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ספרייתהוצ'והאוייב,זר_האתלאמוג:רות
עמ'. 128 , 1980 :פועלים,

 ,ההחלמה ,הואאלמוג,רות.שלספרה;שאש
גרושה,-גוין .אלישבע ·סיפורה,גיבורת .

 . '-גמשרררגךבמקצועהספרניתבוגרת,
עד~הביאההחריףהכאבמiךלםמחלימה '

נlרלמה:ביןימה. Pחשלטכניקה'י'ע "התאבדותבסירןלידי
לאכמסתכלתלה.שמחוץ 1הדבריםעולם·לביןהפנימי

המערכתבהתנהגותצרפה ·א.היוהלאה,מכאן ·שייכת.

לפעולכה~רהממש ,היא.להיותהאמורה:דפסיכר-פיזית
 1נ

 .החסרתחושתזולת ;מתחרשות~נותקתמכניסטית.ך·בדר
תה"·חלמד:;לפניידעהאותםהמ?שייםהחיים'זרימתשל .

שלאחרמוצאמנקודתנמסרים .גויןאלישבעזקלקורותיה

 ..ה" n"מחלמקיייתאחייהתחקותשל _מסעבמעידהכל.
וסיב-זמןשלמרצףקטועהבדרךהקוראאתומובילים

לשקלושים tSזכרי :בחייה .ש~נרתלתקופותחיות,
 'אהבהחלום ;עקרות ;סטריליררשין i:סיפור ;רחוקה~לדוח

שלתלותית 'ידידות ;בחר"לטיולבשעתמימושוחסרקצר .

שלקשר ;לסבדי~.ליחסיםכמעטהגרלזעתצעירה.נערה
 ;.בער;ןארתהשללאהובה:זהרפךלידיד-עט.-משיכה-דחייה .

אשרלגביו.והחד-צדדיתהמתמכרתהאהבה-ובמרכז

קנ- i:שומראךקצרנה,גופניתקרבהאליהלהתקרבמרנן'
ייע i:מבגינוואשרהקברעה,·~י-השתייכרתרמסגרתעלאות

 ' .לכיליוןהשואפתלערצמה'הנפשיסבלה
 ..מרחל~iרשפיותשלברגעלהתאבדחליטה'מגויןישבע,אל·

-אהובהשלהכ~ריביתו.אתרנהךבדמרואהשהיאתוך
בחריפותוחשה-פורחשיח .ס[ר pמעקה-ץמרפרטי

ארבדנו _ואתאלה.בכלהעצורהאושר.אתשיעור,לה ,שאין

כלרת 6אפואתרלמית..עלהחזירו:סיבו'"וללאתמררהללא
בתקי-,רוצלולה,מפרiוחתבהכרהבלעדיו.העתידייםחייה
את ·אןבולעתיא ryוחד-משמעית,מלאה;ועיהשלפרת

מגעימלית, pמכחושיתרגישות-כאןעדכדררי-השינה.

-מ;כאןוהכאב.העונגנמהרתהמתרחשת.בחוריהישיר
בעל--חייהשימרר-עשניינו .נפשי·רם ?jשישלתהליך
רשמית.ומטרפלזרחולהירת iiלשהפכה .מישל-כורחה

יד]כחיי .ריקני:יבר.כמלהנראיםאלהיים hאםגם
 .טעם.חסרמתמשך
מחטי-זמןלאחרנמלטתה;אהעצמית,שליטתה ·באשר~ת

לנוי ·עיותחושותיהרצונותיהאזרהמקהה. "רפואי.הפול
שעשוילמהשלה 1בדרכהומגיעהמטמטמת,שרת.אדי

 :ההחל~התהליךשל .הארפטיז?ליתכתכליתולהיראות
הנפשיים.החישהי::זינוריותשלמוחלטתכמעטלחסימה

