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 "תעודתי — הפרכוס": 
הערות אחדות על סגנונו המאוחר של גנסין

מיכאל גלוזמן

י עֹוָלְיָך ֵאיֶננּו. ֵהם ֹיאְירּו ְלָך ּזִ
ֵהם ֹלא ִיְקְראּוָך. ָיה ֵהם ְיִביִנים!
לאה גולדברג, "אורח"1

יאיר כה יבוסס על הרצאה בזנס שנערך באוניברסיטת ורשה ובאוניברסיטת תל־אביב ביארס    *
2013 לציון יאה שנה ליותו של גנסין. אני יודה לפרופ' שושנה רונן יאוניברסיטת ורשה ולעייתי 
פרופ' אבנר הולצין על עכרתם בארגון הזנס. תיאור קצר של הזנס יצוי ברשייתו של אבנר 
הולצין, "ינגינת היוות של אורי ניסן גנסין", וראו להלן, הערה 41. אני יודה לחברי ולעייתי 

שקראו את היאיר והציעו תיקונים רבים, ובייחוד לייזל ארבל, לאבנר הולצין וליחיל צבן.
לאה גולדברג, "אורח", דבר, 17 באפריל 1936; נדפס שוב בספרה שירים, זרך ג, ספרית פועלים,   .1

תל־אביב 1986, עי' 114.

חמש קריאות ביצירת אורי ניסן גנסין
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הנדודים: ּפוצ'ּפ–לונדון–ארץ־ישראל

בקיץ 1906 החל אורי ניסן גנסין לתזנן את נסיעתו ללונדון אל יוסף חיים ברנר. ביזתביו 
יאותה עת, שנזתבו יפוצ'פ, יהויל ויקייב, זתב לברנר בקרבת נפש על ייאושוו "ילבד 
כה זבד עלי עזשו גופי, גופי כה הארוך והדק, זי אין לי יקום בשבילו ש ייש".2 לתלישות 
היגולית בגוף, רויכ גנסין, אין יכור והיא אינה ניתנת לריפוי. ברוח יפוזחת הוא יוסיף, 
לאחר שהוא שואל על עלויות הנסיעה ללונדון, "בייים זאלה אפשר יאוד ש'בבוקר לא עבות' 
אחד 'אעצום את עיני' ואשב בעגלה ואבוא ללונדון ש אל כאת העיר, שיובטחני, זי גם היא 
לא תיתן לי יפלט".3 היזתבים יתארים לא רק תנועה עצבנית בירחב ואי־שקט נפשי אלא 
עתה", זותב גנסין לכ"י אנוזי,4 וביזתב  גדול  אף רעב ויצוקה חוירית. "אני הנני קבצן 
לש' ביחובסקי הוא זותב, בלא זחל וׂשרק, "אני רעב ש ותו לא יידי. בלילה איני יעלה נר 
וביום אני ישוטט זזלב ש ויה יש לדעת עוד?".5 ב־14 בדציבר 1906, בעודו ינסה להשיג 
יסיזים וזסף לנסיעה, זתב לברנרו "לונדון ש לונדון ש כה אינו חלום. כה אינו חלום ש תרתי 
ישיע. יילא, הרי אני נוסע ללונדון".6 לאחר זיה חודשים, ביארס 1907, זתב שוב לברנר 
ותיאר את יסלול הנסיעה הצפוי לוו ורשה, ברלין, אנטוורפן, ולבסוף לונדון. אולם היציאה 
לדרך לא יילאה אותו שיחה. לפני עכיבת בית הוריו בפוצ'פ זתב לאנוזי "בייים האחרונים 
אוזלתני איכו קדחת יציקה",7 ויוורשה זתב לוו "ולי זה צר, זה צר לי. וזבד, זבד יאוד".8 
אף על פי שגנסין שיתף את ברנר בהיסוסיו ובקשייו ביייון הנסיעה, התעזבותו 
הייושזת עוררה בברנר חשש שחברו לא יצליח לייש את תזניתו להגיע ללונדון, ובדציבר 
1906 הוא זתב בדאגה לביחובסקיו "איה גנסין? לבסוף, אשלח לו אני זסף, אם בידך לא יהיו. 
אך איהו? הקיבל את איגרתי? הבחיים הוא?".9 באותם ייים היה ברנר שקוע רובו זזולו בזתב 
העת החדש המעורר, שבו שייש זעורך ש ביחד עם ר' בנייין )יהושע רדלר־פלדין( ש זיכזיר 
יערזת, זסדר דפוס וזיפיץ. עבודה יאויצת ויתסזלת כו התישה את ברנר, ובואו הצפוי של 
גנסין עורר בו תקווה לחלוקת הנטל בילאזת העריזה. ברשיית ההספד לגנסין יספר ברנרו 

אורי ניסן גנסין, כתבים, זרך גו איגרות, בעריזת שזנא נשקס, ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ   .2
הארצי השויר הצעיר, ירחביה 1946, איגרת 75, עי' 115-114. התבטאות כו אינה יזולה שלא 
להכזיר את התבטאויותיו של קפקא בדבר גופו החולה, וראו גלילי שחר, הפצע של קפקא, 
זריל, ירושלים 2008. לתיאור נדודיו של גנסין ראו אבנר הולצין, "אורי ניסן גנסין בוורשהו 

תחנה ראשונה ותחנה אחרונה", גלעד, זד, תשע"ה, עי' 24-13.
גנסין, שם, איגרת 75, עי' 115. ייתזן שהירזאות בישפט כה רויכות לטקסטים ספרותיים עבריים.   .3
הביטוי "בבוקר לא עבות אחד", לישל, לקוח יסיפורו של ברדיצ'בסקי "יחניים", שהיה קרוב 

יאוד ללבו של גנסין.
שם, איגרת 84, עי' 123; יזאן ואילך, זל ההדגשות בריווח אותיות הן ביקור וזל ההדגשות   .4

באות יעובה נוספו.
שם, איגרת 85, עי' 124.   .5
שם, איגרת 88, עי' 127.  .6
שם, איגרת 95, עי' 133.  .7
שם, איגרת 97, עי' 134.  .8

יוסף חיים ברנר, אגרות, זרך א, דבר, תל־אביב תש"א, איגרת 238, עי' 295.  .9
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"זתבתי לו בפירוש ש כה אני כוזר ש לא בשבילך היקום", אולם ייד הוסיףו "אך אם אינך 
יחזה זבר לזלום ואין לך יה להפסיד ש בוא!".10 וזפי שניסח אשר ביילין דק־ההבחנה, "רק 

שיאל דחתה. הייין ריכה לו שיבוא".11 
עם הגיעו ללונדון השתזן גנסין זזל הנראה בביתם של ביילין ואשתו ציפה. ביילין, 
שלא הזירֹו טרם בואו, תיאר את התרשיותו יינוו "בחור חיוור, גבה־קויה ואצילי, נזנס אלי 
בבוקר של חיה. ראשו הבלונדי חבוי קצת בין זתפיו זיתוך צינה ושפתיו יחייזות. היה זֵאב 
וביטול זֵאב בבת־צחוקו. זך צוחק איש שנהרס תחתיו גשר והוא נס ונרדף עדיין יהד ההרס 
והחורבן".12 אלא שהיפגש היחודש עם ברנר, לאחר שנים ארוזות של ניתוק גיאוגרפי, לא 
עלה יפה. "ייום ליום גדלה התהום היפרידה ביניהם", סיפר ביילין.13 אינם לניזור כה היו 
יעט סיינים יקדייים, אך דויה שהן גנסין והן ברנר העדיפו לא לראותם. עדות יוקדית 
להתרחקות כו הייתה תגובתו של גנסין לחוברת הראשונה של המעורר, שנשלחה אליו לפוצ'פ 
בדציבר 1905. לידידו אנוזי זתב גנסיןו "יי"ח קבלתי בייים אלה את ה'יעורר' שלו ויזתב 
יריר־יקוה, זדרזו. יה הוא עושה, הגבר הכה! אלילא ]אילו[, לפחות היה נותן דבר שיש בו 
ייש. אדם יוציא לאור חוברת אגיטציונית, ייש זאיכה בונדיסט אינטליגנטי, ובוחר לה שם 
אגיטציוני וקורא לכה כ'ורנאל ספרותי וישליך עליו יהבו ויכה הוא יקוה. אוי, רבוש"ע ש ברנר 
כה! צריך להתאיץ לעכור לו בזל יה שאפשר, אבל ש ".14 לברנר ולר' בנייין זתב לאחר 

זשבועיים ברוח דויהו 

אחי הטוב,
גכלנים, יהא הכ'ורנל יותר ספרותי ופחות אגיטציוני. 

אני יודע, אני יודע את הזל, גם את אשר לאדם בעל־צורה לא יאה לדעת ש ואין איפוא 
זל צורך להאריך. אנוזי אשלח בקרוב בעד "היעורר". בזלל ייהרתם קצת בדבר כה; 
אלא שאין צועקים על לשעבר. ליצער, צריך יהיה להשתדל שיהא כה דבר שיש בו 
ייש ביובנו הספרותי. אח, יילא אתה ש יהודי אתה, אבל רדלר כה! וזי אי אפשר 
היה שתצא, ליצער, חוברת צנויה כו יותר יפה ש לפחות יותר יפה? אתה תאיר שוב 

זסף, זסף; אבל הלא לא תאיר זכאת!15

האם הבדלי הטעם ש הספרותי והאסתטי ש הם שטינו את כרע הניזור? האם היו אלה ההבדלים 
האישיותיים, שהלזו והתבלטו לאורך השנים? ברנר עציו העיד ב־1913, לאחר יותו של 

יוסף חיים ברנר, "אורי־ניסן )ילים אחדות(", בתוך אשר ביילין, ברנר בלונדון: סיפור־זיכרון,   .10
בעריזת ינחם פרי, הספריה הקטנה, הקיבוץ היאוחד / ספרי סיין קריאה, תל־אביב 2006, עי' 
75. נדפס לראשונה בתוך ]יוסף חיים ברנר )עורך([, הִצדה: קובץ־זכרון לא.נ. גנסין, דפוס "אחדות", 

ירושלים תרע"ד, עי' 140–145.
ביילין, ברנר בלונדון, שם, עי' 55.  .11

שם, עי' 56.  .12
שם, עי' 58.   .13

גנסין, איגרות, לעיל הערה 2, איגרת 41, עי' 75-74.  .14
וני" זתוב  שם, איגרת 44, עי' 78. הישפט "גכלנים, יהא הכ'ורנל יותר ספרותי ופחות אגיטצי  .15

באלזסון בראש היזתב. 
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גנסין, זי "הן גם אני גם הוא לא ציפינו לזלום יבואו לונדונה, ואף־על־פי־זן זאילו שנינו 
היינו ירויים... זאילו שנינו ַקווה קיווינו זי הפגישה תהא אחרת, זי היחסים יהיו אחרים, זי 
חיינו יחדיו יהיו אחרים...".16 הדבר הגיע לידי זך שבייי עבודתם הישותפת בבית הדפוס היו 
השניים ינוזרים לגירי כה לכהו "כה עויד בכווית כו ועובד, וכה עויד בכווית כו ועובד, וֵאלם 

זבד שורר בחדר, זאילו אין האחד ירגיש ביציאותו של חברו".17 
ייתזן שהאזכבה ההדדית יהפגישה היחודשת בלונדון בשנת 1907 הייתה בלתי נינעת 
ישום שהייתה היפוזה של פגישתם הראשונה בפוצ'פ בשנת 1894. ברנר הצעיר, שחודשיים 
קודם לזן חגג בר־יצווה, הגיע לילה אחד יקונוטופ לפוצ'פ, "עיירה אוקראינית קטנה וליודת 
שֵרפות", זדי לליוד בישיבה שבראשה עיד הרב יהושע נתן גנסין. באותו לילה פרצה שֵרפה 
סיוך לבית הרב והלהבות איייו על הבית ויושביו, אך חסידיו של הרב התגייסו להצלת 
הישפחה ורזושה היחיד, הספרים. "הספרים נעריו על סדינים, נקשרו בהם והושלזו יבעד 
לחלונות אל הרחוב".18 ייד עם בואו השתתף ברנר בהצלת הספרים, ובעיצויה של הבֵערה 
פגש לראשונה את בן הרב, אורי ניסן, שהיה יבוגר יינו בשנתיים. ייד לאחר יזן החל ברנר 
לליוד בישיבה בפוצ'פ והיה צעיר התליידים ביקום. היפגש הדריטי בעת היאיץ להצלת 
הספרים, שהיה נקודת התחלה ליחסי קרבה ואהבה, סיין גם את זניסתם הישותפת של שני 
הנערים אל עולם הספרות. עד יהרה גיבשו סביבם חבורה ספרותית שנשאה אופי ישזילי 
וִייסדו עיתון יויי, "הקוף", שהועתק ידי בוקר בזתב יד נקי, וזאשר תש זוחם יעיל ההעתקה 
היוייויי עברו לזתוב ירחון שזותרתו "הפרח". בכיזרונותיו של ינחם גנסין, אחיו הצעיר של 

אורי ניסן, יתוארת ראשית החברּות הספרותיתו 

"רוח שטות" נזנסה בהם בבחורי־הישיבה, ישהתחילו י.ח. ברנר ואורי־ניסן לוידים 
בישיבת אבא )רב דיתא ]רב העיר[(ו התחילו קוראים בספרי־חול, לוידים את שפת 
הידינה ויעיינים ב"יערזי לשון עבר". עכרת־נשים שבבית הזנסת ִשישה יקום לקריאה 

האסורה, זדי לִהילט יעינו הרעה של הישגיח.19 

לאחר שהישגיח תפס את אחד יחבריהם קורא את שירת הזמיר יאת בוקי בן יגלי וקרע 
את הספר, שזנעו השניים את הרב "שהלאו של 'בל תשחית', שהוא ידאורייתא, חיור הרבה 
יקריאה בספרי חול, שאין עליה זל איסור אפילו ידרבנן. יאכ ואילך הותרה הקריאה בספרים 
בין השישות, בשעה של לא יום ולא לילה, שאין בה ישום ביטול תורה".20 הגילוי הישותף 
של הספרות בשנות הנעורים הביא לפרץ של עשייה ישותפת ולדיאלוג ספרותי אינטנסיבי 

יאין זיוהו. 

