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חזוןבלי :אוהנגביי,,בערבות

א.

מעב·בעיותתוזכרנהספרותיתצירה-1t.שבבנךדיאל
טפוסיהאםהיאלכלהקדומתהשאלהוחיות.ינות

היאביצירהנקודת-המוצאוחיים.םימעניינהועלילותיי
המחברעיצבאיו :היאהבעיההי'אזz!ית.היהחומידת
פרטייםבני-אדםאותםאלאמופשטאדםלאם.האדאת

הרינהלנהאותםעיצבאם .מתארהואםשאות
להקיףבמגמה,שלאאובמגמהבהכרח,הםםייבשחי

שאםאומרתזאתאיןאולםמעניינות.כלליותתעירב
אתנהלנהשעיצבהרימעניבותבעיותביצירתורכיזה
היוצר,בשבילנמוהקורא,בשבילועלילותיו.ריוובג

בעיות.להבעתאמצעיםרקלאהםוהעלילההטיפוסים
בתורקרושכאלה,בתורעצמם.בפניגםימיםקיהם
הדרושות.הבעיותאתלשקףטיבים·מיהםכאלהש

לדןוכשבאיםהללוההנחותמהעלאתלהימנעקשה
בחלקןהוסברושנברלמרותהנגב'',,,בערבותחזהמב

במא-קררצויילב.ע''יזהובתוךשונים,מבקריםי''ע
,,בער-שלמחזהמסתברוכךב,,הארץ''.המאלפיםוירמ

העבריהישובשלהבעיותכלבערךהוכנסוהנגב''גרת
אבלנכללוהיהדויהעםשללאאם 1ישראלבארץ
אפילותפסלאאורגניים,וטפוסיםעלילהבושאיןמאחר

השביח,העליהאנשיבמחזה,המשתתפיםכלאחת.היבע
גח''ל ,ח'פלמ'יחיילמהקבוץ'םיוצברהעירמצברים
למעשהומדברים.חייםהםלהלכהצבאישאנוסתם
החיים ,החייםות.ירותיאמרציםאומתחכמיםרקהם

ותיאור-חכמותלשמיכאנימצירוףלמעלהשהםעצמם
המחזה.ןמרדהנעהיסודזהור-מעשהרספריות

המס-אתולדחותיטיתסיבתבדרךללנתמוטבאבל
 :המחזהשיחותרכבותומיסודותינזשנילסוף.קנות

 ·נוראאינוהמצבלחכמותאשרותיאוריות.חכמות,
העובדהאבל .גיחוךאמנםמעלהשלהןדשוהגכל-כך.
צידוקעדייןאינהבסלנגלשונםאתמתבליםהארץשבני
סבהזאתבכלאידאעפי''נ ;לשיחוןהמחזהכתילהפ

כל-כךקטןמחזה !התיאוריותאבללשלילה.מספקת
הדיבוראתחדילומבלי !חיים''חכמת,,שלכזהושפע

נלחמים,,לפעמים :כגוןהתיאוריותשלותןימקורעל
,,לבני :או ) 70(עמ' )!(מנוגדים''יצריםכמהבאדם
 ) 60(עמ' ...צרר''אבניאנואיןספיקותישחייםאדם

הלחלוחיתשאריתאתמיבשהמכריעמקומןעצםהרי-
דנו-ללמךדבאשאינודףלךאידממש .בספרשנוצרה

פליטים,שלעם,,אנחנו :מקודמומותחלקחוכלמה
שלנו,,הצברים 1 ) 52(עמ'כלובחוסרבעירוםפליטים
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 ') 16(עמ'חרץ''כלפירגשותיהםאתלהראותמתביישים
היסטוריה''כמעטהואשבערשכלבזמןחיים,,אנחנו

וכר'.וכר' ) 42 '(עמ
דבריםשלמכסימוםללמדנונזוןיסי·מויגאלשלרצונו
געיתעלבהשגותיולשיאומגיעזמןשלבמינימום

חפצושאדירמתבררהראשוןמהעמודכברה,,צברים''.

