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זעם,ענביאתבזיכרוניהעלהיהושעא"בשלספרדיחסדהרומן

יותרלפנילראשונהאותוקראתיסטיינבק.ג'וןשלהנפלאהרומן
הסיוםתמונתשנהר.יצחקשלוהחכםהיפהבתרגומושנה,מחמישים

 ,במיוחדבזיכרונינשמרהשלוהעוצמהרבת
 .לישהסבההעמוקהזעזועבשלאולילפרטיה,

<ורזחבצלת-השרוןיולדתהרומןשלבסופו ,כזכור

באישפוגשתוכשהיאמת,תינוקבמקור>, ,או·-שרון

 ,אליונצמדתהיאהרעב,מחמתלמותנוטהזקן
למדתילימים .אותוומיניקהןrו wאתחושפת
שלהקלאסיהרומיהסיפוראתמשחזרתזושתמונה

שנידוןאדםעלרומאי","חסדמקסימוםולרירם
באופרהזעם","ענבילבקרוכשבאהאותוהיניקהובתוברעב,למוות

אתכשכתבזהסיפורסטיינבקהכירהאם .בכלאו
ו"החסדזעםענבישלסיומוביןהקשראתיודע,אינישלו?הרומן

בעקבותועשיתיוחזרתיקורא,בבחינתלעצמיאניעשיתיהרומאי"
ספרדיחסדשלולרומן"התמונה"בכותריהושעא"בשפרסםהקדימון
זעםענביאתקישרתיאזשכן ,) 8.9.2010'הארץ',וספרות,<תרבות

עליהושעידעהאם .הרומןעםגם ,הופעתוועם"התמונה",עםגם
זיקהעלבנההאםרומאי"?ל"חסדזעםענבישלסיומושביןהזיקה

זעםענביאתקראהואגםשלא,אומריהושעשלו?ספרדיחבסדזאת
אניזהבין-טקסטואליקשרגםהסיום.אתזכרולארבות,שניםלפני
ל"כוונתהתייחסותללאכקורא,לעצמיעצמידעתעלאפואמציע

זאת.לזיקהרבהמשמעותשישהבנתיגםכקוראהמחבר".
 ,באקראיאוביודעיםסטיינבק,שעשההשימושביןמהוראהצא
סטיינבקיהושע.בושעשהמהלביןרומאי",שב"חסדהספרותיבחומר
ברומןמתארהואאותהמהמציאותלחומרהרומיהסיפוראתעשה
בומופיעה"חסד"חברתי.ריאליזםשלמובהקרומןזעם,,ענבישלו

אתדרמטיתבקיצוניותשמבליטמזעזע, ,אקסצנטריכמעשהבסיום

בקליפורניה.השלושיםבשנותהגדולהמשברשלהנוראההמציאות

סצנה ,מטאפיזיאפילו ,מיתולוגישובלישזומציאותלתמונתאבל
סטיינבקכיאכזרית,מציאותלאותהמדהיםספרותיסמלשמהווה

המיתולוגיתלידתולתמונתשמרמזמהבאסם,ההנקהתמונתאתמיקם

רוח .כולוהרומןפניעלהמרחפתהנצרותרוחבעקבותוזאת ,ישושל
האכזרילקפיטליזםכאלטרנטיבהברומןמוצעתהנצרותפיעלהחסד

שעשההשימושהרוע.שלבהוקעתומסתפקאינוהרומןשכן ,והאנוכי
החדשה,לבריתהארמזבצירוף ,ולוגיהמית ,הרומיבנושאסטיינבק

 .ביותרמופלאהמקוריתיצירההולידמציאות,שלתמונהלעצבכדי
זעםענבישלהסיוםאתלקשריכוליםמומחיםמעטשרקאפשר
שלהמטאפיזיתההילהאבלמקסימום,ולרירםשלהרומאי"ל"חסד
במציאותמתרחשתהיאבעודכשלעצמה.גםזוהרתהסיוםתמונת

הרומןשלהריאליזםאתמעלההיאהספרותית,הבדיהשלהממשית

32 
 352גלידן

מטא-היסטורית.אוניברסלית,סמליותשללגבהים

אוהספרותייםהחומריםיהושע,א"בשליצירתובמכלולגם
אמןבידנהפכיםתשתית","חומרילהםקוראיםשאנוהמיתולוגיים,

מקוריותבדרכיםאוניברסלית,אוהיסטוריתעכשווית,מציאות,לחומרי

יהושעהפליאספרדיחבסדאבלדעת.וברוחברבבעומק ,ביותר
שלהמיתוסאתמסגנןהואאחרת.ובהתכוונותאחרותבדרכיםלעשות
האמנויות.בתחומיכולםמסננים,ארבעהאושלושהדרךרומאי""חסד

 ,קלאסיציורשלכרפרודוקציהומופיעוחוזרלסרט,כרעיוןעולההנושא
רומיובפולקלורבמיתוסשורשיםישלושגם ,קלאסיסיפורהמאייר

