
באיןהסופיאת'"לומרישורוןחלית . 1

 , 11חרר'םיזהר",ס.עםראיוןסופי:

 . 235-215עמ' , 1994

זמורה-סיפז,דמקדמות:יזהר,ס. . 2

 . 1992תל-אביבביתן'
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פרייריןלאה

וגםבתכליתמדויקשיהיה :יחדהרבדיםשניאתלעשותחשבתי

זה ]" .[מדויקנתוןשהבלאחדי-חופשי ]" .[בתכליתחופשי

אני .למטאפיזיהדיאליאתועושהמשחקאניבזהכי .ליחשוב

 .במטאפיזימתחיללא

ישודוןילהלית"מקדמות"עלראיוןיזהר,ס.

פרסםשנה,כשלושיםשארכהשתיקהולאחר 76בןבהיותו , 1992בשנת

מוטלתשלההסוגהזהותאשר 2"מקדמות",יצירתואתיזהרס.הסופר

שלה:העיקריהפואטיובביטויזובשאלהאעסוקשלהלןבמאמרבספק.

מאפייניםלביןכבדיוןהיצירהאתהמסמניםמאפייניםשביןהמתח

הכוללתהמשמעותמבחינתלאוטוביוגרפיה.אותההמשייכיםאחרים
התגבשותבשחזורעוסקתהיצירהשכןמכרעת,שאלהזוהי"מקדמות"של

לשקףלפיכ,ךעשויה,שלהבפואטיקההמתיחותאמן.שלהאני""מיתוס

שלהמובהקיםהמאפייניםאחדהיאואכןהזה,למיתוסהנוגעתמתיחות

היצירה.

ביחסהסופרשלאמביוולנטיתבעמדהזומתיחותשלמקורהלטענתי,
אחדהחלוץ,אביוידיעלעבורושהתגלמהכפיהציוניתלהיסטוריה
באמביוולנטיותנעוצההיאדבר,שלבסופואבל,המייסדים".מ"האבות

לאסתטי.ההיסטורישביןהעימותעצםכלפיכוללת

בחינתבאמצעותהללוהסוגיותאתאציגהמאמרשלהראשוןבחלקו

ביצירה.וביטויההאב"ל"מיתוסהאני""מיתוסביןהמתוחההזיקה

הצהרותלכללזוזיקהשלהעיוניתבהתגבשותאתמקדהשניבחלקו
עולותשהןכפיהאמנותי,הייצוגשלמקומוועלהממשותטבעעל

ב"מקדמות".
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הנפשייםוהיבטיולהיסטוריהאסתטיביןהמתחראשון:חלק

הסוגההגדרתעלהערותא.

העולהפנימיתממתיחותכאמור,נובעת,"מקדמות"שלהסוגהזהותשאלת

תוקףלכתובלהקנותניסיונותבהניכריםמח,דשלה.הפואטיהמרקםמן

והיסטוריות,אישיותעובדותשלנרחביםאזכוריםבאמצעותעדותשל

לעיתיםהנחשפות 3ומשניים,ראשונייםהיסטורייםמקורותעלהסתמכות

אחרנהייהוכן 4מפורשים,ציטוטיםו/אוביבליוגרפיות,הפניותבאמצעות

הנעורים,לבניהחוברותהספרים,קטלוגכגוןקטלוגים",של"פואטיקה

שלאביושולחןעלשנערמוהדפוס,דבריויתרהספרותיים,העיתונים

 sבקטנותו.שלוהקריאהתאוותאתוהזינוהמספר

לפעולתהכותבשלהישירההתייחסותוהיאנוספתעדותאסטרטגיית

ועלדורו,בניועלעצמועללהעידיכולתועלתהיותיוכגוןשלו,הכתיבה
הנרטיבאתהללוהאמירותפורצותמסוימיםבמקומותכזו.עדותשלטיבה
אלישירדיבורכעיןהכתיבה,מעשהאלהלבתשומתאתומפנותהסגור
 6האוטוביוגרפית.לכתיבהטיפוסייםאלהמאפייניםהקורא.

תשומתכשעיקרכבדה,בספרותיות"מקדמות"היצירהמצטיינתמאיד,ך

אתהבולםבאופןהיזהריהלשוניהמדיוםאלמופניתהקוראשלליבו

המפורשיםהבדיונייםהסממניםמצטרפיםלכןכשלעצמה.בעדותעניינו
הרושםכגון-המורכבהספרותיעיצובםעלשלה,ההיצגאתהמאפיינים

שלחירויותיועללכןשישוההשלכותהתודעתייםהארגוןדרכישלהעז
ההתכוונותאתשאלהבסימןמעמידיםאלהמאפייניםהכל-יודע.המספר

"מקדמות".שלהאוטוביוגרפית

הקריאהאתלהנחותצריכותמוסכמותאילוהשאלהנשאלתלפיכן
בזכותהעומדבדיונינרטיבכאלאליהלהתייחסהיש"מקדמות":ביצירה

גםשלוהמופלאההפנימיתמהאסתטיקהנובעכוחושעיקרכזהעצמו,

נכוןהאםולחילופיך,היישוב?ומתולדותהסופרמחיישאוביםחומריואם

יחסישלוביםשלוהפואטישבמרקםכטקסטהיצירהאתלקרואיותר

כעדותלפרשוהחיצונית;המציאותשלשוניםהיבטיםעםשלוהייצוג
עלארוןכהרהורהציונות",ו"אבותאביוביתנוכחהאמןהתפתחותעל

ומקומו?זמנולביןואומנותוהאמןשביןהיחס

ב"מקדמות"מתבונןשקדגרשוןהביקורת.אתהעסיקוכברשלעילהשאלות
ההיסטוריתהממשותעלכנעלההנתפס 1עצמאי",אסתטיכב"מרחב

החלוף.בתהמציאותעלעליוןהמיתישהטבעכשםעל-ידו,המתוארת

שלב"טרנספורמציהשקדרואהב"מקדמות"יזהרשלהעיקריתמגמתואת

לקומפוזיציהאומוסיקליתלקומפוזיציהאוטוביוגרפייםמציאותחומרי

אתבוחןהואשונה.בעמדהנוקטזאת,לעומתאופנהיימר,יוחאי sציורית".

מובהקתזיקהמתוןהציוניתההיסטוריהעםהמתמודדכטקסט"מקדמות"

האפוסעל-פיו,היא,"מקדמות"היצירה 9שלה.הריאליסטיתהממשותאל

שללשימורניסיוןהציונות,לכישלוןנגדתגובתיזהר,שלהחדשהציוני
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א-נ,גרדדרןא.דכתביהיתרניז . 3

תשי"א-תשי//בהציונית,הספדיה

נרנו,י.ח.גררדרן);א.רכתבי(להלז

שלהכרכיםכשלושתעצמנו"הערכת

ג,ברבר ח'.כתביכלמו"ס",מנדלי

שפירא,י'תשי"א;תל-אניבעונד,עם

עיינותוהמעש,ההרעיוןהצעיר:הפרעל

 .) 196 7שפירא(להלן 196 7

מ'נעהראשון'נפרקלמשל'כ,ך . 4

19 , 20 , 22 , 33 , 41 , 42 , 44 , 45 , 51 , 

הלאה.וכן

כאופייםלודומים . 62-61עמ' . 5

הנוגעהקטלוגמשהווהיובשניהפרטני

כתל-אניב,גאולהכרחובגאולהלני"ס

כאמצעוהוריהםתלמידיומוריו,על

וכן ,) 146-145(עמיהעשריםשנות

אחרים.רכיםקטלוגים

 W.E. Bruss, Autabiag-ראו . 6

raphical Acts, john Hopkins 

1976 University, Baltimore ; 

למדומה:מבערנרינקר,מנחם

הבריונית,ביצירהרייצרגמשמערת

 . 1988תל-אניבהמאוחד,הקיבוץ

רעכשיר,כאןאזספררתשקר,גרשון . 7

 187עמ' , 1993תל-אניבזמורה-ניתן,

 .) 1993שקר(להלז

 . 181עמ'שם, . 8

השלב"יזהר:אופנהיימר,יוחאי . 9

 . 23.4.1992דנו,הפוסט-ציוני",
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הואמתלאהוא"אםמירון,רן . 10

 . 3.4.1992אחרונות,ידיעותיחיה','

