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הנפשמןהבריחה

המתחחסרון ,החזרןחסרון-הקודמיםבנתוחיםגלו
והשכבותההכרהןיבכזהשבחוקכמובןהאמת.וחסרון

נו-יפסמחבינהמוחלטלהיותיכולנויאהלא-מודעות
 :שלםכמעטהואבספרותבהשתקפותואבללוגית

החיצונייםבמקריםלחלוטיןתלויהנעשיתהיצירה
השתקפותםשללגיחוךעדלותהמוגבובאפשרויות

בעודהנפש.שלביותרוהשטחיותהקרומיותבשכבות
המ-עםומגעתנועהבחוסרמסתאבהפנימישהעולם
פסולתחלקיהספרותיתליצירהמעלהשהואומה ,ציאות

התוצאהאמנותי.לעצובנתביםשאינםבלתי-מגובשים
הנגב''בערבות,ב,למוסינזוןשארעמההיאהראשונה

ליריחו''"הדרךהחדשהביצירתולשיאוהגיעוהוכפל
התוצאהבשבילה.מדיצנועיהיהספרותיתזנותשהשם
תחהנושכברוהסדיסם,וכההמבלספרותאפיניתהשביח
הקדומים.המאמריםבאחד

ועולמופרוהסיצירתביןהקשרניתוקסיבתמהי
המפתחשבהזך,שאלהעלשמשיביםלפניןהפנימי
להביןישבארץהצעירההספרותשלכשלובהלהבנת

והניתןהנגלהזהלאהאוהאדםשלהפנימישה,,אני''
מוולעצלסברבתוהמוכררבהאהחושים.לתפיסת

גילויאלאמוגדריםגבולותבעלכשלעצמועצםאיננו
מגעןתוךשממויותוסענקיותפנימיותאפשךןרותשל

ףבךר-הרמעוצבתחיצוניותמסבותעםתןגשווהתנ

זהפנימיאני'',,מסוימת.ותרבוצלההכקןםוג ,דמותו

הואמיסטי"אני''בשםלכנותומותרעמקובגללאשר
יחידכלדייעלמוחשוהואעולםבביותרהרואיהדבר
יותראלויאדםכלנתקלבואמצעית.בלתיבדרך

החיצונית.במציאותנתקלמשהוא

שכל-כןהתופעהלהבנתמועטיםרמזיםרקהםאלו
לדג.ידאנויכוליםמעטוכל-כןלנוהיאאומותהרבה
ביותרהיקרהנכסהואיהפנימשהאניספקאיןעליה.
שבפער-הפעוטויהיהחיצוני,מקרהלכלהספרות.של
באניובעברובהקלטואמנותיתמשמעותישטים
ללאלהשאריכולביותרהחשובהמאורעואלודוקא,זה

ע''יונתפסאותועובואינואםאמנותיתמשמעות

אותנולהדהיםמצליחקפקאבלבד.הנגלההאניחושי
יום-יוםעובדותשלמדויקתבמסירההחושיםכלותעד
העומ-המיסטיתאישיותואתשעברולאחרבכךמהשל
מאורעותלפנינומתאריםישראליםסופריםואלוקח

מבחינהמורידיםואינםמעליםשאינםגורלייםמלחמה
העל-הנפשקרומיאתאלאעברושלאמשוםאמנותית

גברנשארוהנפשייםכוחותיוומיטבהסופר,שליונים
לאנתןאםלנותתבררהזההיתרוןבתיסבפניהם.זים

האין-סופייםהיצריים,הראשוניים,מקורותיואתלבנו
שלהקצריםודברי-ימיומשנידתומולהמיסטיהאנישל

הפנימיתהמציאותשלמשקעהרקשהואהנגלההאני
לדבראפשרחוויותעלהחיצונית.המציאותעל-פני
מאורעכללפני-ולפנים.שהואזהלאביבקשורקעל-כן
חויוה.האולעמקוהפנימיהאניאתשעוברשלמותבעל

הספדו-העבוהדניתוקלסיבתעתהשואליםנשאנו
הפחדלנומתגלה .הנפשיהפנימיהעולםמןתית

אתהמפינו-החושיםטוענים-אומללשכלהוי"