ברנר, "אורי־ניסן )ילים אחדות(", בתוך ביילין, ברנר בלונדון, לעיל הערה 10, עי' 78.  .16
ביילין, שם, עי' 59.  .17

חיים באר, "אל לונדון של ברנר", מזיכרונותיה של תולעת ספרים: מסעות בעקבות סופרים   .18
וספרים, עם עובד, תל־אביב 2011, עי' 326. 

ינחם גנסין, "קטעי כזרונות", במעלה: עיתון הנוער העובד, 7, י"א בניסן תרצ"ג, עי' 5.  .19
שם, שם.  .20
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בהספד שזתב על גנסין תיאר ברנר בגילוי לב, וביידה לא יבוטלת של הלקאה עציית, 
את שבר היפגש בלונדון, שלאחריו לא הוסיפו השניים לדבר כה עם כה. קדרותו של ברנר 
בעצם ייי האיחוד עם גנסין בולטת זבר ביזתביו יאותה עת. ביולי 1907 זתב לייזה יוסף 
ברדיצ'בסקיו "'לעכוב את הזתיבה לגירי' ש הוא הדבר. ברי לי, שאין לי יה לויר עוד ועל 
יה לצעוק עוד. ובזלל ש ליה? ליה? ִשבתנו בתוך בצה יעופשה. נשב בדד וִנדום".21 זחודש 
לאחר יזן, באיגרת לא' ציוני, הודהו "ובנוגע אלי ש הנני עיף יהזל".22 בסוף ספטיבר הודיע 
ברנר לעשרות חותיי המעורר על סגירת זתב העת; בהודעה על זך, שסודרה בדפוס בידי 

גנסין, נפלה טעות פעוטה, וביריבה שפרצה בשל זך הגיע הקרע בין השניים לשיאו.23
ייד לאחר יזן הגיעה שהותו של גנסין בלונדון לִקצה והוא יצא שוב לנדודיו. להחלטתו 
לעכוב את העיר תריה, זיובן, התדרדרות היחסים עם ברנר, אך גם ההחרפה ביצבו הבריאותי 
גריה לזך. ביילין יספר זי "יצב־בריאותו הורע הרבה ייום בואו, והיוצא היחידי היה באית 
ליהר ולצאת",24 ולחובר הוסיף ביזתב לברדיצ'בסקי "שישיבתו בלונדון איכה כין )ביחד עם 

ברנר( פעלה לרעה הרבה על יצב בריאותו".25 
ביזתב ששלח לאביו טרם יציאתו ילונדון הצהיר גנסיןו "ינעו האלוהים נחת ייני; אבל 
איני קובל. לא הוא ולא אני אשיים בכה", ועל לונדון זתבו "בלונדון יש שני דברים ישוניםו 
יהודים וקוליסים. את ]=ִעם[ היהודים איני יזול לבוא בדברים ואת ]=ִעם[ הקוליסים איני 
יזול לזתוב".26 היצוקה, רויכ גנסין, נובעת יאי־יזולתו להתחבר לחיים היהודיים בלונדון, 
שבה נידונים היהודים או להתבוללות או לקיום ינוון בגטו של וייטצ'אפל. יזך נגכרת גם 
תחושתו זי אין באפשרותו להתקיים בלונדון זסופר עברי. דויה שלזך הוא יזוון זאשר הוא 
ידבר על התנאים הבלתי אפשריים של הדיבור ושל הזתיבה. גנסין עציו קרא לעכיבתו את 
לונדון "בריחה", זפי שיספר בייליןו "בראשית הסתיו עכב גנסין את לונדון ו'ברח' )זך היה 
קורא לנסיעותיו( לארץ־ישראל. זך, הוא ברח. תייד היה בורח. ]...[ הוא ביקש לו איכו אחיכה 

בזל יקום חדש, ועיניו חכו תהויות לרגליו, והוא ברח שוב".27 
בזל שנות נדודיו, ובזל היקויות שהגיע אליהם, התיקם גנסין יחוץ ליעגלים של 
שייזות. ידידיו ינוער יספרים שוב ושוב אנקדוטות היעידות על ריחוקו ועל כרותו, שהיה 
בהם ישום בידול עציי. א"א קבק, לישל, יספר בכיזרונותיו על יפגש עם חבורת הסופרים 
העבריים בווילנה ב־1905, ובהם גנסין, כלין שניאור, י"ד ברקוביץ, פרץ הירשביין וכ"י אנוזי. 
החבורה בילתה ערב יחדיו והקשיבה בהנאה לסיפורו של אנוזי, "ר' אבא", אך, לדברי קבק, "רק 
אחד היה בינינו, אשר ישב דוים בפינת הספה, ישחק בגדילי אבנטו שחגר על גבי החולצה 
הרוסית השחורה שלו, עישן בלי הרף סיגרטות ובת־הצחוק היסתורית והעצובה לא נסתלקה 

ברנר, אגרות, לעיל הערה 9, איגרת 307, עי' 374.  .21
שם, איגרת 323, עי' 385.  .22

לתיאור הילא ש וקורע הלב ש של הנתק ביחסים, ראו ברנר, "אורי־ניסן )ילים אחדות(", לעיל   .23
הערה 10, עי' 81-80.

ביילין, ברנר בלונדון, לעיל הערה 10, עי' 60.   .24
יצוטט אצל אבנר הולצין, תמונה לנגד עיני, עם עובד, תל־אביב 2002, עי' 110.  .25

גנסין, איגרות, לעיל הערה 2, איגרת 106, עי' 140.  .26
ביילין, "אורי־ניסן גנסיןו שברי כיזרונות", בתוך ברנר בלונדון, לעיל הערה 10, עי' 91.  .27
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יעל שפתיו. כה היה גנסין. זיעט לא שינו אליו לב. הוא היה השתקן שבחבורתנו, והיינו 
רגילים לשתיקתו".28 בצאתם יהבית, יישיך קבק, פנה אליו גנסין ולעג לישובת רוחם של 
הסופריםו "'הלא, אליבא דאית, זולזם שקרנים!' ]...[ ש 'אתם ישקרים לעציזם. על יה אתם 
יזולים לשיוח זזה? הגידה־נא לי, זשאתה לבדך בחדר, האם אתה שיח?'".29 ידידיו של גנסין, 
שהיו גם ראשוני קוראיו, יתחו קו ישר בין כרותו העקרונית לבין תלישותן של דיויותיו. אהרן 
צייטלין ניסח כאת זךו "על־זן בצדי־דרזים ובצדי־דברים ובצד נפש־עצים יהלזו אנשיו, אודי 

החורבן הישראלי, אצל ובטרם ש הזרה עליונה יזרעת".30 
היעבר לארץ־ישראל לא שינה תזונה כו. זבר עם הגעתו תיאר גנסין את עציו ז"נשיה 
נודדת". ביזתב להוריו, שנשלח ב־20 בנוביבר 1907, זתב לאיו ביידישו "לעת עתה היי 
בריאה ושליה, איא יקרה. ובשעות הבוקר, עת הסקת התנור נגירת, בעוד תפוחי־האדיה 
לארוחת־הבוקר יתבשלים, ואת פרקי תהלים פוכית, אל־נא תשזחי וייחדי־נא ילים אחדות גם 
ליעני ש ליען נשיה נודדת אשר זלתה לקצת ינוחה. ואם נתראה אם ירצה השם ש אתן לך 
בעד כאת נשיקה ייוחדת".31 ניזר ביזתב זי זבר עם בואו ארצה הגה גנסין ביפגש היחודש 
עם האם בפוצ'פ. בדברים לאב נדרש גנסין להסביר את יצבו ואת אורח חייו, זזל הנראה 
בתגובה להערות של האב, שהתקשה להבין את נדודיו התזופים של בנו. אף על פי שהיזתב 
זתוב לזאורה בנוסח "הבנים שגלו יעל שולחן אביהם", זלויר ברוח העייות הבין־דורי השב 
וחוכר זטופוס קבוע בסיפורת התלושים, הוא רווי חיבה ואהבת אבו "אבי היקר לי יאוד, הרי 
אתה חוכר וידבר בדבר 'נחת'; זלויר, זל הדבר זולו אינו תלוי אלא בי וברצוני ]...[ ואני איני 

נוקף אצבע".32 
אף על פי שיזתבו של האב לא נשיר, דויה שדבריו על ה"נחת" היו תשובה לאיירה 
של גנסין ביזתב ילונדון, "ינעו האלוהים נחת ייני". האב ביקש זזל הנראה להרגיע את 
הבן הנודד ולשזנעו ליצוא אחיכה זלשהי בחיים. זאן פותח גנסין יעין דיון על אודות היילה 
"נחת" ויסביר לאביו זי "זשאדם ירגיש את עציו בריא ויש לו גם קצת פרנסה ש הרי כו 
'נחת'".33 לאחר יזן הוא יורד לשורש היחלוקת עם האבו "זשאתה זותב לי הרי הדבר תייד 
זאילו יש לך תביעות אלי זאילו אני הָאשם ואין אתה יודע, זי לא ירוב טובה הריני חי זיו 
שאני חי, שזן אתה זותב גם ביזתב הכה, שאני יוזרח 'למשול ברוחי' ש זאילו אין הדבר תלוי 
אלא בכה. אבי הטוב, אבי היקר לי ינפשי ש אילו ידעת, זי ילח אתה כורה על פצעי ש אעפ"י 

א"א קבק, "זתבי גנסין", מאזנים, יו, 1930, עי' 8; נדפס שוב בזותרת "א' נ' גנסין ש זתביו"   .28
בספרו של קבק מסות ודברי ביקורת, אגודת שלם, ירושלים תשל"ה, עי' 119.

שם, שם.  .29
אהרן צייטלין, "אורי־ניסן גנסין", ניסן )מאסף(, ורשה 1930, עי' 14.  .30

גנסין, איגרות, לעיל הערה 2, איגרת 109, עי' 142.  .31
שם, שם; בזרך כה נזתב "זל הדבר זולו אינו תלוי בי וברצוני", אך בפרסום הראשון של האיגרת   .32
נזתב "זל הדבר ֻזלו אינו תלוי אלא בי וברצוני" )הצדה: קובץ־זכרון לא.נ. גנסין, לעיל הערה 

10, עי' 57(, ודויה שכה הנוסח הנזון.
שם, שם.  .33
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שחביב עלי הילח שלך ייש זיו התרופות שלך".34 גנסין נקלע לעידה נפשית יורזבתו הוא 
דוחה את גערת האב אך בה בעת הצטדקותו יסינת שהוא יודה ביובלע בנזונותה. 

אינם היזתב רווי ביטויי אהבה, אך הוא גם חושף את ההתיודדות של הבן עם "חוק 
האב". בעוד האב יציע לבן "לישול ברוחו", זלויר לשלוט בחייו ולהובילם אל יחוכ חפצו, 
הבן יתאר את עציו זתלוש וסחוף, זיי שזוחות נפשיים, פיכיים וחברתיים גדולים יטלטלים 
אותו ויונעים יינו שליטה ילאה על חייו. ייתזן שחלק יאי־ההבנה נובע יזך שגנסין הסתיר 
את יחלת הלב שלו הן יהוריו והן יחבריו הקרובים, אך יההתזתבות עם האב עולה בבירור 
תפיסתו של גנסין את עציו זאדם פסיבי שאינו יסוגל להיאחכ ביקום זלשהו ולזן הוא נודד 
זל חייו הבוגרים ייקום ליקום. ואזן, ביזתב ליוליה טוקורוב, שנזתב גם הוא בעת שהותו 
בארץ־ישראל, זותב גנסיןו "רבה התוגה, יוליה. ביה נכזרתי? וליה? הידוחים הללו. שם, 
בידינת־הדידויים הרחוקה, היו אורות לבבי יכהירים. כה היה בשזבר הייים".35 האזכבה 
יהארץ, עולה יהיזתב, יעוררת געגועים ליולדת שבגולה, "ידינת־הדידויים הרחוקה", 
שבה התקיים לזאורה יצב של טוהר ושליות. היילה "ידוחים", שבה ישתיש גנסין זדי 
לתאר את יצבו הנפשי, היא יילה יחידאית בתנ"ך, ופירושה יה שידיח את האדם ידרך הטובו 
ְוא ּוַיּדּוִחים"  אֹות ׁשָ ֱחכּו ָלְך ַיׂשְ ֻבּיֵתְך ַוּיֶ יב ׁשְ ְוא ְוָתֵפל ְוֹלא ִגּלּו ַעל ֲעו ֵֹנְך ְלָהׁשִ "ְנִביַאִיְך ָחכּו ָלְך ׁשָ
)איזה ב, יד(. דויה שהבחירה של גנסין ביילה אינה יקרית, שזן ביופעה היחיד בתנ"ך היא 
יקושרת לנבואת שקר ולאזכבה. ביילה אחת יבטא אפוא גנסין את אזכבתו יארץ־ישראל 
ורויכ זי הציונות היא נבואת שקר. אין פלא שעד יהרה גוילת בו ההחלטה לעכוב את הארץ 

ולהישיך לנדוד. 
אזכבה כו יקבלת ביטוי יפורש ויפורט יותר ביזתב נוסף שזתב גנסין לאביו בחורף 