לשפעמסרהדקהיאהצבריםשלגסותםכילנולהוכיח
כמובךלגלות.הםפוחדיםאותםאשרנפלאיםרגשותשל

מרכי-כיצדרקהיאהשאלהרע.כלאיןעצמהשבמגמה
עלמכריזהוא :בדוקאמצעימוסינזוןליגאלזאת.חים
כל-רבותפעמיםזאתאומרהואואםוהערב.השכםכך
מתק-שלנו,,הצבריםלו.להאמיןשלאבאמתקשהכך

,,אני ') 16מ'(ע '' ...חוץכלפיותיחםגשואתלהביעשים
יודעאתה,, 1 ) 24(עמ' ...לבטא''יכוללאאבלכיש,מר
זקוקאתה ...לולהשיבפוחדשאתהאלאלולהשיבמה

לאבואי,, ,) 26(עמ' ...תתפקע''אחרתהלבעללשריון
דומני ...הצברים,,אתם 1 ) 27(עמ' ... 11עליותרנדבר

סבורהייתידרך-משלאני ...אליכםביחסבטעות:זzחיינו
,,אתן ,) 62מ'(ע •••' rתרבותחסריפרחחיםסתםיז~הנכם

לב,,מחפשהוא ...לב''חסרהואשצביחושבות
אחתמשכנעתאורגניתעלילה . ) 47(עמ' ...לב''שיבין

שוששלבדאגתה\~ולילמצואאפשרממנהששמץ(
מעשרותיותרחרבהזאתכלאתמוכיחהחיתהלפרחים)

לתת,יכולמוסינזון~~ידארתחאבלהמפוצצותות iההכר
ומתמדתנכונהאבלעמומההרגשהמתוךועל-כך'

לומרמוסיףהואשרצחמהלהביעהצליחיזtלא
המשכנעתההוכחהאמירה.נשארוהכלולומרולומר

וגשראתלהראותמתקשיםשלנו''ש"הצבריםהיחידה
אשרעצמן,מוסינזוןשיגאלהעובדההיאחוץכלפיתיחם
במחזהולבטאמצליחאינוחראצברטועהאינניאם
משוםמשכנעתוכחתהבאמתזוהימרגיש.שחראמהאת

מתוךמתבקשתאלאמפוצצותבמליםמנוסחתיזtlאיינח
הדברים.מהלך

 :גבולכלאפואעוברוההפתעהחדידאקטיקחיצר
ואפילולב,ישםיברלצאפילו :לומררוצההמחבר

היאהטהורהרבקהואפילופרחים,אוהבתפלמחנדק:ת
רבו'.וכףונו',אשהלפעמים
משת-חייםאינםוחספוסיםהשהעלילהעובדהאולם

וחבלתי-הגבוהובאחוזדידאקטיקהשפעברקלאקפת
עצםראשונהובבראשהתיאוריות.שלמציאותי

בטרם .שעורלאיןמעושההיאחספוסיםשלהתנהגותם
למנועכדיאחתבנקדוהלהתעכבכדאידוגמאותנביא

הםאמיציםאנשיםמוסינזון,שלגבוריו :הבנותאי
זאתיודעיםמשאנויותראבל .נכוןבגבורה.ולוחמים
ששמענוממהזאתיודעיםאנוהנגב'',,,בערבותמעלילות

מתימרשמוסינזוןהבחוריםעלבעתוניםקראנואוברדיו
החיצונייםהקריםאתמחקהרקעצמומוסינזוןליצגם.

