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גנים,ועיןנרנו

ויצירהמקוםעל

ברלוביץיפה

כאשרעם,לחלקיעםחלקיביןמאבקשלאלהנבוכיםימים ~
L_j אינטרסנטייםלמחוזותטרופהמדינהלסלסלממשיכיםמנהיגים

מנהיג-אבאלמגעגועיםמתפוצץהלבנימוק,אוהסברללאמשלהם
לפנטזאפשרלפחותבאופק,נראהאינואםשגםמנהיג,ואכפתי;ראוי

דמותפעםמדיאצלנונשאבתמדועלהסביר,אוליניתןמכאןעליו.

החסראבלכבר'זההשכיחואמנםהקולקטיבישהזיכרון-עברגמנחי
לכאןרלוונטיאותוועושהמחדשמולידולמלאו'כךכלהמבקש

שפיראאניטהשללאורספרהצאתעם-1980בקרהכךולעכשיו.
ספציפייםפרטיםבפרסי'שעסקהזוכרסעבתיבוגרפיהביוגרפיה;כרל,
רקעליה,לגבורצלחולאהקוראיםושרובמפלגתיתהיסטוריהשל

סחףהמלומדהביוגרפיהפרסוםדווקאלאושהריהגעגוע;אתהגבירה
עתהשרקנשכחמנהיגשלזיכרוןאותואלאהמתעניינים,המוןאת
מחנהאתעורר ,) 1977 (המפהשלהימנילצדהפוליטיהמהפךעם

נוסףדיוקןקץ.איןבהתרפקותמחדשאותולהכתירהנזוף,השמאל
הוא-שלנווהתרבותיהפוליטיבזיכרוןנוכחותואתומעציםשהולך

האחרונות,בשניםוהולכיםהמתרביםהפרסומים<וראהנרנוחייםיוסף

הארץבתולדותוהמוסריהרוחנימקומובחקרוהןיצירתובחקרהן

עםאשראתואמראחד'אףעםחשבוןעשהשלאנרנו'שהריהזאת>.
שלמנהיגיהביןנתפס-ידייםומרפיאכזרייםנשמעוכשדבריוגםלבו

עיתונאיאועורך'כסופר'פעילותובשלרקלאוזאתהשנייה.העלייה
מגעיובשלוראשונהבראשאלאב'האחדות',אוהצעיר'ב'הפועל
שהיהותוהים,רעביםפועליםאלהאםיעדו:קהלעםאמצעייםהבלתי

ועסקניציבורנבחריאלהואםכמותם;ותוההרעבעמםונודדסובב
בזיכרוננונקבעבכדילאומנחם.תוקףכנביא-זעםעמםשהתהלךיישוב,
וידאימתניותעינייםפרוע,זקןגוסמן:נחוםשציירפורטרטאותו

ומתריסזועקשהואוככלהזעקה;זכותאתתמידהמבקשתמורמת

כמנהיג.כסופר'כאדם,-יותרונערץנאהבהואכןיותר'

לבררבחרתינרנו'שלבדיוקנוזהפרדוקסליהבסאללהתוודעכדי
מקטעגנים.בעיןעושההואבומקטע-זמןהפתלתליםחייומאגרמתוך

בוישאבל ,) 1910אביב- 1909<סתיומספרחודשיםאמנםארךזה,

למקום;נרנוביןשנוצרהייחודיתאינטראקציהאותהלאפייןכדי
בפעילותווהןשם,שלוהיצירהבהבנייתהןאותותיושנתןמקום
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מנהיגותשלסיבהחדותביתרהממחישההאינטנסיבית,החברתית
גנים.בעיןונפתחמהי."אחרת"

אבלתקוה.פתחשלבמזרחהסטנדרטירחובעודהיאגניםעיןהיום

סיפורולו-קראולאאםגםנרנו'שלשמואתהכירוהמקוםתושבי
כיווןהזה,ברחובדומיננטימסמןמאזהיה"נרנו"השם .שלואחד

וחיתהנרנו";של"הביתלושקראוביתעמדגניםלעיןשבכניסה
ובשנותנרנו";של"הדקל-באמצענמוךדקלעםדקלים,שדרת

"נרנו"?מדוענרנו"."תיכון-תיכוןספרביתהקימוהחמישים

לארץהגיעועםהחלגניםלעיןנרנושלההתחברותסיפורובכן'
לחדרה.ברגלוהלךחיפהבנמלמהארנייהירדנרנו .) 1909<פברואר

אתעזבומושפלמאוכזבהצליח.לאאךחקלאיכפועללעבודניסהשם
 .) 1908חנוכהלכן,קודםשנה<נוסדהגניםלעיןממשיךכשהואחדרה