 "!מפלתךזרנצהרבך- ?אותנולנצחאומרוחנךחי

 )קריטוסמרי(ד

מעסיקהישראלירומןעידיןלנואיןמדועהשאלה
שלתהוהתפתחבמהלךהמתעביניםכלאתרבןזמזה

השאלהאתנקבללאאםגםברם,הישראלית.הספרות
הקובעתעקרוניתהתנגדותמתוךשהוצגה,כמותהזאת

דוקאישתקףהעברישההוריכללהכרחיזהשאין
מתוכנויצמיחולאהמודרניאוהקלסיהרומןנצורת

אזגםהוילוהדרושותגביותהאורהצורותאת
 :יותרהפשוטהוהנכונהבצורתההשאלהאותהתישאל
 ?הזההדורשלעבריתספררתכיוםלנואידמדוע

החדש.הדורשלרציפהספרותיתיצירהכיוםאיד
כלעםהמחשבהפינותלכלשיוחדרצדיוזהדבר-

שמקובלבמההתנגשותוצערכלועםבושהפרדונסליות
אנשיםשלשלמהאסכולהאמנםקיימתלעין.ונראה
וכברספרותיוצריםשהםאותנולשכנעהמנסיםצעירים
וקהלמבקריםשלשלמהשווהעתם iעלתעבירו
הספ-הגושפנקהאתלהםשנותןגדולאוקטןקוראים
ספרים.מוציאיםהללושהאנשיםהכחישלאיןודתית.

יכוליםהיוהזההספרותיהשפעמתוןבודדיםפירורים
היוצרע''יהמשךלהםנמצאאלוערךבעלילהיות
לצדנדחיםכאלהפירוריםדוקאאבלזולתו.אועצמו

ו

בכללותהזראסכולהשלהאפיניתוהתכונה ,חיםומוזנ
המינימלית.האמנותיתהחוויהשלהמוחלטהחוסרהוא

אחדממקורמלבדהמקורותמכליונקתיצירתם
אוץ·יצירהבצוציושםפחישואם .הנפשיהמקור

-זוקסנוניתבמסגרתכלוליםשאינםחדשהישראלית
רחוקיםואפילומצטרפיםאינםהרילהכאסוישנ

 .חדספרותבשםלכנותשאפשרלמהביחדמלהצטרף
ב.בשעתושהעלהוהמענינתהחשובההתיאוריתלפי

לצפותוישהזמןממדלנרשחסרהאומרתקררצוייל
החווישלוגיבושוגידולועםיותרמעמיקותרותליצי

לעברהתקדמותלפחותלראותצריכיםהיינוהחדש
לעיןשמתגלהמהואילוטובהספרותליצירתהאפשרות

שאנוככלכזאת.אפשרותמכלמחרידהגחנסיהוא
שכבהכלרעםהויחוהמןנסוגיםאנובזמןמתקדמים

התישברתיהתל-אביבילחווישמתווספתחדשה
שעודהמועטותהדקותהשכבותמןנוספתשנבחבשרות

לצייןמאלףהאמנותית.היצירהשלרגליהתחתנותרו
כפרטסופרכלשלהפנימיבעולמומשתקףשהדבר

נכללה.הספרותבהתפתחותמשתקףמשהואפחותלא
מתרחקהואיצירתן,ובדרךבשנותיוהסופרשגדלככל

אנווכאןלומרשאפשרעדומנקודת-מוצאו,מנפשו
לאמןלקוותשיכולהביותרההרסניתלתופעהמגיעים

בדיוננועיקרינושאהפעםושתשמשהזמניםמןבזמן

הסופררתיציביןששרהקקוניתלפנינומתגלהכי-
 .יהפנימועולמו

המקורותעםההכרהאתהמקשריםהצבורותסתימת

ניותרתאפיניתהתכונהזוהישמתחתיההנפשיים

שנת-החסרונותכלביסודוהמונחתהצעירה,,ספרות''ל
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ונפ-הפחדעלה.מבונהשראכסיבהסטייהמניהאימפנ
ההכרתייםבחיםיקהסתפלהרצוןהנפש,שלנימיותה

-תהומייםאינסבסיבייםחיי-נפששלמקיומםלהתעלםו
הנסיההישראלית.הספרותשלהמובהקמנהיסזהר

אינטלקטואלייםגייםופסיכולחטוטיםלאולהתלבטות
מהאתמלאכותיותבדרכיםלתקןעלובבסירןרקהיא

חלקרקהואהמחשבהמפניהפחדמיסודו.שמערות
כריעמפחדש,הנפחיימפניסוסאליפחדשלבבואהאו

הנותןדברלמחבריםכמעטידועאינועצמושהוא
להקשיבצוידעליהם.לבלתי-מוגבשלסרןאמצעיביח
הסב-והסלנגים,החכמותלכלמבעדלהבחיןכדייפה