לחדשמבליכלום,לחשוףמבליהזאתהמציאותשל
המ-לושהעניקההעצוםבאשראימשתמשהואמאומה.
שקבלנאדםפרודוקטיביזציהכלללא ,.הלוחמתציאות
מקו-שייצורבמפעללהשקיעהובמקוםגדולההלאוה

לורקובהלקיוסקמקיוסקרץהואחדשים,רכ,נסהרות
אהדתנואתאמנםרוכשיםגבוריושעור.לאיןממתקים

א·שאנו,משוםמשהראמרוארמשהועשובטרםעדו

 '»גבורינועלששמענומהכלאתלהםמיחסיםפריורי,
 ,הרגליםעלללכתמתחיליםשהםהרגעמאותואבל

חשבוןעלמהתקייםולחדולמוסינזוןשליצורירלהיות
מתגלהאזארשלנוהמוקדמתהסימפטיהשלהאשראי

צעצועיניסוי.ללאשטרות :היקפהבכלהאינפלאציה
גבולאתעוברשהואגעובכל :אחרותבמליםאדם.

הכבידכלמתמוטטהספרותלתחוםונכנסהריפורטז'ה
נשדך :ודףדףבכללמצואאפשרלכךדוגמאותשבנה.

מידמרדכיהילדיםאתהעביראידמספר ) 9עמ'(
להשתיקבידרעלהכיצדדוקאלדעתגליהמתעקשת

ינזון <tמרנדרששבח,,אנושית''נקודהחרישבכה.ילד
סקרנותןמתגלהומהבגיבוריו.חייםרוחלנפוח
 "שואלתהיא ''! ?,,בחייו :בתילההמעוררתמערשה
שותקאתהלמהןהיהזהאיואיך, !ןאותוהשתקת

וחסרהשרירותיתהיאזוקדחתניתהתענינותומפסיקן''

שלאאומדעתכנראהחשהמחבר .גניאורצידוקכל
ארתההגבירועל-כןוחלשהמלאכותיתשסקרנותהמדעת

-אחדמשפטואחריהיסט~ריות.שאלותשלתוספת י'"''ע
 .הילדאתהשתיקאיולדעתממשמתלהטתהיאשוב

כמובן . ) 9עמ'( .,.~'רבנספרנומפסיק,אתחשוב,,

-לולהינשאעומדתשהיאמאחרכילטעוןשאפשר
לאזאתאבללילדיםיחסועללשמוענפשהאתיש

פיה.לתוךמליםשלמלאכותיתהזרקהע''יממציאים
אהבתשלהפרשהכלהיארותיתשרילכךבדומה

לספרמאדקלשחר.ללאאמצאהפשוטזוהיודן.שוש
מרסינזוןהדברים.אתלספריותרקשהדברים.שהיו
 .חשביהמןיגוףאבתמרוניומתחמקהראשונהבדרךבוחר

הכאיבה,,היא : ) 73(עמ'אומרתדןשלאמוכשרבקה,
 :לומריכולהתהיחבאותוהרילרן)(שושפעם''לו

,,ישאולבשל''למדה,,היאאובאמריקה''חיתהאיה,,
באותתשחרחסרהיההכל 'הפנים'עלאבעבועותלה

מידה.

הגמורשלטונוהיאהעלילהירותרששלאחרתדוגמה
ההתאמההחיצונית.למציאותהנוגעבכלהמחברשל

הטבעיתותההיסחפעלמקשההמאורעותביןהמוצלחת
השאלתאתאברהםמציג 53 1בעמהדברים.במחלך

ובדיוקידו''אתיריםנסיגהבעד,,מי :הגורלית
רצהבאמצעותהאשרהגדולהההתפוצצותנשמעתכאך

להקשותועי''כהשאלהאתאימהביתרלהtכחישהמחבר
ברצינותלכךלחתיחסכמובןקשהאבל .התשובהעל

 .קומיאפקטהמחברהשיגטראגיאפקטלהשיגובמקום
איתמר :נמהפימוגזמתהספרבסוףהמאורעותהתאמת

באתמידדן.שלפתווגאתמביאהואבתשובה.חרזו
האבודהמשקאתשתחלץהחטיבההתקפתעלהידיעה

מממדעתויוצאהמחברהבזק.כמחירותמתרחשהכל
חשביהאחריאחתהבעיותכלאתופותרפנאימחוסר
אחרת"אבלאמנם,גנחרדןחמום.הקוראמלים.בכמה
 ,הכשרוןרבימספוריובאחדהורביץיעקבששואלכמו