 •ליפווהולךקםימיםמספרואחרימעמדמחזיקלאהואשםגםאבל
גנים,לעיןנרנוחוזרשוב ,) 1909<ספטמברמכןלאחרשנהחצי

למהלמה?היא:השאלהבמקום.להתגוררומחליטחדרשוכרוהפעם,
שם?אותומרתקומהדווקא,גניםבעיןלחיותנרנומעדיף

היאהשנייה.העלייהשלהדגלספינתגניםעיןחיתה '-1908בובכן'
במסגרתעצמםשמימשופועליםשלראשונהחקלאיתהתיישבותחיתה

בארץעובדיםמושבלכן:קודםחיתהשלאסוציאליסטית,משקית
ביל"ויית",כ"ניאועצמהאתגניםעיןהציגהבכדילאלפיכךישראל.

הןמהפכניתאליטיסטיתהתיישבותשלדרכהאתממשיכהכלומר'
הלאומית.התחייהאתהרדיקליותבפרשנויותיהוהןהמעשייםבחידושיה
וחיההתקבצהגניםבעיןנרנוחיבהזובתקופהאחרות,במילים

סוציאליסטיתציוניתחבורהתקוה>,<פתחהקרובהובסביבתובמקום
לשמשהשניםעםשעתידיםומבוגרים,צעיריםרוח,פועלים-אנשישל

דודאהווןהזקןהפועלכך •כאןהיישובפנישלומעצביוממוביליו
ובתואשתועםהתיישבבארץנדודיםשנותארבעשאחרירדון'גו

ואחותו;אחיועםכצנלסוןבולהתגוררממול'רחוקלאגנים;בעין
דודהמשוררגרהלחמי'ביתמשפחתאצלהרחוב,שלהשניבקצה

הסופרתקוה;פתחשלבפרדסיםגורדוןעםיחדשעבדשמעונוביץ'
מגיעהיהשבועסוףכלאבלשכנה,במושבהעבדאמנםלואידוריוסף
"ירקון"במלוןשחירבינוביץ,יעקבהסופרעללדברשלאגנים.לעין

היושניםשבאותםשסרייס,ושלוםישעיהוהאחיםאותקוה,בפתח

'האחיםקושנירושמעוןמרדכיהאחים-וכןידועים.ומבקריםסופרים

צעיריםפועליםכולם-יערי-פולסקיןיעקבוכמובןדיין'ושמואלאליהו
עטואנשילפובליציסטיםהיוהשניםשעםגנים,ובעיןתקוהבפתח

עצמם.בפני

תקוה,לפתחוהוזמן ' 1909בקיץבארץלבקרבאכשביאליקאגב,דרך
לושערכוהפניםקבלותבכללהשתתףוסירבגנים,לעיןברחהוא

אתלבקרברשאשראופיכמןיעקבכמוסופריםוכשבאובמושבה;

לעיןללכתהםגםמיהרותקוה,לפתחבכניסהרבינוביץיעקבחברם
למוקדהיהחברים>,<כשלושיםזהקטןמושבאחרות,במיליםגנים.

מתאספיםהיועבודהיוםשאחרינוער'ובנימוריםלפועלים,-מפגש
שללחדרהולכיםלפעמיםשם,נשאריםלפעמיםהמים,ברינתמול

אחווהשללחברותאמרחיך'לסיעורלוויכוחים,יחדלחבור-גורדון
<ראהסיפוריםשלתליםתליהצטברוגורדוןשלהחדרעלותמיכה.

הבתיעל,שלעדותהוראשונהובראש ,) 1947השנייה,העלייהספר
 :שםכותבתהיאוכך •נרנועלגםהיתרביןהמספרתרדון'גושל

קטנטן.בודדחדר-דירתנוגנים.בעיןאביעבד 1911-1909"בשנים

'הטרקלין'כללרשותנוישהןתלונה:כלמוזרהחיתהאבאבעיניאך
מולהנשקףחלוננו'שמאחריהדשאכרעלמצביעוהיההזה.המפואר

הדשא,עלבחוץ<כלומרבטרקליןהיוחייועיקרואמנםיהודה.הרי



ביטוייהאתלצחוקשםבעיקרו ,) 1908 (

שלא"מהחדש"'"מזרחכמוהמליציים
שלקראתאלאוכדומה.בא",-פיללנו

צפוי:לאשינוימתחוללהסיכוםסוף

קומציגהנלעג,המצבחרףנרנו'שהרי
ישראל'ארץלגביקונסטרוקטיביחיובי
האמנם?בה.ולהגשמהלעלייהמטיףואף
בכוחמלהשפיעתמידנזהרנרנוהלא

