הרצון לספר והיכולת להביע

'מרת הזקן' סיפורים מאת אברהם ב .יהושע.
הרצאת הקיבוץ המאוחד תשכ"ג,

א.

סימנו של קובץ סיפורים זה ,קובץ ראשון למספר צעיר ,הוא; קודם-כל ,בכן שהוא
קובץ סיפוירם ממש .שבעת הסיפורים שנקבצו בו עיקרם ותכלית.ם סיפור מעשה,
ואף זה העניין שהם מעוררים בקורא ,המתח בכל הסיפורים הללו הוא מתח עלילה
טהור ,העמדת העלילה במרכז היסיפרר נראתה ,ואולי נראית עד היום ,בקצת חוגים
ספרותיים כאות ל"שמרנות" ,לעומת הסיפור שבמרכזו חויוות רגש~ות וזרמי הכרה.
ואולם גדולי הסופרים ,בספרות העברית ובספרויות אחרות ,ירדעי.ם ,את ה"סדו"

עתיקח-י.ומין ,שהעלילה היא הנושאת העיקרית של המשמעות" .מרת הזקן" עשיו

לעניין את היקורא העברי קדום-כל בעל~לה הבהירה הטבעוה ביסודו של כל אחד מן
הסיפורים שבקובץ.

איד ספק שכתיבת.ו של אברהם יהושע היא בראש וראשונה פיר

חשק-ה.סיפור 1

המשמעיוות שבעלילה ,התכנים החווייתיים  mרעיוניים הכרוכים בה ,אינם אלא
גורם משני לכתיבה .ודרמה שכן צריכה להיות גם דרכו של ה.קורא
תחל:ה

לכm

-

להיענות

הסיפורי המובהק ולבניין העלילה הנקי ,ורק להלן לבדוק את יסדוות

חמשם.ערת שבאותו סיפור .דרכו של המבקר על ברחו הפוכה היא :משמעות היצירה
היא הימקנה לה את מעמדה ,וצביונה רדדן קיש.ורה לעלילה הם הקובעים את רמתה
האמנותית.
ב.

כמה ,וכמה דרכים להיבעת משמערת באמצעות סיפור-מעשה חד-פעמי .זרן

הייצוג :

המ.תרחש בסיפור אינו אלא דוגמה אחת מני רבות למתרחש פעמים אין·

ספור במציאות הריאלית .זרן ההעצמה  :המתרחש בסיפור המעשה הוא ביטיו
קיצוני ,בל·תי אפשרי לעתים ,למתרחש בקנה מידה קטן יותר ,מעוצם פחות,

