
 .החזיק,ל'~פחד
גובריןנורית.

j 

· I .וההתנגדותה·המרידבקו.א [QJ נחו.סשלוספרםואחריתו'כתב-עתשלתנופתו ;_'העומד'פדי
כמעטהופיעושמיים',וכחולחולות'בין-ץזדבןואהודז"לגוטמןס

 ;(תדס"ז'העומד'כתב-העתהוצאתסיפור 1אחת.ובעונהבעת
עצמו.בן-צ:וןש.שלהעצובסיפורוובראשונהבראשהואתרס"ט)

המתוא-מאורעומכלמעשהמכלמכתב.'מכלבספר,דףמכלועולהמבצבץוהוא
עליושנתחנךחזוןלמעשה.הלכה-והגשיםשהעזאדם.שלסיפורוזהובו.ריס

עתידשאיןחותכת.הנדהמתוךלארץ-ישראל,עלייהלכל.קררם :בוושהאמין
לארץ-מחוץישראללעםעתידשאיןכשםלארץ-ישראל.מחוץהעברילחינוך
שלבדוחורוחני'ל'מדכזלעשותההחזוןאתנשאעצמה,ובארץ-ישראלישראל.

לשם-ספרותי:ל'מדכזעצמוםן-ציוןש.שליותרהמתוןבניסוחואראחד-העם.
כלהשאירמברסס,מכרבד,חשוב.מצליח.מפרדסם.כשהואלארץ-ישראל.עלהכך

לפימאדזקן":' . t 35בכשהואילדים.וחמישהאשזlעםרעלה·מאחוריו.זאת
לסופדים,במיוחדלהוכיחשכוונתה ..-יחיד·עלייזיזרחיתההשנייה.העלייהמושגי

 ..התרבותיתהפעילותומן.הספרותיתהיצירהמןבארץ-ישראללחיותשאפשר
הרחבההציבוריתלתמיכהשקשורבמהבמיוחדזו.אחדבזושנחלהאכזבות
כפי ·,גוטמןנחוםשלסיפורוזה.בספרבהרחבהמתוארות /'העומד:בהוצאת
גוטמןנחוםשלסיפורודקלאהואזה. 'בספרידועל ~ונרשםעזרבןלאהודשסופד
הארץ-הגרףציודשלראשיתותל-אביב.שלראשיתה :הראשיתסיפורגםאלא

התרבותולצמיחתלערביםלמזרח,הארץחניךשל.התוכדעותוראישת ;ישראלי
התח-בזהכיוצארעודבארץ-ישראלהילדיםדות bסשלצמיחתהראשיתהעברית,

הרבה.לדת \

שכה'המובהקת.הדרךאתמבטאיםובנו.אבהם'שגיבוריהםאלה. .ספריםשני
האב.שלהנועזת 2"קפיצ.ת," .ישראלבארץהעבריתההד:בותוהתפתחהצמחה
בהתחלותיהםעמידתוואת 1הבןשלההמשכיותאתאיפשדומדובה.התופסוחזונו
 ' .רבים.ומיפעליםמעשים .של

אלאמי-מנ;חות.ועלושוטףחלקבאופןמאליהנעשתהלאזוהמשכיותאולם.
 1נגדו.והתמורותהאב .שללדרכונמרצתהבווגרותמתוך

כפעילכמודה,כעודך.כסופד.דרכוועםאביועםגוטמןנחוםנאבקרבותשנים
זה-.מאבקהיהבילדותו.אחדים.אבותלווחיפשוצינון.ספרותתרבות,בענייני
מא~קאביו.שלבדמותואותומרתיע_מהבבידוד, ,ידע 1בהמשךאולםמודע,בלתי

במרוצתבעיתונותגוטמןנחוםעםשהתפרסמובראיונותפעםמדישביצבץ 'זה.

הד"דעבודתאתשכחכתיבשעה :ל"תשיכשנתעמו'שקיימתי~יחות.וב ..השנים
'ביןהופעתעםונחשף.והתחדדהתבלט'העומר:לספריבסיסה wששימשלי.

לפניכולוופד~סומכונסמרוכזגוטמןנחוםשלכשסיפורושמיים",וכחולחולות
- • fהקורא.