חבסדהסמלפואטית.לשאלהסמליביטוילתתכדיזהוכלעתיק,
בתחומיהאלא ,האמיתיהעולםשלכייצוגאפואמופיעאינוספרדי
למציאות,שנהפכותבמטאפורותמדובראכןברומןהאמנות.שלהשונים
דומהרעיוןהספרות.שלבעקבותיהלעתיםהולכתהמציאות ,לאמור

שבווהגיבור",הבוגד"נושאבדוחסלואיסהודחהשלבסיפורומצאנו

ממחזותיועלילותאחרשעוקביםכמו-היסטוריים,מאורעותמתרחשים

שהולכתמציאותשאותהלזכוריש .שקספירשל
ספרותית,בדויה,מציאותהיאהספרותאחריכביכול

 ,אמרנואשרהוא .יאמיתעולםשלמציאותולא
ספרותיים,וסמליםמטאפורותתשתית,חומרי
מציאותלחומרייהושעשלהאמונותבידיונעשים

ספרותיים.

הואהרומןשלהעיקרישעניינוואומראקדים
שביןהיחסעלספרותית,פואטיקהשלבשאלות
 ,המטא-ריאליסטי ,הסמלניהסגנוןלביןהריאליזם

והתקייםהעשרים,המאהבספרותרווחשהיה

שניםזהמעסיקותאלהשאלותהספרותי.לריאליזםובצמודבמקביל

בראשיתוכברמופיעזהלנושא~~ריםרמזיהושע.שליצירתואתרבות
לסרטגםלהעניק ] ... [בכוחםיש ] .•. [אקראיים"צילומים ,הרומןשל

לשאלותהפתרון ,לאמורוסמלי".מיסטינופך ] ... [מובהקריאליסטי
גורמיםעםהריאליסטייםהיסודותשלבאינטגרציההואהפואטיות

סמלית.במשמעותלריאליה,שמעבר

מתרחשהראשוןחלקים.לשלושההרומןאתלחלקשראוילינראה
האיחצישלמערבובצפוןגליסיה,שבחבלקומפוסטלהרהבסנטייגו
ספר.דבירת ,במדרידוהשלישיבדרומה,בעיקר ,בישראלהשבי .האיברי
השאלותאתומעלהואחת,העשריםהמאהשלבהווהמתרחשהרומן

בסרטיםקולנוע,ביצירותהרומןאותןמדגיםהראשוןבחלקוהנזכרות.

והעל-הסמליהגורםבהםשולטשלכאורהכ"מוקדמים",המתוארים
מוצגיםאלהסרטים .מגבלותיואתלהדגיםאמוריםוהם ,טבעי

יאירלבמאיקומפוסטלהרהבסנטייגושעורכיםב"רטרוספקטיבה"

הקולנועארכיוןמטעםצנועפרסבמתןשמלווה ,הרומןגיבורמוזם,
שהיההקולנוע,לאמנותבמכוןמתקיימתהרטרוספקטיבההמקומי.

לכןקודםמעטיםדפיםצבאי.קסרקטיןפונקושלהדיקטטורהבימי
שירותובמהלךהקולנועלאמנותשהגיע~רי;נ;התסריטאיעלמסופר
בסן-פרנסיסקוגםקייםתרבותלמרכזשנהפךצבאימחנהאגב,הצבאי.

ל~~יםחוברתםל"כיתתורמזבזהלראותאפשראחרים.ובמקומות
המקראית.לנבואהיל"גשלבמודיפיקציה ,"ת;ר~ tל~וחניתותיהם

"תרדמתלסרטבהתייחסות ,בהמשךברומןויופיע:שףבצבאי~נ:י~ן
אקטואלי.פוליטיפשרגםשיקבלהחיילים",
הסרטיםשלתוכנםתמציתאתמספרמרתק,מסגרת,בסיפורהרומן

אדםאודותעלמאודמוקדםסרטנזכראלמנטרית.פרשנותבתוספת
קפקאשללסיפורולרמזשעשוינושאבכלב,והתגלגלמקנאה,שסובל
וגםעגנון,שלשלשוםתנמזלחוצות""כלבלפרקיכלב","חקרי
שנייהושע.שלהגירושיםקנטטתשלהעשיריהפרקגיבורלכלב,



ריאליסטיחותםנושאיםהאחרוניםהרומנים

מובהקות,מטא·ריאליסטיותיציאותעםברור'
בעלימדברים,כלביםשלבדמותםהיתרבין

הראשוניםהסרטיםשנישלסיפוריהםמחשבות.

כתב,ולאלכתובחשבשיהושעכסיפוריםנראים
בדומההגנוזים.סיפוריוביןמצוייםאינםוהם

בשםרשימהשכתבמארקס,גרסיהגבריאלל
בעיתונותשהתפרסמההאבודים",סיפורי"ים

בפרסשזכהאחריודרום·אמריקאיתספרדית

בדעתושעלוסיפוריםעלמספרהואבהנובל'
בשלהיתרביןשונות,מסיבותנגנזואבל

מארקסכיאםכורחם,שללסגנונוקרבתם
הראשוןהסרטקפקאית.למסורתאותםמייחס
החוזר"טיפולשנקראברטרוספקטיבה,המוצג

שלהקומדיהאתבזיכרוןמעלהעצמו",אל
בשרשרתעניינו"המעגל".שניצלואותרו
אחרות,לדמויותהנקשרותדמויותשלסגורה
מתחברתהאחרונהכשהדמותשנסגרבמעגל

יהושעא"באיננוזהבסרטהדמויותשביןהקשרלראשונה.