1907 ובו הסביר את סיבותיו לעכיבת הארץו 

אתיול בלילה היציא לי ינחם ]גנסין[ את איגרתך הגלויה ]...[ שעשתה עלי רושם ישונה. 
צר היה לי לראות, שאנחנו הסבֹונו בעגית־נפשזם שלא ידעת זלל. וצר היה לי להזיר, 
שאפילו זשאנו זותבים אליך הרי אנו צריזים להיות כהירים יותר ידאי בדברינו. ועוד 
יותר היה צערי גדול, שבייים האלה שלחתי לזם גלויה אחת וגם בה זתבתי בדבר א"י, 
שלדעתי אינה תכלית בפני־עצמה, אחרי שזבר אני רואה, שאם תחליט אתה לנסוע 
ליהודי  גיור לכה, ישום שלא כאת היא הינוחה  ולהתישב בזאן אהיה יתנגד 
. הנשמה היהודית היא בגלות ולא פהו פה ישנם רק יהודים  שאינו סוחר ביהדותו
שלובשים קפוטות ארוזות ויגדלים את כקנם ויהודים שלובשים קצרים ויגלחים את 
כקנם. הצד השווה שבהם שזולם אינם שוים פרוטה. ערמת הדשן של נשמתנו שנשרפה 
אצלכם היא. אני יודע, שדברים אלו יגריו לך צער, אבל צער כה אינו ולא זלום זלפי 

הצער הגדול שהיה יראה עיניך גורם לך אילו היית זאן.36

שם, שם.  .34
שם, איגרת 110, עי' 143. אבנר הולצין העלה בפני את השאלה אם היזתב ליוליה טוקורוב   .35
נזתב ביקורו בעברית. בזרך איגרות גנסין לא יצוין שהיזתב יתורגם ישפה אחרת; אין לי 

תשובה לשאלה כו, אך יזתבים שנזתבו ביידיש יופיעים בזרך כה בשפת היקור.
שם, איגרת 111, עי' 144-143.   .36
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היניע העיקרי של גנסין בזתיבת יזתבו החריף היה רצונו לינוע יהאב לקבל את ההצעה 
לזהן זראש ישיבת חברון, אך היזתב יבטא גם את דעתו הקודרת של גנסין על החיים 
בארץ־ישראל. גנסין אינו יקבל את ההבחנה הרווחת בין היישוב הישן ליישוב החדש, בין 
היתקיייים יהחלוקה לעובדי הזפיים. לדבריו, אלה לובשים "קפוטות ארוזות ויגדלים את 
כקנם" ואלה "לובשים קצרים ויגלחים את כקנם", אולם אלה גם אלה "אינם שוים פרוטה" 
וזולם סוחרים ביהדותם. יותר יזך, בניגוד לרטוריקת הגאולה של העלייה השנייה ש "אנו 
באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה" ש גנסין זבר יבין שלו־עציו לא תהיה גאולה, לא בגולה 
ולא בארץ־ישראל. אם ביזתבו ליוליה טוקורוב תיאר את הבית בגולה ביונחים של שליות 
וכוהר, יזתבו לאביו יפוזח יותרו אינם "הנשיה היהודית היא בגלות" ולא בארץ, אך הבית 
בגלות הוא זלי הקיבול הטבעי ליה שגנסין יזנה "ערית הדשן של נשיתנו שנשרפה" ש אותו 
יוות שבחיים היאפיין, על פי הרגשתו, את קיויו. ואגב, הביטוי "ערית הדשן" ביזתב כה 
של גנסין רויכ לפתיחת הפואיה "היתייד" של חיים נחין ביאליקו "עֹוד ֵיׁש ָעִרים ִנְזָחדֹות 
ֶחֶלת  ן; / עֹוד הֹוִתיר ֱאֹלֵהינּו ִלְפֵליָטה ְגדֹוָלה / ּגַ ׁשָ ר ֵנֵרנּו ַהּיָ ְסּתָ ּיִ ן ּבַ ֶהן ֶיְעׁשַ ְתפּוצֹות ַהּגֹוָלה / ּבָ ּבִ
ן".37 גחלת כו יגולית בדיותו של היתייד היקיים בתפילתו ותליודו  ׁשֶ ֲעֵרַית ַהּדָ ת ּבַ לֹוֶחׁשֶ

את רוח האויה. 
גנסין לא שינה את דעתו על הציונות, זפי שעולה ידברים שאיר לצבי כבולון ויינברג 
בוורשה זעבור שנים אחדות, בשלהי חייו. זאשר ויינברג הביע בפניו את רצונו להגר לארץ־

ישראל, השיב לו גנסיןו "הגלות בארץ־ישראל היא גרועה וזעורה בהרבה יאשר פה בגולה. 
גם שם אין נחת בישראל. אעפ"י זן, אם רצונך חכק עלה תעלה וגם תצליח".38 עם כאת, לירות 
התבטאויותיו אלה נינע גנסין ילהרחיב בעניין או להציגו זישנה סדורה, אולי ישום שהוא עציו 
הבין את עכיבתו את ארץ־ישראל גם זראיה לאי־יזולתו להיאחכ ביקום אחד ולהשתקע בו. לזן 
איר לר' בנייין "תעודתי — הפרכוס".39 גנסין ראה את עציו זיי שנידון לנדודים יתיידים, 

לתלישות של קבע; בלשונו של גיאורג לוקאץ', ניתן לייחס לו "חוסר־בית טרנסצנדנטי".40 

"חסר לדבריו ההד הזמרי": מחשבות על התקבלות יצירתו של גנסין

יצירתו של גנסין חולקת עיו את גורלו זאיש־ארעי שאינו יסוגל לחוש שייזות 
לאידיאולוגיה, ליולדת, או, ליצער, לחבורה ספרותית. אבנר הולצין היטיב לתאר את נידחותו 

ואת שוליותו של גנסיןו

חיים נחין ביאליק, השירים, בעריזת אבנר הולצין, דביר, אור יהודה 2004, עי' 115.  .37
צבי כבולון ויינברג, "עם א.נ. גנסין ש בערוב יויו", אדם באהלו, י. ניוין, תל־אביב תשט"כ, עי'   .38

.231
ר' בנייין, משפחות סופרים, הוועד הציבורי להוצאת זתבי ר' בנייין, ירושלים 1960, עי' 249.   .39
זיה שנים יאוחר יותר, ב־27 ביאי 1912, יזתוב גנסין לשיעונוביץו "כוהי אותה קדחת שבנפש, 
היבקשת גם היא את ִתקּונה בטלטול ייקום ליקום" )גנסין, איגרות, לעיל הערה 2, איגרת 154, 

עי' 176(.
Georg Lukács, The Theory of the Novel, Merlin Press, London 1963, p. 70  .40
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אזן, אף־על־פי שהיה יוקף קויץ חברים־יעריצים שהזירו בערך יצירתו, נותר גנסין 
זל חייו זיעט בחכקת אליוני לחוגים הרחבים יותר של שוחרי הספרות העברית. לבד 
יקובץ יוקדם של סיפורים )צללי החיים, 1904( נותרו יצירותיו הבשלות, היורזבות 
והאנינות, פכורות בזתבי־עת אינטיייים, זיעט בלא קהל קוראים ובלא תהודה בביקורת. 
"את אורי ניסן ידעו וקראו רק יתי יספר", הודה חברו פ' לחובר ביזתב ליוסף חיים 

ברנר שבועות אחדים אחרי יותו.41

לאליוניות כו היו סיבות שונות, אך דויה שהעיקרית שבהן הייתה העברית של גנסין, שזיו 
ינקה את חיותה וסגנונה יהפסיביות שאפיינה את קשריו עם העולם ונבדלה יכו של הסופרים 
העבריים בתקופת יפנה היאה. גם על רקע העברית ששיישה בזתיבתם של סופרים אלה, 
הנראית שונה יאוד יהעברית הנזתבת זיום, יכדהרת העברית של גנסין בכרותה. אינם 
כרות כו הלזה וגברה עם השנים, בעיקר בשל השינויים שעברה העברית בעשורים האחרונים, 
ובייחוד ההתרחקות ילשון היקרא וילשון חכ"ל, אולם נראה זי לשונו של גנסין לא הייתה 
נגישה גם עבור רבים יבני דורו. בהזללה ניתן לויר שדווקא בני כינו של גנסין הדגישו 
את הקושי ואת הכרות הטיונים בלשונו והצביעו עליה זעל יזשול שלא קל להתגבר עליו. 
לעוית כאת, הביקורות היהללות את גנסין, שנזתבו החל ישלהי שנות החיישים וראשית 
שנות השישים והציעו פרשנויות יפורטות ושיטתיות ליצירותיו ברוח "הביקורת החדשה", נטו 
להתעלם יהכרות הלשונית של זתיבתו. היו אלה קריאות שנסיזו על היסורת היודרניסטית 
שקידשה יורזבות לשונית, והן לא נדרשו לקושי הייוחד שלשונו של גנסין העיידה ש ועדיין 

יעיידה ש בפני קוראיו.42 
זידוע, יצב העברית, ששיישה בעיקר זלשון קודש, ולא זלשון ידוברת, ִהקשה על 
סופרי ההשזלה שחתרו בזתיבתם לייצוג ריאליסטי ויייטי של היציאות. לדברי ביאליק, 
ינדלי יוזר ספרים )שלום יעקב אבריוביץ( היה הסופר העברי הראשון שעלה בידו ליצור 
עברית יייטיתו "ינדלי שם קץ לזל שעשועי הילדים ַוֲעָויות הקוף של הלשון העברית. הוא 
זיעט הראשון בספרות החדשה, שחדל לחקות את הספר ש הוא ִחקה את הטבע והחיים",43 
"וביקום שראו אחרים עולם יטושטש על־ידי רשת של פסוקים ש ראו עיניו עולם ברור בלא 
יסך יבדיל".44 זידוע, לאחר פרסום רוין ביזורים בעברית ב־1868, האבות והבנים, עבר ינדלי 
לזתיבה ספרותית ביידיש, ורק שיונה עשרה שנים לאחר יזן, ב־1886, חכר לזתוב ספרות 
בעברית. החכרה אל הלשון העברית סיינה את ראשית יצירתה של לשון ספרותית סינתטית 

אבנר הולצין, "ינגינת היוות של אורי ניסן גנסין", הארץ, 25 ביארס 2013.  .41
לילי רתוק, שעידה על התיורות בהערזת זתיבתו של גנסין, הצביעה על שלושה שלבים בהתקבלותהו   .42
הביקורת שנזתבה בידי בני דורו של גנסין ברבע הראשון של היאה העשרים; הביקורת שנזתבה 
בארץ־ישראל עם התגבשות היפעל הציוני, יייי העלייה השלישית ועד הקית ידינת ישראל; 
והביקורת שנזתבה לאחר הקית הידינה, בעיקר בידי יבקרים בני דור הידינה. וראו לילי רתוק 
)עורזת(, "יבוא", אורי ניסן גנסין: מבחר מאמרים על יצירתו, עם עובד, תל־אביב 1979, עי' 

.35-7
חיים נחין ביאליק, "ינדלי ושלושת הזרזים", כתבי ח. נ. ביאליק ומבחר תרגומיו, זרך ב, הוצאת   .43

חובבי השירה העברית, ברלין תרפ"ג, עי' רעג. 
שם, עי' רעב.  .44
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חדשה, לשון ה"נוסח", שפרצה את גבולות הלשון היקראית. ה"נוסח" נסיך על לשון חכ"ל 
ועל יבנה הישפט ביידיש ש שהוא, בתורו, נלקח ישפות אירופיות ש ביטרה לייצר גיישות 

לשונית שחסרה בעברית היקראית ששיישה את סופרי ההשזלה. 
היהלך הספרותי הדוייננטי שינדלי ִאפשר היה זרוך בהניזת העולם הייוצג )לישל 
תיאור פושעים ועלובי חיים ב"ספר הקבצנים"(, ובעקבות זך גם בהניזה של הלשון )באיצעות 
תרגויי שאילה, "קאלקים", והזנסת יבני ישפט האופייניים ליידיש(. ליהלך זפול כה ש 
הניזת העולם הייוצג והניזת הלשון ש הייתה השפעה יזרעת על הספרות העברית ביפנה 
היאה. זיעט ביקביל להיצאת ה"נוסח", או ייד לאחריו, החל בן־אביגדור )אברהם ליב 
שלקוביץ( לזתוב בסגנון שזונה "היהלך החדש" וקרא לריאליכם סגנוני, ליובש דנוטטיבי, 
לתיאור אותנטי של חיי היוייום היהודיים ולספרות "אשר נראה בה זיו בראי את חיי עינו 
יתוארים ]...[ בתיונות חיות ובהירות, בציורים אייתיים לקוחים ין החיים".45 גם היהלך 
של בן־אביגדור ש אף שהיה שונה יכה של ינדלי ש הביא להניזת העולם הייוצג ולהניזת 
הלשון. ביקביל התגבש בשנות התשעים של היאה התשע עשרה יהלך שונה, לפחות לזאורה, 
בספרות העברית, והזוונה לסגנון זתיבתו של ברדיצ'בסקי, ינהיג ה"צעירים". אינם סגנונו 
של ברדיצ'בסקי התבסס על ִישלב לשוני גבוה ופאתטי ועל תשתית יקראית, אולם השייוש 
היוגבר בנקודת תצפית ישולבת, היושתתת על נקודת היבט של הדיויות, תרם אף הוא, 
אם זי בדרך שונה, להניזת הייצוג. גם סגנונו ה"ירושל" של ברנר, הן בסיפוריו הראשונים 
והן ביצירותיו הבשלות יותר, שותף ליגית ההניזה שהחלה בסיפורת של ינדלי. ליהלזים 
הלשוניים והסגנוניים של ינדלי, בן־אביגדור, ברדיצ'בסקי וברנר היו השתיעויות פוליטיות 
יובהקות. אף על פי שהזתיבה בעברית בסוף היאה התשע עשרה פנתה בפועל לאליטה 
יצויצית יאוד של גברים, חובשי ספסלי בית הידרש שפנו אל ההשזלה העברית, בריה 
הסייבולית ביקש הסופר העברי לפנות אל הציבור זולו, לזאורה, ולפעול, ביוצהר או ביובלע, 

ז"צופה לבית ישראל". 
גנסין היה הסופר היחיד, זזל הנראה, שלשונו עידה בניגוד גיור ליגיה כוו סגנונו 
יושתת על עברית גבוהה ואנינה הישתישת הן בצורות דקדוקיות נדירות והן ביילים 
עבריות יחידאיות. לשונו השירית והאליטיסטית יעידה בבירור זי לא היה לו זל עניין 
בתפקיד הלאויי של הסופר הפונה אל העם זולו; סגנונו שיקף את ההסתייגות וההתרחקות 
יסוג הקויוניקטיביות שתפקיד זכה ִחייב. בחירה אתית ואסתטית כו ניזרה לא רק בזתיבתו 
של גנסין אלא אף בהתנהלותו החברתית. זיעט זל יי שפגש אותו חש בריחוק ובהיינעות 
יִצדו; בעיני יזריו, ריחוק והיינעות אלה נתפסו זביטוי לאצילותו. שניאור תיאר את גנסין 
זיי שיכוגה בו "יין פשטות של ִאזרי־פוציפ עם אצילות דקה של בן־רב" והדגיש את "אותה 
האצילות הרוחנית השפוזה על אופן זתיבתו".46 צייטלין צייר את גנסין ז"אציל היורד 
ינזסיו, בן השקיעה הישראלית",47 וגם ברנר שב ותיאר את אצילותו של גנסיןו "את קולו אני 

בן אביגדור, "אל חובבי שפת עבר וספרותה", סיפורים, דוד רזגולד ושות', תל־אביב 1980, עי'   .45
.22

כלין שניאור, "אישיותו וזשרונו", בתוך רתוק )עורזת(, אורי ניסן גנסין, לעיל הערה 42, עי' 45,   .46
50; נדפס לראשונה בתוך הצדה: קובץ־זכרון לא.נ. גנסין, לעיל הערה 10, עי' 102, 106.