מצטרףמזכדוכותיו,מצטיידשהואכפיבן-ציון"ש.לאביוגוטמןנחוםשליחסו
 .עלתבכושנסראנ~ים.סופדיםם.עבן-ציון .שיחסישלעגומהמסכתאוהתלכל
 .ומאופיומאישיוtווכתוצאה .וכמובן .ציבורוכאישכיוצר .כעודךתפקידורקע

לכלאות·בקכמסודאחדים,ועםעצמועםהיהמקפידקל.אדםהיהלאבן-ציוןש.'"
חשבון .עלהדבר·נעשהאםנגםשליחות,בושדאה~יווןעליו.שנטלתפקיד

קנאותועלקרובות,לעיתיםלונטרואישי.במגעעמוהבאיםויצירתו.משפחתו
טרגדיהאולי 'וזוהיובמחיצתו,עמולעבודהיהקלולאפשרנותו.רiדוסדומסירותו

גםאולםהזולת.עםביחסיונסחבנושחייואדם..שלטוגניהטרגדיה.בתוך
לפילפחותאדרבא. :ולעידודה i::לתמיזכהלא·בניו.כיןמשפחתו.תברךכביתר.
ארתה,אימץכחבים.המקובלתהדעהאלהואגםנספr:ז .גוטמןנחוםשלעדותו

משתםכעתבחייו.לאלפחותאביו.שלפטריוט ....נעשה.ולא.·נגדה.יצאולא
זהו ."לאבי".גוטמןנחוםזVלביחסוהשלםהקרמסתמן 1גוטמןנחוםשלמעגל-חייו

כנגדבע;ינותואףבהסתייגדתשביט~יהבאביו,כןמדידתוהבווגרות,מרירהשלקו
פעםשלאסופדים.אחדים,ב"אבות,;ובהאחדותובהתחבדוtואביו.שלמלאכותיו.

שלסופה .אולם.' .גוטמןנחום.דבקבהםודווקא 1אביו iל:;ניבינםמתחיחסיהיו
בהערכההאב.שללנפשוב:ןבנהא·חדרת.רבות .מדידותשלכסופןזו,מדידה
עצומים.מכשוליםוכנגדביותר.הקשיםבתנאיםשעשההמעשיםלגודלעמוקה
אלאהנפשית,הבגרותשלהמאוחדיםבשלביםהושגווהערכההבנהדקלאאולם

סופדיהיהלאשהואכך.עלבהצהרותחיתה.גוטמןנחוםשלתחילתוהמשכיות.
הבא.'השלבמכן'ו-לאחדבציוד,למילים.תחליף 'במציאתהיההמשכו ;כאביו

שתישילובשלהאחרוןלשלבעדלתןבונות.מליםבהוספתססת..מהושתחילתו-
בהבנהזר.המשכיותשלושיאההסרפד.שלרזוהציידשלזר :יז.דדהאמנויות

 1הסרפ-משפחתאלובהסתפחותמבlיארת,וכ?נבטאתכמשחררתהמלהשללכוחה

סופר.שלבנומובהקכסופדריס.
המשפחהבתוךהמתרחשיםומהפכה.מרידהמתוךלהמשךמובהקתדוגמהזוהי
הע~רית.היצירה .חרת.החפתעלחותמםאתומטביעיםלאביו,בןבין

 . 76עמי,ש.מיים•,רכחרלחרלרת·ביועזר,בןראהרדגרטמןחנרם, *
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זכדונן-אולםמשפחתו,בניעםלארץ-ישראל.כשהרעלהגר.טמןנחוםהיהשבעבן
מחוץהיהשאביינשעהכבסרביה,אשדבטלנשט_לכן.קודםעודמתחיליםחיו

היהה'ועליסבתא.בכיתנשארוהמשפחהובניהסמוכים,בנפדיםלימדלבית,
בתבדידהיחד,לחיותחזרהוהמשפחהלארוסה,כשעבדוגםוחינוכם.גידולם
השש.בןנחוםiדילדשל-הבדידותהד~שתאההמעבדשינהלאחדרים,ארבעה
וכמ-ההןדאה,במלאכתעסוקיםה~מןכלהיוכתוב~.ואבירהמרדים.שכלכיורן.
ולהודאתו.לiרלמידיומוקדשותהיכ'האב.·של;שעותיו :בעבריתהףודאה .לאכת

