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ליונג.עוזבין
הופעתעםבלבןאברהםעםראיון

עוז"עמוסשלביצירתועיוןלחיה,אל"ביןספרו
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רבייצחקמאת

יצירתועללאשלותכלןכאברהםערכהל"הדאד"מיוחדבראיון
משמשבלבןזנחקח.ככתיבתאוותשהגחתההגישהועלעוזשל

 .מישיגן .הדבורזcןתכאוכיכדסיטעבריתלספרותכמרצהאלהבימים
אתמעוותיםש"כוrדלרהמנקםיירשהחוקריםכדמהלפעמיםש.

אחדיםואילוהלב,רוmמתככלזוכיםמסריימיםיוצריםהתמוכה.

מכבדולאמאמירם.מאותנכבתועצמועוזעמוס.עללגמדימוזנחים

סכרואינךציבירות.העו:יקתביבליוגרפיהשלשלםספדאףיצא

כעוז,שרבלעסוקלואאחםיר.כיוצריםכרצינותלעסוקהזמןשהגיע
 ?פלפלוראיהושע
בקבוצהלהרתכזזנtחכאנמתחוקרםצודק.שאתהמניחאבית.

זאת,עםיחדאחירם.ונסופםירולהתעלםיוצריםשללמדימצומצמת

הואכעבריתהכובתיםהחשוכיםהסופדיםשמספרכחשבוןקח

כסתרוכהשעדמשקלעבליסופריםשישכטוחאיני .למדימצומצם
היועליהם.דליגוהומחקרשהביקורתמשוםרקהקוראיםמעיבי

לטפלמיהרהלאהשקיבורתעח,לשדורובכינוספיםסופריםאמכם

אבי .אינטנסיבילעיסוקזוכיםהםגםהאחרונותכשכיםאבלבהם.

העבד.מןיוצריםשללמחקר.אשדשכאתיויעקבקכזליהושעמתכוון
לעסוקיותרמענייןאשייתאותילכ.נטייתשלענייןדנהכמידהזה

מעלה.שהיאהופואטיותהתימטיותבסוגיותמודרנית,כספרות

דנותששביםאחדיזאת.קדלומדליישלהגנתילעוז,אשר
אחדיוםעצמימצאתי •כללאלידיברולאשלווהרומניםסיפוריו

כ-לימדתישאותםהקצרים.מסיפוריושבייםזר.ליצירהמרותקפשוט

ביועוררוצפרי.לאמכיורןעחשלעולמואתלפתעליגילו 1982
כרמתעוררתכאשרעשוהאדםמהיצירתו.לכללבאשדרבהסקרנות

בין .עצמובכוחותכיןתשובות.להלמצואמכסה ?כזאתסקרנות
ליהתבדרעוז,יצירתעלשככתבמהאתכשקראתיאחרים.בעזרת

באופןכדרכומקום.מכלאו.לגמיר,הוזנחושלהחשוביםשאספקטים
כלכד.חלקי
 ?דרגמאלתתיכולאתהש.
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 .שהוא,עוזביצירותהק'"םהחזקהרליגיוזיהיסודלמשל.ת.
כככההואקרובותלעתיםבהם.כיותרהסמויהיסודקרובות.לעיתים

בקישאיכרוקוראשרנות,מיתולוגיותלמסורותרמיזותידיעל

זר.משמערתשכבתבהכרחמחמיץאלהכמסוררת

 ..-למשל?ש.
ככוכה.מכוחהכרומןרקפת.לרימונהמתנהכרתןגיטליןעזריהת.

הנמצאקיבוץשלבהקשרטובה,דיאליסטיתהנמקהישלרקפת
הפסיכולוגיתהמשמעותעלערדלדברואפשר .ישראלשלבצפונה

הדברוכאשדמדיה,שלסמלהגםהיארקפתאבלוכר:המתנהשל

ל"הילה"אורימונהשלהנוצרי""ירפיהנמרלביטוייםמצטרף
שלזראפשריתלמשמעותלהתייחסשישספקאיןראשה.שסביב
"ארצותהסיפורגיבורומקוב.מחיתיהו :אחרתדוגמאאוהפרח.