שומעיוגורלעלומנהיגותומעמדו

ישראל.ארץבנושאיובעיקרוקוראיו'
ליש"אסורוהצהירששבהואהואהלא

'אתכאןהארורהישיבתיידיעל •.•לחזק •

התחייה".חלוםשלהנוראההאילוזיה

קוראהואגנים,בעיןעכשיו'דווקאוהנה

לעלייה?!
מטיףשהואהיעדשקהללצייןצריךכאן

"מזויפים"ציוניםאותםהואלו'
בארצותאידיאליסטיםפניהמעמידים

עלעולהלאשלעולםבעודמוצאם,
שלהםהכלבים""הווייתאתלעזובדעתם

אותםמוקיעהואוכך •לארץולעלותשם
 .••ציוניותכם?היאמהאתם?אבל •.•ציונילאהנני"אנישם:במאמרו
מולדתבארץ •••עתידותיכםאתפהבוניםאתכם."רואההייתיאלמלא
זכותלכםשתהאכדי ••.עבודתכםכלאתבהמשקיעים •••זואבותינו
שלכםכיעליה,מסרתםנפשכםאתכיהיא,חייכםארץכילהרגיש

מעבודההקרועיםמעיליכםשוליאתציוני,הלאשאני, ...ודאיאז ...היא

 •••בלעדיהוביןבניצחוננו'אמונהעםביןאופן'בכלמנשקמנשק.הייתי
והואלעצמו".כשהואניצחוןכברזהושעה,חייאדם,חייפה,חיינו

לשעה".נפסקהחשבון"דממה,מסיים:
שלביצירתוהבודדיםהקטעיםאחדשזהונראה

לבטאלנכוןמוצא'הואהסתייגויותיוכל'שעםנרנו
מגבלותיוחרףהחדשהיישובשלבקיומואמונה
ניצחוןכברזהושעה,חייאדם,חייפה,<"חיינו

עצמואתלהציגשנהגנרנו'ואכןלעצמו">.כשהוא
הלאומיתבתחייהמאמיןושאינוציוני"כ"לא

שאפילובמפתיעכאןטועןהיהודי'לעםכפתרון
היאזוושארץניצחון'היאבארץארעיתהיאחזות

מנשקהואאותהאלטרנטיבהאלטרנטיבה:זאתבכל

שולי"אתהציורית:<ובלשונומאודובכלומחבק
מנשק">.הייתימעבודההקרועיםמעיליכם

המדויקתאךהקצרהלסקיצהלבלשיםכדאיכאן
אמנם •לפנינומשרטטהואאותו"המעיל"של

למעשהאבלמטאפורי'בהקשרפהמובאזה"מעיל"
יוםאחריהחוזרמצוי'פועלשלחזותבהמחישומאודמציאותיהוא

בעיןערבערבנרנוגשפראותוואשרוקרוע,מרושלעייף,עבודה

אותנטימפגשלמעשההואגניםעיןעםנרנושלהמפגשכלומר'גנים.
ביתיישראיכותושלעבודה,איששלציוני'שלאחרמודלעםראשון
בלות,ובנעלייםקרועמעילשלבעוניממוקדזהמודלאמנםאחרת.

כמופתייםמתקבליםאלהמסמנים-גניםבעיןכאןדווקאאבל
בחירתוואכןלהם.ולנשקלסגודרצוןכדיעדנרנו'בעיניוכנערצים

הפועלמעילביןהקבלהמעוררתדווקא,הקרועיםהשולייםאתלנשק
וארגמן.תכלתרימוניהרקומיםהשולייםעל-הגדולהכהןומעיל

גדול'כהןלדרגתהשנייההעלייהפועלכאןמתעלהנרנו'עבורשהרי

 ••.המפרכתמעבודתונופשהיהשם .>ב"י
היוערבערב .אורחיואתמזמןהיהולשם

נרנו'גנים,עיןחברילכאןמתאספים
שלוהנוערהספרביתמורינרביץ'שמעו
לאבטרקלין,האלהבערביםתקוה.פתח
היהדות,מהותעל-הויכוחנפסקהיה
המפלגותעלבישוב,המתהווהעל

לאחיתהשהפלוגתאזהולמרות •••שלנו

הומורעליהנסוךהיהמאוד'סוערתפעם
זורוחחיתהבייחודטוב.ממזגהנובעדק

ואבא".נרנושביןבויכוחיםמורגשת

<נשף"ננקטים"עלגםמספרתיעל
ומהושם:נערכיםשהיוימינו>,בלשון

בנוסףובכן'זה?"ננקט"שלטיבוהיה
היוהיומיומיים,ולפולמוסיםלדיונים

קמיםולבסוףושקדים,ייןגםטועמים
ונרנוהזקןגורדוןגםוביניהםורוקדים

פוסקיםהיו"אזשם:וכדבריההסרב'חמור

היתהלאטלאטהנלהבים.הויכוחים

רבברחייםיוסףעובריםהיוומשירהמתגברת,השירה

כיפתתחתאדירה,דבקותשללהורה
השלישית",האשמורהעדנפרדיםהיוולא .•.השמים

מניאחתהיאנרנו'אודותעלהיתרוביןגורדון'יעלשלזועדות
פועליםשלומכתביםיומניםזיכרונות,עשרותשישנםמסתבררבות.
ציבורי>,אואישי<באופןבנרנופגשוגנים,עיןדרךשעברושונים,