ןהספוראתגמורלהיהאפשראיואחרת,
המציאותאחרימוסינזוןשלהמבוהלתרדיפתודוקא

-1,,טבעי''תמידלהיותיותרחתדוקדוקיה,פרטיהלכל

המציאותאתשמבריחההיאהיאמחג'מעהאחד

באיגועלממשמעוררותאחדותשיחותוהלאה.ממנו
 )'אנגליםאתןמבינהבארץ'היו,,אנגליםטבעיותך,
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:בעלובסיוןאלאזהאיןהריהמפקדבפירהמחבםששהדבריםאתאדםמסבירשכאןלחשובאפשר .) 82 '(עמ
ולשחסרהדההמתחאתמחירבכלליצורמוסינזוןשלמהמאדים,לאאםהצפוני,מהצירשבאהתיירתלאיזו
ההימוכרחמישהו 'שלםכך-כלהיההכלכך'כלהפלמח-לשושהפלמחניקצביאומרשכךמסתבראבל

ררונהעידהמפקעלהגורל ~יצאבןכמווקרבן,הלהיותהפער-בכלהשתתפההמחברשלעדותולפיאשרניקית
אתדחףאומללמצבאיזההחייליםנוהבישאלוןיתכ,,מבינהועל-כןהאנגלים.נגדההגנהשביצעהלות
 .אל~עליוכועסיםהיולאכביכול,יבםהעללמוסינזוןשאידמקוםבכלניהרושםמתקבל '' ...אנגלים 1את

ברחמים.לונדיםאתגבוריובפישםהואלהמשיךכיצדודע'יןמרסינזר
המ :בפשטותההמדהימההשאלהאופיאתישאללדעתאידזה,צבי :אגב .''מבינה,ה,ארביז''מ,,השאלת
חסמהדיו,זנינכוסלשיורוגביםצורדןשאומרמהכלאתדן.מחברואותומבדילהמבכלל
מהכ~רצונםשניעת !םולכ :היאהתשובה 1לחםצבישאומרמהכלואתצביבפיים_לשבשקטאפשר
ןאיהעבר.נחלתהןהמשאלותרכלשורתמכלמבצבצתכך,וכךביןאותותאהבגליהדן.בפילשיםאפשר

שהמלטולהזכירליםגדוילנותבאדוקאלהיתלותהכרחשכן.כללאשווש
חהמתומבלעדימשהורצורבניקקולדסווורטרופאוסט . .ב.

שלגבוריםגםכלום.היולארצונםשלהזהיהענקאפי-אינולובוכשזון.ינמוסיגאלאתלהאשיםקשה
i .ואנשיהמינגוויישלדז'ורדןבוטוורזמננו,בניסופריםמשורריםשלתשלונוחכרתובשאחדרקהואודהi · 

ונטיהסוו~ואוסטרובסקיריקאיהאמסטיינבקשלקפצהוכברבכשדוןהתחילואשדהארץילידיומספרים
לאידיאאשהוידבמה,דברוציםהרחייםם'יאנשחםאלהאפשרהרביעית.ארשיתהשליביצירתםזקנהיהםלע
תהעובד ?דןוצהרמהלאברגע.תשוקתהואשביןבצוארירקולהאתלתלותיות)נוחמטעמיגם(נםמא

ו-פצהוביללבהתנדבונהרגאוהשלנומספרחברשהמתהליכי-חחתנוו-אתהמלויםלהקהודעתהביקורתדעת
וא.תהשאלהאתולאמלשעדייןאותנווטרתפאינהעיםשכבדהיחננאםגםאבלחן-חן.בתשואותחללותדנ