הואשניצלו'שלבקומדיהכמואהבהבמעשי
זושבסרטהדמויותשגומלותחסדבמעשיועניינוכ"טיפול"מתואר

ה"טיפולים"שרשרת"חסד",המילהמופיעההרומןשלבכותרתולזו.
אפשר .הרומןבהמשךויטופלשיופיעזהחשובלנושאאפואמרמזת

אחרונים","טיפוליםיהושעשללמחזהורמזגם"טיפולים"בכינוישיש
היצירות.שתישלבתוכנןדמיוןאיןכיאם

באיששעניינוהמעופף","העטאו"אובססיה",נקראהשניהסרט

בחיפושיםימיואתמוציאוהואמיוחדתחשיבותבעלעטלושאבדצעיר
התנהגותהרכבת.פסיעלראשואתמניחשהואוסופוכפייתיים,

רביםגיבוריםמאפיינתהיאיהושע,שלביצירתונדירהאינהכפייתית

מאבדשבוהים","גאותסיפורובכךבולט .שלווברומניםבסיפורים
זהנושאהחוקים.לספרכפייתיתהתמסרותבשלחייואתצעירסוהר

המתואריםהמרכזיים,הסרטיםשנירחב.בהיקףספרדיחבסדיחזור

יהושע,שלהראשוניםמסיפוריושנייםעלמבוססיםבפירוט,ברומן

בעקבותנידחת","תחנהכאןשנקראיתיר",שלהערב"מסעהואהאחד
ל"מסעמוטומשמשממנושקטעשדות","תחנתאלתרמןשלשירו

נעשההשניהסרטוהכפר"."הרכבתלסרטקראוובספרדיתהערב",
שמקרבמההחיילים","תרדמתכאןשנקראהאחרון","המפקדפיעל

סרטיםשלתיאורםהיום"."תרדמתיהושעשללסיפורוגםהסרטאת
שלהמסגרתבסיפורשלהם.המקורלסיפורימאודקרובאכןאלה

בתרדמהמזמנםהרבהורות,מוזםהראשיים,גיבוריושנייעבירוהרומן

"בביתהסיפורעלבמפורשמבוססהחמישיהסרטבמיוח.דרותעמוקה,

המודרני.המטא·ריאליזםאבותאביקפקא,פרנץשלשלנו"הכנסת
הכנסת,בביתשהשתכנההחיהעלקפקאשלסיפורואתמרחיבהסרט

לאהואלמדי'נדירקפקאשלסיפורוישראלית.להוויהאותוומעתיק
גרמניתדו-לשונית,במהדורהונדפסשלו'הסיפוריםבספריכונס

לעבריתגםתורולאחרונה ,) 1961 (ומשליםפרדוקסיםשלואנגלית,

כברהופיעובעבריתאודותיועלמחקריםאבלהמרמן'אילנהבידי
סיפוריומיתרזהבסיפורלבחוריהושעראהמההשבעים.בשנות

הואזהשסיפורמשוםאוליקפקא?שלהמטא·ריאליסטייםהסמליים,

ולפיכךליהדותו'וכמישריםבמפורשקפקאמתייחסשבוביצירתוהאחד
זהסיפורנבחראוליאבלזמננו'בתישראליתלהוויהאותולגרורניתן
בו'והמתפלליםהכנסתביתשלתיאורושבו'המציאותחומריבשל
סיפורוהכנסת.בביתשהשתכנההחיהשלהסמליסיפורהמשובץשבהם

נכתב"הסירוב",'שנקראהשישיהסרטשל
כיאםספרדי'חסדלרומןבמיוחדכנראה

לילה""תינוקותלמחזהכלשהיזיקהבויש
קשישבזוגהסרטשלעניינויהושע.של

ויפהצעירהמנערהשמבקשילדים,חשוך

הנערהאותו.יאמצושהםתינוקללדת
ללידהסמוךאבלבקשתם,אתממלאת

חייהלכלקשורהתהיהשמעתהמבינההיא
למסורומחליטההמאמצים,ובהוריובילד
בנוסחאנונימי.לאימוץתינוקהאת

בכךלהסתייםאמורהיההסרטהראשון

אתלינוקביתחסרלקבצןמניחהשהנערה
השחקניתרות,אבלמשדיה,החלב

לעשותסירבההנערה,בתפקידששיחקה

מסתייםהסרטבה.תמךוהבמאיזאת,

שפתעלהנערההליכתשלסתמיתבתמונה

ביןקרענוצרמכאןהאופק.אלהים
שאולשלו'לתסריטאימוזם,יאירהבמאי'
הבמאישללילהבשיחתבהמשך,סריגנו.