כחן.מצריירהואבמרומזהאפלה.עולםשלכשליחמתוארהתן",

שברהחייתיותעלשהצביעוהחוקריםאבלמירחם,נסרסואףנקוף
שלחווי-ההיכרהםשלומחווי-ההיכרשרביםמכךהתעלמו

הנבזהשהאישאומרת,זאתהאולימפוס.אלישלנפחםהפיסטוס.

מאליאלשלדמותובןבה-בעתהואבתו.עםלשכבהחפץהזה.
אתעוזשלזהמוקדםבסיפורנברתמצארוצה,אתהאםהאולימפוס.

ניסוייה,מכלהמציאותאתמפשיטיםשנאשרהגורסתההשקפה

אלאאינםוהחייתיהאלוהיאזנידברים.שללגופםמגיעיםנאשר
מטבע.ארתהשלפכיםשתי

בספר?עליולדברמרבהשאתההסינתיזהליסודקשורזהש.

אניחדשותנקודותאיזהמקודםשאלתואםמסויים.במובןת.
מנקודותאחתהיאהסינתיזהשסוגיתספקשאיןהריבספר,מעלה

מהאתתבדוקאםהתן"."ארצותהסיפוראתהזכרנואלה.חדשות
הפירושיםלמספרשזנההסיפורספקבלארזה-הסיפורעלשננתב

עוסקיםשהדיוניםתדאה-המודרניתהעבריתבסיפורתביותרהרב

טבעחרשך.למולארדבסיפור,הכלולהדיכוטומיביסודכללבדרך
הביקורתגישתאתמציינתהזהלסיפורהגישהוכר'.תרבותמול

שלהקרועעולמםעלכללכדדךהואהדגש .בכללעוזשלליצירתו
למעשה,וגו.'ותרבותטבעביןפשרותללאמאבקעלהגיבורים.
שחלוקהליכשהתברראישיתאותילענייןהתחילהעחשלהעבודה

רובדברשללאמיתררניבלכ.דהשטחפניעלקיימתזרדיכוטומית

ארייבהרקאינוהטבעזרבסינתיזהסיכתיזה.לקראתחותרותיצירותיו
אלאקיומה,עלולאייםלהלהתנכלחדלשאינוהתרבות,שלהמושבע

אתהרתבותשואבתשממנוותבונה,יצירתיותשלאינסופימאגדאף

מתשעהמורכבהחן.ארצותעוז,שלהראשוןשספררלבשיםכוחה.
בעלתימטימבנהויוצריםכזהזההדוקכאופןהקשוריםסיפורים

מאבקמציגיםבספרהראשוניםהסיפוריםמשלו.פנימיתהתפתחות

הנפשכוחותלביןהתודעהביןארלתרבות,טבעביןפשרותללא
חלולה""אבן-זאתלערמתהאחרוניםהסיפוריםשניהלא-מודעים.

תנאיהיאהטבעמןהיניקהשברמצבמתארים-זרה"ר"אש

הראשוןבדומןקיימתדרמהתופעההתרבות.שלחיוניותהלשמירת
עדשלוהאחרוןהדומןאתבלעדיהלהביןואיןאחר.מקרםעוז,של
ככוכה.מכוחהכה,

אתהשברהאינדירידואציהלתהליךקשורהסינתיזהחיפושש.
 ?בהרחבהעוסק
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כןעלהצביע .מספריובוכיםזהבתהליךשעסקירכג. .ודאיח.
ליסודותיהכליללהתכחשהאגוחייגהחייםשלהראשוןשבחלקם
אלהיסודותעליוישתלטובזלאשאםהכפש,שלהקמאיםההירליים,

שלבתחושהכיכרו,שלבתהליךקשרוהאגובכייתתהליךאבלכליל.
על-ידירקהחייםשלהשניבחלקםהרמוניהלהשיגניתז;ניתוק.קרע
ניסיוןרעל-ידיחשיפםתעל-ידיהדחויים.הכפשבוחרתאלחדוה

 :- . ; .עמםלחיותוללמודלהכירם
שלכתיבתועלירכגשלהיסודעקרונותאתמיישםבעצםאתהש.