תאעודחלסלואפשרואםעליה.מלהשיבמוס'ינזוןתופעתאתחשבונםעלוףזקלאפשראיאשמתם
חכגולחבניאשרורבקהאברהםשלשבעיות-הרצוןביצי-כלקודםלחפשישגרומיםהאתבכללה.לוןשהכ
-בשוםלהביןאיןכמהפכהלהםנראווץתקברחיילתהליכיםערותאובלשאפשרמהןשרקעצמןרות
-חברתיתמבחינהרקולאדן.שלח,,על-מלאת''אתפניםיוצריהן.שלהסמוייםיםשיהנפ

מונחתנברלמשל,גליה, :טהורהיישיתאמבתיבהגםהתיאוריות,ריבוילעילכרו iשחוהליקוייםכל
 1לאישורברלאזהלמהןןכיצד ?איו .יסבכאצלולמעשהדיםימעפוסיםיוהטהעלילהרותשריבאנליות,

ןיאלאל,דחתואבל,/ןפעםלוהכאיבה,,מנםאשושסרוח :בלםלכשלובותהמפתחשבואחדעמוקמוםעל
מעליםחיינולאובכללולכךעקבותשוםבנפשךותאלר rקןרצוויילב.ע''יצויןשכברםשעמוהגםמכאןח.תמ

מבל~אמו.זאתאמרחאלמלאממנה,שסבלדעתנועלבמליםפח.הנוצריםלספוריםהאפייניםחקריםכאחד
תאיירלצהוזמןרשאצייראותושלזכרועולהמשיםתמידדויסוליצירה,מוקדםתנאיארחש ,המתח :פשוטות

יםתכלתשכולהתמונהוציירםמצרייציאתמעשהיכולהואשיהיה.ציםשרומהןיבושישהמבןיתוברי
אתעברוכברכיהשיבישראליבנחיכךמששאלוהובכיסוף, ,ותבאכזרי ,בתוגהצרורת,שלסוףבאיןלהתבטא
בהשיהמצרים,חיכךלפחותלהסבירומשנתבקש ,היםהשלמותתוסרלואפיניתמידאבלברחמיםבחולשה,

בו.בעוטכבריכמוסינ-אצללעתדי.המתמדתשאיפההומכאן,ההרהשל
 "דברםשורוציםאינםמוסינזוןשלירגבורא.ללמע-מזדההותאיהמצאצלוא.מצבנהזההמתחאיןזרך
תהחכמוומיטבושיאנמתחשלמינימוםחסרהנפשםטפוסיםהםורבקהאברהםחאידיאל.עםן'לחלוטישה

מתאימי:םחמזבאיזו .זהעלובגורלעלתכפרנהלאהואחקבץורצו.שמהכלאתבהחלטהשיגושכנר
תחטעונאלהשזוהיותהמציאגבורילאלה,וויםגבקצהעדאותםומספקנברקייםוהואאיפתםשתמצית

מוסינ- :ספקבלאנתברראחדדבראבלמיוחד.ברורחת-המצרים :אמנם ,ןואסלחםרהקהאפשרות.גבול
1 

לכפוראיןשהטכנייםונותיודשכורתלמעצמך,זרןהאסונותאחדלגביהםוהזאבלאב,יוקעתבאת ·קיפו
 ~שלפניוהדינאמיתותהמציאאתבכללפסותואינבהםחייבמתחיצורלכדיתמיד.תולקרהעלוליםהמקריים

כדורעל-פניאדםגמדיכמונוהיעלברשתמוהואעמרקח,משמעותבעללהיותמשהו,לסמלןהאסוהיה
התופעה !בכללנעההיאכישירגישמבליהארץגר-כהתקפתלהבדיל,או,למשלביואלשכאסרנו
בבקעתהמצריםמלחמתזוממציאותשלקטיתניהאפותהספר'יע'גאוניבאופןשנוצלהרוסיהעלמניה