"הסירוב"אתהרומןמסבירהתסריטאי'עם

 .הדרמטיהסיוםבהשמטתשאבדההמשמעותואת
רטרוספקטיבהאיננהמוזםהסרטיםבמאישלה"רטרוספקטיבה"

שנאמרוכפימבקרים,כמהשחושביםכפילעצמו'יהושעא"בשעורך
שבכלפיעלאףהקורא,שלהראשוניתבהבחנהואוליהספר'בגב

יהושע.ליצירתזיקותלהראותניתןברטרוספקטיבההמוצגיםהסרטים
רקברטרוספקטיבההמוצגותהיצירותששמביןהדברים,שלבעיקרם
סיפוריםיהושע.שלהמוקדמיםמסיפוריושנייםעלמבוססותשתיים
סקירהבכךאיןעדייןאבלרב,בפירוטאמנםומתפרשיםמתואריםאלה

רחוקהמוקדמת,לאגםיהושע,שליצירתומכלולשלרטרוספקטיבית

שלושהמחדשנדפסושבוצנום,ספרלאוריצאלאחרונהמכך.מאוד
חשיבותכנראהלהםמייחסשמחברםיהושע,שלהראשוניםמסיפוריו

נזכריתיר",שלהערב"מסעמהם,אחדרקאבלמיוחדת,
מיצירהבמעבראמנםמתוארתהבמאישליצירתוב"רטרוספקטיבה".

לדעתי'בטעות,לומר'שמקובללמהבדומהריאליסטית,ליצירהסמלית
הבעיהאתלהציגבאזה~ע~ראבליהושע,שלהספרותיתיצירתועל

הבדיהשביןביחסהתבוננותכאמור'שהיא,הרומן'שלשבמרכזו
שלבן-דמותואיננומוזםיאירהבמאיהממשית.והמציאותהמופלגת

בכלודאי' .טולדנווהצלםגנוטריהתסריטאיגםוכןאפוא,יהושע,
בר'פלושלכמאמרוהסופר'שלמדמותומשהוישספרותיתדמות

אתלזהותאיןהספרותיתמהבחינהאבלאני",זהבובארי"מראם

הסיפוריםועוד'מפתח.ברומןמדובראםגםמחברן'עםהדמויות

שליצירתואתלייצגבאולאברומןהמתואריםהסרטיםשלשביסודם
בירורהלשםנבחרוהםאחרת:ולתכליתאחרתמסיבהנבחרוהםיהושע,

הרומן.שלהעיקרינושאולדעתישהיאהנזכרת,הפואטיתהשאלהשל

הסופרלגיבורו'מייחסבוונציה,מוותשלובנובלהמאן'תומסכך
לשםוזאתכתב,ולאלכתובחשבעצמושהואיצירותפרן-אשנבך'

ביצירהוהרגשהמחשבהשביןהיחסבדברפואטיותבשאלותעיון

אינו·אשנבךפרןאמיתי'אירועעלמבוססתשהנובלהאףהספרותית.

מבקשכאמור'יהושע, .מאןתומסהמחבר'שלאישיותואתמייצג
אתהספרותית,שביצירההבדיוניתהריאליהשלמהותהאתלבדוק

מניסיוננולנווהידועהמוכרעםשמתיישבהמציאותי'הגורםשביןהיחס
המטא·ריאליסטית,המופלגת,הבדיונותלביןבהקיץ'היום-יומי
הסרטיםסיפורימטאפיזית.אוחלומיתחוקיותסמליות,בהששולטות
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בסיפוריםשכן ,זולמטרהרבהבקפידהנבחרוברטרוספקטיבהשהוצגו

שפעגםבהםישאבלמופלגת,בדיהשלאחרתאוכזונוכחותישאלה
אלהסרטיםבסיפוריהמופלגתהבדיה ,לאמורמציאות.חומרישל

שאיננו ,הגיוניהלאבתחוםאלאאפשריהלאבתחוםנמצאתאינה

בתחום ,טבעילעלזיקהבושישאוהנורמטיבית,הדעתעלמתקבל
 ,כןעליתר .סמליבמשאעמוסיםוהםהמיתולוגיה,אוהמטאפיזיקה

דמויתבדיהשלתוכהבתוךאלהבסיפוריםנמצאהמטא·ריאליהגורם

ממשית.מציאות

ללאיום,יוםשלאנשיםעלמספרעצמו"אלהחוזר"טיפולהסרט
 ,החידלוןגבולעלקיצוניים,קיוםבמצבינמצאיםהםאבל ,סמליייחוד
בכךישמשלהם.קשהשמצבםזולתםלעזרתנחלציםהםכןפיעלואף

מעגל ,לאמורהקולנוע.ארכיוןמנהל ,הכומראומרדתית","אמת
לגבולותמעברשנמצאתלהוויהמוליךהאלטרואיסטיהטיפולים
רחוקיםאנואיןעדייןאבל ,הנורמטיביוההיגיוןיומיתהיוםהריאליה