שברנוהחודשיםחמשת-ששתעלכלומר,זאת.לספרלנכוןומצאו

כמילאנרנונחשףשלפיועדויות,שלמאגרהצטברגנים,בעיןעשה
בכתיבתוומתייסרוכותבמשלו'פינהבאיזומסתגרהציבור'מןשבורח

אצלומתארעתלהפך. .) 1992שנאתם,גםאהבתםגםבאר, 'ח(
שלאנראה •לכןקודםהיתהשלאהיפתחות

מתוודעהתגורר'בהןוביפו'בירושליםכמו
לאזושונה:חברתיתאקולוגיהאלנרנופה

הסתובבבהוהחולנית,המעוותתירושלים
עםיפולאגםזותמידית:גועלבהרגשת

-צדק>נרהשלום,<נרההעבריותשכונותיה
המתחיםכלעםלחייולרדתשידעה

פתחלאגםוזושם:ששררוהבינאישיים

עצמואתלהציגשנהגכרנו'
מאמיןושאינוציוני"כ"לא

כפתרוןהלאומיתבתחייה
כאןטועןהיהודי'לעם

היאחזותשאפילובמפתיע
הזעירבהתנהגותאותושקוממהתקוה,

עבודהכלוהפכהשלה,הנצלניתבורגנית
בקונסטלציהגנים.עיןכןלאלעבדות.עברית

כמשבבפניומתגלה'היא 1909שלהייחודית
יצרנית-שוויונית,הוויהשלרענןרוח

ארץלאיזוסיכוישמעוררתואמינהיתאמית
מאמרבאותוכברמסתמנתזוהיפתחותואכןאלטרנטיבית.ישראל
'הפועלבשבועוןפרסומואתמוצאואשרגנים,בעיןכותבשהואראשון
 .) 1909<דצמברהצעיר'

ומעשיהאירועיהמוקדיעלשחלפה,שנהשלסיכוםמאמרלמעשהזהו
אלאבלבד,לסקורבאאינוכדרכושברנואלאוהציוני.היהודיבעולם
במשךשעלוהישנים-נושניםוההגיונותהחשבונותאת"לעורר".כדבריו
נדחקאשרכלעםנוקבנפשחשבוןולערוךשעברו",הימיםשס"ה

העיתונותאתתוקףהואכךוכואבים.מדממיםפצעיםלרבותונשכח,
שלה:הסלקטיביתבאינפורמציהשוללהמוליכהוהציוניתהיהודית

הצעירים"הטורקים"מהפכתעםהארץאתשפקדההאופוריהעלמגחך

 ,ניצחוןהיאבארץארעית
זאתבכלהיאזוושארץ

אלטרנטיבה
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הואגנים,עיןאתחיכשהוא

ל"מקום"להתייחסמתחיל
ומפעיל'חיכטבעול"סביבה"

ראייהשלבחדותגומציכשהוא
פרטיםתפיסתשלוברגישות

שלהקודשעבודתהיאהארץ'ביישובהמפרכתהיומיומיתועבודתו

גשים"והכותרתתחתשהופיעזה,מאמראגב,דרך •והעכשיוהכאן

אתכאןהגישנרנוכלומר'גורדוך.דודלאחווךהוקדשוהרהורים",
לביןבינושהתנהלופוסקיםהבלתילוויכוחיםכהמשךהשנה,סיכום

הפסימיסטבעמדתנרנו'הוא,בעודגנים,בעיןב"טרקלין"גורדוך
משנתגבשושעתה,אלאהמעודד.האופטימיסטבעמדתוגורדוךהחתוך

כלשעם-להבחיןניתךבעיתון'פרסומםאתומצאוהדברים
האופטימיתמהנגיעהמשהוהשניים,ביןהפולמוסיתהאינטנסיביות

אתנותנתכשהיאנרנו'שלהרטוריקהאלחלחלזאתבכלגורדוךשל
 .שלוהפסימיקצףבשצףגםאותותיה
ורקאךגניםבעיןלהתגוררבאנרנוכאמור'