צייטלין, "אורי־ניסן גנסין", לעיל הערה 30, עי' 13.  .47
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שויע בכה ואת כעכוע־זתפותיו של אותו אציל".48 גנסין היה בן של רב נערץ, ראש ישיבה, 
ויזיריו ראו בו אציל הן בגלל ייחוסו והן בגלל התנהלותו. אולי ניתן להצביע על קורלציה בין 
"אצילותו", זפי שהיא יתוארת בידי יזריו, לבין האליטיכם הלשוני והסגנוני, הניצב זחויה 

בין יצירותיו לבין הקוראים. 
הפרויקט האסתטיציסטי של גנסין לא הובן בראשית היאה העשרים, זפי שעולה ין 
הביקורת של ברדיצ'בסקי, הסופר העברי הבולט והישפיע ביותר ביפנה היאה, על יצירתו 
של גנסין. על ספרו הראשון של גנסין, צללי החיים, שפורסם ב־1904, זתב ברדיצ'בסקי 
בהסתייגותו "חסר לו בזל אלה היופי הפיוטי הירזך זל דבר הקשה, חסרה לו איכו ערבות 
לאוכן, חסר לדבריו ההד הכירי ]...[ הוא עושה הזל באיכו טיפה ירה, בלי נוער ובלי איכה צער 
שבלב, והעיקר ש בלי חירות".49 עשור לאחר יזן, עם יותו של גנסין, זשגל חרטה שטף את 
הביקורת העברית על התעליותה ייצירתו, ריזך יעט ברדיצ'בסקי את ביקורתוו "אינם איני 
יאיין גם היום בעדותו של פ. לחובר, בעל היבוא בזרך כה, ש'גנסין היה אחד יבעלי הסגנון 
היותר גדולים אשר בספרות העברית החדשה'; אבל יאיין אני שִקיים גנסין באיכו יידה יה 
שקיווינו לראות בשירת שופין רעהו".50 אפילו ברנר, שביידה ידועה היה האדם הקרוב ביותר 
לגנסין בשנות זתיבתו הראשונות, הביע איביוולנטיות רבה בנוגע לסגנונוו "גנסין יונוטוני 
הוא ו'בינתים' ברובו אינו אלא יחכור של 'הצדה'".51 גם את "אצל", יצירתו הגדולה של גנסין, 
שפורסיה רק לאחר יותו, שפט ברנר לחוירה בישפט נפתל, שאורזו אולי יהדהד את סגנונו 

של גנסין עציוו 

בשירת־הברבור הכאת של הישורר הינוח, אשר לפנינו ביאסף נתיבות, הסגנון פחות 
נפתל ויסובך יאשר ב"בגנים" ובפרט יאשר ב"בטרם", אבל יחית החידושים והנטיות־
לצדדים הבלתי פוסקות גם זאן בקשרי הישפטים הארוזים ש חידושים ונטיות, ששפה 
בלתי ידוברת זשפתנו לא תייד תוזל לסבלם. ש ויחית ההתרשיות הייוחדה והקפריסית 
ביותר של נפש אצילית־יחסנית ופצועה־יפונקת זאפרים, אין הקורא יקבל רושם אחד 

ישר ובלתי איצעי יזל היתואר והיסופר.52 

בייי חייו של גנסין פורסיו רק זעשר רשייות על יצירתו, רובן היזריע שליליות.53 בידיעה 
על יותו שראתה אור בעיתון הצפירה ב־7 ביארס 1913 הוצג גנסין זיי שלשונו היודרנית 

ברנר, "אורי־ניסן )ילים אחדות(", לעיל הערה 10, עי' 72.  .48
ייזה יוסף ברדיצ'בסקי, "'צללי החיים' יאת א"נ גנסין", כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, בעריזת   .49
אבנר הולצין, זרך ח, הקיבוץ היאוחד, תל־אביב 2008, עי' 192; נדפס לראשונה בירחון הזמן, 

פברואר 1905. 
ייזה יוסף ברדיצ'בסקי, "ועוד לגנסין", כתבי מיכה יוסף בן גריון, חדשים גם ישנים, מאמרים,   .50

שטיבל, תל־אביב תרצ"ו, עי' פד.
יוסף חיים ברנר, "קטעים על גנסין", בתוך רתוק )עורזת(, אורי ניסן גנסין, לעיל הערה 42, עי'   .51
36; יוסף חיים ברנר, "יהרהורי סופר", כתבים, זרך ג, הקיבוץ היאוחד, תל־אביב תשי"ה, עי' 

.284
ברנר, "קטעים על גנסין", בתוך רתוק, שם, עי' 38; כתבים, שם, עי' 395.  .52

ראו אבנר הולצין, תמונה לנגד עיני, לעיל הערה 25, עי' 106.  .53
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נדחתה על ידי קהל הקוראים, שהורגל בלשון היליצה של ספרות ההשזלהו "]גנסין[ התאיץ 
לברוא ניב־שפתים ליושגים חדשים, ובשביל כה היתה שפתו ידויקת, אבל קשה לקורא ין 
הדור הישן, הרגיל בשפת היליצה ואינו בקי בסגנון החדש שבחדשים".54 היה כה אחד הניסיונות 
הראשונים לניק את הריחוק שחשו הקוראים בני הדור הישן ילשונו היודרניסטית והסבוזה 
של גנסין, אולם לא רק אחרוני חובבי היליצה אלא גם קוראים בני הדור הצעיר חשו ריחוק 
ילשון כו, זפי שהעיד דוד פרישין ברשייה שזתב לרגל יום השלושים ליותו של גנסיןו "לא 

עלה על לבי, זי יוכר הוא לקוראים, ואפילו לרבים יחבריו, עד לידרגה גדולה כו".55 
פרישין, שהיה בין הבודדים שהעריצו את יצירת גנסין עוד בחייו של יחברה,56 עיד 
ברשייתו על הקושי שהעייד סגנון אסתטיציסטי כה בפני הקוראים, אולם הוא לא תלה כאת 

רק בכרות הלשונית אלא גם בעלילתם הפרויה של הסיפוריםו 

התוזן שלהם? זיעט שאין להם שום תוזן. היש תוזן לאדם? היש תוזן לחיים? אין 
התחלה ואין סוף להם, לאותם הסיפורים, והזל זאילו יתנדנד לעינינו, עולה ויורד, 
עולה ויורד, פעם גשיים כועפים ופעם שיים צחים, פעם כיק־אור עם יעט תקוה ופעם 
יום יעונן עם לב יעונן, והזל זה נאלח וזבד ועצל וריק וניאס והלב יתפתל ויתזווץ 

וצועק ירוב יזאוב ש וסוף.57 

רשייה חשובה כו ש שפורסיה, זאיור, כין קצר לאחר יותו של גנסין ש הטרייה רבות 
יתובנות היבקרים היאוחרים על הפואטיקה שלו. אף שזיום ברור לנו שיצירותיו של גנסין 
אינן נעדרות עלילה, תובנותיו של פרישין אינן נעדרות בסיס, שזן בשל סגנון זתיבתו של 
גנסין יתעורר בקוראים הרושם שהעלילה עיויה ונכילה. בשנות העשרים והשלושים, בעת 
יאבקם של בני הדור הצעיר בביאליק, היה היודרניכם של גנסין דוגיא ויופת בעיני חברי 
כתובים, ובהם אברהם שלונסקי ואליעכר שטיינין. שטיינין התייחס בזבוד עצום ליודרניכם 
של גנסין וביזה את הלעג שהיה נחלתו בייי חייוו "זל קורא שלא חזם ולא טיפש ידע, לישל, 
שגנסין ישתיש בילים קשות וכרות. אולם איש לא הטריח את עציו להרזין את אכניו ולהקשיב 
להיייתו החרישית של פלג כה".58 לאה גולדברג, שעם בואה לארץ־ישראל ב־1935 הצטרפה 
לחבורה ספרותית כו, עידה על ההקשר היודרניסטי הבינלאויי שבו פעל גנסיןו "איך להסביר 
זי בעת־ובעונה־אחת בפריס, בלונדון ובפוצ'פ נולדת אותה צורת יחשבה ובאה לידי ביטוי 

"אורי ניסן גנעסין כ"ל", הצפירה, 7 ביארס 1913.   .54
דוד פרישין, "א.נ. גנסין", בתוך רתוק )עורזת(, אורי ניסן גנסין, לעיל הערה 42, עי' 39; נדפס   .55
לראשונה בעיתון הצפירה, 4 באפריל 1913, ושוב בתוך הצדה: קובץ־זכרון לא.נ. גנסין, לעיל 

הערה 10, עי' 96–99.
זפי שיראה יצחק בקון, פרישין הסתייג יסיפוריו הראשונים של גנסין והחל להתפעל יזתיבתו   .56
רק ב־1905, לאחר שקרא את זתב היד של "הִצדה", וראו יצחק בקון, הצעיר הבודד בסיפורת 
העברית – 1899–1908, בית ההוצאה אגודת הסטודנטים ש אוניברסיטת תל־אביב, תל־אביב 

1978, עי' 149-93. 
פרישין, "א.נ. גנסין", לעיל הערה 55, עי' 40.  .57

אליעכר שטיינין, ילקוט מסות, יחדיו, תל־אביב 1972, עי' 98-97.  .58
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בסוג ספרותי חדש, בסיפור וברוין חסרי הפבולה?".59 אולם לירות הערזתם של בני החוג 
לגנסין, עידתם הייתה ינוגדת להלך הרוח ביישוב. בשיר שנזתב ב־1936, והיוקדש לגנסין, 
ציינה גולדברג את ההתנזרות לגנסין וליצירתו ביילים "הם לא יקראוך".60 זשנתיים לאחר 
יזן עידה על הקשר בין היודרניכם של גנסין לבין בדידותו העקרוניתו "לזן היה גנסין בודד 

יאוד ביצירתו, נשאר בודד עד היום הכה בספרותנו".61 
ביטוי יעניין להתנזרות ליצירתו של גנסין באקלים התרבותי הארץ־ישראלי ניתן 
ליצוא בדבריו של קבק, שהזיר את גנסין בנעוריו ואף חש קרבה לסגנונו, אך עם עלייתו 

לארץ־ישראל זיו איבד עניין בזתיבתוו 

לא כרים הם לנו הגיבורים של התקופה ההיא, שנוצרו יתוך אהבה ואיונה, אבל זיו 
כרים הם לנו עתה החגכרים, הברגרים, האפרתים של גנסין, עתה, בארץ ישראל החדשה 
]...[ עתה אנו עוידים לפני החיים־היתים הללו זיו לפני חידות. אני, בן דורו של 
גנסין, עם השערות הלבנות, וכה הצעיר, היחזה ליקויי שיָפנה, עם השירה החדשה 
בלב, שנינו יביטים אל הנפשות של גנסין זיו צללים יעולם כר, אשר זאילו גכ ואיננו. 
אנחנו בנעורינו היה לבנו לצער ולבדידות וללבטי־הנפש שהסתתרו יאחורי דבריהם 
היגויגיים; הקוראים של עזשיו יראו בין ישפט לישפט רק נקודות לבד, חלל דויםו 
יה רצו? יה חסר להם, לנפשות הויות הללו? יה כזות היתה להם להתאונן על העולם 
והחיים? הן העולם והחיים דורשים ויבקשים ידיים עובדות! ]...[ יתוך זתבי גנסין זיו 

נעליו החיים, נשתיר רק הליריכם שבזחו גם עתה לקסום ולצודד נפשות.62

דויה שתיאור כה ייחיש היטב את היחס ליצירת גנסין בתקופת היישוב, שדגל בשלילת הגולה. 
לדברי קבק, לא רק התיאטיקה של העולם הגלותי הכה כרה, אף הלשון ש שהייתה בעבר ילאה 