למשל:ראו . 11

S. Greenblatt, Renaissance 

Self-Fashioning, University of 

; 1980 111 , Chicago, Chicago 

S. Greenblatt, Shakespearean 

Negotiations: The Circulation 

of Social Energy in Renaissance 

England, University of 

California Press, Berkeley 

1988; H. White, The Content 

of the Forrn, John Hopkins 

University Press, Baltimore 

; 1987 

והפוליטיקה"הפואטיקהמאלי,יוסף

בתוך:החרשה','ההיסטוריוגרפיהשל

ספרות(עורכים),מאליויוסףכהןרעיה

ירושליםשור,זלמןמרכזזהיסטזדיה,

 . 32-9עמ' , 1999

12 "" Bruner, "Life asNarrative ./ 

. Social Research, 54 (1) 1987, pp 

11-32; "Autobiographical and 

, the Self", Acts of Meaning 

, Harvard University Press 

. Cambridge, Mass 1990, pp 

. 99-138 

ברומן,מזההארפכהיימרשגםאלאלהיעלם.העומדתהיסטוריתמציאות
מיסטיתהרריהאלוחותרתמההיסטוריהניתקתכיווניתחדתנועהלבסוף,

המתאר"מקדמות",שלתאפיהרובדהמבוגריזהרעבורלדבריו,מופשטת.

ל"ררבדמסורההכל,ככלותאלא,איכרפרטיה,קסמיכלעלממשיתמציאות
הרובדזהרביטול",כבתנחוויתמציאותארתהשבריותרראמיתיעמוק

טרנסצנדנטית.חוריהשבמרכזוהמופשט'האסתטי

בקרבערב"מקדמרת",אוטוביוגרפיתמקריאהמסתייגמירוןדןשגםכדמה

מעיקהאמתשאיזואדםשלוידוילאואף ]".[זיכרונות"מסכתזרשאיו
חוויות ]".[שיחזורהמצרפתמובהקת,אומנותיצירתאלא ]".[ברדוחקת
בהיבטרואהאיכרמירוןאבל דס."]".[הפשטותשלמערכתעםילדות

מצרףאלאאסתטי,מבכהאלקפיצהקרשרק"מקדמות"שלהאוטוביוגרפי

אוטוביוגרפי,הבטבעלותספרותיותיצירותשלעבריתמסורתאלארתה
ומציעעגנון,שלוכיסא"//הדרםרעדספריםמוכרמכדלישלההם//מ,,בימים

מרחיבמירוןלאוטוביוגרפי.הבדיוניביןביניים","ז'אנרלמעיןלשייכת
בהשמשולבים"מקדמות"שלהאוטוביוגרפיתהתמטיקהעלהדיבוראת

שכירתבהומזהההיצירה,שלבפואטיקהמקרמהרעלההיסטורי,עםהאישי
ההיסטוריהמולהנצחי,הפראי,הטבעהממשות:למושגבאשרמתוחה

שלרשתאתהמטרידההסוגיהכיכן,אםכדמה,הזמן.בכותוהפוליטיקה

האסתטיקהשלמקרמהשאלתהיא//מקדמות",ליצירהבאשרהמבקרים

ההיסטוריה.מול

שייכת"מקדמות",שלהסוגהבשאלתהעיסוקמןהנובעתזר,סוגיה

המתרחשלהיסטוריההספרותביןמפגשאותר-יותררחבלהקשר

החליםמאלהלהבדילהזה,הסוגמןמפגשיםשלבמוקדםבאוטוביוגרפיה.

זהותוזיקתאתלבררהיוצרשלרצונוניצבהבדיונית,בכתיבהאחתלא
ערלות,היומיןעתיקתהייצוגשאלתבמסגרתולזמן.למקרםויצירתו

מהעלתהיותבימינו,החדשההיסטרריציזםלאסכולתרעדאריסטומאז
שלהמשולשבהקשראןההיסטורית.דדלזרהספרותיתהכתיבהשבין

מפרספקטיבההייצוגשאלתמוארתוהיסטוריהספררתאוטוביוגרפיה,

סופרשעשויאישיותבשאלותעיסוקאלאעיוני,דירןערדלאמאר.דאישית
היסטוריותבכסיבותבעיקרמלאכתו,ופשרזהותועלעצמואתלשאול
הציוניתהמהפכהילידיזהר,שלחייואתהמאפיינותכאלהדופןיוצאות
תש"ח.דורומאנשי

שחררהכפיההיסטוריהעללהעידהסופריכולהאמנםלתהיותכוונתי
קוראיועלולהשפיעלכסרתואףאמת,שלערןלעדותולתבועארתה,

יכולהאםהפוכרת:שאלותגםכגזרותאלושאלותמתוןבאמצעותה.

ממכהמכרסלואיןשמאארההיסטוריה,מתעתועיעצמולפטורהסופר
כמשתמעזהותו,גםולפיכןיצירתו,ואוליבכתיבתו?טבועוחותמה

סגורה,אסתטיתבטריטוריהממילא"מתחוללת"ד 2מסרימרת,מתיאוריות

ברצונו?שלאארלרצונוההיסטוריים,והזמןהמקוםמןמעיקרהנפרדת
נרגעהאחדעיקריים:קשייםשנילפנינוכינדמהדברשלבסופוכלומר,
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כ"עדרתלהצגתההאוטוביוגרפית,היצירהשלהאפיסטמולוגילמעמדה
בדיונית.כתיבהלביןבינההמבדיליםסממניםבעלתהעולם,עלתקפה"

ה"אני"שלמהרתנירתתפיסותכנגדה"אני".מושגלעצםנרגעהשניהקושי
וקבועה,גמורהלאלעולםחמקמקה,מהרתברהרואותתפיסותהתפתחו
האותנטיותעצםעלגםמערערותהןכךמתוךנתפסת.לאגםולפיכך

 13הארטרבירגרפית.היומרהשל

ניסיוןב"מקדמרת"איןרארפנהיימר,שקדשללקריאתםבניגודלטענתי,

אלא,לבדיוני.האוטוביוגרפיביןהכרעהבאמצעותאלהקשייםלפתור
שלכטענתולשייכת,וניתןהכיווניםשניאתבר-זמניתמפתחתהיצירה

בראשבולטת,זרשניותספרותיות.אוטוביוגרפיותשלבינייםלסוגתמירון,
חשופהכאוטוביוגרפיהנכתבהלאשהיצירההעובדהלנוכחובראשונה,

האפיסטמולוגייםבקשייםלהתלבטנוטההיאשאיןלמרותמשמעית,וחד
רומןכללביןהאוטוביוגרפיתהכתיבהביןהגנרלאתלטשטשהעלולים

רגםזהרת,שלבשאלותהמטפלתראשוןבגרףבדיוניתיצירהארמפתח,

ממנה.נפקדיםה"אני"למושגביחסעקרונייםספקות

שלהזיהויבאופניבחמקמקותזרשניותמומחשתיותרספציפיבאופן

לכאורה,המשייכר,באופןשלישיבגרףהכותבעל·ידימוצגהואאמנםהאני:
בוחרשהכותבערדמה 14חד·משמעי,אינוזהשירךאךהבדיון.שללסוגה

"עלינו""לנר","אנחנו",רבים:ראשוןבגרףהשלישי,הגרףכנגדאחת,לא
ראשוןבגרףהשימושכינדמהשכןפורמלי,דקדוקיבענייןמדוברואיןוכר'.

השלישישהגרףכשםרוטטים",זיכרונותב"חרמריהעיסוקאתמבטא
מהם.האמנותיהמרחקאתלמחברמאפשר

אימננטיתהיאהאוטוביוגרפיתהסוגהלמוסכמותביחסזראמביוולנטיות

הכותב,זהרתכשאלתלעינינומתעצבתהכתיבהזהרתשאלתליצירה.

מעורריםל"אני"ביחסאפיסטמולוגייםאראונטולוגייםספקותלאשהרי

עצמואתהכותבמזההשברהאופןמןהנובעתפנימית,סתירהאלאארתה,

ביןהסתירהזוהיהתפתח.שבהםההיסטורייםולזמןלמקרםביחסכאמן
המיתי·אלממנהלהסתלקנטייתולביןלהיסטוריההעמוקהמחויבותו
גםהכולליםשונים,תמטיים·מבנייםגילוייםלהשישסתירהאסתטי,
סינתזה.שלאפשרותעלכארבהתהייה

• 

האבמיתוםשלמקומוב.