כלמפכיהאיוםבפחדגיזם,והפסיכולוםימנסלירת
שבעולם,הצרותכל .כלשהונפשיעו iבזעשקשורמה

 1להרגישולאלהזעדזעשלאובלבדהמרתאיפלו
המארכסיזםאלהבולסתהבטיחמאדמובנתזומבחינה
עתהבנומעניזהאידבצדקשלאאושבצדקכביכול'

הפנים,עלהחוץאתהמעדיפהכתורהכאןמתפרש-
נפשיםיתהליכיםשלהמכרעתהשפעתםאתהשוללת

מכלליצאשכבריצורבאדםלראותורוצהמסתוריים
המארגרידא.חברתיליצורוהפןהביאולוגיתהמערכת

באופןוהנוערהסופריםבשבילמבצעזה,שבפירוכסיזם
איבוני-באופןמהםאחדכלשעושהמהאתקרלקסיבי

הסדרכעבדוהטבעיהנפשיהכאוסאתשמלידחאלי
שהסדרלהוכיחהמקוםכאןלא .כביכולר:כ,ותייישכלי

כמה.פירמםוכךיותראכזרילכאוסמשועבדזההכותי
החבותנותאלספוסיתבריחהשזוהילציידרקחשוב
שלבשירוחזקהבצררהשמשתקףמהמעין ,האנימפני
 : nהשחווב,,אםדעצמואלהופנה rי"סנ

הסקנלדיהפיסןעוללמהעםקילא !תשמעל~
 .)ןכlאלכס.(תרגםו !וספרקראלך~חדיםב~זני

זסבמהכרתוהידחושהמשוררהמיסטיהאני 1כאן

הסופראבלהשחור''.האדם,,בדמותבלילהלוונגלה
לילהמביקוריגםלהמנעכירפיקחידהואהישראלי
האי-הערכיםכלאתלוטובעהואאלו.מעיןמיותרים

אתתיצודחוץשכלפימזרייפתבצררהמרציונליים
רתבונעתחסןפניםוכלפיבאמתקיימיםכאילוהרושם

ציפ,הנה :בבקשה 1אהבהאמתית.גשרתהתרכל
ת Kאוהבותהבחורותכלבת-שבע.והנהשרשהונה
וחזון .בחרושרםאוהבתאינהבחווהרשוםוב.חוויםלכ
- םהוהמחר:"אתמחפש/,הפלמחניקהנה,בוארי. 1
היאהחכהוככלהלא tמתיהוכשאלהאיזודו nרונז
ונרםשםזכוהואשהמחרבזה !כלרםהאושהפחדבזה

אתלהועידבאמתהיכלוהבימהנשרםקשורסווtיננו
1נס. 14.ר

האכזבה.מפניהפחדהואומ.ניימהאנימפניהפחד

שחשובמהאבלתקוות,אמנםאידכזהאניאידם
לעסגרוהפנימיוכשהעולם !אכזבותגםאיויורת
הוcינכדי·הנפש ...יי nסרבליםבעקווותרונםuaרבםסבר

להפרידאפשרראיהלאומיהחזרןמןפחותלאאליים
 . nהאיידארלרגיהשטחיותמןהספרותיתהשטחיותגות

כידlנההנוצותהסרפותעל-פניחוטףנםבם "
j כללמשתתףשאיננוהיסדוזהרהאמתישהאניחירחכ

-ןזאתן)/ :לבחוראוומתוב.חורהייצרתה.בעדונת

ךרהד"( ''!נצאבואי,, :להאומרוהבחור ''!אברשקה
בוכהםוהנהארוכהשעהעברהולא ) 15ע'ליריחו''
מזכיר .התאהבותשלתאורזהובמתנן.מזדווגים
םנלחמיאנחנולזה" :'נוגה',,במשמעותאומרהקבוץ
ליריחו*(,,הדרך Nאוירוניםובליטובקפהלשתותשנוכל

מלחמתשלספרותיתגיהראידיאולזוהי . ) 67ע'
רוח,, 1הנפשגתעוולאן ?הכסופיםמהםו .חרורש

 ,םללח ,למחיהוהרוויחשיםהאב .העירעלנחהסובה
םקוניהיולפעםומפעםהילך,בורעחדשותנעליםלזוג

 .) 21 'ע(כנ"ל, ...בשבת''ברביעילקולנועכרסיסים

שלורגמאכח jמתודבריואתאיפואכותבהסופר
הזולומגמתהשטחיתסנסינטלירת .הפנימילעולםזיקה
ספחתהבתולדותולאידיאה.לחוויהכתחליףבאות