והיצירהההודאהמהומתבתוךבעברית.עבריתלימודשללאתגרובמיוחד

באופןעליולא-עליו,דעתו.את·ש~תןהיחידהיהביאליק.דקגרטמן.נחוםשמתאר
לביאליק.מקדישגרטמןשנחוםהתיאוריםכמ~ת .) 14 (כילו.עליואלאאישי,
בלבד.כמויותשלבלשוןד i::נדאםלאביר.מקריששהואאלהעלבהרבה ;עולה

 :הראשוןלטובתתמידהי'אאביו.לביןביאליקביןשנעשיתהמתמדתוההשוואה
גמורכניגודשהיהוהפורע.החזקצחוקוגלל.במאדביאליק][אתאותו"אהבתי
הציודכישרוןאת.גם .) 15 (אטום."וצחוjלוסגורא"דםיה.שהאבא.ל'שלצחוקו

שםלאאבלמצייי·שאניראה"אנא :אביוולאביאליק.זהסיפורלפיגילה.שבו.
עמדכיצדלמעמד,מוקדשמפורטתיאור-ביאליקואילו ) 16 (לכך"ליבו_-

הציוד.·אתחטףהתאפק.לאלבסוף.המצייד,הילד ,שלגבומאחוריביאליק
 "!הבן_ציירמהוראהבוא !בן-ציון !בן-ציון-בצעקות-התלהבות"וכדרכו

לאכיואם .לאיבודילכולבלציריייל-עשומראביוהחל .ה~לאחד.ודק .) 17 (
חשיבותהמייחסביאליקעלזה,סיפוראותה.-בלםלאגםהדי .בדרכואותרעודד

ילכולבלאותםשמרכי(אםחש'בותלהםייחסשלאלאב.בניגוד :הילדלציורי
 '- . .) 19 (ם'פעמיכמהחוזרלאיבוד)

אית'נרשהיאמכפי'מורכנתיותרהרבההיאאביו,עלביאליקשלזוהעדפה
ו~סובכים.מורכביםהיובן-צירןש.לביןביאליקביןסים'היחראשונה.בקריאה
בהתחלהחיהבן-צ:וןש.-שכן,ביותר.אותםהולמת 3מתוחה""ידידותההגדרה

הפך'הת .מכןלאחדורקובמעמדן,בעצמו-בטוחמביאליק,ומכובדחשובשהיהזה.
מאד,לו'הכאיבהעלובומעמדו;הדבר.פשרעלתוהה 1היהימיווכלהגלגל.

עמוקה·הערכהמתוךזאתוכלביאליק.שלוהנישאהרםמעמדולנוכחובמיוחד
מפורשת,עמדהשנים.מקץגרטמןנחוםנוקטוכך.ולאישיו-תו.ליצירתווכנה

בציבורחת.הרווכללית.ההדעהמןמושפעת.בלתי-שאינהאביו","לטובתשאינה . . \ 

 ..העבך;יתפד~ת bבבן-ציוןש.שלל~קו~וביחסביאליקשלמקומועל

.... } 

 .אחרים"אבות"חיפושג.
זר.מתקופהגוטמןנחוםשלבזכררנרתאחדותפעמיםחוזרת"מיותר" .שלשה.ההרג

 .שחיתההאםשלאי~יותהכךעלןנוספה =מסביב.החינוכיתהפעלתנותרקע ·על
רוסיתדקה.קראבמטבח",·עבודתה"ועיקרומדוסנזי"מוחבאת,שתקנית."דמות

הוסיפולאאלהכל ~ ) 23 (בבt;כדביה".הקטנהידה.נעילעולמהצמודהו"נשאדה
 .המספרשלהמאושרותהילדותלהדגשת
להד-.תדמהלאהיאגםבן-השבע. ~ iהילשלמבטומבקוהתלארץ-ישראלהמעבד
הדידהחיתהבארוסה,המדווחתהדידהלאחדבני-משפחתו.בקרבהטובהגשתו
למרת.בכית-ספד.ללמוךוההכרחפחות.הרבהונעימהפחות,'הרבהנוחהביפו,
ומדווחתחדשהלדי~ההמעבד .הלחץאתהגביר 1עוהמודים,אחדשלכבנו

 'ביןבמתחדע,בזיכרךןקשורהואגם."עזרה",לבניםולבית'"הספדבנ:רךה-צדק
 . . ' .) 41 (וביים".וחיל"דתיים