חשיבותהרעלההיסטוריה,כלפיהכותבבעמדתהסתירהעוצמתעל

בראשלעמו,דניתן"מקדמות",היצירהשלאופייהלגביהמכרעת
האמןמיתוסביןבההמתחוללהמרכזיהעימותבחינתמתוךובראשונה,

החלוץהאב,עלילתמכאןוצמיחתו;האמןהולדתמכאןהאב:מיתוסלבין
לביןהמופשטהאסתטיביןההיטלטלותאתמולידזהמתחהאידיאליסט.

הזרהכוחותבמשוואתהאמןמיתוסשלמקומרהארטרבירגרפי·היסטררי.
המבנייםוהיבטיותכניו 1sבביקררת.בהרחבהוהוצגמאליו,מרבןכמעטתינו

הבהרה.דורשיםזאת,לערמתהאב,מיתוסשלרהאמרטיביים
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Bruner, 1990. pp. 99-100; .13 

/. Pilling, Autobiography and 

lmagination, Routledge and 

Kegan Paul, London 1981, pp. 

117, 119; L.A Renza, "The Veto 

of Imagination: A Theory of 

Autobiography", New Literary 

History 9, 1977, pp. 7-9, 22; 

C.D. Stanton, The Female 

Autobiography, University of 

Chicago, Chicago 1984. 

P. Lejeune, "Autobiography .14 

in the Third Person", New 

Literary History 9, (1) 1977, 

pp.149-165. 

רעלעליו"לדברבן·דב,ניצה . 15

 , 77עיתוןאחת",בנשימההעולם

 ; 54 ; 25-22עמי , 1992 , 152 • 151

יזהר",של"ההייקרגרדבי:ץזלי

"יזהרמיורן,דן ; 21.8.1992רבר,

לאהוא"אם ,)א(לסיפורת"חרזו

אחרונו.תיריעות ,)ב(יחיה"הואמת

 . 1993שקד, ; 3.4.1992 ; 20.3.1992
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 . 197עמ'מקדמות, . 16

 . 21עמ'שם, . 17

עלמיתוסלכדיהאבמיתוסמתרחבשלו,האישיההיבטמןלבדראשית,

אבימעוצבב"מקדמות"הסופר.אותהשתופסכפיהציונית",העל"עלילת
לדוןחברםהארץ-ישראלי,היישובשלהמייסדיםהאבותכאחדהסופר

דבר,שלבסופושהפ,ןכמיגםמוצגהואאבלנרנו.וי.ה.גורדוןא..דשל

תבוסתהאתבנועבורהמסמלהציונית,המהפכהשלמובססוכןלמעין

נפששלונפילתהמאבקהאינוזהבמובןהאבמיתוסשלהלוזהכוללת.

יותרואףכולם,המייסדיםהאבותשלונפילתםמאבקםאלאמסוימת,

האבכישלוןההיסטוריה.בכוחותהםבאשרהאדםבנישלמאבקם-מכן

הציונותאבותשללכישלונםסמלכן,עלהוא,למשפחתוביתבהקמת

ביתנפילתאתרקלאכןמשוםחזונם.ברוחהלאומיהביתאתלבנות
סמילנסקי,משההדודביתנפילתאתגםאלאהכותב,כאןמתאראביו

כמונמחקהואגם ]".[יימרטלאאיתןכבית ]".[והאריחיםהקירות"עבה

האינטימי,הציוניהעידןאנשיכלנפילתאתולמעשהכרגיל",השארכל
וככהקירבו,אלבאוכינודעולאהכלובילעהשיכוןבלעכולםש"את

 16להוסיף".מהואיןזה

"מקדמות".שלהעלילתיהמבנהבעיצובנכבדחלקישהאבלמיתוסשנית,
אתהאמןגדרשבההכוללת,הזמןתבניתבעיצובחלקועללדוגמה,אצביע,

שביןהשניםראשית,זמן.מסגרותשתימעיןמתוארותברומןזיכרונותיו.

הילדשלוצמיחתולידתועלילתאתמספרותאלושנים .-1928/9ל 1916

אתגםמספרותהןבמקבילהתבגרותו.ראשיתעםהבשלהסףעדהאמן

הראשון.הפרקבסוףכברמתוארתשראשיתהאביו,שלהנפילהעלילת
הכלכליהמשבררקעעלמתרחשהחמישי,בפרקהמתוארהמשפיל,סופה

בחולדה,ההכשרהקבוצתאישהאב,העשרים:שנותסוףלקראתשפרץ

אחת,פעםעורףלההפנהכברגורדון,א..דשלהעבודהבתורתשהאמין

"פדיוןכמעיןבו,שהתחייבהקורבןהיהזהאביב.בתלכפקידלחיותכשעבר
ואתמשרתואתלפתעאיבדהבן,התבגרותסףעל ,-1928בעכשיו,הבן".

שלובנחלותיוסמילנסקי,משהדודו,שלהכלכליתלחסותונזקקביתו,

הפרדסים.פועליעללמשגיחהבושה,למרבההפ,ןברחובותזה

ההיסטוריהפןבהשמודגשאביו,בחייהזוהכואבתההתפתחותאת

שלו,בנפשושנחקקהכפיהאב,בדמותשחוללההפגיעהואתוהאידיאולוגי,
התבגרותולראשיתמקבילההיאזיכרונותיו.שלהסיוםכרגעהסופרבחר

נפילתהחמישי.בפרקכמתוארהספרותית,דרכולראשיתגםכמוהמינית,

עםהעימותכרוןהיצירהובמבנההאמן.הולדתאתכן,אםמסמנת,האב

בהתבגרותהגדול,הכלכליהמשברכגוןההיסטוריה,שלהכאוטייםהכוחות

האמנותי.הייעודאלובפנייההפרטית

ויומרניתרחבהשנייה,זמןלמסגרתהאבמיתוסרומזזו,זמןמסגרתלצד

//איןאביו:שלזהאתהכותבשלהארץ-ישראליבניסיוןהכוללתיותר,

לקייםשהחליטמישלתינוקולהיותמתיישב?שלבנולהיותזה
ועלה//קםשאביוומצייןראשיתו,עלהכותבתוהההרעיון,,,אתבגופו

היצירהחתימת 11ומחצהוו.עשרהששבןרקוהואתרנ//אבאביבלארץ
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מלואאתומבהירהסמליתמשמערתכן,עלמקבלת,- 1991קיץ-

שנותעשרהשלרשלסיפורהסופרשדחסההיסטוריתהפרספקטיבה

נופל"איך-וסופהאבירעלילתשתמציתציונות,שנותמאה-ילדותו
 . 194עמ'שם, . 18כאבןלהןמשמשת- 1811מנרתציםעליונופליםשלוהאליםרכלאדם

לבאות.וכרמזברחן
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כוחותכמשוואתהאמןומיתוםהאבמיתוםג.

יכולהשלוהאני"ב"מיתרסלאבירהסופרשהעניקהאינטנסיביתהנוכחות

האידאיים,ובמטעניהבדמותובעיסוקהמעורבתהרגשותעוצמתעלללמד
דישלו.זהותובהבנייתונפילתוהאבלמיתוסהעצומהההזדקקותרעל
ביאליקשהעמידהאני"ל"מיתרסיזהרשלפנייתואתזהבהקשרנצייןאם

ענותנוכחילד-אמןשלחווייתואתהרביעיבפרקכשעיצב"אבי",בשיור

ייסוריבמיתוסהארמנרתיהייעודנכרךב"אבי",כמרב"מקדמרת",אביר.

שהעיסוקאלאהיל.דשחשראשםאוזלת-ידשלובתגובהונפילתו,האב

וחררהשבהואבזקנתוגם-הסופרשלגילולנוכחמפתיעיזהראצלבכך

אתמעצבהואומולהאבירנפילתבפניושחשפההתוהואתהרףללא

ברלהתבונןשנוחהיצירה,ממבנההיתר,ביןזאת,מסיקיםאנוזהותו.