הואוזאתלתרגם>,ולאלערוך<לאלכתובכדי
סיבתאתלידידיוהמסביריםבמכתיבםמדגישאף

הצעיר''הפועלבמערכתעבודתואתעזיבתו
עםואנך, .) 1967 ,'גברבר'כתביכל("אגרות",

מקוםנרנו'חיפשלרשותושעמדמוגבלתקציב
וזאתיצירתו'ועםעצמועםלהיותושקטזול
הצליחלאשברנואלאגנים;בעיןמצאהוא

אתלבצעהצליחלאובעיקרגנים,בעיןלכתוב

היצירה .) 1911ומכאן'מכאן<לימיםרומןשםלכתובהגדולהתוכניתו
אחדשהוא"עצבים"'בשםקצרסיפורהיהשםכתבזאתשבכלהאחת

מהעלכן'אםמאמרים.מספרוכןשלו'איכותייםהיותרמהסיפורים
גנים?בעיןימיואתנרנוהעביר

<דודקרוביםחבריםשלמכתביהםאויומניהםזיכרונותיהם,לפי
ויעקבקושניר<האחיםזמנייםעובדיםכצנלסון>,בולשמעונוביץ,

קהילתאתולפניםלפניחינרנו-גניםעיןואנשייערי>,פולסקיך
לפיעמם.ומשוחחלהםמקשיבביניהם,מסתובבכשהואהפועלים,
מרחבכאשרמלשוחח,פסקלאהואשלמעשהלומראפשרהעדויות

נרנוהיהבוקרבוקרתקוה.לפתחגניםעיןביןהתפרששלוהשיח
עבודהשוקהתנהלשםתקוה,פתחשלהמרכזיתהכיכראליוצא

שחרעםמגיעיםהיואליואותה>,מכניםשהיוכפי[בורסה]<"בירג'ה"

ומעסיקים.איכריםוממולםוערבים>,<יהודיםופועלותפועליםעשרות
<מלוןועלובזולמלוןנמצאהסמוך'פינסקרברחובזו'כיכרליד

עבודה,יוםלהשיגהצליחווכשלאבו'גריםהיושהפועליםרבינוביץ>
למלון .מחרליוםומחכיםבחצר'העציםתחתומשתטחיםחוזריםהיו
בא"נרנובזיכרונותיו:שמעונוביץכותבוכךלשוחח.באנרנוהיהזה

לסעודהולכיםלפעמיםמתראים.אנחנוערבוערבגנים,בעיןלגור
אתמכירוהואאותומכיריםשםכולם .••רבינוביץבמלוןערביתפת

כלאתלולספרהספיקווהכלורע,חברכאלאליופוניםוהכולכולם.

במשךהספיקכיצדפעם:אותווכששאלתי •••שלהםוהנסתרותהנגלות
ליענהאיתם,אשרכלולדעתאנשים,הרבהכךכללהכירקצרזמן

בלטריסטןהןגדול.סקרןהננישלי.הטבעכךרוצה?אתהמהבחיוך:
מעירזהעלסקרנים".הםהבלטריסטניםוכל ,)ב"י<סופר'אנוכי

השתמטות.שלתשובהפורמלית.תשובהרקזו"חיתהשמעונוביץ:
כמהידעתיאניהןמסקרנות.יותרהרבהחיתהזאתכייפהידעתיאני

ולמעלהיכולתובמידתואחדאחדלכלעזרגםוכמהלעזור'השתדל
מפרטלאשמעונוביץ .) 1947שנה,ארבעיםנרנו",<"עםמיכולתו"

הפועליםביןשהתהלכוהסיפוריםרביםאבלולמי'נרנועזרבמה
שמעילו<יקותיאל>,קרשההיחפןהפועלעלהסיפורלמשלזה;בנושא
בופגשנרנוכאשרנעליים.היולאלרגליוגםאבלקרועהיהאמנם

קרועות>היוהן<שגםנעליוחלץמידגנים,לעיןהמוליכהבסמטה
מבליעבודה,לולמצואכדיעולמותהפךונרנוסירבקרשה •לוונתן
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דרך .) 1947השנייה,העלייהספרקושניר,<שמעוןהרגיששקרשה
להשיגוניסהתקוה,פתחאיכריעםהיכרויותיואתניצלנרנואגב,

בולגם<ביניהםאחריםרביםלפועליםאלאלקרשהרקלאעבודה
גניםבעיןותפקידומקומואתהביןנרנואחרות,במיליםכצנלסון>.