בסביבההואאףמתרחש"העט"הסרטהאפשרית.הממשית,מהמציאות

הסיפורשלבמהלכוהגיבוראתשמוליכההאובססיהרקמציאות,דמוית
העט ,ועודהמקובל.ההיגיוןעםמתיישבתאיננהשלוהקיוםגבולאל

הגיבורשלשחיפושיוכך ,פאליסמלבמפורשבסיפורמהווההמיוחד
הסיום,תמונת .למדיפשטניאמנם ,פסיכולוגיסמלמהוויםהעטאחר

שייערףכדי ,הברזלמסילתעלראשובהנחתהגיבורשלהתאבדותו
לאמור,עניין.באותוסמלי,גורםהיאגםמהווההרכבת,שםכשתעבור

לסמליות ,ברומןכאמור ,חותרהואכפשוטה,מציאותמתאראינוהסרט

מעמקים.

ו"תרדמתוהכפר""הרכבתהסרטיםבנוייםשעליהםהסיפוריםשני
נחקרוהאחרון",ו"המפקדיתיר"שלהערב"מסעלאמורהחיילים",

ובמשמעויותבצורותפורשושבמרכזםוהסמלים ,מאודרבהבמידה
המהירההרכבתאתשמיירטהכפרשלסיפורומקום,מכלשונות.

אבלידוע,אינוששמםבמקומותבדויה,במציאותמתרחשמהמסילה
מציאותחומריהםהכפראתהמתאריםהחומריםאפשרית.במציאות

סמלית,כמהותגםמתואריםוהמסילההרכבת ,הכפראבל ,דברלכל
ברומןגםכתובכךמטאפיזית.אלוהית,כדמותמתוארהרכבותומפקח

חלהבהםוהמקוםהזמןהחיילים",ב"תרדמתהדברהואעצמו.
 ,כןעליתר .לזיהויניתניםאפילומציאותיים,הםהמוזרהההתרחשות

דמויותאבל ,הישראלימההודיחלקממשית,סיטואציהמתארהסיפור
להשאיןוהתרדמהאלוהיים,אטריבוטיםלהןישסמליות,הןהמפקדים

ומטא·היסטוריתבמשמעותהנראהככלסמלים,וכמהכמהחופנתסוף
דבואיתשלהמסתוריתדמותהזהלסיפורנוספהספרדיחבסדהיסטורית.

ומקרבתנים, wהיהחייליםאתהסובביםעויניםכוחותשמסמלתיפה,
היאהרומן.שלבהמשכושנאמרכפיאקטואלית,למשמעותהסרטאת

 ,המקורבסיפורהמופיעותמסתוריות,כהות,דמויותשלושמחליפה
הואאףזכהקפקאשלסיפורומלומדים.פירושיםוכמהלכמהוזכו

בסגנוןמתוארשבסיפורהכנסתביתפנים.ורבתנרחבתלפרשנות

מטא·ריאליסטי.גווןלסיפורמעניקההחיהשלנוכחותה,רקריאליסטי
הכנסתביתאתומתאר ,לישראלהסיפוראתמעתיק ,כאמורהסרט,

כמוכאן,גםבו.השוכנתלחיהבהתייחסותונחרבשנבנהארעיבמבנה
ליצירתמתמזגותמופלגתובדיהמציאותהנזכרים,הסיפוריםבכל

אינטראקציהבמהותהאפואמציגההאמנותיצירתאחדותית.אמנות

המופלגת.הבדיהלביןהבדויההריאליהבין
מקודמיושונה"הסירוב",ברטרוספקטיבה,שהוקרןהאחרוןהסרט

הוא ,אפשריבלתיבבחינתאיננוהאימוץסיפורמשמעותית.במידה
המוכרתהממשית,המציאותבתחוםמצויאבל ,רגילולאמוזראמנם

להופיעאמורהשחיתהטבעיתהעלהסמלית,ההתעלותיום.מהיוםלנו
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פיעלנגנזהבית,חסרקבצןלהיניקשדשחולצתהגיבורהבסיום,
ומעתה ,שלוהסמליהגורםבלאהסרטנשארבכךהשחקנית.שלרצונה
בעייתי.סיוםועם ,נטורליסטיגווןעםריאליסטיסיפוראלאאינו

הסגנוןאלמוזםשלביצירתוהמעברכאןמסומןהרומןבמסכת
שאבדההמשמעותאתלהאיריוכלזעםענבישלהסיום .הריאליסטי
מתעלההריאליסטיהרומן ,כאמורהסיום.גניזתעםב"הסירוב"
לסרטבהקבלהשיובןהסיום,שלבכוחובעיקרמטאפיזיותלמשמעויות

הרוחבליהרומן.פיעלשנעשה ,) 1940 (פורוג'וןשלזעם,ענבי
לסרטהיההואמהסרט,שהושמטו ,שברומןהדרמטיוהסיוםהנוצרית
שמציג ,שברומןהסיוםמזה.למעלהלאאבל ,מאודאיכותי ,ריאליסטי

