידיה הייתה משור, תגשים את צוואתה של האם

תיאור יחסיו של : במשך העלילה היו עוד כמה וכמה אפיזודות מעוצבות היטב. הלשיא, אפוא, זאת
כשהסופר המבוגר , דמויותיהן של הנזירות הפיניות בעבר ובהווה הקרוב, הילד עם המורה זלדה

  .י הגננת אורנהחוזר ופוגש אותן כנשים זקנות והחניכה המינית של הנער על יד
איש מתחכם , קשקשן של משחקי מיליםאר כהמתו, אין הדובר מרחם על אביויה כולה טוביוגרפואב   56

יא ה האם. לנישואים בלתי מתאימים, ררובהולא ש תוכנראה מסיב, ומרחם על אמו שנקלעה, ועלוב
אלא אקסטרוברט והאב אינו  ,)לפי השוואתו שלו, כבלומה נאכט (ית עדינהרילת אינטרוברטית דמו

המבקש ללכת בעקבות דודו הפרופסור ומגיע בסך הכול למחלקה לעיתונות שבספרייה , מתוסכל
האב הוא פתטי . של האם ותהדהוא הקדים את תיאור מות האב מהתקף לב לתיאור התאב. הלאומית

 ותוהמתאימים לדמות אך ממתנים גם את תיאור מ, אלייםיוו בהרבה פרטים טריתווהמחבר מקיף או
הוא מודע ליחס ייו בח. הבן מעניק לו יותר חסד בתיאור מותו משהעניק לו בתיאור חייו. יהפרוזא

כשנתיים , ואכן בגיל ארבע עשרה וחצי'כשהוא אומר על עצמו , האדיפלי שהיה לו לאביו כל ימיו
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טוי לניסיון של עוז גרפיה רחבת היקף מעין זו יש גם אפיזודות שהן ביוטוביבאו

ים רדנמה בני הנוער בחולדה והסופרים של דור בארץ מתג: לתאר את עצמו כיוצא דופן

קשור , ומם כביכול נגד אביושהתק, ודווקא הוא; ותונושב  מתגנדרם הואותיבישראל

 וסגולתו כאדם .בצלם חלומם האידאולוגי של האבותו ראנבתר מאלה שות יולאב

יש,  וכסופר היא בכך וא  נ  ' העברי החדש' חלום הדורות על תמגשים א    

 ת המסורממשיך את הבן האוההמצב הפרדוקסלי הוא שהבן המורד הוא . 'מיתולוגי'ה

רופה איח זרל יהודי משתם רגורלם והגי: ל תולדות היהודיםים שה בשני הנרטיבנומטה

ית שתי המסורות הטביעו את חותמן על הזהות הישראל. ותולדות מלחמת השחרור

אפלפלד מוטה , גורי נטה לצד ארץ ישראל: והופיעו במינון שונה אצל סופרים שונים

ביצירתו ש, ראה לינ. הודיהיל ש הישראלי בשמו רםמודד עם הגותמ לצד הגולה וקניוק

האוטוביוגרפיה שלו היא מצבה לאבות :  לאיזוןיםיברכיסודות המהעו ישל עמוס עוז הג

ספר . שבעיניו הם היורשים הלגיטימיים של מורשתם, היהודים וסימן לבנים הישראלים

 המדינה ושל ור היסוד של דתויזה על הילד יוצא הדופן מכרם אברהם ממצה את חוו

  .תםנמדי

                                                                                                                                   
 שיניתי את שמי והלכתי לבדי, רגתי את כל ירושליםהו תי והרגתי את אבאקמ, אחרי מות אמי

הוא מגלה מה שבדרך כלל ליבא לפומיא לא ). 516' עמ(' דה כדי לחיות מעל החורבותללקיבוץ חו
. ליחסים שבין פרגינט לאוזה, שבלילות מסוימים נשכבת לצדו, הוא משווה בין יחסיו עם האם. גליא

הוא עוקב אחרי אביו ). 460' עמ(שכל אחד מהם קרוב לאב מה יותר מה השניים קרובים זה לז
פי אף על ,  מותו של האב הוא מוכן לסלוחלאחרומבין השיטין נראה שרק  ,וגד באמו החולההב
  .איננו מוכן לשכוחש

  