אלאכסופר'דווקאלאובארץ>אחרותפועליםבקהילותמכן<ולאחר
למותרהיומיומית.האישיתברמהגםולוומסייע,עוזרכשליחכלקודם

אמצעיתהבלתיופנייתוהעםכאחדהתנהלותובשלשדווקאלציין
בשמוהתקשרובחייוכשעודמעם,כנישאנערץהואהעיניים,בגובה

טבנקין'<יצחק"קדוש"ואפילומופת,"אישהדור","מורהכמותארים
יצירתולחקרמחברותדורו",בעיני"נרנו
המאמריםרבים .) 1977ברבר'שלופועלו

נרנושלתופעתואתלהסבירשניסווהרשימות
אלאושררה,מעסקנותשברחמנהיג,כאנטי

שעצםמנהיגאחר:כמנהיגוהכתירורוממושהעם

והןכאדםהןשלו'והחינוכיתהמוסריתהנוכחות
להתמודדודוגמהכוחלהמוניםהעניקרוח,כאיש
העלייהפועלינהגובכדילאהזאת.הארץעם

הכל",לסבולכדאיברבר"למען'כילומרהשנייה
ערך"אתמעלהכאןשלוהמציאותושעצם

שם>.<קושניר'הקשה"למצבטעםונותנתהעבודה

ומבקרכסופראלאאישיות,שיחותרקלאהפועליםעםניהלברבר
"שיחותכינהשהואבמה-ומהגותומידעתנותולהםהעניקאףספרות

בפתחשהוקםהפועלים""קלובהיהאלהלשיחותהמסגרתספרותיות".

הרצאתואתנרנונשאהפתיחהובמעמד ' 1910חורףבאותותקוה

אתקושרוכשהיהשם,להרצותברברהמשיךמכןלאחרגםהראשונה.
שלאעדכךכלמתרגשהיהוהעכשיו'הכאןעםהספרותיתהיצירה

סמולנסקין'פרץעלהרצאתואתסייםכאשרקרהכךבבכי.פרץפעם
שלנו?"הדםמתפזרלאןסמולנסקין?פרץשלבניו"היכןבמילים:

והשומעים,ממש,לבקורעהיהנרנושלהבכילבכות.התחילוכאן
שתההתיישב,ברבראבללהגיב.כיצדידעולאנדהמים,שנשארו

אגב,דרךיקרה.לאזהשיותרהבטיחמתנצלובחיוךנרגע,קצת,

התפרסמהוטשרניחובסקי,בביאליקשעסקההאלה,מ"השיחות"אחת
גנים,בעיןכצנלסון"לבולוהוקדשה ,) 1910<יולי'הצעיר'ב'הפועל
בדרךברבר.עםשיחותיועלמספרביומניו'בדלגםואכןבכבוד".

בדרךועוברהביתה,חוזרהיהכשבולעבודה,יוםאחריזההיהכלל
ומהורהר.עצובבפתח,שוכבאותומוצאהיהשםברבר.שלחדרופניעל

במבוכתונרנו.אתלעודדאיךידעלאהזה,למראהנכמרשליבובול,
עדהולכיםולשוחח.ללכתמתחיליםהיוושניהםאותו'מקיםהיה

וכךמסתובבים,שובושםברבר'לחדרווחוזריםושביםבדלשלחדרו
ב'הפועלשהתפרסמההספרותית"ש"השיחההסיבהזואוליחלילה.חוזר

ומשעוליםשיחותכיהמשעול","מןהכותרתתחתהופיעההצעיר'
צורנייםלמבניםועוצבוהתגבשוואףיחד'נרנואצלתמידהלכו

"עצבים").בהמשך'<ראהבסיפוריו

דמותועםאחדבקנהעולותושאינןלהזכיר'שכדאינוספותשיחות
מובאותאלהעדויותגנים.עיןילדיעםשיחותיוהן-נרנושלהקודרת

מתקופותוהן 1910חורףמתקופתהן-גניםעיןאנשיבזיכרונות

אשתו'<משפחתומשפחהחבריםוביקרשבברברבהןיותר'מאוחרות

מעיןשםוהקיםיזםאףהואהראשונההעולםבמלחמתברוידא>.חיה
רוצ'קיך'שרהשלעדותה<וראההדדיתלעזרהילדיםשלנוערתנועת
בילדותהכיצדמספרתגםרוצ'קין .) 1970ברברי"חויינו'מרדכי
נהג"בביתנוערב:ארוחתאצלםלאכוללבואנרנונהג ,) 1910<חורף



לוהיהיפים.סיפוריםהילדיםלנומספרוהיהמוחלטת,בפשטותבונו
גםאותו";לשמועואהבנו ,אותואהבנולב.שובהשכזה.נעיםקול

;:זרבהעמו ,ילדעםלבונושהיהקשרנותירבזכרוחושףשמעונוביץ

שכרהאלמנהאמושאצלפסילוב,חניךהואהילדארוכות.לשוחח

אלההיוציפורים,קיננושבגגוכיווןתקרה,ללאעלובחדרבונו
שלוהטיוטותהרשימותדפילרבותפינה,כלומלכלכותמתעופפות

עודולאולכתוב,לחיותבונונאלץאלהלא-תנאיםבתנאיםבונו.
כילצייןלמותרציפורים.לצידמלכודותשםהציבחניךשהילדאלא