הרוחמגע~אתהבראתה" r '.לפנישקלטהגוין.!'זלש'יבע

ק.רנית_"השתברןאת ;העצים"ענפי"רחשאת ; ':בפניה

 . 'ע(לילה"ערףכנפיפיחת q " ;הגשם"בטיפות(האור)
לאוטומטהפכה ;סוערתטמיעהכדישעד .בהנאה ) 116

הנרקבוכארנה .הדבריםממהרתהנפרדאנושי,הסתגלות

ליאושהפךממשיים.ייסוריםשלממ-קורםשינקהראשו~י.
חולףשהבל.ריקה''מרו$ה'כפנימיותהוכל ;משמים .סתמי 1

אלא ) 124(עמ'ריק"..יא:ך'נשוהראיונעלם,·נרשםפניה.על

ז:יל_הבחינה:מןלחלוטין.שפירמצבהנראהזה, ,שמרגע
הנפש. _רפואת

הסי-שלוהמכוון.הברורהמסרובעלתהמורכבתעלילתו
התאווזריותהשתברותשלבטכניקהלקוראמועבותפור,

עי ?tקאתהמלווהףת, triל·המשלתאורה-בזוזוהשונות

וציו- .ראשוןבגוף-סיפוריה ;הספרכללאורךהעלילה

 "דמות .שלודיאלוגים .עצמה,הגיבורהשל bהאליגוריירי'ה
ה"חול~".שלאחר~ןספקה~יפספרת,ספון .-;וספת

"מחלתה"תהליכיאתומנתחתמצבה,עלאתההמתדיינת
כבי-~ובייקטיביlו-פילוסופיתמבט'מנקודתו"הבואתה" '

עםלהתמודדאלמוגרותשלמענייןבסיוןאלה.בכל .כול
-עמוק.הנפזVיהקונקרטי.הצדמןהפגעכה.האישיותנוליוח'

המתוא-מהרבדיםאחדבכן lכאשר ;והרציונאלי-אנאליטי
נמטאפוריקה.והמשופעתחמדוייקתכתיבתהבולטתריס,

כנעלי,ך.אשוןניס.מ.בהנראיםפרקיםגם.הופכים. 'שנגינה
כושרפיוטית.איכותלבעלי-זנסאיסטיתטנדנציה .'

למדיהטר~וויאליסר 71האתהופךזה.מבוךרכתיבה
בו ·מגלה·אףולעתיםבמיוח.דחריףגווןלנעל .שנספר

הכתוב.מןהעולותהבעיותנעצם·:שכןנוספים.·תת-גוונים 1
\ 

שפיותשניןהגבול ;חייועלאדםשליבעלותוחידוש.אין'
. ' . 

ואי·הקשר ;שבדיכאוןוהעקרותהריקתחושתלאי-שפיות,

נפשיתמפולת .לניןמוקדמים.חייםקורותשניןהקשר
כנר ·טופלואלהלכ-שבשפיות,הוויתורמאוחרת,

56 

(ומשום-כך ;ספורלאיןופילוסופיותפסיכולוגי;תברמות
 .בתולדותהעוסקים .כביכולה"טהורה"הה~ותקטעינראים

תמימיםוכדו:אחם .חייבמשמעותהסיבתית,החשיבה

ברישוםאלמוגיי.rישלשכוחהאלאבמקצת .דליםואף
 ;עליהלערבךה"חולה"'שבמודעותניותרדקיםניואנסים

חרהבהבחנה. ;תחושותיהבשבריריiנעודכת .בנגיעה,
-·ובתארו"החלמתה",ואrךרי 'שלפכיעולמהביןורגישה
סיבתשל.רבאמיתו,כעומקולטעמיהיחידךי

 .ההתאבדות

מסויימיםקטעיםובעיקרהספר.לינראהאלהמבחינות

נט~פולהעו'סק .לכלרבה ''ות i:::חשינעלכמסמך .בתוכו
מרגשקיי~ה."חזiר"להיותוף oבכונפשי.ובשיקום-

 • .ספררהאוהבלכלומעניין

עינתעמלה
' t 

 ~'ם·אמוני ."גוש!