למות,נוטהזקןלאיששדשחולצתנערהשללב,קורעעונישלחסד
להציעשאמורמכמידחסדהמת,לתינוקהשנועדהחלבאתלוומגישה
בהכרזהבסרטשהומרחסדבעולם,השולטלרשעתחליףלעולם,גאולה
ננצח,ש"אנחנובאומרהאופטימיותשמקרינה"אמא",שלמפיהפתטית

עלהמבוססגלטאיפונקשלהמחזהזאת,לעומתהעם".אנחנוכי
רבים,חוקריםלדעתבה,פייטה,שלבתמונהמסתיים ,) 1988 (הרומן

הקדושה.האםהבתולה,מריםשלבדמותה·השרוןחבצלתמוצגת

החוויהשלבכוחהעומקמשמעותמקבל"הסירוב"הסרטרקלא
 ,הראשוןבחלקוכברהמסגרת,סיפורגם ,ממנושנשמטההמטאפיזית,

הבדיונית.וההפלגההבדויההריאליהביןאינטראקציהאותהמדגים
משמעותהצופןאפשריהבלתיאלמפליגאינו ,כללבדרךיהושע,

הואענקי;לשרץבשנתושנהפךסמסאגורגרימעין ,לעצמומעבר

מתיישביםשאינםומעשיםמציאות,אלהגיוניהלאאלבהפלגהמסתפק
לכךיש .לנוהמוכרתבמציאותהמקובלותהחברתיותהנורמותעם

זיתעץאואלף,בןזקןשלבחייםקבורתוכמו ,הכללמןיוצאיםכמובן

הראשונים.לסיפוריוומוגבליםמאוד,מעטיםהםאבלבאוטובוס,נוהג
ממשית,מציאותשלכתיאורשנראה ,ספרדיחסדשלהראשוןחלקו
היאהכוונהמובהקת.מטאפיזיתזיקהבהשישלחוויהגיבורואתמוליך

המפוארתבקתדרלהויולה,והמנואלהנזירלושעורךהמוזרלווידוי

ברטרוספקטיבהההתרחשויותכזירתזובעירהבחירהסנטייגו.של
הואשמוזםאומרתובסביבותיהבקתדרלהוההתרחשויותהקולנועית,

במפורשנאמרכךואמנםזה.ממושגהמשתמעכלעם ,חילוניצליין
"אובססיה",הסרטשלהחסרסיומועלמוסבהווידויהרומן.שלבהמשכו

שלהפנטסטיתלחשיפהמקדיםרמזזהורומאי".ב"חסדנקשרשעניינו
אלזיקה ,כשלעצמו ,בוישאבל ,הרומןשלסופולקראתזהנושא

הנוצרית.שבדתהרוחניותאלהמטאפיזיקה,
כאשהלאהרומןשלזהבחלקמופיעההמשנה,גיבורתרות, ,ועוד

ויולה,והגםומוזם, ,הראשיהגיבור ,לאמור ,"דמות"כאלאבדויה,

ספרותית,בדיהשלבמסגרתהמתקייםשלהםשהסיפורלכךמודעים

כ"דמות"עצמואתרואהמוזםגםממשית.מציאותשלכייצוגולא
רות,עםלשכביכולמוזםאין"דמויות"היותםובשל ,מסרטיובשניים

פניםלפגושמוזםיכולגםכךבשלאחת.במיטהישניםהיותםאףעל

קיחוטה,דוןהרומןגיבורי ,עברומזמניםספרותיותדמויותפניםאל
שלבכיסוי •במקומוובזמנו ,הרומןשלהבדויהבמציאותשמהלכות

שלההיסטוריהרומןהתהילה,גיבוריאחיגיבוריגםתיאטרוןמשחק
העשריםהמאהראשיתשלהישראליתבמציאותמופיעיםפאסט,הווארד
דומההתייחסותמצאנוהזקן""מותיהושעשלהמוקדםבסיפורוואחת.

ש[הזקן]עשתורהגב'עםהוסכם"מראשהספרותית:הבדיהשללריאליה
פןלחשושהיהאפשראיעצמו],[שלוההלוויהבשעתרגליועליהלך
עולםמהושיודעים·האדם,בנירובשכדרך ,לשעריש ] ••• [אדםיכירו
מטעהו",דמיונוכינכוןאליסבור ,אותורואיםשהםשעהונכוןאמיתי

וגיבוריוספרותי,בדיוני,במרחבמתרחשתהזקןשלהלווייתולאמור,
בתוךבדיהשלזוהבחנהזה.במרחבהפועלותדמויותעצמםבעיניהם



בחלקוגםרבהובעוצמת ,הרומןשלהשניבחלקוגםמתרחשתבדיה
 .והאחרוןהשלישי

באר-שבעביןישראלשלבדרומהברובומתרחשהשניהחלק
"הסירוב",מהסרטשנגנזהסיוםשלבמשמעותועוסקוהואלנתיבות,