איןקרובות.לעיתיםכיואםונותיר..בזכרגרטמן_נחוםמספר'העומד'תקופתעלג~
 .מתארהואשאותההאווירה.יהדי' 1משובשהזמני::וסדרמדויקותהעובדות

האישאהיהאני~'לא :כגוןמשפטשנים.'מקץששיחזרהכ!כיהרגשתו.אתמשקפת,'
מפייוצאכשהוא'.מס~ייג,ממשפטזרתו;דוא ,.) 41 ('העומד-"'הערכת-אתיתןאשר

ז,נד~ייקתהיאביןעדותו.גם .זהכתב-עתעלפ-בשואתמסדשממש ..העודךלשבנו
סופ-להיותולמתעתדיםלסופדיםלאישי-הציבור.למרכזנעשה"זt?הביתלא,ובין
שלשמץגם ·בהישאלא,גאווה..:הרגשתמתוךורקאךנאמדתאינה ,) 4 ' 1 (ריס"
היר-האחדים,המקררותמןוכידוiי.הרבים.דשותונעשהלכל.שנפרץלביתטינה
בן-ש.של-עבודתו'העומד',עריכתרקעעלרהתדגז~י;תזפדיברתויכוחים,הרבה

 .יתכן "_?הםפעילחלקשלקחאחדיםותדברiריים 'ציבורייםועניינים ,כמודהן-ציר
ויוצא,קםנחוםהיההדוחות.מתלהטותשהיוכשע:דאלה,ויכוחיםשבשעת
לבשםלאואישאחכה.הרבהכךבכלמתאר-הואשארתםבחולות.לוומשוטט

 1 • •אליו.

אביו,ידיעללוה~ענק;;דלאהילד·ל.שהרגשתולפיאשרלתשומת-הלב.הכמיהה
 rדביניביזיסקינילאלכסנדרלעגנון. ..מביאליקבארץ-ישראל.כעת._ועבדה-נמשכה.
אהבהמתוךהכתובמפרק,רוותומיוחד.פרקמוקדשמהם,אחדלכלולכרכר.
בן-ציון.ש.האבשלדמותומשמתוארתוביחס,בטוןההבדלכשבול~והערצה,

 25 "מס','וו,עתון



 :מעידגרטמןונחר~הבית,מן"עגנוןעםגדולבכעסציאבדנובר.שקראספררת .

מצא.ולאבאחדיםרגםהשלימרת,אתתמידחיפש·שליאבאכיצד :חשבתי"ואני

הנדירות.הפעמיםאחתשזר ·,'ודרמה .) 9 ((עלבון"בכךוראההביךלאונדנד
אביר.שללליננ;להנידגרטמךנחרםשמגסה

ההיךאן·בציבורהתקבלהכשכברשנים,מקץנכתבושהרבידםלזכור,ישכאךרגם

זרולאהעבירת.הספרות 'בונפתבך-צירןרש.נדנדעגנון,שלמקומםברבדכהי

צר'קררשניהםורעות.הבנהיחסישדרולא 1בך-צירן .לשנדנדשביןאלא 1בלבד
לאשהיהבך-צירך.לש.עגנוןשליחסררגםביניהם.מרחק"ויישמרושרכה,מחומר

שלמיחס 1התהפך-החדשההעבריתהספרותיבדרכיתלמידוגםאלאמזכירודק

ושניהשכים.במרוצתמ,גברההסתכלותשלליחסבהתחלה,תרדהוחכרתהעצרה

הערצה,.היחסמציריולידי ,באשבר ·תר"ע.משכתהאז.זדבך-צירן.ש.עלמאמריו
 '- .הממעיטהביו~ררתייחס;ביטוילידיבאשברתש"ר,משכתמרתולאחרהושני,

המקובלתהדעהאתגרטמךנחרםאימץ'ביאליק,בסוגייתכמרכאך..גם 4ירכיחר.

יצ"רתםשלספר;תיתבהערכההמרובדואיך ·אביר.פכיעלהאחרים \אתוביכר
 )וכהתנהגותם.באישיותםגtנאלאבלבד,

עגנוןד.

נחרםהנערשל 'כחיבתו tעגגרזוכהעגנון.בתיאורגםכךביאליק.ארד.בתיכמר
לביקוראותרומזמיןעילהם.עמומשוחח ,) 44 (לציוריולב pששהואכך.בשל
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