. 1 

שלוהנפשייםהרוחנייםשורשיה '.השבעיםנשנותראלית
 1שנותובראישתהחמישיםשנותבסוףנערציםהתנועה .

שלהכריזמטיזiובמחיצתוהרב""מרכזבישיבתהששים,
 'ל 1ל . .

ידעהימיםש~תחמתמאחר.שמיד "קוק.צ.י.הרב

נבנית 'ישראלמלכות ...הגאולהאמצעכבר"זהר :לומר

קדוש .צה"ל ...שמיםמלכותשלההגתלותזר ...מחדש

ראשיתו ,"'•'וצראעלם vהששילטוןאתמtומלהוא ;כולו

יוםמלחמתשללסיומהסמוךחיתההגוששלהמעשית
 .בה,,;קמןהרבשלבביתושחיתהבהתכנסות ·:הנפרדים

-השםנקבעזהבמעמדמצוiנצמת,.קבוצהחלקנטלה
אנשי'פרשויותר,מארןדררק .במפד"ל"אמונים"גוש
את 'ביט~רבכךהמפד"למןפורמזי.באורחלפחותהגוש.
תן 6לככי.פתחופתחו .הדתיהמפלגתיסד.הממ ··מן 'יאושם

תנועהעודאיכהאמונים.גוש ;דתיותלאחבורותשל'
החי-הציבור'מןלחלקהפתוחהתנעוהאלא~לב.דדתית
שלוקיומה·הארץאחדותדברעל,ב'רעיונותהתומך .לוני

 .השלמהישראלץ,ארבגבולותשראל.ימדינת

עללתהותהמחברשללנסיובומוקדש .הספרמןנכבדחלק
תנועהזוהאםהנתעוה.שבבסיס;לוגיים'האידיאהקרים

שזואו "העשריםהמאהסוףשלחדשהבזקהדורהמשיחית
אמוכיiכ"גוש- ?המודרנית.וכרתהצדך iבתדתית.תנועה
הגושמאנשיאבינו,. "ש.הרבאומר ,"ת~משיחנתועהאיכה

ידיעלקודשנוארץשלמרתחרסןלחיזוקתנועה"היא

ליטיות 1פפעולותידיעלמהובמידתחיכ'וכיות'פעולות
מ--שיח~ות"זו :ש;כההמחברשל.דעתו ..והתישבותיות"-

המציאותשלהמשקפת-כתשלילופשטנית:עמiניתזוטא,
אתהמפצה·זוטר.יהיי~שלאנוכיהלאומיהחלום rא

הדמיוןשלהלאומיים-בעולםותודותיותסכוליועלעצמו

עם 'שכערכוראיונותמובאיםה~פרסוףלקראתדתי".ה
זבולוןפרי.ו.יוחנןהךב;-:-דרגמתהגושכשיימאמנהיגים

 1ף.יים.בןאפויי'םמן..ולדאליעזר.הרב ·המר,

פול~טיתתנועהשללהבכתהפתחא.הקורבידינותןהספר

הזרהפרובוקטיבית,מיליטנטיתעוצמה .בעלתלאומית,
של ..שבש-מןתנועה.הישראליהצ~בורשלרובולרוב

 .הצ~בוריוהסדרהחוקמסגרותאת.פורקתמטרותיה

גיזVתרלמשוכותמ~ל·לדלגמחברוהשכיללאזאתעם
 :מצדיךז\.ארבמבוא, .דבריובראשית~ומכם.הסוביקטיבית

הצדקבמידתלנהוג _ממאמץהרפיתילא.ר~ו.כימיטב"לפי

מעור-אתסתרתי.הלאזאתעם ...אמוניםגרשאנשי 'עם
( 

הנחרצתודעתוהרבה,האישיתומעררבותו ."וr..האישיבדתי '