במציאות הריאלית .בשתי דרכי.ם אלה יש אחדות מלאה בין ההתחרשות שבמציאות
ל·בין ההתרחשות בעלילת הסיפור .שרנה הדבר כאשר הסיפור מפליג למעשים
שבזמירן ומפקיע ביעדוים זיקתו לחוקיות המקובלת בעולמו של האדם הרגיל .כאן
אין כל מקםר לשאלה ,האם מאורעות כגרן אלה המתוארים בסיפור "עלולים
להתרחש" אר "התרחשו" .קשרה היחיד של עלילה מסוג זה אל המציאות החיצונית,
הקשר המבדיל בינה לבין גיבוב דברים דמיוני שאינו בכלל ספרות ,היא העובדה,
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שהמסקנ,ה החווייתית והמשמעות העולה מן העלילה ה"בלתי ריאלית" כ mה יפה
לגבי המציאות החיצונית השכיחה .סיפוריו של א .יהושע כולם נמנים עם סוג
אחרון זה .עלילתם איבה חייבת .דבר לאמיתות החיים הרגילים .הסיפור שלם בפני
עצמו ,ללא כל זיקה אל מה שמחוצה לו ,ורק משמעותו מבצבצת מתוכו החוצה,
לקראת המציאות הרגילה.
סיפור מסוג זה עומד תמיה מטבע הדברים ,על פתחה של האליגוריה .האליגוריה
היא הדרן הפשוטה ביותר לעשות סיפור דמיוני ,המשקף את המציאות הרגילה כזרן
המיכבית של חילופי כיבויים .נמתן שם ואופי אישי למושגים מופשטים כגון מוות,
שבאה ,אהבה רבו' ,או לעביבים כלליים כגון מלחמה או אידיאולוגיה ,ביתן לספר סיפור
דמיוני ,ואין הקורא צויד אלא "מפתח" המייחס את שמות .הגיבורים אל העניבים
המופשטים שהם מייצגים בתוך האליגוריה .הפרדוכס הוא ,שבדרן אליגררית זו
הסיפור בעצם בשאר סיפור מציאותי  :למשתתפיו ניתבו שמות חדשים ,דתו לא.
מערכת החרקים שבתון האליגוריה היא היא מערכת החוקים החיצונית ,בשיביר שם ;
על ידי החזרת השמות למקורם יתקבל סיפו~ מציאותי  -ולא תמיד חשוב ביותר.
מאידן גיסא ,ככל שמת mקים מתחום האליגוריה ,ככל שהסיפור הוא דמיוני
נאמת ונעל חוקיות מקורית משליו ,מצויה סכנת ההתקרבות היתרה אל התחוQ
האישי והאינטימי ביותר ,הנזקקת לדימויים ותמונות נעלי משמעות אן ורק
ליוצרם ; סיפ,ור כזה יש בו עביך ,אן אין הוא יוצא י.די חובתו המינימלית  :לה.קבות
לקורא משמ.ערת שכ mה יפה ,לגבי המציאות שבת.וכה הוא חי .הינתקות זו מן הרקע
המשותף לכל אדם מקפחת את עצם הסיפור.
השביל שבאמצע· ,שאיבר לא תרגםו מיכבי של המציאות ואיב,ו גולש אל משמעות
פרסובאלית סגורה ומסוגרת הוא שביל צר ורב-חתחתים ,הדורש כוחות יצירה עם
משמעת ,עצמית קפדנית .אברהם יהושע מנסה כוחו בהליכה בשביל צר זה .מתון
שבעת סיפוריו לפחות .אחד ג.ולש ברור לתחום האליגוריה ,ולפחות אחד בשאר
בתחום החררייה הפרסובאלית ,נטרלת המשמע,ות לקורא  Iאן רוב סיפוריו מצליחים,
למרות הקשיים הרבים ,להגיע אל מטרתם.

ג.

סיפור הכות.דת של הקובץ" ,מרת הזקן" ,יש בר נמה סימנים אליגרריים מובהקים :
הזקן אין לו שם ,הוא פשוט הזקן הגר בדירתה של מרת עשתרר; אין לו בירגראפיה

מיוחדת ,לא עבר דלא תכונות אישיות מוגדרות .כל התנהגות ,,וגורלו הוא ש"זקנ,ה"
זר איבה בכנעת לחרקים המסורתיים ,המציאותיים ,של
במדרגות ,שופע חיים ורעננות ,בריא בגרף

,רבר.m

המושג :

הירא עולה מהר

זמרת כזר מעלה עליה נדרן

הטבע חשד אליגוריה וסמל .אן ערטילאיות זר של הדמות הופכת בסיפור לכוח
מביע

עלילתי :

משום היות האיש זקן ,זקן ותר לא ,ומשום אי-האתמתה של התנהגותו

לכללים הקבעוים לזיקבה ,גוזרים עליו מרת עשתור רכל שאר משתתפי הסיפור
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גזר·דין של' קבורה .הגיעה שעתר למות ,ואם אין הוא מונן למות, ,ואינו מתנהג נמי

שעומד למות ,לפחות יש לקברו ,חי או מת .הסיפור לרכש צורה גרוטסקית ,הומור
מר ואכזיר ,נאשר הזקן הולן ומשת.כנע שאמנם כן עליו לעשות ,מ:רצונ,ו ,וסופר