"מאחר".הסירםקטעבאמצעות

להסתיים,העומדהכתיבהרגעאלהמתייחסהכותב,קולמתחרהזהבקטע

סיומיםצפרי,בלתיבאופןבסיפו,משולביםכךהעבר.עלהמספרבקולר

לנפילתהנקשרהילד-האמןשלהחניכה""סיפרוסירםעלילות:שתישל

הסופרשלתחייתועלילת-מובלעתשנייה,עלילהשלקצהלצדהאב,

תחייהלו.ספדנושכברסופראותררבות.כהשניםכתבשלאהזקן,

באמצעותסמלי,באופןולוהאב,במפלתשרבנכרכתזרמופלאה-מאוחרת

ביןהכוחותמשרואתאתהיצירהארוךלכלממחישאשרהבית,מרטיב

לתלמנהללאותרשהסיטההצוערת,מידיהאבמפלתבתחילה,לבן:האב

האבביתנפילת-בהמשךתחייה;שלפלאהבןעברוהיוותהאךאביב,

דרךראשיתאתשסימנו '-1928בלרחובותהמשפילוהמעבראביב,בתל

יובלכמעטהמתיםביןכשהאב ,-1991ב-ובסירםהבן,עברוהכתיבה

אךהריסה.לשםלקבלניםנמכרברחובותכשביתרומובסשבהואשנים,

"מקדמות".היצירהנולדתכנגדו

• 

הכוחותמשרואתעומדתשבמרכזהאלה,עלילתיותחטיבותביןהאנלוגיה

האמן.שלהמיתוסלכודשברהחזרותמבנהעלמצביעהלבן,האבבין

ובכליהבמורתלהכרההנקשרת"מקדמות",שלהעצבנימתמחלחלתמתוכו

העקוץהעוללעלשנאמרהמשפטמקרה,בכל 19החיים.יצרמולהניצבים

ודמותחייו,בסתיולכותבגםנכרן 20יחיה",הוא ]".[מתלאהוא"אם

ששלוש-עשרהנדמהזר.כוחותבמשוואתחלקהאתממלאהעודההאב

שבהןבוגריםחייםשנותאותןלצדישירות,כאןהמתוארותהחייםשנות
נפילתמיתוסכנגדועומדותתלויותבעקיפין,"מקדמות"היצירהנרגעת
הציונות.וכישלוןהאב

לע•קרון"מעברפרו•ו,!'גמרנו . 19

ומסותהעונגלע•קרוןמעברהעונג",

תל-ךכ•ר, ,)ק Tא'ח"ם(תרגםאחוזת

 . 137-95עמ' , 1988אכ•כ

 . 55עמ'מקדמו,ת . 20
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 . 94-93עמ'מקדמו,ת . 22

 . 195-194עמ'שם, . 23

ביתימיתוםשרחותמוו.

מ"מיתרסכחלקיותר,וחבבהקשרלהביןניתןהאבמיתוסעוצמתאת

שרווחוהררינושלוהמיתוסיםהמשפחתי,התאלהשפעתהכוונהביתי".
מכינוןכחלקהיום,בבראלעצמנושנבנההאוטוביוגרפיהסיפורעלבר,

 21התוברתית.הפסיכולוגיהמאסכולתתיאוריותלמשל,גרוסות,כךה"אני".

ההיסטוריהעםומפגשוהחלוץהאבאודותעלהביתיהמיתוסחרתםואכן,

הכותבבהיאחזות-מכליותרואולי"מקדמות",שלבפואטיקההיטבניכו
אתושרבשרבלנרמשמיעכשהואמראש,מזרמןכמרקבוע,כמעטבנוסח

אךהמנהיגיםלצדשהלךהאישענוותהזה:המיתוסשלהמרטיביםתמצית
כגמולו;לוהשיבהשלאהארץלמעןשהקריבהקרובןבואשם;לאמעולם

בית;שלרםלמעןנהללחלוםעלשלוהפטליהוויתורפרנסתו;יגיעת
עצמו,משלשולחןלאואפילוספרייהלאלוהיולאשמעולםהעובדה
אהבתווכוחנאמנותוולבסוף,היישוב;בענייניכתבחייושכללמורת

לדוגמה:כ,ךליפה.למוזיקה,גםאךהצומחת,לאוץביתר,לבני-

שכולםחושבאבאהצידה.נדחףתמידאבאכזה.שתקןאבא

קודמים,ושהילדיםקודמת,ושאמאקודמת,ושהעבודהלו,קודמים

הצטרףולא )". 1האדמהאתועזבשוויתרלאחרקודמת,ושהאדמה

וכתבעליהדיברהרבהבךשכלנהלל,אתלבנותשהלכולחבריו

עודיהיהולא )." 1שדהלהםגםלהיותיכולוהיהוכמעט ]".[עליה

בנוקדוהולךויצואוותרן.אבא )". 1שנתייםשנהבכלונודדעוקר

שכולםורואה )". 1בוקרארוחתמכיןשיוצאולפני ]".[בבוקר

להפריע,שלאבשקט,תמידבשקט,לווהולך ]".[היטבמכוסים

 22שלר.תמרנהאףהקירותעלהיום[."]ואיןהזההאבא

היצירה:שלבהמשכהאר

הקשההארץאתשגידלהאישאבא.מכלממנונשארמהתראו

ברקדכללעבודההולךהואברקד,כלקםהוא )". 1לונשמטהופתאום

אלמעוקם,חיוךמחייךאפילולפעמים )". 1הביתהבערבוחוזר 1 ". 1

 23כמעט.חילאחוזרכשהיה )". 1הילד

באב,האםשמטיחהכאובים-מריריםדבריםהכותבמצטטבהמשך

גורלו:עלהביתיהמיתוסחומריבבירורמהדהדיםושמתוכם

חוסרזהכבדויחוסרפשוטזה,ככהמה 1 ". 1לשתוקואסורלשתוקצריךלא

איננהוהיאיהארץלמייסדילאבות,כבודחוסרהראשונים,לכלכבוד

 24זה.וככהלהיות.רוצהלאואבא 1 ". 1נרגעתלא 1 ". 1להמשיךיכולה
 . 195עמ'שם, . 24

 , 35 , 21נעמ'התפתחותואתראו . 25

מונוטונימספרכקולהיצירהאתמלווהשרנותבווריאציותהזההנוסח , 195-194 , 152-151 , 95-93 , 52-51
 2sסירמה.עזמראשיתה . 211-210
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הכתיבה:בפרספקטיבתגםנינותהכותבעלהביתי""המיתוסשלהשפעתו

הויהבוגרת,ההסתכלותזוויתבולטתשבהםשוניםענייניםכבתיאורשלא

הילד:קוללביןקולוביןלהבחיןלמדיקשההביתיהמיתוסשבאזכורי

כשהיהאין,שלוהזהשלאבאאין.שלאבאעוולכמהפתאוםתופס

לשבתשיוכל ] ... [יותרקטנהאםאפילוספריה,תהיהלושגםנכון

קשה,]בעבודה ... [עצמואתהכשירחייוכלאבאוהלאבה.לעבוד

הכשירשנהארבעיםאושלושיםהשלמות,בעבודתהיושר,בעבודת

רצהלאחייושכלמהאלודקהגיע.ולאו ... [לנהללללכתעצמו

פועלים."עלמשגיחהגיע:אליו-

עםהכותבשלהנמשכתהזדהותואתהיטבממחישהזומספןגרסת

בעיקרבהבולטתבילדותו.בביתו,שנוקםכפיאביואודותעלהמיתוס

רקכינדמהושוב.שובהחוזות"אבא",ללשוןלהיצמדהכותבבחיות

הואלדידושהאבהיל,דלביןבינוהחוצצתהיאהשלישיבגוףהכתיבה
קדמון""פצעהיאשנפילתוהציונית,המהפכהשלמרטיראותועדיין
נרפא.שטום

באלוזיה-בעקיפיןבהנוכחזאתבכלהמספרשלהבוגרקולואמנם,
שלהטרגיהפןאתהמעצבתתמצאו",כי"והיהביאליקשלהמספדלשיו

הנוקםדווקא,המשוררמיתוסשלהטתיבפןמדובוביאליקאצלהמיתוס.
 /-שביקשוהאחתניתן,לולא-ביקש"את-אניגמטינוסחבאמצעות

אליו-רצהלאחייושכלמהאל"ווק-יזהואצללא-מצא". /אותה
ביאליקשלהשיראלזופנייהשבאמצעותנדמה,פועלים".עלמשגיחהגיע:
 21האמן.מיתוסלביןהאבשלההיסטוריהמיתוסביןלגשרהסופדביקש