 ~ . , .ערד

שגיליתיהדבריםאחד .כאןלדייקמארדליוחשובבדיוק.לאח.
לכיוביניהזהקיימתהעמוקההזיקההואערדכצייורחהמחקרכמהלן
כתלמדיירנגשלכחיארויהונגשערדירנג.שלהםסיכלררגיחשיטחו

n לחסכיומנסהאניכסםויחבירגוםירכםוקחרלדח.כקיבוץיכרן
 nסםרורשניםסיםרוים,לכחרבכשהתחיל .זרתיאוריהלרקסמהמורע

סיםרורח. nמםםקיד nירנגשליר nלועירנרכהםהיהירחו,מארחו
מסרלשייסדקחש•ש•ם,שנוחנחח•לחאורשואהעוזשלחואשוז
•ונג.על·•ד•הכרוזחא•נד•ו•דואצ•חחחל•ןשלהמחשההואלווחיי,
חשונ•םחנס•ונוחואח 1גדולסדקנסעושנחדוראדםמחאוחס•סוו
אחו•ובחל·אנ•נ,לנ•חושככשהואהסדק.אחלחקזבד•עושהשהוא

חנ•ם.גווחג•נווסוגשהסדק.לסח•ובחנוזרחלגייסננס•ונושנבשל
בעח,חנהנ•חו.ובדוגוחחחחל•שוזומשב•נונח•קומיישנוהוא

וח•בולחחבוחאחכעצמומוצאחראשנו,חחזעםחשל•םכאשו
חחל•ןאחו•עוקבוקלאשחם•וכרולחוס•ף,בוא•חסדק.אחלםחרם
יזשבחםלסמל•םנזקקגםאלאנר,ועוסקשכש•ונגובוכז•חוויית•

שלו nנ•צ•ומתבטאים•ונגשלשער•רנרח•ו ,בזאםאומו,הי-יח•רנג.
האנושיתהכובשמכנהחם•שחואשיח, :עיקרייםחחומ•םכשלרשהעוז
חראנוכחהשעיקרם•ומידהבואשוווכוכח,חלשה,כנקודההאגו-

אבמריקההבעריתההסדתרות

ואיחוליםנוכרתשולחת

קאהןמוטהלגבי

 ss·nחולדתחליום
לחסתדורתוחבתבידתרומתקאחןחגבי

בחסתדוותופעילתבאמויקח,חעבוית

"לינקולןכנסת nבבית·אמויקח,ציוני

יישעוי·צדקייחולים nבית·ולמןע . 11סקווייו

בירושלים.

ציבוריתלפעילותומרפתדרגמאהיא

להמאחליםאנו

וברחשכיםערד

 nרעםקכו nכויאושל

 .הציבורלמען

המרכזייםהנפשייםהתהליכיםשנית. ;הקולקטיביהלא-מודע
תהליךאחלדרגמא.כאן.להזכירניתזהכפש.התפתחותאתהמציינים

אחמפושירכגכי . rלצילמרתולאקודם.שהדברנוחאינדירידראציה
אחתבדוקאםרהבה,זה.תהליךשלכהמחשההאוצרבעקבותהמסע
המסעהואורבםשלהחשחיח,העומק.מבכהכיגחלה.ערדשלספריו

גונזחנהאחו),(במקרםחרישנוגהזהובמרבןהאוצר,בעקבות

ויונתןמרוח)(עדהצלבאבירי(סומכי),סומכישלי),(מיכאל
סירה.באותהכולםנמצאיםנכרנה)(מנוחהליפשיץ
ירנגשלכחכיו .ערדמשחמששבההסמליםמעוכתישיח,של
איכןאםסמלים.שלנדלהבלחימאגולערדמספקים,רעדייךסיפקו.
אחרים.מיםלמקרריארלארקיאנרס.ירנגשמייחסהמשמעותאחמכיו
ניכוחלקעוז.ביציותהנשיםמאיםירניכיבוחלקלהחמיץעשריאחה