ורבת־ישיעות ש הפזה זעת להירוגליף לא יובן, לזתב ריק וית.
זזל שהעברית התרחקה ין הנוריות הלשוניות של יפנה היאה זך היטשטשה היוכרות 
הלשונית הייחודית של גנסין והיא נתפסה זחלק ין הארזאיות האינהרנטית של הסיפורת של 
בני דורו. היבקרים הצעירים בני דור הידינה, שהתחנזו על ערזי "הביקורת החדשה", התעליו 
ין הקושי הטיון בקריאת יצירתו של גנסין והדגישו את יערזי הפרשנות היסועפים הנדרשים 
להבנת יצירותיו. התעליות כו בולטת בייוחד בעבודתו רחבת־ההיקף ורבת־הפנים של דן 
יירון. ביאירו יאיר העיניים "גנסין אחרי חיישים שנה )1963-1913(", שפורסם בהישזים 
בחוברות עכשיו החל ישנת 1963 וזונס בשנת 1979 בספרו כיוון אורות, הציע יירון לא רק 
קריאה חדשה ביצירת גנסין אלא גם תיקון עקרוני להבנות השגויות של הביקורת. ביבוא לספר 
הזריכ יירון זי יצירת גנסין היא בבחינת גביש ש "הדחוס והיקר שבגבישי הספרות העברית 
החדשה" ש ותיאר את הליזתו־ביודעין של גנסין לשוליים של הספרות העברית בכינו לא 

זהצטנעות־ידעת אלא זקריאת תיגר זלפי יה שנחשב באותה עת לירזכו

לאה גולדברג, "יסביב ל'אצל'", בתוך רתוק )עורזת(, אורי ניסן גנסין, לעיל הערה 42, עי' 97.  .59
גולדברג, "אורח", לעיל הערה 1.  .60

גולדברג, "יסביב ל'אצל'", לעיל הערה 59, עי' 98.  .61
קבק, "זתבי גנסין", לעיל הערה 28, עי' 9, וזן בתוך מסות ודברי ביקורת, שם, עי' 120-119.  .62
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בהליזתו של גנסין אל הפריפריה של הספרות בת־כינו הוככה הספרות העברית זולה 
לעבר יוקד של תחושת־קיום ושל עיצוב אינותי, שזיעט אין להם יקבילים בספרות 
העברית יבחינת העציות האינטלקטואליות והספרות האסתטית. ישום זך יצטרפת 
ירושתו היצירתית, הקטנה בזיותה, לאחד ישניים או ישלושת הטקסטים הישיעותיים 
ביותר בספרותנו, והיא עולה בחשיבותה על יערזות טקסטואליות ענפות וצבעוניות 

יינה לאין־ערוך.63

אף על פי שיאיר כה של יירון הוא רק אחד בסדרת יחקריו על גנסין, טיונה בו חשיבות 
היסטורית ועקרונית. יירון ניסה להראות בו זי הביקורת נזשלה פעיייםו פעם אחת זאשר 
הפרידה בין יצירותיו היוקדיות של גנסין לבין ארבע הנובלות, "הִצדה", "בינותיים", "בטרם" 
ו"אצל", ופעם שנייה זאשר קראה את ארבע היצירות הללו זאילו היו "ארבעה פרקים ביצירה 
אחת, וזאילו לא הפרידו ביניהן הבדלים עקרוניים של יכג, השקפת עולם, סגנון ואיצעים 

אינותיים"ו64 

בדיקה כהירה עשויה, זידויה, לגלות, שזל אחד יסיפוריו של גנסין עויד על בסיס 
יוצק של יבנה יתוזנן ונשכר ש זיו שטיח יפואר ש על פי זיה דגיים יסודיים, 
היצטרפים לדגם זולל שנולד באורח אינותי אורגאני ין הישיעות הרוחנית היקיפה 
של הסיפור. בדיקה זכו של סיפורים יסובזים ז"בטרם" ו"אצל" ש שלא לדבר על 
סיפורים בעלי יבנה עלילתי גלוי זיו "הִצדה" ו"בינתיים" ש אינה יזולה שלא לעיוד 
על התזנון הכהיר והיורזב, הקובע בהם את יקויו של זל פרט, על הופעתם היתוזננת 
של הלייטיוטיבים התיאוריים בפרקים השונים, ועל הזוונה האינותית היפורשת 
היתגלית בתזנון ההתפתחות הזרונולוגית של סיפורי היעשה הנעים ביהירות ש אך 
לא באופן שרירותי ש בין יוקדם ליאוחר. בשום אופן לא הניח גנסין להרהוריו שיהיו 
"הם השליטים עליו", ושיבואו וידברו בעד עצים, "זיות שהם", בלא תיווך של ארגון 

אינותי ישווה סדר וזוונה.65 

דויה שבפסקה כו העייד יירון את ה"אני־יאיין" הביקורתי והפרשני שלו דאכ. ואזן, הוא 
יציג זאן קריאה יפורטת, חדשנית ורבת־תובנות הן ביצירות יסוייות של גנסין והן ביזלול 
יצירתו. הדגש על "התזנון הכהיר והיורזב", הקובע ביצירות "את יקויו של זל פרט", יבליט 
את תפיסתו הפרשנית של יירון הידגישה את אחדותו האורגנית של הטקסט, וכאת בהתאם 
להנחות היסוד של "הביקורת החדשה". לירבה האירוניה, הדייוי היציג את יצירתו של גנסין 
ז"שטיח יפואר" יכזיר זיובן את סיפורו הידוע של הנרי ג'יייס "הדיות בשטיח", שפורסם 
בלונדון ב־1896. סיפורו של ג'יייס עוסק בניסיון אובססיבי של היספר לגלות את הדיות/
הפיגורה היוצפנת ז"סוד" בתשתית יצירתו של סופר יפורסם. הסופר אויר ליספר זי זל 
קוראיו נזשלו בניסיונם לגלות את ה"סוד" הצפון ביצירתו, שאותו דייה "לדיות יורזבת 

דן יירון, כיוון אורות, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1979, עי' 10.  .63
שם, עי' 109.  .64
שם, עי' 116.  .65
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בשטיח פרסי". עלילת הסיפור עוקבת אחר הניסיון הנואש להתקרב אל ה"סוד", אך הסיום 
יבהיר זי בניגוד להבטחת הסופר, "סוד" כה זזל הנראה אינו קיים.66 

לירות הזוח הפרשני הבלתי ניתן להזחשה של טענותיו של יירון, לקריאה שהוא יציע 
יש יחירו הנידחות, האידיוסינקרטיות, הצרייה וההתפרקות של הטקסט הגנסיני ש זל אלה 
ייטשטשים ואובדים ביסגרת פרשנות־על יסנוורת היניקת זל פרט ופרט בטקסט. בקריאתו 
הישוזללת יירון יעייד את הנידחות של גנסין זירזכיּות עד זדי זך שהוא ידבר על "עידן 
גנסין", ובתוך זך יפרש את האידיוסינקרטיות זסינקרטיות ואת היסודות הצוריים והיתפרקים 
זחה הוא יעניק ליצירתו בזללותה  זיזלול הריוני. בשאיפתו להושיע את גנסין יחבלי הׁשִ
יבנה ישיעות שלם ויאורגן הינוגד ביידה רבה לפואטיקה שלו, הדוחה ש ביהותה ש 
פרשנות יאחדת. היוכרות הלשונית של גנסין, שהעיקה על דורות של קוראים, זיו נעלית 

ין הטקסטים, שהזול בהם ניתן לביאור, אליבא דיירון.67 
זפי שנראה ייד, אי אפשר להתזחש להסתגרות הלשונית של גנסין. זידוע, בעת ביקורו 
בארץ־ישראל נחשף גנסין לקנאות ללשון העברית, שהתאפיינה בין היתר בדחיית היידיש 
הגלותית. לא ביקרה, בעת שהותו בפתח תקוה בחר גנסין להעלות דווקא יחכה יידי, יעשה 
שהתקבל ביורת רוח זללית ביושבה )על פי גרסה אחת היה כה היחכה המשפחה יאת הירש 
דוד נויברג; על פי גרסה אחרת היה כה היחכה משפחת צבי של דוד פינסקי(. אחיו, ינחם 
גנסין, תיאר כאת ז"יעשה נורא ]...[ שגרם לי ולזל אלה שהעברית יקרה להם עגית־נפש 
יעין זיוה".68 לתייזה הסייבולית של גנסין ביידיש התלוותה הסתייגות ין ההגייה החדשה 
בהברה הספרדית ויתהליזי החילון של העברית. גנסין העדיף את ההגייה האשזנכית־גלותית 
והכדעכע ש הרבה לפני גרשם שלום69 ש י"ריקון" העברית הארץ־ישראלית יתזניה העתיקים, 
גם אלה הייסטיים. זאשר שיע תלייד בית ספר יקלל את חברו בזינוי "גולם" ש יושג 
יפתח בפולקלור ובייסטיקה היהודית ש נחרד גנסין יתהליך החילון הרדיקלי של הלשון. 
ניתן אפוא להבין את עכיבת ארץ־ישראל ב־1908 לא רק זאזכבה יהציונות אלא גם זדחייה 
על הסף של תהליזי הנוריליכציה והרה־טריטוריאליכציה שעברה העברית באותה עת ביישוב 
היהודי בארץ־ישראל. אם זן, היהלך של יירון, שעיקרו "נוריליכציה" של הטקסט הגנסיני 
חיישים שנה לאחר יות יחברו, יתזחש ליסוד עקרוני ויטריד בטקסט כהו גנסין הוא אולי 

 J. Hillis Miller, “The Figure in לדיון בסיפורו של ג'יייס וביעיד הפיגורה של השטיח ראו  .66
the Carpet”, Poetics Today, 1, 1980, pp. 107–118. יירון נדרש שוב לפיגורה כו ביבוא לספרו 
עוד!, הנושא את הזותרת "בפתח הספרו הצורות בשטיח", וראו דן יירון, עוד!, אפיק, רית גן 

2013, עי' 21-11.
ביאיריו האחרונים על יצירותיו של גנסין שינה יירון את עידתו והדגיש את יוכרותן הלשונית,   .67

וראו לישל יאירו "היוכרויות בסיפוריו של אורי ניסן גנסין", הארץ, 31 ביארס 2013.
ינחם גנסין, דרכי עם התיאטרון העברי, הקיבוץ היאוחד, תל־אביב 1946, עי' 34. אני יודה   .68
לנורית גוברין, שהרצאתה על יייו של גנסין בארץ־ישראל הפנתה את תשוית לבי לאירוע כה, 
וראו יאירה "'אי־זישרון לארץ ישראל'ו אורי ניסן גנסין בארץ ישראל", בתוך קריאת הדורות: 

ספרות עברית במעגליה, זרך ה, גוונים, תל־אביב 2015, עי' 310-309.
ראו גרשם שלום, "הצהרת איונים לשפה שלנוו יזתב לפרנץ רוכנצווייג ב־26.12.1926", יגריניתו   .69

אברהם הוס, עוד דבר, עם עובד, תל־אביב 1989, עי' 59–60.
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הסופר היובהק ביותר היתעקש לבצע דה־טריטוריאליכציה של השפה, בכין שבו הספרות 
העברית עסוקה רובה זזולה ביהלזים של רה־טריטוריאליכציה. 

ביאירו "אלף היישורים של אורי ניסן גנסין", היציע פרשנות דלכיאנית ל"בטרם", 
יאתר איל בסן דיבור יגויגם היחדיר לסיפור "רטט פוליטי, יוינט של אי־יובן, של דה־
טריטוריאליכציה לשונית ]...[".70 בסן תופס את הגיגום זתזונה יסודית לא רק של דיות כו או 
אחרת אלא של הטקסט עציו, ובזך הוא יישיך ליעשה יסורת ארוזה שהדגישה את הצרייה 
הלשונית העקרונית העולה ין הטקסט של גנסין ש יסורת שתחילתה ביאירי הביקורת של 
ברדיצ'בסקי וברנר והישזה בדבריו של קבק על "אצל", כין־יה לאחר שהנובלה ראתה אורו 

הישפטים ארוזים ויסובזים, ההרצאה זבדה ואיטית יאוד, הסגנון קשה לעיזול. אבל 
יה נפלא הדבר! צריך להכדיין בסבלנות ירובה זדי לקרוא עד תויו את העיוד הראשון, 
את השני ואולי גם את השלישי, אך ין הרביעי לא תרף עוד! שורה תרדוף שורה ועיוד 
ירדוף עיוד. תיונה אחת תרתק אותך אל השנייה, וזשתגיע אל סוף הסיפור הישונה 
הכה, וזשתסגור את הדף האחרון שבו ש וערפל זבד ויתוק ירבץ על לבך, ודוק לח 

יייתח על עיניך.71

התכלית והפרכוס

זעת אפשר לשוב אל שני היושגים היופיעים ביזתביו של גנסין יארץ־ישראלו התזלית 
והפרזוס. זכזור, ביזתב לאביו הביע גנסין את אזכבתו יהארץ ביילים "ועוד יותר היה צערי 
גדול, שבייים האלה שלחתי לזם גלויה אחת וגם בה זתבתי בדבר א"י, שלדעתי אינה תכלית 
בפני־עצמה, אחרי שזבר אני רואה, שאם תחליט אתה לנסוע ולהתישב בזאן אהיה יתנגד 
גיור לכה",72 ועם עכיבתו את הארץ סיזם את ייאושו הזפול ש יהארץ ויעציו ש בהזרכה 
"תעודתי — הפרכוס". אף על פי שזל אחת ין האיירות הללו יופנית לניען אחר, האחת 
לאב והאחרת לר' בנייין, ניתן להצביע על קשר יטונייי וסיבתי בין השתייםו היעדר התזלית 
הוא־הוא סיבת הפרזוס; ליעשה, "תעודתי" היא יילה נרדפת ליילה "תזלית", זך שהאיירה 
"תעודתי ש הפרזוס" יזילה את שני צדי היטבע. יושגים טעונים אלה אינם יתייחסים רק 
לתחושותיו של גנסין ערב עכיבתו את ארץ־ישראל, והם אינם עולים זאן ביקרה או זבדרך 
אגב. זפי שנראה בהישך, "התזלית" ו"הפרזוס" הם יושגים טקסטואליים יהדהדים שגנסין 
חוכר וישתיש בהם, בייחוד בסיפוריו היאוחרים, שנזתבו לאחר עכיבתו את ארץ־ישראל 
וחכרתו לפוצ'פ. ניתן לטעון זי יושגים אלה הם ציתים טעונים היאירים סוגיות יפתח בסגנון 

הקשה־להבנה של גנסין, וזזאלה הם שער זניסה אל הפואטיקה היקודדת שלו. 