האחידותמשוםיותר,נינותהילדאלהזקןשלהרגשיתהקונהזאת,ובכל
הזאתהקונהאתהאב.אודותעלהביתיהמיתוסאזכוריכלשלהסגנונית

האבביתשלהחוזותהנפילה-מקבילחיצוניבאירועגםלתלותניתן
התולה 28הפוודיאנית,ההבחנהאלדעתנומפנהזו.חזרהן 99וב-ן 1928ב"

הבחנהמענה.ותובעתלפתעהחוזותקדומה,בחוויההיצירהמעשהאת
הפצעאתשעודוכגווםברחובותהאבביתמניותפושתעלהמצביעהזו,

האב.מיתוסאל"מקדמות"מלאכתזיקתעלדגשעודנותנתהקדמון,

• 

לפואטיקהפסיכולוגיפןמעניקההאבמיתוסאלהעמוקההזיקה
קונפליקטנמצאהאני""סיפרובשורש-"מקדמות"שלהאמביוולנטית

הכותבנטייתמתבלטתאחדמצדולהיסטוריה:לאבביחספתיובלתי

כתגובההאישיבהקשרהנתפסתהאסתטית,בטריטוריהלהסתגר

 .אביושלהעגוםגורלודוןלושנגלתהכפיההיסטוריהלשרידות
שלכישלונומחווייתלהתרחקלסופומאפשרתהאסתטיתההפשטה

טרגיתכפרדיגמהלהציגםלומאפשרתהיאכולה.הציונותוכישלוןהאב

שלהמתעתעבמרחבקטןעולםלעצמנוליצורניסיונותינושלקצםעל

אבלהטבע"."זמןשלהפשרחסובמרחבגםכמוההיסטוריה","זמן
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 . 210עמ'שם, . 26

המספרנגוסתכזאתעשההכותב . 27

הגרסה .ב"מקדמות"הנזכרתהקודמת

שלמותי""אחדיאלפנתהההיא

האבאתהציגהכךומתוךביאליק,

מלאכתואתנסתרמשודדשלכדמות

עוהשאחר"צנועחייו:כשידתחייו

אותושכחושכמעטעדהכל,לנרו

באמצעלפטרו,כדינונזכרוודק 1 ". 1

מספריםוחורזיושבשהואבתוך

 .) 191(עמ'ונקיים"ארוכיםבטווים

והיזהה","המשודדפרויד,זיגמונד . 28

הפסיכזאנליזהכראיהיצירהמעשה

בד),אריה(תדגוםאחרותומסזת

 . 8-1עמ' , 1997תל-אביברביד,
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מחויבותהפונה:תגובהגםמעורותהאבמיתוסעםהנמשכתההזדהות

ושלשלוהגדולהציונילמסע-האבשללעולמוהכותבשלעמוקה

ושלהילדשלהמשולבות,הפרספקטיבותשתיההיסטורי.במרחבחבריו

את-הידועבתוךידועהלאאתולחוותלחזורלומאפשרותהמבוגר,
ועלפרטיועלהזה,הציוניהמסעבכישלונו.קפאבטרםהמעשהגודל

שלובצווךשלו,בפתוסגםאלאהכותב,בתודעתרקלאחקוקסתירותיו,

אליו.ביחסנתיבתוזהותאתלבורוברצונולהעי,ד
המפניםעל-ידיהועצמהלהיסטוריהביחסזופנימיתסתירהנילשעריש

 ' 1928אחריהארץ-ישראליתוהחברההציוניתהתנועהשחווהדרמטיים

וחלקםישירותמתייחסהואלחלקםהסופר.שלחייושנותמרביתולאוון
ההיסטוריהייצוגשאלתכ,ךאוכךלתבוסה.נרמזיםב"מקדמות"משוקעים

הפתרוןהיצירה.שלהכוללבמבנהמכריעמקוםלהישעמהוההתמודדות

מדובוסותרות:באסטרטגיותשימושומחייבפנים,נפולנאמוד,הוא,

בדיוניות,הבלחותעל-ידימקועקעשתוקפהאוטוביוגרפיתבנתיבה

ההיסטוריה.להבליביחסחוריןכבןהאמןמיתוסאתכךמתוךוהרוקמת

נמרצותוחותרתההיסטוריתהדומהאחוהנוההנתיבהזוהיבעתבהאך

הסופרזהותעלהשקפהכוללת:והשקפהעדותשלתוקףלעצמהלקנות
דורו;ובניאביוחייעלאותן;המכוננתהפנימיתהסתירהועלונתיבתו

ועלבאוץ-ישראל;חדשעברייישובשנותומאההציוניתהמהפכהעל
זונפילותאכןאםההיסטוריה.בתוךבפרט,האמןושלהאדם,שלגורלו

תהליכיעל-ידיליישבהניסיוןשכלהוי"מקדמות",היצירהבשורשהיא
האוטוביוגרפיזהאוהבדיוני,זה-מקטביהבאחדהמתגדריםקריאה

למורכבותה.חוטא-

ייצוגיהשלהאמתערןועלהממשותעלהכותבהשגותשני:חלק
האמנותיים

פניהנפלאתובחנתי"מקדמות"שלהכוללתהפואטיקהאתהצגתיכהעד
שלהתנועהאתאתארעתההאב.מיתוס-אישי-פסיכולוגימניעלאור

זהברובדשלה.העיוניברובדדיוןדוןלבדיוןהאוטוביוגרפיהביןהיצירה
שלהאמתערךעלהממשות,טבעעלהשגותיואתהכותבבפנינומציג

הזיכרון.מלאכתשלהאמתערךועלהאמנותיים,ייצוגיה

אורושופךיותר,וממוקדישירהיצירהשלזהרובדפואטית,מבחינה
הואהיל.דשלזהעלמאשויותרהמבוגרשלהאינטלקטואליעולמועל

תוךאלהכותבשלישירות"התפרצויות"מרכזיות:טקטיקותשתיכולל
המאוחותמהפרספקטיבההמסופרעלהשגותיואתהמנסחותהסיפו,

והנעותוגש,עםמחשבההמלכדותבנימותיהןבולטותאלוהעוותשלו.
השנייההטכניקהלאלגיה.ועדהפתוסדוןואירוניהגרוטסקימהומור

ילדותלחוויותמופשטועיוניעומקמעניקהכותב-המשלשלזוהיא
שליסודלאבניאותןהופךהואהסתריםנתבשלמפענחוכמיןמסוימות,
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ההיסטוריביןלמתחביטוינמצאזהברובדגםכצפוי,המחשבתי.עולמו

כלליות,אמיתותאלמהאישילמעברהכותבחותרשכאןאלאלאסתטי,

ולסינתזה.קוהרנטיתעולםלתפיסתולבסוף
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ההיסטוריה?מהיא.

בבוזכמעטהכותבמתעלםשלוהממשותשבתפיסתלצייןישראשית,
אתלאבשםמכנההואאיןהגדולה"."ההיסטוריהלכנותשנהוגממה

מלחמתאתלאואפילותרפ"אמאורעותאתלאהראשונה,העולםמלחמת
דרךבלב,דבעקיפיןדומיםאירועיםועלעליהםמצביעאלאהשחרור,

חבריו,עצמו,הוא-אותםשחוומישלהאישיותהפרספקטיבות

בחלקהחמישי,בפרקבאלה.וכיוצא 48שלהערביםוחבריהם,הוריו
לייחסהנוטהלכתיבהגרוטסקיבהומורמתייחסאףהוא"אתון",הנקרא

ממש:שלחשיבותהזולהיסטוריה

ארבעיםלוהיווהלאהפרעתוני?הללבןעבורןאתזוכר?איןלא?