רטרוספקטיבהמעיןמקיימיםורותמוזםלהיבדק.ומסרבתחולהרות
סרטיםשלהצילוםבאתריבביקור ,בסנטייגושראומהסרטיםלכמה
בעיבודקיחוטהדוןאתשמעליםשחקניםחבורתפוגשמוזםאלה.
פסלשלבתיאור ,הראשוןבחלקגםנזכרקיחוטה.דוןישראלילרקע
שלהנחשלבנובהשמתגוררבחווהפרד ,השניובחלק ,העירבכיכר

הגורלילמפגש~זקךיםרמזבכךישפאנסה","סאנציונקראסריגנו
והראשוןהראש ,שלוברומןסרוואנטסשלדמויותיועםהרומןשלבסופו

גיבורי"אחיבהצגתספרביתתלמידימדריכהרותהרומנים.בכל

מציעמוזם,שללסרטיוקבועתורםאמסלם,החנוכה.לכבודהתהילה"
 ,הרומןשלהבדיוניתבממשותשהתרחשמהמציאות,סיפורלסרט,סיפור
תינוקשהולידים-עשרהשתבןבילדמדובר •נדיר ,סנסציוניסיפור

תחזורשאמובתקווהבתינוקמחזיקהילדגילו.בתאמריקאיתלילדה
ארוכהשיחהאיתרומקיים ,גנוטריעםלהתפייסמבקשמוזם .אליו
הסיום.השמטתבשלהסרטשלהמשמעותארנוןעלהלילהלתוך
בתפקידעצמוכשמוזם ,החסרהקטעאתלצלםממוזםדורשגנוטרי

הקבצן.

המיזוגאתשמקיימיםומחזותספריםבכמהאפואנוגעהשניהחלק
שמעניקההמופלגת,לבדיוניותהבדיוניתהריאליהביןנמנעהלא

ליצירתונסתראזכורבוישהאמנות.ליצירתגובהאועומקמשמעות
שלהשחרחרה""התכלתכגוןאליה,שמתייחסיםבשיבוצים ,עגנוןשל

אמסלם,שמציעהסיפורמוסבשעליואמסלם,שלנכדוהתינוק,עיני
הכפר •וגרושתוהרופאגיבורתדינה,שלעיניהאתמאפיינתאבל

הפךבית·צפפה,הנראהככלוהכפר",ל"הרכבתרקעששימשהערבי

 ,ובהמשך ,עגנוןשלהנודעסיפורוככותרלאוהב","מאויבהכיבושעם
אחדכשםללון",נטהכ"אורחעצמואתמוזםמתארבמדריד,בביקורו
מטרה,לאותהמכווניםאלהרמזיםעגנון.שלביותרהחשוביםהרומנים

לבדיההריאליסטיתהבדיהביןנמנעתהבלתיהאינטגרציהלהבנת
עגנון.שלליצירתוכךכלאופייניצירוףהמופלגת,
הרומאי","החסדפשראלהקוראאתלהוליךאמורהשלישיהחלק

לאהרומןשלפרקיובכלספרדי",ל"חסדהדבריםבהמשךשנהפך
בסיפורהמורכבת,בעלילתוהרומיהמיתוסשללמשמעותורמזמצאנו

סרטשלזיקתומשנה.סיפוריהמשמשיםהסרטים,ובסיפוריהמסגרת
החלקבמהלךמתבררותזהבדיונילסרטכסיוםוחשיבותו"הסירוב"

שלהפנימיתההשתמעותברובדהמעשה,לסיפורמעבראבל ,השני
רומאי""חסדשלבחירתואתשיסבירדברנרמזלאעדיין ,הרומן
מרתקת,לפרשנותאפשרותמוצעתהשלישיבחלקברומן.מרכזיכגורם

 .זושאלהעללענותשעשויה
אתלמלאמתביישמוזם .במדרידמתרחש ,כאמור ,השלישיהחלק
עלידעלאאישובספרדהרכילות,מפחדבארץ,סריגנושלדרישתו

שעוסקויולה,רהמנואלאתלעזרתוקוראהוא •לונראה ,דברכך
הסצנהשלהביצועלמימוןהפרסכספיכלאתומציע ,סעדבענייני
עבודהמהגרישללמשפחהאותומביאויולהרההרומאי",מ"החסד

בשעתהרעלהאתלהסירמסרבתהאשהגורל.ומוכייוםקשימוסלמים,
מביאלמחרת .זואשהעםהתמונהביצועעלמוותרומוזםההנקה,

מוזם.מוותרעליהגםמסוממת.שהיאשמתבררלשחקניתמנואלאותו
עםמוזם,אתולוקחתלעזרה,נחלצתורירה,אלדונה ,מנואלשלאמו

שםכפרית,לחווהבתאונה,שהנהרגטולדנושלבנושהוא ,שלוהצלם
גבוהגבריוצאומהחווהבאורווה,יחדעומדיםוחמורסוסמוזםרואה