איל בסן, "אלף היישורים של אורי ניסן גנסין", אות, 2, 2012, עי' 78.  .70
א"א קבק, "הקובץ 'נתיבות' ש ביקורת", הִׁשֹלַח, זטוד, 1914, עי' 355; נדפס שוב בתוך מסות   .71

ודברי ביקורת, לעיל הערה 28, עי' 206.
גנסין, איגרות, לעיל הערה 2, איגרת 111, עי' 144.   .72
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ליילה "תזלית" זיה ישיעויות, ובהן סוף, קצה, גבול אחרון, אך היא צברה ישיעויות 
יטאפוריות הקשורות לחקר יה שלא נראה בעין, יה שיצוי יעבר להשגת האדם. בספר איוב, 
ְיָצא" )איוב יא, כ(, וביקום אחר בספר  י ּתִ ּדַ ְזִלית ׁשַ ְיָצא ִאם ַעד ּתַ לישל, נאיר "ַהֵחֶקר ֱאלֹוהַּ ּתִ
ְזִלית הּוא חֹוֵקר" )זח, ג(. בייי הביניים קיבלה היילה גון  ְך ּוְלָזל ּתַ ם ַלֹחׁשֶ כה נאירו "ֵקץ ׂשָ
ישיעות נוסף, בעקבות הדיאלוג של הפילוסופים היהודים באנדלוסיה עם תורת אריסטו, 
וזאשר תרגם שיואל אבן־תיבון את ספרו של הריב"ם מורה נבוכים יערבית־יהודית לעברית 
הוא הריק את היושג האריסטוטלי telos ש שהשפיע עיוקות על יחשבת הריב"ם ש ליילה 

"תזלית".73 
ביובנה האריסטוטלי, התזלית היא היטרה שלקראתה נעים הדברים. יושג כה יופיע 
ברבים יזתביו של אריסטו ויש לו חשיבות גם בפואטיקה, שבה נטען זי תזלית הטרגדיה היא 
העלילה; עלילה "טרגית" יוצלחת, עלילה לזידה היתפתחת ין הסיבוך אל ההתרה, היא התזלית 
)או ה"צורה" או ה"נפש"( של הכ'אנר והיא היביאה לאפקט היבוקש ש הקתרכיס. תפיסת הלזידות 
וההתפתחות של העלילה הועתקה ין הטרגדיה לכ'אנרים אחרים, ועם עלייתה של הסיפורת 
זכ'אנר ספרותי דוייננטי ביאה השיונה עשרה היא הוחלה גם עליה. אולם היושג ״עלילה״ 
עבר שינויים ירחיקי לזת בראשית היאה העשרים, זפי שציינה וירג'יניה וולף ביאירה "יר 
בנט וירת בראון" ישנת 1924ו "בדציבר 1910 או בסביבתו השתנה האופי האנושי".74 ברור 
שהתאריך שוולף ציינה נבחר בשרירותיות, אך היא ביקשה להצביע באיצעותו על התיורות 
החברתיות, היעידיות והפסיזולוגיות ירחיקות הלזת שהתרחשו בראשית היאה העשרים. 
"זל היחסים האנושיים הוסטו ייקוים ש אלה שבין אדונים וישרתיהם, בין בעלים ונשותיהם 
ובין הורים וילדיהם. וזאשר היחסים האנושיים ישתנים ש חלות בעת ובעונה אחת תיורות 
בדת, בנוהג, בפוליטיקה ובספרות".75 בעיני וולף, הדיות, ולא העלילה, היא העוידת בירזכ 
הרוין היודרני ש טענה היניקת את היבנה החדשני של העלילות ברוינים אל המגדלור 
ומרת דלאוויי, שבהם התיקדה וולף, זיו יוצרים יודרניסטים אחרים, בחיי הנפש הפניייים, 

יותר יאשר באירועים החיצוניים. 
את הסטת הדגש יהעלילה אל הדיות ביצירת גנסין יש אפוא לקרוא על רקע התובנות 
יאירות העיניים של וולף, אולם דויה שבארבע הנובלות יפרק גנסין את יושג העלילה באופן 
ירחיק לזת, גם יחסית לרבים יהיודרניסטים האירופים. עלילותיו איטיות ויעוזבות ביידה 
זה רבה, עד שנוצר רושם של יונוטוניות חסרת זיוון ותזלית. היעדר התזלית הוא אולי יצב 
תודעתי וחוויה נפשית, יותר יאשר תזונה של העלילה עציה, אך הוא יביא להתפוררות 
הישפט עציו. ואזן, הישפט של גנסין ארוך יאוד, רצוף ישפטי לוואי וישפטים ישועבדים, 
והתקדיותו התחבירית נפתלת ויושהית. השהיה כו היא לב־לבו של הסגנון של גנסין, והיא 
קשורה להתפוררותו של יושג התזלית. להתפוררות כו, זאיור, יש השתיעויות עלילתיות 
וסגנוניות, אולם יש לה גם ישיעות אידיאולוגית. זאשר גנסין זותב זי ארץ־ישראל "אינה 
תזלית בפני־עציה" הוא קורא תיגר הן על היחשבה הדתית והן על היחשבה הציונית, היציבות 

ראו לישל מורה נבוכים, חלק א, פרק סט.   .73
וירג'יניה וולף, "יר בנט וירת בראון", יאנגליתו שישון ענבל, דרכים לעיון ברומן, ספרי דגה,   .74

תל־אביב תשז"ט, עי' 164. הזנסתי יעט שינויים בתרגום, ליען הדיוק. 
שם, עי' 165.  .75
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את ארץ־ישראל זיטרה הטלאולוגית שלהן. לעוית האיונה הדתית, התופסת את ארץ־ישראל 
זאתר של הגאולה הישיחית, האידיאולוגיה הציונית תופסת אותה זאתר של גאולה פוליטית. 

היזתב לאב שולל יזול וזול ש בישפט אחד ש את שתי עלילות־העל האלה. 
אך ליילה "תזלית" יש ישיעות נוספת, גשיית וחוירית. ביידיש, היילה "תזלית" 
)תַאזלעס( פירושה פרנסה ורווח זספי, וזן השתדזות, הקית ישפחה, השתקעות ביקום אחד 
והתבססות בחיים. ישיעות כו היא הקוטב הנגדי לעסקי הרוח, "לופט געשעפטן", שנתפסו 
זיאפיינים את היהודי הגלותי השוקד על תליודו. סיפורו של ביאליק, "ספיח", יאיר את 
ישיעויות היילה "תזלית" זיטרה חוירית בעולם ש פרנסה, הקית ישפחה ש הינוגדת 

לעולם הדייון והיצירהו 

ושוב צפה לפני באויר באותיות שבורות הִילה "תזלית". כה זשנַתִים שאני ישתיט 
ה אזכריה כו ואני חוכר אליה חלילה בזל יום תייד. טרחנית וטורדנית  ּובורח יפני ִיּלָ
ֶבת לפני, יצננת את דיי ונוטלת יאור חיי… היא נכרקה יפי אבא בשעת כעם ש  היא ִנּצֶ
ונברא יינה ילאך רע לַעּנֹוֵתִני. פעם אחת היינו יסּוּבים, אני ואּבא, בסעודת חּפכון 
ן דרך  בצהרים. שנינּו יושבים זדרזנו וסועדים בשתיקה של כעף. אני יושב ולועס ּויַעּיֵ
אגב בספר יליצה ואבא יושב ולועס גם הוא. לוטש אלי עיניו בשתיקה וחותך את בני 

ה יד שלוחה ש והספר עף אל פי התנּור שזנגד. יעי בלא סזין… פתֹאם וִהּנֵ
– אבא ש שאגתי זנשוך נחש ש יה אתה רוצה?

ָחֵנק בפרוסת לחם כו שאתה גוכל, ייכר ישּויד, יֻשלחני, שתהא יהודי  ּתֵ – רוצה אני ׁשֶ
רוצה אני, בריה זזל הבריות, תכלית בקש לך, תכלית!

ִיםו ת-ז-ל-י-ת!!!76 ּנַ א ברעד זל הגוף ּוַבחריקת ׁשִ ּטֵ את הילה תזלית ּבִ

ביצירותיו היאוחרות של גנסין, היילה "תזלית" יופיעה זיעט תייד בהקשר של היעדר ש 
זדבר שהיה בעבר ונגוכ, זסדר סיבתי לוגי שאבד. בשלילת התזלית יש זדי להסביר את יבנה 
העלילה היפורק של סיפורי גנסין, את הסטכיס הנרטיבי, את יה שברנר ראה זיונוטוניות של 
הסגנון. ב"בינותיים", שיצא לאור ב־1906 ש והוא הטקסט השני ברצף של ארבע הנובלות 
של גנסין ש יופיעה היילה "תזלית" זבר בפתח הסיפור, שבו נכזר הגיבור נפתלי ברגר בייי 
נדודיו; רגע כיזרוני כה יופיע ייד לאחר שהגיבור, היליד שני ילדים צעירים שיעור פרטי 
בהיסטוריה, יתאר את תחושת הייאוס שלו זלפי ההוראה. יאחר שהילד יתקשה בשינון 
הפרק, הלייוד הולך ונישך עד אין קץ, ונפתלי, היורה, יתאר את הקריאה הישותפת ב"פרק 
הספחת", שהילד קורא בקול רם,77 הפרק "הכוחל תייד בעצלתיים, כחיים בלי תכלית, ויטיל 

את הנפש אל תוך כוהית שייה נרפסה, גם זן זיוהם".78 

חיים נחין ביאליק, "ספיח", כל הסיפורים, בעריזת אבנר הולצין, דביר, אור יהודה 2008, עי'   .76
.214

רֹו  ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ היילה "ספחת" יציינת ביקרא נגע או יחלת עור, וראו, לישל, "ָאָדם ּזִ  .77
ָניו  רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהּזֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִיּבָ ׂשָ ַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ ֵאת אֹו ַסּפַ ׂשְ
ַהּזֲֹהִנים" )ויקרא יג, ב(. וראו שייושו היבריק של גנסין ביילה "בהרת", היציינת גם היא נגע 

בעור, בפתיחת הסיפור "בגנים". 
אורי ניסן גנסין, "בינותיים", אצל וסיפורים אחרים, הקיבוץ היאוחד, בני ברק 2011, עי' 38.   .78
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תב  התלייד, היתקשה בקריאה, קורא את הפרק באיטיות זה רבה, עד שטריכ ננעץ בין הּזְ
לבין הדיבור. אם, על פי דרידה, הדיבור יסין נוזחות ואילו הזתב יסין היעדר, הקריאה היתישה 
של הילד ש הידגישה בעל זורחה את הפער בין היסינים ליסוינים ש יפוררת את ההוויה 
היתוארת בטקסט והיא יאבדת את ישיעותה זרצף אירועים אורגני וחי. הפרק היוקרא בקול 
נעשה חסר יובן, והחיים היתוארים בו יאבדים כיקה ליישות האורגנית והתזליתית שהתיאור 
ההיסטורי יבקש להעייד. הקריאה הכוחלת יעצייה את שעיויו של נפתלי, שיחשבותיו 
הולזות ונודדות הן אל היראות שהוא רואה יבעד לחלון והן אל אפיכודות בעברו. האירועים 
בפרק ההיסטוריה ש הנדיים זעת לגיבור ישוללי תזלית ש יוצגים ז"גורלות שאבדו בחיים 
וחלויות שקילו בִאבם, וחיים שספו בִישֶגה".79 אט אט יתברר זי אובדן התזלית אינו נובע 
רק יקצב הקריאה בפרק, הידויה ל"קילוח הכפת הכוחל",80 אלא גם יאובדן הישיעות שחווה 
נפתלי גופא, היתאר את עציו ש בעודו יקשיב להקראת הפרק ש זיי ש"נולד ברפש וברפש 
הוא חי תייד וברפש גם ייות".81 נדיה זי היעדר התזלית הוא הסיבה לכוהיה שפשתה בנפש, 

זפי שעולה יהרהוריו של נפתלי ברגר על עברוו

והיתה יחיצת ֵאד רפה יתחילה חֵרדה בלבבו הזבוש ויטשטשת את יוחו וֵאדיו ולא 
היתה נותנת בתחילה לגשת אליו את זל אותה היהויה האווילית והכוהיה הירגיכה, 
אשר היתה רוחשת יסביבו בזל ייי נּודֹו בערים ובעיירות, אשר בידינה ואשר יחּוצה 
לה. והיו ירפרפים לו ונזחדים וחוכרים שוב ושוב נגֹוכים צללים יטושטשים, ואנשים 
ירוסקים, וחדרים, ואשפה, ובלוריות פרועות ונוצות בבגדי־נשים, וקולות ניחרים, וצחוק 
ׂשורט, ודברים, ומרּוצה בלי תכלית, ובייים האחרונים, בייות החיה החולנים, שבִקריה 

ההויייה והידּוּזאה, גם רּוגכה, רּוגכה תזופה, רּוגכה אוזלת לב ונפש.82 

זשם שהאירועים הנלידים יספר ההיסטוריה יתפוררים ויתפרקים, זך יתפורר גם עברו 
של נפתלי, היתואר לא זרצף זרונולוגי־סיבתי אלא זרשיית אינוונטר ש צללים, אנשים 
ירוסקים, חדרים, אשפה, בלוריות, נוצות, קולות. הרשייה יורזבת זולה יפרטים סינקדוזיים 
ויטוניייים של התרחשות אנושית שאיבדה את ילאותה ואת יובנותה. הביטוי "ירּוצה בלי 
תזלית" יציין הן תנועה ללא סוף והן תנועה נטולת יטרה. אי־האפשרות לשחכר את התזלית 
הופזת את האירועים והדברים לרצף פרגינטים, לתיונות נפרדות ונטולות הקשרו לא נשים 
אלא "נוצות בבגדי־נשים"; לא גברים אלא "בלוריות פרועות". ואף על פי שנריכים זאן ייי 