שלגדולדתחליבתוךכחוליהלונראיתאינהיואבמשמ-מלואאתלהקוהעניאשרחסורו~טיתהזולחתעכו
בוצתלקשקרהמעציבאסוןכאיזהאלאהארץשחרורמסוגלאינומוסינזוןאבלסרית-חברתית.והמעותח

החלוףאתריהם.ומאחכברחזונםאשריםאליסטיאידדר-לצבא-מצריםובקעת-יואבביןתוההתנגשאתלהעלות
ים.רובסבהוכההנצחיגביולתפס,אןיולכןהוקהעממשמעותהעלולהישען ,הנאותהגח

תרוצאינך,,שושאומרתמלחמה''רוצה,,אינךמצילהואינההדרושהמתחאתמספקתזוהתנגשות
לאבממצריםאוישראלמארץעלוביםפלחיםלרצוחהיא .גבוללהשאידהזאתהטוטאליתהמבסוטיות'',,מן

קוצרכלגלוםזהבמשפטכאןמוכרח''אתהבעסקהבזול,מתיחותאנשיםלחרבהלספקמנםאעלולה
חהמתחוסר :לובוכשושורשמוסינזוןשלהרגשתומכאןאבלומרתופציעותיריותשלאקטואלייםבענינים

הבשניאחתרותקשוותהתופעשתי .החולףסתותפיומהעדיין.המרחקרבאמתיספרותימתחערד "
- ~למתחמקוםלתתיכולאינוהשטחע''פשהחולףמשוםהמלאכותיתהנסיגהפקודתהצבאחוגיאתשהסעיר
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במלחמה :הנח-כי-כןהחולף.אתסובלאינווהמתח
שהרצחלחשובהיאמדהימהאי-הבנהאבלרוצחיםאמנם
שעליהזובמלחמהדווקאמלחמה.כלשלמהותהחרא

נצחי.ההואוהשחרורהחולףהואהרצחמוס'ינזון,מדבר

החולףאתרקתופסן,ובאי-רצאליהשהולךמיועל-כן
ערבצבאותשלהעלובים'',,לפלחיםואשדשבה.

ללאועלוביםהםפלחיםאמנםלרצתםמוכרחים'',ש,
המוניוכהאוקראיניםכפרגרומצ'יקיםממשאבלספק

הרימבצליהםע''ימוטעיםהיוהסשאףהגרמנים

היוולבטחסאדיסטיות,טרףחיותאכזרים,נרכשיםחם
יואב.לבקעתלפרץוהצליחואילווגליהשרשאתאונסים
נכון, :ועל-כךלכם.ויגידו J,,ניצנים/שבוייאתשאלו
ולאעלוביםפלחיםלרצוחעניךשוםלנראין ;שוש
עניןלנרישאבללרצתם,לאעניןלנרשישאלאעדו

מוחשיותבמלוארוצים,אשדהפולשיםאתלדtצוח

וילדינראשיאתולמלוקגופנו,אבריאתלחתוךהרציה,
~ 

הםאלהפולשיtכואםובנותינו.נשותינואתולאנוס
וחיובימאדרבעביןלנרישעלובים'',,פלחיםהפעם
ש,,מוכרחים'' 'מפנילאהאלה.הפלחיםאתלרצוחמאד
האלההפלחיםאשרחזוןלהגשמתששואפיםמפניאלא

הרצוןבאנו.בעודולהכחידועליומאיימיםושולחיהם
אורגניחלקהואהאידיאלשלבאויבלמלחמההחיובי

עצמו.האידיאלשל

רליצומצליחמשהורוצהשמיכללא :בקצור

יברדאכלוםרוצהשאינומיאבלית. nספו-וי~ירה

משוםנכשלמוסינזוןויגאלכלום.ליצוריכולשאינו

הואיוסףעלבעגבהפוטיפרכאשתכלום.רוצהשאינו
-ובידואה,וחלממנוהמציאות :מחזהואתמסיים

כותנתה.

מרדכיש.