הדבר,כשנודערעשההארץכלוהלאבנים.בניושלושיםבנים

כלגםוזהעיירים,שבעיםעלרוכביםוהיוהשבעיםכליצאואיך

וגםהכל. הז]".[שופטאותועללספרהקדושהספרשמצאמה

 . 199-198עמ'מקומות, . 29 29מךי.יותרהנאמר

כאמור,נובעת,ה"גדולים"והגיבוריםהאירועיםמייצוגזוהסתייגות

שבפרספקטיבותהאמתאתפניהםעללהעדיףהכותבמנטייתבעיקר
מגבלותיהן.משוםודווקאלמרותהרוטטות,המקריות,הסובייקטיביות

גורלם-בהיסטוריהעניינועיקראתמשקפותאלופרספקטיבות
אוניםוחסרילמחצהאנונימייםאביו,דוגמתאדםבנישלוחוויותיהם

מקלההסובייקטיבי,אלממילאהפונהזו,עמדהתהפוכותיה.נוכחלמדי
שאפשרכפיהבדיון,דרכיאלהבדוקותמהעובדותהתדירהדילוגאתעליו

בפרקשלם,בנווהתרפ"אממאורעותזיכרונותיובייצוגלמשל,להיווכח,

"מקדמות".שלהשני

• 

האמןהכרחועלהממשותעלרומגטיוחהשגותב.

כביכול,האובייקטיביתהגדולה","ההיסטוריהמייצוגההסתייגותהאם
ממלאתאינהזושספקנותטענוכבראפיסטמולוגית?מספקנותנובעת

ביןההבחנהעלהואהדגשכינדמה,"מקדמות".בעיצובמרכזיתפקיד

האמן.ידיעתלבין"כל-אדם"שלהידיעהיכולת

עדההיסטוריהאירועיאתלתפוסיכולתכחסרתדירכאןמוצגכל-אדם

ידעולאצרעותשלחורעלשישבתינוקכאותולקרובכם.הופךהואאשר
הנצוריםהםכאלהכולה,הצרעותעדתעליוהתנפלהאשרעדכ,ךעלדבר

הבהלהלמרבההמגיחיםהערביים,הפורעיםמולשלםבנווההנבוכים
 . 59עמ'שם, . 30קורבנותיוגם 30ומתקרב".שהולךושחור,גדוליער"כעתשהיאמיפו,

ההוא,לתינוקדומיםהעשריםשנותבסוףהכלכליהמשברשלהמופתעים
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בהתאמה. 162 , 171עמ'שם, . 32

 171עמ'שם, . 33

 172עמ'שם, . 34

 . 37עמ'שם, . 35

 . 195עמ' , 1993שקד . 36

בזמןלו.צפרימהשיערלאמהםאישבתש"ח.רקרביבהזרנוגהפליטירגם
מהדיםלארזן,מפהמלחישותשמוערת,מפירורירקכל·אדםניזוןאמת
 3כברשרת.יהיסטריותשל

שלמעיצובוללמודניתןזאתהאמן".ב"מיתרסכשמדוברשרנההדבר

כן,המקראי.במובנההנביא,הרואה","תבניתבאמצעותהילד-המשורו

בניגוד"שקמה".הנקראבחלקהרביעי,בפרקמתיאורומשתמעלמשל,
מוצגלמעלה",מחבטנלאומזמןשכברהאלה,וברצים"היושביםלחבריו

אחיזה,ברשאיןלגרבהעדשמטפסמישלמופלאמחזירןכחלקהילד

הזהמהרום 32השקמרת".כיפתהיקףחרטעלמרפרףכעתשםהואר"הנה

כולה:הארץאדמת-רואהאדםכלשאיןמראהלונפתח

הנמוכיםהאדםממעשיכלוםמנוגעולאפתוח ]".[הכלאיך

האנשיםשעשוושםפההמשובץהידוקקצתאיךוגםוהטורדניים,

התנופהמהלךבתוךכולוומבוטלבטלהדורות,ובכלכעתושם,פה

כולה,ההיסטוריהשכלהאדמה,יסודהתמשכותשלהזוהשקטה

 33מחוק.סימןאפילובהחרצהלאוהמסופרת,הכתובה

לדברדרמה 34כרלן",בןבאשיהיה"עדברונספגהילדלעיניהנשקףהמראה

לנרומבהיר ,)ג(יחזקאלישראללביתהצופההנביאמעיאתהממלאהאל
ובהקשרהגדולה,מההיסטוריההכותבאתמרחיקההידיעהבעייתשלא

לתפוסיכולתואםכיאדם,בנישלבגורלםהאינטנסיביעניינולאגםזה
כמצוטטהנוף,מראהעלהכותבהערותהממשות.אתאחרתתפיסה

וערטילאיטהורבראשיתי,טבעזר:ממשרתשלתכניהעלמצביעותלעיל,
ממשרתזוהימתכלה.ובלתימשתנהבלתיעוצמתבעלזאתרעםכמעט,

ה"נחרתה"ההיסטוריתבמציאותארהאדם,בגורלנגיעהכללהשאין
חורים.שאנו

ל"היסטרריהמייחסיםשאנוהעצומההמשמעותבאירוניהמתפוגגתכן
מחבריהחומקתהזר,הפרספקטיבהמןבכלל.ולהיסטוריההגדולה"

בקטנותלעתידמעשהכאנשיוטרודיםלמטההיושביםאלההילד-האמן,
מדייקכמהרעדהאםלשאלהחשיבותכלאיןהציונית,האידיארלרגיה

תפיסהקיים.האדמהיסודרקהבל.הםשהריקורותיהם,בשחזורהאמן

אסתטיממרחקבקרירות,להשקיףהסופראתהמביאההיאזרטוטלית
לתמונהלצמצומועדההיסטוריה,בתרןהאדםשלהמסעבתלאותעצרם,

עצרםמינרלימרחבבתרןלשוואהרצהואבודה,קטנהעגלהשלאלגורית
 35מקןם.לשרםמתקרבתראינהכוחה,לפישלא

האומנוחייסייצוגיהועלהממשוחעלחומריותהשגוחהםוחרח:החפיסהג.

זיקתהאתצייןכברששקדהאמן,שלהאחרתראייתועלדרמההשגה
"עדן".בראינועהילדמתיאורגםמשתמעת 36ב"ספיח",השיירהלחלום
יזהריתגרסהוכמיןבחייו.לראשונהבסרטכצרפהמתוארהואזרבסצנה

הילדיםמביןהיחידהואאפלטון,שלהחשוכהבמערההפילוסוףעל
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מצודךמהתרגשות,מזיע אוה]".[הזההכישוףאתלהביןמוכרחהוא

שלאחדידיעהאללהיכנסהולךהואהנהשכעת[."]מהדגשהלדעת

 . 128עמ'מקדמו.ת . 37 37קודם.שהיהמהעודיהיהלאהואשיידע

מייחסתשהיאבייחודהשקמה,לסצנתדרמההראינועשסצנתככלאן

הממשות.מבנהבתפיסתבתכליתממנהשרנההיאהאמן,שללמנטר

אופוזיציות;שלמבנהעלמסתמןהשקמהסצנתשלהאלגוריההיבט
חרסהסגוד,מצומצם,האחד-מקביליםמישוריםבשנימתרחשתהסצנה

בחלקםודניםהגיבורשלילדותוחבוימצטופפיםשםהשקמים.ענפיתחת
שהפואטיקהההיסטורי,הקיוםמישרוזהרצודקת.ישראליתתבדהבבניית

כיפרתמעלכנגדו,מוגבלת.פרספקטיבהשלנפדיאותרמציגההסצנהשל
אלרצופההילד-האמןניצבאחיזה,שרםערדברשאיןבמקרםהשקמים,

דקאינםאלהממשרתממדימיתי.נצחי,קץ,לבליפתוחאחד,קיומיממד
מהותם,מעצםזהאתזהלבטלנאבקיםשהםנדמהאלאלזה,זהמנוגדים

נולהההיסטוריה"כלהכותב:שלהאירוניתמהקביעהלמשל,כמשתמע,
 38מחרק".סימןאפילוהנצחית)הפתוחה,(באדמהבהחוצהלא ]".[

 . 171עמישם, . 38

שניערדמשתמעיםלאזאת,לערמתהראינוע,שלהאופקיתמהתמונה
אתכאןנמצאלאשרבזה.אתזההמכחישיםנפרדיםממשרתממדי

הנצחית,זרלביןוהמדומההנחותהההיסטוריתהמציאותביןההבחנה
בראינועלילדשמתגלהממההאדמה.מיתוסשלביופייה,המופלאה

הממדלביןהחומריתהממשותביןהנדתיוצףהמשל,דדןעלערלה,
הממשותשלרציףכהמשךמוצגותהמסןעלהבדויותהתמונותהאסתטי.