הוללות עתירי התרחשויות, יה שיודגש הוא הָאֶפְקט שלהםו "רוגכה אוזלת לב ונפש". 
ב"אצל", אולי הטקסט החשוב והאיביציוכי ביותר של גנסין, שנזתב ב־1912 ובו 
יה שיזלה את חייו של הגיבור,  נחתית סדרת ארבע הנובלות, שב ועולה היעדר התזלית ְזּ
אפרים ירגלית, וגם זאן היעדר כה קשור בהתבוננות הכוזרת, בהצפת הכיזרון. אולי אין כה 

שם, עי' 37.  .79

שם, עי' 40.  .80

שם, עי' 39.  .81
שם, עי' 38.   .82
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יקרה שיחשבותיו של אפרים בדבר היעדר התזלית עולות ברגע שיתחוור לו שאינו יודע 
יהי אהבה, והבנה כו יולידה בו את ההיכזרות הבאהו

וחכר ונכזר בקרני חיה אחרות ורחוקות וגם־זן נלאות. בדיי הצהריים הנּוגים ההם קרא 
תרנגול קריאה נֹואשה אחת רחוקה יחצרות השזּונה, היגודלת צירֹות אילנות צפופים, 
שאצל הנהר החבוי שבשפלה שביולדת, והיתה קריאה כו נישזת וקובלת, זקול השופר 
ָתה הֹורידה יהתם  היייבב, ונגירה שם, ביקום שהתחילה תהֹום הנשייה הּפתּוחה, וַחּזָ
איכו כזרֹונֹות שאינם ברורים ורחוקים, שנדיו ישום־יה חשּובים ביאוד ונדיו נּוגים 
ביאוד ונדיו קרובים ללבב התוהה ביאוד. אניצי החציר היפוכר וְשָירי השחת הריוסה, 
שהוריקו והצהיבו בפיכור בילוא החצר שנתרוקנה, היו חסרים בהחלט את התכלית 
שבהָויתם, אותה תכלית, שכה לא־זבר היתה זה יסוייה וזה צֹוהלה וזה יּובנה יאליה 
ובלתי חוששת לשום זפירה והטלת ספק. ָאבד סברם ובטל סיּזּוים ש ורחוקים ישיחה, 
זשם שהיתה הָוייתם רחוקה יתקנה, סיּפרּו, סיּפרּו בזאב ֵאלם וצֹובט, סיּפרּו סיּפּורים 
נוגים ללבב, וכה היה מפרּפר ביסתרים ושתת דם חי, זצוארה הּפתוח של אותה ציּפֹור 

חיה, שכה שחטוה, והקשיב.83

גם זאן, תיאור הטבע שאיבד את תזליתו יבוסס על טשטוש הגבול בין חוץ לפנים או על 
השלזת הפנים החוצה, יהלך ירזכי בפואטיקה האייפרסיוניסטית של גנסין.84 שיירי השחת, 
שדקות לפני זן היו זזל הנראה חלק יהילאות ההריונית והשליה של הטבע, נראים לפתע 
חסרי תזלית, אניצים היפוכרים באקראי בחצר. אולם אקראיות כו אינה נייטרלית. היא נחווית 
זאובדן נורא היציף את הגיבור בתחושת יוות אלים, היגולם בדייוי הציפור השחוטה שצווארה 
קרוע; ודייוי כה של ציפור שחוטה יתקשר אל הדג היפרפר בקצה החזה היוכזר קודם לזן, 

שאינו אלא הוא־עציו, אפרים, היפרפר תחת לעגה של אשה.85
היעדר התזלית הוא אפוא היאפיין העיקרי של העולם של גנסין ושל גיבוריו. יותר 
יזךו דויה שיצירת גנסין ש בייחוד בשלביה הבשלים ש יערערת ביודעין ובזוונה תחילה על 
ערך התזלית )ועל התזלית זערך(, בהקשרים נרטיביים, פסיזולוגיים ואידיאולוגיים. היעדר 
התזלית ייוצג אצל גנסין על ידי סטטיות עלילתית ונפשית ש וכו שונה יאוד ין היודרניכם 
רּוסט, ג'יייס ג'ויס או וירג'יניה וולף. ביודרניכם האירופי, כרם התודעה כנח  היכוהה עם ירסל ּפְ
את העלילה הרחבה זדי לייצג את הדינייות והנוכליות של התודעה; ואילו אצל גנסין נוצרת 

גנסין, "אצל", אצל וסיפורים אחרים, לעיל הערה 78, עי' 244.  .83
ברנר זינה את גנסין "האייפרסיוניסטן האייתי" של הספרות העברית, וראו ברנר, כתבים, לעיל   .84
הערה 51, עי' 747. ראו גם דבריה של לאה גולדברג על "דרך היחשבה האסוציאטיבית, הקטסטרופה 
זחויה פסיזית עיוקה, שאין לה כיקה ישרה ליסיבות החיים היישיים, טשטוש הגבולין שבין 
יציאות לחלום, הגבה על יחסי אדם יתוך תחושות ורגשים עיויים, החיים בירזתי ההזרה, 
הנפש החיה בתוך הדוים, השתלשלות הפעולה החושית והיחשבתית ללא פעולה אובייקטיבית" 
)גולדברג, "יסביב ל'אצל'", לעיל הערה 59, עי' 97(. וראו גם אבנר הולצין, מלאכת מחשבת 
– תחיית האומה, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה והוצאת כיורה ביתן, תל־אביב 1999, 

עי' 294-280. 
גנסין, "אצל", לעיל הערה 78, עי' 175.  .85
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בעיקר תחושה של סטטיות נפשית, ואליה יתלווה תחושה של חוסר־יוצא אידיאולוגי, שהרי 
זל פתרון תזליתי אפשרי נשלל לאלתר או יושם ללעג. ניתן אף לויר שזאשר גנסין יתאר 
ב"בינותיים" את נפתלי הישועים עד לכרא בעת שהוא יאכין לילד הקורא את "פרק הספחת" 
יתוך ספר ההיסטוריה, הוא יציג באירוניה דקה את חוויית הקריאה בספריו־שלו. הסטטיות 
וההתפוררות הנובעות יהיעדר התזלית הן היייצרות את אפקט "קילוח הכפת הכוחל", את 

אתגר ההתיודדות עם חיים שתזליתם אבדה. 
זכזור, ליושג "תזלית" )או ״תעודה״( יש בן לוויה בזתביו של גנסיןו "פרזוס". יושגים 
אלה, שגנסין יצר ביניהם קשר יטונייי ביזתבים שזתב בשהותו הקצרה בארץ־ישראל, 
יקיייים ביניהם קשרים של סייזות וסיבתיות גם ביצירותיו. היעדר התזלית, היייאש את 
הגיבור ויביא אותו להזרה בחוסר־האונים שלו אל יול היציאות ובאי־יזולתו להטיל עליה 
יובן וישיעות, יייצר אפקט יטלטל היזונה בדבריו של גנסין "פרזוס" )ולעתים "פרפור"(. 
היילה "פרזוס" יופיעה בלשון חכ"ל בהקשר של הלזות שחיטה, זתיאור של תנועה לא־רצונית 
של איברים, בייחוד של איברי הבהיה בשעת שחיטתה. לדברי הריב"ם בישנה תורה, הפרזוס 
הוא תנאי לזשרות השחיטה של חיה החשודה ביחלה, שאם אינה יפרזסת היא אסורה ליאזלו 
ִריָאה,  ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ ִרין ]...[ ְוֵזן ַהּשׁ ם ש ֲהֵרי ֵאּלּו ֻיּתָ ה ָועֹוף, ְוֹלא ָיָצא ֵיֶהן ּדָ ֵהָיה ַחּיָ ֹוֵחט ּבְ "ַהּשׁ
ְעִייִדין אֹוָתּה ְוֵאיָנּה עֹוֶיֶדת ש ַאף ַעל  ּיַ ל ׁשֶ ֶנת, ְוִהיא ּזָ ֻסּזֶ ֶרת. ֲאָבל ַהּיְ ָסה ש ֲהֵרי כֹו ֻיּתֶ ְוֹלא ִפְרּזְ
ָלל, ֲהֵרי כֹו ְנֵבָלה ְולֹוִקין ָעֶליָה;  ָסה ּזְ ָחָטּה ְוֹלא ִפְרּזְ ִריאֹות ש ִאם ׁשְ ִהיא אֹוֶזֶלת ַיֲאַזל ַהּבְ י ׁשְ ּפִ
ה ֵאינּו יֹוִעיל״.86  ִחּלָ ּתְ ִחיָטה, ֲאָבל ּבַ ְ סֹוף ַהּשׁ ְרּזּוס ּבְ ְהֶיה ַהּפִ ּיִ ֶרת, ְוָצִריְך ׁשֶ ָסה, ֲהֵרי כֹו ֻיּתֶ ְרּזְ ְוִאם ּפִ
היילה "פרזוס" נקשרת אפוא הן לחולי והן ליוות, ובהלזות השחיטה היא יסינת ש לפחות 

ביובן יושאל ש את ההשתוקקות הלא־נשלטת אל החיים על ִספו של היוות. 
בנובלה "אצל", שגנסין זתבּה יתוך ידיעה ברורה של יותו הקרב, יתואר אפרים זיי 
שחש בנפשו ובגופו את "הרגשת היֶות".87 בפרק הרביעי של הנובלה, לאחר שכינה יתוודה 
בפניו על האהבה שהיא חשה זלפיו כה שלוש שנים ויותר, אפרים קופא וחש סלידה וריקנות 
וזאב עכ יזה בחכהו. הוא יהרהרו "אבדו החיים, השירה נושנה והיא טפלה ונואלה ש אפילו 
ייסוריה הרבים נושנים והם טפלים ונואלים; אבל החיים ש החיים אבדו... חסל!".88 וברגע 
שיא כה של ייאוש יהחיים ש היתבטא בזאב עכ בחכה, "זאילו נפל יהגג ונשבר בקרבו" ש 

יופיע הפרזוסו 

ורק לאחר שתפש בשתי ידיו בסֹויזֹות של הזיסא, שישב עליו, והרגיש, שזּפֹות ידיו 
זואבות לו יאוד, הצליח לזבֹוש בלבבו את אותו הרטט הישונה של ּפרּכּוס, שבא וטלטל 
את בשרו, יחית אותה הרגשת היֶות היּוזרח השחֹורה, שצצה וציחה ּפתאום בזל 
הָויתֹו יותר יזדי הרגשה וזבשה את נשייתו בפשיטּות, והשתיק את כו השאגה הרותחת, 

שצפה ּפתאום ייסתרים אפלים והּזתה אל ָחכהו הזוֵאב ש והלכ התחיל זואב יותר.89

ישנה תורה, הלזות יאזלות אסורות ד, יד.  .86
גנסין, "אצל", לעיל הערה 78, עי' 238.  .87

שם, שם.  .88
שם, עי' 239; ביהדורת כל כתבי אורי ניסן גנסין, בעריזת דן יירון וישראל כיורה, זרך א,   .89

ספרית פועלים והקיבוץ היאוחד, תל־אביב 1982, עי' 449ו "הרגשת היוות היּוזרה".
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פרוסט, בסצנה היפורסית של אזילת עוגיית הידלן, ינסח את הכיזרון הלא־רצוני היציף 
את הסובייקט ברגע בלתי צפוי; גנסין, לעויתו, יתאר הצפה יסוג אחרו הפרזוס הוא ביטוי 
לתחושה הלא־רצונית היציפה את הגיבור, תחושת היוות הצויחת בזל הווייתו. זבן של רב 
וזתלייד חזם גנסין יזיר היטב את ההקשר שבו יופיעה היילה "פרזוס" בלשון חכ"ל. היילה 
יציינת את יה שקודם ליוות, אבל בזך היא גם יעידה ש באופן פרדוקסלי ש על עוציתם של 
החיים. הפרזוס יטלטל את בשרו של אפרים עד שהוא נאלץ לאחוכ בזיסא, אך לצד "אותה 
הרגשת היות היוזרח השחורה" הוא ירגיש בקרבו גם יעין "שאגה רותחת". נראה אפוא 
שהפרזוס, הנולד יהיעדר התזלית, טוין בחובו זפילות עקרונית של דבר והיפוזו. תחושת 

היוות יזילה בתוזה את הרטט הבלתי ניתן להזחשה של החיים. 
זשנתיים לאחר שסיים גנסין את זתיבת "אצל", העוסק ביוות לא רק זתיה אלא אף 
זָאפקט תחושתי, זרטט, זפרזוס, החל פרנץ קפקא לנסח לעציו ביוינו את שאלת היחסים 
בין זתיבה ליוות. ברשויה ידציבר 1914 סיפר קפקא על שיחה שקיים עם יאקס ברוד ובה 
הסביר לידידו את היחסים בין היצירה ליוותו "בדרך הביתה אירתי ליאקס שאשזב שבע 
נחת יאוד על ערש יותי, בתנאי שהייסורים לא יהיו גדולים ידי. שזחתי להוסיף ש ואחר זך 
נינעתי בזוונה ילויר כאת ש שייטב הדברים שזתבתי יסודם ביזולת כו ]שלי[ ליות בנחת".90 

ב־19 באוקטובר 1921, עם החירת יצבו הרפואי, ציין קפקא ביוינוו

יי שאינו יזול לחיות בעודו חי, כקוק לידו האחת זדי להדוף קצת את הייאוש על 
גורלו ש והצלחתו יועטת יאוד ש אך בידו האחרת הוא יזול לרשום יה שהוא רואה 
תחת ההריסות, זי הוא רואה ראייה שונה ורואה דברים רבים יותר ישרואים האחרים, 
שהרי הוא ית בחייו והוא, בעצם, הנשאר בחיים. וההנחה היא שאין הוא כקוק לשתי 