הילדאתחיבבשברנואלא ,מעיקרומטרידהיהחניךעםהמפגש
ובחר ,בחליללנגןהפליאכשרובות,בעלשהיה
 .לאמולעזורכדילעבודהולצאתלימודיםלעזוב
מכאןספרוואתבקדחת,שנהבאותהנפטרחניך

וטהורנלבבהכי("אתלוגםבונוהקדישומכאן

קבריעלנדמעמניחאניהאלה,העליםבקומץ
צ'יזיק">.ורבקהפסילובחניךוטהורייקירי

מנופיהמתפעמיםוכותביםסופריםאותםעללהלעיגנהגהוא ,להפך
להתייחסמתחילהואגנים,עיןאתחיכשהוא ,כאןוהנהמולדת,

ראייהשלבחדותמציגוכשהואומפעיל,חיכטבעול"סביבה"ל"מקום"
בכלגניםשעיןנראהאחרות,במיליםפרטים.תפיסתשלוברגישות

תודעתואתחשפהמדעת,שלאאוומדעת ,בבונוחותמהאתטבעהזאת
ולעצמים.למרחביםגםאלאלאנשיםרקלאהיצירתית

שלבמחקרניסוחואתמוצא ,בבונוגניםעיןשמטביעהנוסףאפקט
 ,וכרכרכרדיצ'כסקיביאליק,אצלדקדנס,של<מגעיםבר-יוסףחמוטל

שלהארצישראליותיצירותיוכיבר-יוסףטוענתזהבמחקר .) 1997
יותרפסימיות,דקדנטיתבזיקותמצטיירותבונו

ואולם •ולונדוןאירופהממזרחיצירותיומאשר
בר-יוסףמאתרתאחתארצישראליתביצירהרק

הדקדנטי"הפסימיזם"דחייתשלרוחהלך
שם:כותבתשהיאכפיהאופטימיזם",ו"הצדקת

שונהטבעבתמונתמסתייםומכאן"מכאן

קשרושלהטבעהתחדשותשלתמונה •.•לגמרי
 ...עמרםלנכדולפידותאריהביןוהרוךהאהבה

ויופי".תקוה ,גדולסודהמחברמוצאאלהבכל
שלחריגותולגבייוסף,ברשלזותהייתהעל

כלבעקבותלהשיבניתן ,ומכאןמכאןהרומן
המבטיחהרוחהלךגם ,כלומר •לעילנכתבאשר

הצביוןוגםורוך">,"אהבההטבע",<"התחדשותואהבהצמיחהשל
הםעם-רם>לפידות,<אריה,הגיבוריםשמותשלדופןוהיוצאההרואי
כךגנים.עיןשלטרום-סיפוריסביבתיהקשראותושליוצאפועל
ספרותית>,תודעתית<מבחינהלבונוגנים""עיןמהילסכםשאם
גנים""עיןכלומר .פרקונוסחה"הטרוטופיה"אתלהציעאוליאפשר

חבויה,כטריטוריהישראלבארץבונושלבנדודיומסתמנת
 ,להפךאלאאוטופיה,אועדןגןעבורושאינהטריטוריהאלטרנטיבית;

בו,אבלשלוהמציאותיהחברתימהמרחבחלקשהיאקיימתטריטוריה
שמתמקמתניגודיותוקונצפציה;זמןמקום,שלניגודיותלומנוגדתבעת

גםשלה,הפרדוקסליתבצורהומייצרתסגור-פתוח,תודעתיבאזור
 .יותרמבטיחהאחרת,לאפשרותסיכוי

זאתבכליםגבשעיןנדאה
בנדנד,חותמהאתטבעה

חשפהמדעת,שלאאוומדעת
דקלאהיצירתיתתודעתואת

למרחביםגםאלאלאנשים
ולעצמים

גםאבל , 1910באביבגניםעיןאתעזבבונו

מהגליל ,לעירמעיר-בארץלנדודכשהמשיך
לחזורשאפשרביתגניםבעיןראהתמיד-ליהודה

ביקוריםעלמוריםמשםהמאוחרים<מכתביואליו
גניםעיןגםבחייו>.קריטייםבתאריכיםשם

לה,המיוחסותהטעויותגםומכאןאליה,אותוולשייךלאמצוהמשיכה
יצירותיומיטבאתכתבבהבארץ,בונולחייראשונה"תחנהכמו:

<מרדכיוהחיים"הבנייןהעבודה, ,הארץעלוהערכהביטויהספרותיות,
לרומןובאשר .) 1970 ,ודורוהאדםלבטימבטא ,כרכרי"ח ,ויינו
שנהופורסם<נכתבגניםבעיןלהיכתבהיהשאמור ,ומכאןמכאן