שכלהשלהיייההמתקופתדומהמצבלנוידועהעברית
האקציויבארץהצעירההספרותמהווהזוומבחינה

אליק,לבישקדמהרויתית nהטרום-התקופהאלעצומה
היהההשכלהשבתקופתדרבעאבלרבו'.טשרניחובסקי

החוויהשלמקומהאתממלאהיהחוואלהכיסוףלפחות
כאןיהרחוויהבבחינתעצמושהואלומרשאפשרער

נוניתהשמת-הרצוןושביעוהעצמיהסיפוקבכיפהמרשל
ןמכאגםבוקעיםנדירות,בשעותרחוקות,לעתיםווק

ורים~והמעצםיהפחדלכלמבערהמיסטיקהאלהכיסופים

העב-הספרותלשהתפרקותהבתהליךרבענידיש
חוב-וטשרניבביאליק :אלהימינועדהמיסטיקהמןרית
 ·עבהתוהספרשלהגדולההישגנתגלםוהזז,עגנוןסקי,
קשהלא .לפעולהחלהמיסטיהאני :החילוניתרית

-חשהמתקופתפיכסאציותשלהמשכןעקבותגםלהכיר
,,עיטלביאליק, '',אבי,וזהר'',,כגוןבשיריםאבלכלה,
-זזהועגנוןוספוריךללטישרניחובסהריך''עלעיט
עולםהמןהיצירהשלהישירההיניקהבפניעומדיםאנו

וניתהחיצהמציאותשלהבלתי-פוסקתהטבילההפנימי,
תו-ואלשלונסקישלהראשוניםבשיריהםהמיסטי.באני

נקלהבוחנתלעיןאבללפעול,המיסטיהאניממשיומן
מת-הואעצמו.הרסאתבקובונושאהואאידלראות
ית-הלאומהמיסטיקהמןהרה-סכנותמעברבאפורר.

גוי-הדינשמעיםהאינדיבידואלית.למיסטיקהחברתית
ליםסמתופסיםמקומםואתהלאומייםהסמליםשלעתם

ומ·ושרהשבירולעבוריכוליםםינאשאינידבידואליים
בהטימעצם .בכללהסימבוליקהקץעלבברורזים
-כןרעללהמשךניתנתהאינדיבידואליתהמיםםיקהאיו
מהעצהיאשקיעה.שללתקופהתמידאופיניתהיא
אתמבשרתהיאאבלבמרת-מהאםנרתיערךלהישעדו
ואלששמנסותערךכלחסרותיצירותהמןושלבואן

ניאופייזומבחינהלחיקוי.ניתןהבלתיאתלחקות
חשרוולשואאלתרמןשלרתושילךשהמשאיןהדנו
תושירלחקותן.וזקניםצעיריםמשרוויםשלשלםדור
תשמח ,,בהזנדבדהואשהמתמשרםרקלאמתשיותהיא

תאהמפעמתהיאהקץשתועדתמשוםאלאעניים''
שקיעת·משרורנחוץ''.,,כרכביםלרבותכלה,שירתו

קינעודעצמוהואהגלותיות.אלאהיהדותלאהגלותיות.
םהבאילמשורריםאבלהשקיעה,שלהחיוהממיססיקת

מנסיםשהםנפשרקרעיאתאלאהשאירלאאחריו
ואינעצמוהואכאחד.ובצררהבתרכןבהם,לדבקלשרא
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הנגב//ארץעלשירים,,בשנתגלהכפיזאת,לעשותיכול
שקשריםאשםאיננותרמןאלןאחריםזאתיעשוואיו

לכןגרמושנטשההלאומיתהמיסטיקהאלסמויים
אלואידיאליסיוםזההיהולשירתבא.לאשהקץ
גבורההתגוננותתוך 1948במלחמתהישובהושמד
חרבאמרה,,בעלהדורמשוררהואהיהאזפסיבית.

שקרהמהקרהאבלעניים/'.שמחת ,,והנצורים''
אתעשוהשגתולתחוםמעברשהםהיסטורייםוגורמים
-כל-לאעולמו.עליוחשךספרותיתומבחינה .ההיפך

• 
בלישנשארוהצעיריםיורשיושלמםולעשחשךשכן
תנן.כל

צרי-זוהפנימיוהעולםהיצירהשביןהקשרחידוש
מעניניםזוומבח"'נההספרות,שלמטרתהכיוםלהיותכה

בספרותכיוםהצציםהמיסטיקהאלהכיסופיםבמיוחד
חשובותלמסקנותלהביאעשויושניתוחםהעבריםמכל
לבוא.לעתידהתרבותיתההתפתחות'סלאפיהלגבי

ש.מרדכי