בסופוויוצררת_ה~פר,מפ~קיאחד ·בכלביטוילידיב~ונר
מאוד.ובוטהצדדיחדבמסמך ,שמדובררשום,דברשל

~עמדהישסתפקבמקום.לתופעהשופטעצמוu,וםהמחבר

"המשמעות-כמוהערותוחוקר..~ציאותמשקףשל
ביהתבזותהיאאמונים 'גוששלiוברתית.הפילוסופית

בתוכותכ~צלייחכישג.הי-היהייי ~ nהמשי.הרעיגד
 .שלפניו 'תחושהורא'בקומותירותמיותרותהאנושית".

 .יזהלצורךמלכתחילהשככתבמרשיע,מסמך
"דבריםרון riהאהפרקאתדוקאלהרחיבהיה .הראוימן

פרקזההגוש,"ממנהיגיכמהעם ·שיח;תאומרם.:!שם
חציו-עולמםהשק!כתאתהןנ:רואייניםמבאריםבומאלף

הסתירה. 'אתלישבומכסיםהתנועה,אלדרכםןאת ..בית '
ישראל.מדיבתחרקירביןהגרששלתיר,פעילוי;ביןהקיימת

לקריאהמומלץחיכומגרעותיו,כלשעםספר, :לסיכוםו
 'בתופעהוהמתענייןללי:נו,קךררב_ההארץשהוויזiמילכל

 • )אמרנום.גוזpה~קראתזורקיצו~ית_חריגה

 lמסמך·

גמרש~ע
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 .פועליםספריתהוצאת .אמוניםגוש /וענןצבי
 ,עמ'. . 230 , .. 1980 .

זה·"ספר _המחברמצייןלספרהקדמה cבכ· ;אתהצמ:חהשורשי~תלחשוף 'יוד 6נהואכ, .
עםלהתמודדם./אמוכגוששלהמהות .

פוליטיחברתי .כזרםהופעתומשמעות .

 .ובציונותהיזVראליתהחברהבקרביחסית,חדש .עצמאי
לעצמו.שהציבהמטרות'רעלזהפר bהופעתעללברךיש
לימודודורשתסקרנותמערזררתתופעהחיכהאמוניםגוש

--וחקר.
-.בולטיםבהם ..לאר~~ת.ציבוריתמבוכהשלאלהבימים
ר bרחופורקןות.חושתומושגים,ערכיםשלכלליבלבול

שלתחושותאמוניtכגושתנועתמעוררת .רצוןשביערת .
~ש .רבהובחרדהעזהבהנתגדותלפרקיםמהולההתפעלות

והםרה.בוושדרכם·זוצעיריםבקבוצת.קנאהמעוררמשהו
אנשיהכל~ית.והספקכרתהלבטיםבמכת,חלקנוטליםאיכם
האקטואלית.הפוליטיתת-1מהמ-ציא.תלושיםאמונים.ג;ש

 .מייסדי-ידיעללהםשהותוותהולדרךלעצמםנאמנים
העליותאנשיאתלפרקיםמזכיריםומכiז~גיה,התנועה

 ~עקרונותעלקשבות.נעשכאבקוהראשונות. .הציוניות.
חזונה.והגשמתהציוניתהנתועה

ותורתםאמונתםשורשימה?יאמונים.גושאנשי ·הםמי

אמונים"גוש ?'תכועתם·אןפי·ומהמטרותיהםמה ?המדינית

עולמםכךעלמעידיםהדתית.הציונותמגזעחוטרהוא
 .התורכיחינוכם .החברתיגידולםביתמנהיגיו,שלהרוחני
בהאיןוליו ivבחילונייםיהודיםשלהימצאותםעובדת

 /אמונים".גוששלואופיומוצאואתלטשטשכדי
הקמתואתהמחבר'מתארבהםזה,לספרפרקים 'שישה

היש-יטיח.הפול ·ההוויהרקעעל~מוניםגושל.שוצמיחתו
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