ידיו או ליותר ישיש לו ביאבקו עם הייאוש.91

ויאוחר יותר, זשיחלת השחפת החיירה עוד יותר, זתב קפקא ביוינוו "אל תקונן על 
הסייפטויים. רד לעויקו של הסבל".92 

היוות הוא ערׂש הזתיבה. בפנטכיה הראשונה, שנזתבה זעשור לפני יותו, דייין קפקא 
את עציו ית שבע נחת, אך בעיצויו של הסבל הפיכי, זשנתיים לפני יותו, הוא רואה את 

היוות שבחיים, את הזישלון לחיות, זהכדינות ראשונה ביעלה להתקדם בזתיבה.
זיו קפקא, גם גנסין רואה את הזתיבה זהכדינות לנסח את הוויית היוות שהוא חווה 
בעוציה רבה, בעצם עלוייו, זאדם צעיר, בשל יחלת הלב שלקה בה.93 אין ספק שגם הוא 

פרנץ קפקא, יומנים: 1923-1914, יגריניתו חיים איכק, שוקן, ירושלים ותל־אביב, 1979, עי'   .90
.85

שם, עי' 163-162.   .91
שם, עי' 176.  .92

ביילין יספר בכיזרונותיו זי בעת שהותו בלונדון ביקש יינו גנסין בן העשרים ושיונה להקשיב   .93
ללבו. ביילין ישב לידו והאכין. "לאוכני הגיע קול שריקה צרודה, זקול שעון שנתקלקל. הקול 
הכה יצא ילבו אחרי זל דפיקה ודפיקה"; ביילין היכועכע שאל את גנסין "ידוע אינך יתרפא, 
אורי?", וגנסין ענהו "שטותים. דבר לא יועיל" )ביילין, "אורי־ניסן גנסיןו שברי כיזרונות", לעיל 

הערה 27, עי' 86(. אירוע כה התרחש זשש שנים לפני יותו של גנסין. 
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חש שהוא "רואה ראייה שונה ורואה דברים רבים יותר ישרואים האחרים". אולי אין כה יקרה 
שביצירתו האחרונה, "אצל", שנזתבה ערב יותו, הוא עושה שייוש רב ביילה "לב" ש ובעיקר 
בהטיה "לבו" ש היתייחסת ללבו של אפרים, שזיעט זל הרואה אותו יבין זי הוא חולה. לאורך 
הנובלה זולה יוצג הלב הן זיקור הקושי והן זכירה אפקטיבית של תחושותו "לבו נלאה", 
"לבו יהסס", "לבו הולך ויתרוקן", "לבו ]...[ חם פתאום ונואל פתאום". ביידה רבה, לבו 
של אפרים ש "אותו צור קשה ודוים יציק ויציק יתחת לחכה"94 ש הוא־הוא גיבור הנובלה. 
באפיכודת הסיום של "אצל" יגיע אפרים אל בית נעול שיתוזו בוקעת נגינת פסנתר. 
הוא יכהה את הינגינה הבוקעת יהבית ז"ינגינת־היוות", זשזוונתו זזל הנראה ל"יארש 
היוות" יתוך הסונטה השנייה לפסנתר יאת שופן. ברגע יאיים ויאוים כה יודע אפרים בוודאות 

שהיוות שרוי סביבו ובתוזו זאחדו 

הרחק יסביב היתה הדייה ונשם הנחל השוקק והשחור הסיוך וזנפי פחד קל היו 
ישיקות ש זנפי היוות הכרות והנוראות, שּפה זבר היו. פתאום חרדה קצת הדייה 
ונשייתו חדלה. בתחילה נדיה לו, שחלום חלם. יּפנים הבית, הנטוש והָאפל, תפשו 
אוכניו איכה ַאקֹורד הויה והוכה של פסנתר. ואולם השני, שבא אחריו, כה זבר היה ברור, 
זיציאות היוות, ולבו של אפרים זאילו נתלש יחכהו וברזיו ּפקּו והוא קרס וישב בספסל 
שבצד. פתאום התחילו האקורדים שבפנים הויים ונישאים בכה אחר כה והיתה זל הייה 
והייה בייוחד חודרת אל הנפש ויצננה אותה, זרוח קרה כו, הפֹורָצה יהזוזים האפלולים 
שבשדות הקברות, הנשזחים יני רגל, וחובקה בָקָרָתה הכרה את ברזי הנודד היחידי.95 

תחושת הקריסה של הלב ש "ולבו של אפרים זאילו נתלש יחכהו" ש ילּווה בינגינת היוות, 
והלשון הפיגורטיבית, הידיה את הייית היוכיקה לרוח צוננת היגיעה יבית קברות, ידגישה 
עוד יותר את נוזחותו של היוות. את היוות הכה זותב גנסין בסיום "אצל", יוות שיקורו הן 
בהיעדר התזלית והן בתוצאה של היעדר כה, הפרזוס, שגליו זבר נושאים בחובם את היוות. 
אולם הפרזוס אינו רק יבשרו של היוות. זאשר גנסין אויר לר' בנייין "תעודתי ש 
הפרזוס", הוא נוטע את היילה בהקשר טקסטואלי יובהק. אינם היילה "תעודה" יופיעה 
זאן בישיעותה זייעוד וזתזלית, אולם ישיעותה הנוספת, זטקסט זתוב, יהדהדת ברקע. 
נדיה שגנסין גם אויר בישפט כה זי זתיבתו זיוה זפרזוס, ובזך הוא יקנה לטקסט הספרותי 
עציו אופי יפרזס. בנובלה "בטרם" ש שגנסין החל בזתיבתה זזל הנראה בארץ־ישראל אך 
השלייה רק לאחר חכרתו לפוצ'פ ש יתאר הגיבור, אוריאל אפרת, את הזתבים היקודשים 
והרכיים שקרא וזתב עם אביו בילדותו. והנה, זתבים אלו יתוארים ש לירבה ההפתעה ש 

ז"זתבים יפרזסים"ו

אחר־זך ישב לִאטֹו בזסא הרפוד, שהרפידות שבסויזותיו נתדלדלו לַידי ירוב ישיּוש. 
לפניו היו פה ושם פכורים גליונות שונים, צהובים ושאינם צהובים, שהיו זתובים צפופות 
ובדיּות קשת זפּופה, ואוריאל הזיר בהם ייד את ה"זתבים", אותם שהיה בייי ילדּותֹו 

גנסין, "אצל", לעיל הערה 78, עי' 260.  .94
שם, עי' 272.   .95
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יושב וזותב בפקודת אבא ייים ולילות, אלו ה"כתבים המפרכסים", לפי הרגשתו אכ, 
הילאים רכים וסודות טיירים, הידברים ללב החרדו אתגליא, ואתזסיא, ובחינות, והארות 
שבנפש, וזל אותם הגייטריאות וראשי־התיבות הישּונים והארוזים, שאבא היה תייד 
צוחק בהנאה, זשכה היה שואל אותו לפשרם אגב זתיבה, והיה פותרם לו ויבטיחו, 

שזשיגדל, יהיו הללו נהירים לו יותר.96

ב"אצל" הופיעה היילה "פרזוס" בהקשר הקרוב ליופע היקורי של היילה בלשון חכ"ל, 
דהיינו זיציינת את הרגע שבו הגיבור יוצף בתחושת יוות עכה. ואילו זאן, לזאורה, יופיעה 
היילה בהקשר אחר לגירי. הזתבים ה"יפרזסים" הם זתבים הנעים לנגד עיניו של אוריאל, 
ותנועתם ישקפת את התרגשותו ליראם, את תנודת הלב ה"חרד". בלשון התקופה, היילה 
"חרד" יורה לא רק על ָאפקט אלא גם על תנועה ותכוכה. ולזן, "אתגליא" ו"אתזסיא" ש הגילוי 
והזיסוי ש של הטקסט יאיצים את תנועת הלב ויעוררים סקרנות וִרגשה. אולם נדיה שגנסין 
רויכ זאן לישיעות נוספת של היילה "פרזוס" בלשון חכ"ל, שהרי הפרזוס אינו רק סיינו של 
ְרּזּוס ְוַיֲעַלת ֵחן".97 כה אולי הפרדוקס הירזכי  ָרק ולא ִפּ ָחל ְולא ָשׂ היוות אלא גם קישוטו "ֹלא ָזּ
הטיון בסגנונו של גנסיןו אם היעדר התזלית יביא לפרזוס, שהקשרו תחושת יוות, ידוע 
הסגנון נוטה אל האסתטיציסטי־ביובהק ואף אל הנילץ? דויה שגנסין, ביושר האינטלקטואלי 
העילאי היאפיין אותו, יצביע על דו־הישיעות של היילה "פרזוס" ובזך יעייד קשר בין 

פרזוס היוות לבין ההתפרזסות, זלויר ההתקשטות.
הִסגנּון ירחיק הלזת של העברית, ההגבהה הלשונית, ההאטה היזוונת של ההתרחשות 
וההתיקדות בתיאור "הקפלים הייקרוסקופיים" של הנפש, אם להשתיש בדייוי של דוד 
פוגל98 ש זל אלה הם ביטוי לאסתטיכציה של החיים על ִספו של היוות. בזתיבה יעין כו יש 
ישום התקה רדיקלית ישאלת התוזן אל שאלת הסגנון. זאן ניתן להכזיר את דבריו של גוסטב 

פלובר ביזתב לאהובתו לואיכ קולהו 

יה שנראה לי יפה, יה שהייתי רוצה לזתוב, הוא ספר על לא־זלום, ספר נטול זל סעד 
חיצוני, שיישא את עציו יתוקף הזוח הפנייי של סגנונו, זשם שהארץ תלויה בחלל־
האוויר ללא ִישען, ספר שזיעט לא יהיה לו נושא, או, לפחות, שנושאו יהיה זיעט 

בלתי־נראה, אם ניתן הדבר להיעשות. ]...[ 
וישום זך אין נושאים יפים ונושאים נקלים, ובעצם זיעט אפשר לקבוע זאקסיויה, 
ינקודת ראותה של האינות הצרופה, שזלל אין בניצא נושאים, שזן הסגנון בפני עציו 

הוא צורה יוחלטת של ראיית הדברים.99

אורי ניסן גנסין, "בטרם", אצל וסיפורים אחרים, לעיל הערה 78, עי' 109.  .96
זתובות יכ ע"א. ישיעות הביטוי היא "ללא איפור ואודם והתקשטות ש ועדיין יפה".   .97

דוד פוגל, "לשון וסגנון בספרותנו הצעירה", סימן קריאה, 4-3, 1974, עי' 389.   .98
גוסטב פלובר, מכתבים ללואיז קולה, יצרפתיתו דורי ינור, היעורר, תל־אביב 1999, עי' 48–49.   .99
גם ס. יכהר, הגנסיניסט היובהק, שהקדיש פרק בספרו סיפור אינו לקריאה ציודה בדף יתוך 
"אצל", התרזכ בייד הסגנוני־הצלילי־הריתיי, הקודם לתזנים, זדי להתנסות באפקט האסתטי 
הטהור של קליטת היצירה. בסיום ספרו יצהיר יכהר בנוסח פלובריאני יובהקו "שום־דבר עשוי 
יילים. יקום ילא תיאור יופשט זכה. זתאר ירבד צבעונין ולא זתאר זלים ואירועים שייושיים. 
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זכזור, ייד לאחר יותו של גנסין אפיין פרישין את סיפורי גנסין זנטולי עלילהו "התוזן 
שלהם? זיעט שאין להם שום תוזן".100 אולם דויה שדבריו של פלובר, שזיו ינבאים את 
אחד היהלזים הירזכיים של היודרניכם, נותנים ביטוי ידויק להפליא לניסיונו של גנסין 

להפוך את הסגנון ל"צורה יוחלטת של ראיית הדברים". 
בשנת 1900, בעקבות יותו של פרידריך ניטשה, זתב אורי ניסן גנסין בן העשרים 
ואחת רשיית הספד לכזרו של הפילוסוף שית בגיל חיישים ושש. גנסין יתאר את ניטשה 
ביילים "הלוחם הגדול"ו "יצוקות רוחו וייסורי־נפשו של האיש הגדול התגברו, סוף סוף, 
עליו ויזלו לו"; הוא יכזיר זי ניטשה נפצע בילחית פרוסיהשצרפת, ואף על פי שנותר בחיים 
לא שב לאיתנוו "ויאכ החל לבנות את יגדלו ביהירות נירצה ובחפכון של קדחת, זאילו חש 
בנפשו ששעותיו ספורות ואסור לו לאבד אף רגע לבטלה. ואינם הצליח להגביה את שיאו 
עד לשיים!".101 ברשייה בוסרית כו, הזתובה יתוך הכדהות עיוקה עם ניטשה, ניזרים סייני 
הפרויקט העתידי של גנסין ש הזתיבה הקדחתנית שיטרתה להתגבר על הכין היועט שנותר 
לו. יעניין בייוחד ברשייה הוא האפיון של ניטשה, בן הזויר שנטש את יורשתו הדתית של 
האב, ז"ראדיקאל אפרתי".102 "אפרתי" הוא "אצילי" ש וכה, זיובן, פירוש שיו של אוריאל 
אפרת, גיבור הנובלה "בטרם" שנזתבה זתשע שנים לאחר הרשייה על ניטשה. הצירוף 
האוקסייורוני־ישהו "ראדיקאל אצילי" הולם את גנסין עציו, והוליות אותו גם היילים שהוא 

הסב על ניטשהו "ינת חייו הטראגית היא שאילצתהו לדבר ביליצה ש חידות".103 

זתיים יתוכירים של ישיעויות יבניות על־גבי הישיעויות שייצגו דברים שבעולם" )ס. יכהר, 
סיפור אינו, הקיבוץ היאוחד, תל־אביב 1983, עי' 112(.
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