אודותיהם.כסיפורגניםעיןאנשיקראואותוגם :) 1911 ,מכןלאחר
"הז'אנרבמאמרושהסבירכפי ,זומקביעהמתנערהיהכמובןבונו

חומריםביןזיהויכלעקרוניתבדחותו ,) 1911 (ואביזרייהו"ישראליהארץ
הבדיוניתהמציאותאתשאיכלסוהחומריםלביןהמציאותמןשנלקחו

 ,קרבריבמנחם<ראההספרותחוקריביןויכוחמתנהלהיוםעד •שלו
אומפתחרומןהואומכאןמכאןאם ,) 1990הטבריינית,הסמטהעד

 ,בונושלהפואטיהתחכוםאחרלהתחקותמיטיבאמנםנקרברי •לאו
נקטכאשרלספרותיות-של-טקסט,אפשרותכללפרקביקששמעיקרו

מןחומריםשאלהפוך":על"הפוךשלמניפולטיביתעשייהבמעין
במשמעויותאותהבהטעינובדיוניתלמציאותאותםהסיט ,הביוגרפי
כתיבה-לא-ספרותיתשלמודליםפיעלאותהועיבדושבחדשות,
מכאןאתלקרואהמוסיפיםישזאת,עםוכדומה>.מחברות<יומנים,
לביןהברבריהבדיוןביןולהקבילגניםעיןעל"תיעודי"כרומןומכאן

א"דשלדמותובןהוא-לפידותאריההפועל ,כלומר ,שלוהביוגרפיה
-הנכדועמרםב,פסילוהאלמנה-החלבניתאשתוהינדה ,גורדון
הציפורים>.של<הילדחניך
ולגבילגביואפקטיביהיהגניםעיןבונו;שהמפגשספקאיןזאת,עם

הנוף.לגבישלוהפואטיבמהפךביטוילידיבאזהועניין ,יצירתו
<"עצבים",גניםבעיןבונושכתבהאחדבסיפורהקוראכל ,ואכן

שלריתמיתתצורהאותהעלמובנהכולושכללדעתלמד ,) 1911
מפתיעפסיפסכאןמשתלבלראשונהכאשרהליכה-משעול-שיחה,

ודגיםצמרות"רססהירשפלדאריאלשלמאמרוגם<וראהנוףשל

הוא"עצבים"אםגם ,כלומר .) 2000לחברה,ספרותכיןמלוחים,"
אנטיפטרוסמבצרלרבותגנים,עיןשלהאותנטייםמנופיהסיפוריהיסט

והןתיאוריכרובדהןבנוףהשתמששברנוהעובדהבאופק,הנרמז

כמעטבונוכהעדשהריומפתיעה.חדשניתהיא ,ממשמע-תוכןכרובד

 .הארצישראלילנוףלאובוודאי ,ביצירותיוכפונקציהלנוףהתייחסולא

בדיונהמובילמושגהוא ,בונושלהפרדוקסלי""האופטימיזםבכדילא
בעיןשמתגלגלת"אגדה"לגביגםיפהוכוחו ,זוביצירהיוסףברשל

 ,לעילשנאמרכמו ,ובכןאגדה?אותהמהיותיקיה.מפיונשמעתגנים,
ובנוהישניםבתיהאתהרסובמקומותינוכנהוגעו.דאיננהגניםעין

הצריףוהוא ,נשארזאתבכלאחדישןביתאבלמידות.בתיבמקומם

איןהזה,הצריףדווקאשרדכיצד . 1910 •-09בבונוהתגוררבוהעלוב

משפחתזהבביתהשתכנההחמישיםשבשנותמספרת,האגדהלדעת.

לפנותשונותבהצעותאליהפנוהגדולההבנייהובעתמטורקיה,עולים
סירבוהמשפחהבניאבלחדשה.דירהתמורתוולקבלהמוזנחהביתאת

כלובמשך ,בחצרפרחיםשתלוהצריף,אתשיפצוהםמה.משום
אתלשמרהעירייהסוףסוףהחליטהשנתייםלפנירקשם.גרוהשנים
מוגןהואועכשיונאומים,ונישאודגליםהניפוחגיגה,נערכההצריף.

הירוקהמההוויהמשהונשאראם ,כלומרובונה.הורסכלבפני
בונו.שלהמסכןהצריףהואגנים","עיןפעםלהשקראווהיפהפייה

 •הוא.מה ,פרדוקסלי""אופטמיזםלאזהואם

תשס"הלשנתנרנוי"חע"שהפרסחלוקתבטקסשניתנההרצאהבעקבות

המאלףהמידעעלגנים,עיןבתבוסלתחיהלגב'תודה

 2006-אוגוסטיולי

:וי
ו~- ==- ~

21 