שהוא נושא את ארונו בהלווייתו ואף נושא דברי הספד על עצמו .מ.עמד זה ,של
הספדה עצמית פירושו כניעה גמורה לגזדהדין ,שנן בהספד זה דברי הזקן על
עצמו זהים לחלירטין עם .הדמות שהירא לובש בעיני סביב~תו .מעתה .אף הוא בעינ.י
עצמו חסר ביוגראפיה ,חסר שם ,חסר

תכונות אישיות .האחד המפקפק

במקצת

בצדקת גזר דינה של מרת עשתור הוא מספר הסיפור ,זקן הגר באותו בית,
וכשמסתבר  -הוא הבא בתור ,הוא המעומד הבא לגור בביתה שלי הגברת עשתרר
ולהל1בר חיים בהגיע תוריו .סיום זה נוטל מן העלילה את חד·פעמירתה ,והופנה
לחוק קבעו במסגרת החוקיות המקורית של הסיפור  :דינו שלי כל זקן להי  iת חסר
עצמיות ולהקנו בגזרת סביבתו בעודר מלא חיים .הסיפור מעמי,ד אם כן ,חוקיות

פניימית משלו ,שזיקתה למציאות איבה זיקה מק,וטעת של כל אחד מן הגיבורים או
המא,ורעות בדרן האליגוריה והתרגום ,אלא המכלול השל.ם של מערכת החוקים
הוא בעל המשמעות לגבי המציאות .המחבר מבקש להביע באמצעות סיפור זה את
התחושה ני המרות אינו תוצאה של תחליד פנימי שבאדם ,אלא במידה רבה תוצאת
התחוקנרתו מבחוץ ,התרוקנות דמותו בעיני הסביבה מכל תוכן אישי .תהליך זה
הוא החוץר את מותו ,אף אם מבחינה פיסית ערד חייו לפניו .משמעות זו אינה
מוקנית בדרן אליגרדיה ,אלא בדרן מציאות בזרייה המגלמת רעיון זה .הפרטים
ה"נאילר·אליגוריים" אינם אלא נ mות פנימיים שבסיפור המפעילים את מערכת
ערכיו

ה.מיm,

דת ,הכווייה.

אותם קרים נקיים .וישרים של בנייד מציאות בדויה בעלת מערכת חוקים משלה
אתה מצוא בנמה מן הסיפ,ררים .הסיפור האחרון" ,גאות .הים" ,הוא אולי המובהק

שבהם .מערכת החוקים המיוחדת של הסיפור במקרה זה אינה מ.שת.מעת מתון
העלילה בלבד  :העלילה היא ביט·יר אחד מרבים לה .חוקיות זר נתרבה בספר חרקים,
ספד התקנות של בית

הסm

ר על אי ברדה ששדכניו רק אסירים

וסm

ריהם ,שגלי

הים עומדים להציפ,ר .גיבור הסיפור ,סוהר צעיר הדבק בכל מאודו בספר חרקים

זה ורואה תכלית חייו בחירוף נפשו על קיום התקנון ,מפיח חיים ,במסגרת הסיפור,
במערכת החרקים

הבדוייה ;

בדבקותו הגמורה בה מביא הסוהר את מערכת החוקים

לידי אבסורד ולידי סתירת ,עצמה .חפצו העז להראות לעיני כל ,אפיל,ו לפני האסירים,
את מידת התבונה  mצדק שב.מערכת זו ,מביא לידי ביט,ולה נאשר בגנבים ממנו

מפתחות בית הסוהר וסופו שהוא נהפך מסוהר לאסיר ,טרף לכלביו הרעבים של
מבהל בית הס mר )שמציאותם באי היא סטייה מן התקנות( .זהר סיפור שלם עושיר
העומד בפני עצמו ואינ,ך "מסמל" דבר ,אלא זועק על הנביעה למשטר ,לכל משטר,
רעל הנביעה העיוורת לתקנות ,ההורסות את נושאיהן ומבטלות את עצמן .אילו
ניתז רעיונו של היוצר לביטוי עיוני שלם לא חיתה הצדקה לנתיבת סיפור  :די היה
במאמר עיוני ,זה נ m,ר של הסיפור שהוא מצליח להביע את ,מרירותו הזעקה