מקרםחריש(כרגהעצמןאחכהורת nראור nמעוזשליר nמגיכרור
רמלראמארד.מרזוצירוזהרערד).נברנהכמנוחהוימונהאחו,

לכחש·שזכנר·נוכירר nזיקאחוראהכשאתהרק nחררו nממשמערתו
שלהשיאנםצ•כח 1נרסוכחקצוחרדרגמא•רכג.לרשמ•יחםולמשמעות

םצ•נחכוזלח.בבםס•חסעוב•םתו•םובחצ•ח•וחובחראוונח lננוהח 11
נחקווהמהלחניזחחקשרחמנקו•םוובונ•חמאודמווכנחזו

«שחרנרח•ראחלסחבוובאנו rל•סש••ונתזובדר«סם•בולרג•ח,ובנח•נח
חמשובנורחאחובכ•ו•םכאשו .ל•שואלחזוחנרורחרנורובל rיי

•שלוכח«חאלב•ובא•ם,כבחב•נדונהשהיאבוכ•לבםס•ח,•רנגשייחם
שעונוחחררייח•חחחל•ןמהרנד•וזלןחובסנ•וובסחחבאילולן

וזונסצ•נח•וכחן

ניחוחנ•זמחוח•הנדל•שכ•ה•א,טענתילשאלתן,לחדרוואס
 nסס•כולרג•שיטההיצירהעלהחוקרמיישםשנו ,וכסיכולרגיי nסוכור
העושהסרוכושללטכסטצמודסוכווחיוכיורשלניד 1מאמיזהואשנה

חמאוכיינחהסמליםרנמעוכח nמסריימ nוכס•כולרגי•ארויה nכשימוש
כמר•רכגשלנכחנ•רלעח•םמשחמשעוזאחוות,כמליםארחה.
שכנחלנכוחכד• 1כלשהןמ•ח•רתכמםרוותמשחמשאחושסרסר

כיצירה.נוסוכתמשמערת

נ•רכגזייינקישאיכרקרואבז.אם•עשה,מהש.

ועגכרזשלחסיוכרוחמסרוחעלחרכןשעוזלזכרוצוידחואח, ,"
וכרי.חסיסרולאווןאוחרמגלגליםאידסמל,מסוריםאיןלוברממנו
השטחעל·סכיחמחראו•םהמציאותשסוטיאומו,חזהחיסרו•חוגם
קרואבללאשאל•חזכרםסוח,משמעריותמאחוויהםמסחיריםחמיו
ננרירחעוזשל•ציוותיובלכילהוסיף,צוידכלליחלהגיע.עשר•

דומהחמיוחמצאהוככימיכעיגולגלגל.נחרןגלגלשלכמעובת
 nחכוחיורמהיח, nמשםחורמהעל·יוי nמרקםזר . nםסיכרלרגי

לובנינויח. nהוהסוכיוהאחתמצאאלהלכלמסביב . nוכרליטירדומה
עשויהלא·מירמזהקרואשרבים.לקהליםחוכרנהיצירהסוכקכלא
הקרוא . nרהוכרליטי nי nהחכווכדומה nי nהמשוכחנדומהוכק nלהס

שיצירתהיאעובדהכרסםים.משמערתורבדיריחררהיביוירחוהמיומן

קהלכקובמירכית nלםרוכלראוירזבחהה, nמרוככרלמורחערד.
לישראל.מחוץאףוכה nםרוכרלאוירלהרישהישראלי,הקרואים

הייתעצמו.עללחדרונוטהדימספון.עולהשגםכפיעוז,ש.
 ?כעתידכלשחרכשלבכירוןישנהבימצפה

כווריאציותעצמוסיפרואוחומסוכריםהגדוליםהיוצריםורבח.
אחד.סיפרובואירכרתיו,אחתלאאמושהואכפייש,לעודגםשוכרת.

זהסיפרולספושלוחדשספוככלהשכילמקרם.מכלעכשיו.עד
ובואה.נמחיז-בעברדוחלכוממחיזערדמהחדשה.מדורית

פורסמהשחררה,קופסהערד,שלהאחרון.ספורעלואשרנה(סקירה
טבח.)כ"טי"א,בגלירזכמדרונו
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