 ,ובעצמובכבודוקיחוטהדוןאתבורואהמוזםזקנקן.עםוצנום,

דולסינאה,את-הדבריםשלבסופם-אותושמיניקההכפריתובאשה

קיחוטה.דוןשלהדמיוניתאהובתו

בהצלתומדובררומאיחבסדהחסד?הנקתשלמשמעותהאפואמהי
אדםשלחייובהצלתמדוברזעםעבנביגםברעב,ממוותאיששל

סמלכאןמוצעהמיידית,הישירה,למשמעותמעבראבלברעב,גווע
רעבאיןספרדיחבסדהקפיטליסטית.בחברההאדםשללמצבומזעזע

בידינדחתהזוחברתית.משמעותאיןהחסדולמעשהברעב,מוותואין
שלמשדיהןחברתיחסדלסמלאמורשהיהמהאתלקבלכשסירבמוזם
ש~יו~ןכךהפרס,מכסףחלקבידןהשאירהואגורל.מוכותנשים
אללשובשישאפואנראהלמיניקה.חסדגמלוהיונק ,התהפךהחסד

שלפואטיקה ,לאמור ,הראשוןבחלקושהובןכפיהרומןשלנושאו
ולמערךלמטא·ריאליזם,ספרותיריאליזםשביןביחסשעניינהפרוזה,

כןאםמורההיניקההספרותית.ביצירהבהכרחשנוצרהאינטגרטיבי

שכתבכפיהשיר","חסדהואהחסדהספרותית.היצירהשללמקורותיה
השירהלשאלה,התשובההואהיצירהיונקתממנווהשד ,אמיתיבןלוי

אמנות.יצירתשלמכלילהבמשמעות"שירה"תמצא.מאין
בניסיוןהואהיצירהשלשמקורהאומרת,ספרדיחסדשלתשובתו

אמנותיצירת •בכךדיאיןאבל ,יהאמיתבעולםבמציאות,האישי

בניסיוןשספגתרבותבמעשיספוגיוצרכלריק,בחללנוצרתאינה
תשתיתחומריעםיום,היוםמחיימציאותחומריאלה,גורמים.שניחייו

חומרים ,לסוגיהןובאמנויותלדורותיה,הגדולהבספרותהמצויים

בחלבמפריםמופלגת,בדיהגםאבלמציאות,חומרילהיותשעשויים
לביבילרדתחייבתאינההיצירההאמנות.יוצרשלדמיונואתחסדשל

מציאותלתארכדיספרות,חוקרישלבז'רגוןנטורליסטית,ירידה ,העוני
אולויאלית,מעבראללהתעלותכדילסמיםזקוקהואינהחברתית,

לפתרונהמבריקהדוגמהלהוותעשויקיחוטהדוןלמעמקיה.לרדת
מציאותית,בדיהעלבנויזהרומןשכן ,הספרותיהחסדשאלתשל

 ,ספרדבמרכזלמנשאחבלשלרחבים,נפלאים,בתיאוריםהמתבטאת
מופלגת,בדיהפרקימשובציםזובדיהשבתוךהשבע-עשרה,במאה

שלובשקינוח,שלהפרועבדמיונושמתקיימתלממשות,מעברהרבה

מתוקהדולסינאה,קיחוטה.דוןהנודדהאבירשלדמותואתבדמיונו
איכרהמציאותית,דמותהיאדמיוני.עולםמאותוחלקהיאבספרדית,

בדמיונובעיקרואוליגם,מתקיימתהיאאבל ,בשרובריאתפשוטה
בדיה,שלבתוכההמתקיימתבבדיהמגולמתהיא ,לאמורקינוח,של

ךה·סרוונטס.מיגלשלהענקהרומן

נושאכגוןאקטואליים,בנושאיםנגיעותכמהספרדיחבסדיש
 ,אירופיממוצאהוא ,הרומןגיבורמוזם,שכן ,בישראלהעדתייםהפערים

צפון·ממוצאהן ,וטולדנוגנוטרירות, ,אותוהסובבותוהדמויות
במיוחדאקטואליים,נושאיםלאי-אלהנקודתיתהתייחסותישאפריקאי.
דתיותבשאלתנגיעהגםישהחיילים",ל"תרדמתסריגנושלבפרשנות

החברתילמעמדההתייחסותגםישהראשון.בחלקבמיוחדחילוניות,מול
בשולימצוייםחשיבותם,אףעלואחרים,אלהנושאיםהאשה.של

הםאלהשכן ,הפואטי ,העיקריהנושאאתלשרתהיאומטרתם ,הרומן
שבתוכו ,הרומןשלהריאליסטיהמצעאתשמעמיקיםמציאותחומרי

המצעאתשמחזקנוסףגורםמופלגת.בדיהשלחומריםמשובצים

שלומורכבמעמיקפסיכולוגיבעיצובנמצאהרומןשלהריאליסטי
מפליגהלמציאותריאליתמציאותביןמהלכותהיותןעםהדמויות,

בבדיוניותה.

חשיבהמהקוראהדורשומעמיק,מורכבנפלא,רומןהואספרדיחסד

יפהספרותיבמבנהאמונה,בידהיטב,כתובהואפנים.רבתמורכבת,

 ·:·להפליא.
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