האנארניסטית של היוצר בצורה ששרם פרוזה דיסקורסיבית אינה יכולה להשיגה.
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שני סיפורים אלה סיפורים מופשטים בתכלית הם ; איד לה.ם כלי זיקה אל חברה
מסריימת אר זמן מסריים ,אלא משמערתם חלה במיהד שררה עלי האדם באשר הוא
אזם ,שאישיותו ריחיד,רתר נדרסות בכל חברה ובכל זמן .שני הסיפורים האחרים
השייכים לסוג זה מבררנים את משמערתם כלפי תופעה מוגבלת בזמן ובמקרם.

.ך

"מסע הערב של יתיר" הוא המחריד והמזעזע שבסיפורים .הכפר הלבן ,מקרם
התרחשות העלילה ,הוא מקרם נידח בלב הירם ,כנראה באירופה )אן איד לכן כל
משמעות( .ניזח,ת ז,ן מעניקה לתושביו חיים של שלרוח גמורה ,שהם חלומו המוצהר
של כל קיבוץ אנושי ,אן ני mרת זר הביאה על תדשני הכפר את אסונם הגדול :
השעמום .שעמרם זה הוא שעמרם מי mד  :לא העדר כל עניין לענות בר ,אלא העדר
החריריה העיקרית המסעירה את תושבי המקומות הני mים פחדת  :סיוט המלחמה,
ההרס וחמורת חסרי התכלית .תושבי הכפר ממלאים חסרונם זה על ידי שהם
גורמים במישרין לירידתה מן הפסים של רכבת האכספרס העוברת בכפרם ראינה
נעצרת לעולם " -מסע הערב של יתיר" ,בחריפות מחירדה מתאר המחבר את
התושבים ה.מאמצים את כל כ mם לעזור לנפגעי האסון שגרמו במתכ,ורן ,והתיאור
גמיע לשיאו בשעה שהנערה אשר יזמה את התכנית המחריהד ,זירה ,נעשית רק

לנוכח האסון ולמשמע זעקות הגוססים ,מסוגלת להתמסר התמסרות גמורה לאהובה,
יצרי ההרס ,והיצר המיני מגיעים למלוא סיפוקם בעת ובעדנה אחת .האדיש,רת

התהומית לערן החיים· )לא רק של זרים ,אלא גם של בני הכפר עצמו( מצד אחה

וההתפרקות הכללית שבעקבות גישום חלום ההרס שטיפחו בני הכפר 'שנים וכרת
מצד אחר ,מ.עלים סיפרו זה לדרגת הישג ספררתי יוצא מגדר הרגיל .איד כאן כל
רבדים של משמערת ,איד כל הבחנה ביד סיפרו המעשה לביד מגמתו החווייתית
והרעיונית של המחבר .כולם ,מתמזגים יחד לתמונה מחרידה ואיומה שאינה טעונה
פירוש ראינה סרבלת פירוש,
סיפור מקביל במבנהו ,שמשמעותר מצומצמת יותר וקרובה יותר לרקע הישראלי,
הוא הסיפור "המ.פקד האחרון" ,שגיבוריו ותיקי מלחמת השחרור שלא נקראו שנים
רבות לשירות מילואים ,ולפתע יוצאים הם למסע אימונים אדרך כדררם .מפקד
היחידה נעדר ,וסגנו ממלא את מקומר ומוליד את הפלוגה אל ערץו ני ,mחשוף
לשמש ולקרר ,ושם האו מסתגר בפני העולם בשינה תהומית ,אפאטית ,הדבקה

באנשיו ,הנחים מנ mה מתמדת ההולכת ונהפכת למורת בחיים ,מתרד אדישות גמורה
לכל הסובב ולצובי עצמם .לאחר שברע יורד ממרומים )בהליקופטר( מפקד היחידה,
המריץ את אנשיו כמשן שבוע של אימידו קדחתני ונמרץ ,אן חוזר בסוף השבעו
למרומים ,וסגנו מחזיר את האנשים  -הפעם מרצונם  -לתוך הקפארד הגמור של
האדישות.