הואארתה,מסמלרגםזר,וציפותהמאפשרהפיזיקליהגודםהטכנולוגית.

מסןעבדאלנעהשבקיו,החרדדדןמהמקרןהמגיחההעזה,הארדקרן

הילדמוותקשאליההקרןהבדיוניות.הדמויותאתברומטביעההבד

מטעינהאףכשיזהונאמן,ייעודואתעבורוומסמלתמשקפתהנוגש,
הסמלהשירים".ב"שידמהחרדהמגיחההידשלהארוטיתבערצמתה

במאפייניםנתבונןאםהאסתטי.אלמהחומריהמוליךכגרדםמוצגהזה

מחדורציונלייםחומריים-משמערתנפולישהםנמצאיזהו,לושמקנה

מאידן:ואסתטיים-מופלאים

אבלבתימהוןאזומגליםייאמן,הבלתימתחוללשהאידהמסךעל

קרןאתלאפשר,פשוטוהיהשהפךאי-אפשראיזהבחדווהגם

ומלאהועזהצדהקרןשמאחוד,בקירשתחילתההזוהעזההאוד

והולכתבה,מתרוצציםזבוביםמחנותכאילווהבהוביםנסורתמין

ללכת,שמתחיליםצילומיםכמוישוכבד ]".[ולבסוףומתרחבת

כמוסברגםשנדאהיותר,גדוליםדקשהםכפיאנשיםבאמתוכמו

 . 129-128עמ'שם, . 39 39פלאים.כפלאיוגםלגמדיופשוט
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"או·תאריו:בשניותנערצההאקסטטי,ממקצבולבדזה,תיאורשלאיכרתו

לגמרי".ופשוט"מוסבר"אפשר","פשוט",ומנגד:פלאים","פלאיאפשר",
הריאלייםהפרטיםשביןהיחסמןגםסוגסטיביבאופןערלהזרשניות

מצביעההיאמתרוצצים".זבוביםל"מחנרתדימויםלביןהקרןשבתיאור

לבסוףכיעדלפלא,כפשוטההממשותאתההופכתסתירה-לכאורה,על

יותר".גדוליםרקשהם,כפי"אנשיםהזהמהפלאנולדיםאף
הרציונליביןברורגבולשלקיומוהכחשתהיאהתיאורשלמהותועיקר

לאאלגורידירןבבחינתהואהריככזה,לאסתטי.החומריביןלמופלא,

שלהאוטוביוגרפיתבאיכרתגםאלאאמנות-מציאות,וביחסיבאמןרק

המקרןדמותה,אתשרשמההמצלמההמציאות,שביןהרצף"מקדמות".

שבההיאשממנוהבדרמסךשולח,שהואהאורבקרןארתההמשקף
המציאותשביןלרצףדרמהיח,דגםונדריהאמיתיתלעין,ומזדקרת

ולאמתמש,ךקן·רצף-ביצירתוייצוגיהלביןהאמןבתודעתהמוטבעת

שמעניקמהלביןשערךומחקריםזיכרונותיולושמספקיםמהביןניגו,ד
דמיונו.לו

שלהמוחלטתהנינוחותאתמבהירהאמנות-מציאותיחסישלכזרתפיסה
ביןמהשילובנרתעשאינוזהל"מקדמרת",האופייניהתמהילנוכחהכותב

דיוקעלהמקפידיםעמוסים,קטלוגיםלביןבדוייםפנימייםמונולוגים

התכחשותגםמשתמעתזהמתיאורכיסבורה,אניכן,עליתרהיסטורי.

ביחסוהןלאמתביחסהןאלהשוניםייצוגאופנישלהיררכיתלתפיסה
הקרןפלאיעלערליםאינםהווירטואליותהדמויותפלאיכינראה, 40ליפה..תפיסהשהשתמעהמפרשנותםשל 40

הבדויותוהדמויותהקרןכן,עליתרהב.דמסךעלאותםהמטביעההעזהלמשל.ואופנהיימר,שקר

מכניסטיים,חרקיםמערכתארתהעליידימופעלותהצופהלעיןהנרקמות

לגמרי".ופשוט"מוסברכמשהוהכותבמגדירםכךומשרם

מןהיתר,ביןמאר,דשרנהלבדיוןהממשותבידרצףשלקיומובדברההנחה
מעמדובשאלתמכאןאריסטוושלמכאןאפלטוןשלההיררכיותהתפיסות

שמרחיקמהאתהספרותיבייצוגרואהאפלטוןהספרותי.הייצוגשל

רואהאריסטוהאידיארת.צללישלהנחרתצילםאתמהאמת,האדםאת

האוניברסלי,המוכלל,השגתאתלאמת,האדםאתשמקרבמהאתבר
החותרהכותב,שללטעמוואילוההיסטוריה.עליידיהמוצגהפרטיכנגד

ביןממששלפעראיןהחומרית,לממשותהאמנותזיקתאתלבסס

דרךעלהעבראתהמייצגיםקטעיםלבין"היסטורית",עובדתית,כתיבה

ותקפותהאפשרותהעללערערמתנורןאינוכללביניהםוהדילוגהבדיון,

הזיכרון.מלאכתשל

לספקות-דופןיוצאבאורח-המתייחסבקטעומתחדדתשבהזרתרבנה
רב"מקדמרת"בכללהאוטוביוגרפיתבסרגההכרוכיםהאפיסטמולוגיים

שלמהימנותולשאלתהכותבשלמפורשתלהתייחסותכוונתיבפרט.

שלהראשוןבפרקהמסופריםהבית""אגדותושארהינקותטראומתזיכרון

וכמרכתינוק,זיכרונותיועלשואלהואלדעת",יכולהוא"מה"מקדמות":
הסיפוריםמןהכללאחרשהםש"כנראהבאומרוכעדותערכםאתמבטל
זאתבכלמשהר,"כיבר,חוזרהואבמהרהאךהבית".מאגדותלהיותשהפכו
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לחתימתודרמההואעצמוהזבדאיננואםשגםמשהר ]".[מאזזוכו ]".[
 . 16עמ'מקדמות, . 41 41הלכר".שההולכיםלאחדשנשאריםהללוכעקבותהזבד,של

למיתוסנזקקתשאינה"מקדמות",שלהייצוגלאמתהנרגעתטענהזוהי

היאשברהחומריהדימויכמרבמהותה,רציונליתהיאהרומנטי.האמן

שרםוחסותהרופפתשה"קדקעהכותב,מסביוהמשלדדךעלנעזרת.

שלידהבמגעזאתבכלחתומההקדומים",זיכרונותינושלמוחלטות

ניתןומצודתןגרפנושלדשלהחותםטבועשבעקבותינוכפיהמציאות,

הראינועלמקדןהווירטואליותהתמונותשלהחומריתהזיקהעליו.ללמוד

סיפוריםלממשות.זיכרונותינוסיפוריושלביתנואגדותשלכזיקתםהיא

עלומעוצביםבדמיוןמעורביםבהירתםגםשלה,מטרנימיגילויהםאלה

כן,עלהיא,זיכדרנרתיה-דמירנרתיההבהוביעלהאמןתודעתהבדיון.דדך

עליהלהסתמךואפשרהב,דתמונותאלהמקרןמןההולכתהארדנקדן
לדיוקםעדשהיוהדבריםממשרתאתולהקים ]".[ולספוכעתר"להתחיל

שם. . 42 42הגמור".

למחקריםהדעתאתלתתישזר,עמדהוציניתכמהעדלהביןמנתעל

אותםארגשברולאופןמלאכתו,אתהסרפדליורהשבהםהמגוונים

ההיסטוריים-חברתיים,מקורותיושלבחרתםעירןמתוךבסיפורו.
המכניזםאתולשחזרבמדויקלבדדשלוהאינטנסיביהענייןערלהלמשל,

האדםדוחאתהציוניתהממשותעיצבהשבאמצעותוהאידיארלרגי

הראשוןבפרקיםכמתוארחלוץ",שלל"בנרארל"חלרץ"שהפךעדהיהודי

שנשמעבשיחהראשוןבפרקיזהושעשהבשימושלמשל,מדובו,וברביעי.