סיפור זה ניתן ,בז mק רב ,לפירוש כאליג.רריה ,בעיקר בגלל ה"מרטו" שבראשו,

המנסה להעניק למעשה ממדים קוסמיים .אן מעלת הסיפור היא· שאין הכרח לדרשו

הרצון לספר mיכרלת להביע
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כאליג•רריה  ,אלfז אפשר לראותו אף כביטיו ' ישיר לחוייות ההתמרודת במיתוס

הגבוהר המתמדת ,במיתוס הפעליות הנמרצת הרמתמי  mהשמתלט על ,נר'"" המיתוס
של ניצחון מתמי,ד אגב הבלטת הצד השני  -התבוסה ,הכניעה האי לזבת ,ההמתסרות
לאבןרז מרצןו

-

שאף בו ניתן למצאו פ ו רקן מעול המתיח ו ת של המעילות המתמדת ,

חסרת התכלית.
מטריב זה עצמו חתר בסיפרו אחר ,הקצר והמעות שבקוץנ n ,תןרמת היום",

שףא בו מצואת ·האישיות את פוקרנה דקווא כחלדןו  ,בהשתקעות בשינה של
אידשות עמוקה mלרמרת אורוי ירים כעיצומה של הפעילות הסואנת  ,פעילות ונב.יין,
וא.פויינית לעלום דוב,ציא רת ·החיצוני.
לחמשת סיפ וירם אלה קריר ב.ביין דורכי הבעה מש ותפים ,בהיירם ונקיים. ,היצורים

סגנןו סיפויר מיודח ודב·כ ,mשהאו סימן·ההיכר לכל סיפויר אהרבם יהשוע .ונכלל
זה חורגים שני סיופירם " -הסיםו"  ,שאהליג~ירה שוב לובסת ביותר ו פרסי הסיפור
מגובשים פחות מאשר נירת דם,יפרוים  ,ר"חתתתה של גלהי" ,שלמר ות עצמות

הסיפרוית עיקר הנעתר אישי ביותר ,אוינו זוכה להיתרגם גם ללשון עלילתית
ישיתר הפרנה אל קקרע החירריה רדמ.שמעות ומ.שותף למחבר לוקוארי ו.
"מרת ה tקן  nמביא לספרותנו פנים חשדות והישג אדוי ,ההררו הספק היחידי

העלוה לבבו של הבמקר נרגע לדמ.שן זוכר של המספר .טכניקה זר של סימור
דמיוני ,כעל משמעתו ובלתי אליג ר רי קשה היא מאד במסגרת סי פור קצר  Iבמסגרת
סיפרו ארןו ד1ברה שהיא בלתי ,אפשירת .אם ילאיצו גיב ו רי קובץ ז ה ,הזקן ,סגן

המפקד יגנןר ,הגברת עשת רר ,זיהר ,הסהור אוחרםי ,לה ופיע לא בתרן עשירם עמידום

אלא בןרת מאתיים  ,קשה לתאר שלא יקכליי .על עצמם מסגרת של משמעות אליוגירת
מגובשת .רוחב היריהע יחייב הגדרה מדרייקת של משמעם כיחידים ,ולא קר.
במשמעות הכללית של הסיפור .ספק איפאר  ,אם אפשר ליצ ר ו בטכניקה כזר חמן

רחכ·יריחע. .םקיררם אנו כי המחבר ,שבספרר הארשןו הצליח לפלס לו נתיב מקד יר

בסיפור הקצר ,יעד למאוצ את רדכו רז.ב, ;,חדת ,המתאימה לצובי העבתו ,םג וכבסגרת
ס'פרר

m

ב יותר.