העשרים,המאהשלוהשלישיהשנימהעשורהצעיד""הפועלבוועידות
"לשברוישהאםבשאלהספציפיבוויכוח-ובעיקראביר,השתתףשבהן

אבישלקבוצתובחולדה,ההכשרהקבוצתאנשישלהרצון"כוחאת

שלדודלהיות-הלאומיתלתכליתםסוףסוףלהכשירםכדיהסרפד,
בעמ'במיוחדוראו . 1967שפירא . 43הסרפדשבאחודה,עיניואתונושאב"עדן"היושבכילד 43קרדבן.מקריבי

 . 166-165ויצירתו.נפשרשורשיאתבהםלחפשמקורותיואל
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הטכנולוגיהסודותד.

בניגודהחומרית,במציאותהכותבשלהרבעניינובזבדלטענהחיזוק

למצואניתןהמיתי,הטבעלתיאוריהנלוותמהעדותיולמשתמעמוחלט

מדגישיםזיכרונותיוברזל"."מרטהנקראבחלק"מקדמות",שלהשניבפרק

הרכבתתנועתקטןכילדברשעודדוהענייןאתדופןיוצאבאופןכאן

"מקדמות"שלהסמליםאחדהואהקטרהקטר.שלהמהפנטתרערצמתר
שאחיולעובדהקשרוהואהפר.דלבליברכדרכיםומרותליבדירניתשעוצמת
בעמ'ושוב 177בעמ'בנרמז . 44 44האדבעים.שנותבראשיתהרכבתגלגליתחתנדרסהסרפדשלהבכור

מיתיים:במאפייניםכך,לפימצטיין,הקטרתיארו

הרכבתזנבכלאתבכוחומסיעמושךכוחונושףכוחמלאאיך

המסיקתנועתועםחלונומפתחהנהגראשעםהזה,השחורהקטר

 . 230 45גיהנומי.אדוםאורמואראת,אחריאתפחמים,פנימההמטיל
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 . 63עמ'שם, . 46

 . 65-64עמ'שם, . 4 7

ברק:יוצאהאשומןלאש"ונגה . 48

ואראהבזק:במראהושוברצואוהחיות

החיותאצלאחראופןוהנההחידה

ילכוהחיותובלכת ]".]פניולארבעת

ינשאווהאופנים ]".]אצלםהאופנים

באופנים"החיהרוחכילעומתם

 .) 19 ; 15-13(פסוקים

 . 33-32עמ'מקדמו,ת . 49

 . 198עמ'שם, . 50

 . 129עמ'שם, . 51

התנופהמוטשלהמכניקהלתיאורמשועבדהזההמיתישהתיאוראלא
"כיפלא,נולדאכן,מאלה,התנופה.גלגלעםבתיאוםהפועלהרכבת,של
מופלאיםהכותבהדגשילאוראך 46הרכבת?"ממסעיותריפהבעולםמה

וישהרכבת,מסעאתהמאפשריםהטכנולוגייםהנתוניםהםפחותלא
פרטים:בפרטילתארםפיוטיתענוג

ואיךהפרטים,פרטיבכללדייקמדגשכמהועדזה,כלמופלאכמה

משרוולהחוצהומוקאפנימהנבלעהקטרשלהתנופהמוטלמשל

 ]".[בוכנהלושקוראיםהדעתעלעולהלאשעדייןהזה,המתכת

הקיטורדודוכלונפלט,וחוזרונבלעוחוזרונפלטהולךהזהוהמוט

שלוקחהמוטאתלבלועכדיאלאאינוכוחמדובכמעטהמתפוצץ

קשוריםהאחדים,האופניםשלושתואתוהגדול,הגלגלאתומסובב

מוטשלהישרהקוהזמןוכליחד,ויורדיםועוליםכאחד,כולם

 ]".[ורדתעלהמסתובבמעגלילקווהופךושובדצוארץהתנופה

של.ךוגםהקטר,שלסודובדיוקשזהיודעכבדאבלקטן,אתה

בשעתוהקטראתממציאהיה אל]".[סטיבנסוןג'ודג'אותוושאילו

שוםלואיןאבל ]".[להסביריודעלאילד ]".[ממציאאתההיית

שבעולםהיפהכלשלהגרעיןהואכעתדואהשהואשמהספק

 47המעגל.לתנועתהופכתהישרהקושתנועתהאופן-

שלהפיכתהסוד-הטכנולוגיהפלאישלהגילויחדוותמתוארתכאן
עוצמתהשלהמחשתכאפיפניהמעוצבתהיאמעגלית.לתנועהישרהתנועה
 48 .'אפרקיחזקאלבספרהמתואריםהאלוהייםבמראותאפילוהכותבנעזר

כולל"מקדמות",שלהאפיפניותמשללבעוצמתהנופלתאינהזוהתגלות

הבראשית.נופישלאלו
פלאיםכרוויהוממדיה,היבטיהכלעלהממשות,מתוארתזומזווית

אתחוקרתהיא :קץאיןבתאוותאחריהםמתחקההאמןותודעתוסודות,

נבראותוכיצדמעקיצתן,שנולדהנוראהכאבסודמהותוהההצרעות,חור

שבההיאבמקביל, 49התרבות.סיפוריועושרהיצירה,כוחהתודעה,ממנו

הולךהרושפת"מלכותו"בכלהשמשגלגלשבוהרגעאתלתפוסומבקשת

הגלגלמלואוכלרגעועוד ] ... [הגבעותשביןהזההקוערתוךאלונכנס
היאבדיוקאופןבאותואבל soפנימה".בהיהיההמלאהחםהאדוםכולו,

לעגול.הישרהקואתהטכנולוגיההופכתשבוהרגעסודאתחוקרתגם

לאאחתבנשימההאמניםשלהממציאהכוחפלאיב"מקדמות"נמניםלכן,
"אנשישלהממציאהכוחפלאיעםגםאלאהטבע,כוחותפלאיעםרק

הכרתמלאהואשעליההראינוע,שלכזוהגדולות",הטכנולוגיותהתגליות
המושכיםגדוליםלמיתוסיםמקורותהםכאלהאלההכותב,עבור 51תודה.

אמנותו.אתומזיניםהלבאת

מעצםגםללמודניתןהחומריתלממשותהכותבשמייחסהחשיבותעל
האלגורילדיונוכבסיסהראינועוטכנולוגייתהקטרהמצאתשלהצירוף
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ייצוגיה.שלהאמתלערךולטענתוהממשות,אל"מקדמות"בזיקת
שבו '-19הבמאהוגעבאותומקווהמקרית.אינהזהבזיווגהבחירה

והאמנותהפילוסופיהבפניהציבוומדעיותטכנולוגיותהתפתחויות
עם 52שלהן.האפיסטמולוגיותההשלכותואתוהמהירותהתנועהאת

נופיה,על-פניהמהירהותנועתןבאירופההברזלמסילותהתפשטות
במרחבכביכול,תנועהבלאלחלון,מבעדהצופהבעמדתהנוסעמוקם

עולםבבחינת-תנועהמתחוללתשבתוכוהרף,ללאעיניולנגדהזורם
שהבהירהזו,תנועהחוויתמקבילים.עולמותשניאולעצמו,המתרחש

הטביעההאובייקטיבית,לאמתהחושיםושמיביןהפעראתלאדם
שנתוןהאימפרסיוניסטי,בציורניכרההיאהאמנות.עלגםחותמה

טיפולוובאופןהמתרחשת,החומריתבמציאותלהסתכלותבעיקרוהיה
מאתלזוסנטשלהרכבתתחנתציוויבסדרתכגוןהתנועה,בנושא

מהמצאהישירותשנולדההראינוע,באומנותבעיקראך '-1887ממונה
היהבראשיתוהראינועשלקסמוכלההדרגתי.ומשכלולהטכנולוגית

מרחבשלבדי~מיזציההתמונות,שלתנועתןבעצםבטכנולוגיה,נעוץ
וכבתלתחנתבדהרההנכנסקטרשלהמוגשבמראההצופה:לעיןהנחשף

שהוצבההמצלמהלעדשתהנשקפיםבמראותבטוהותה,תנועהוממחיש
 53נוסעת.וכבתעל-פני

עדוישנההייתהאלוטכנולוגיותהתפתחויותשלהאומנותיותלהשלכות
מטכנולוגיתהאוטוביוגרפית.לסוגהגםישירהפסיכולוגיתנגיעההיום

אמנויותצמחוהמציאות,עלחדשאובייקטיביידעלאדםשסיפקההצילום,
ביןמטלטלותהאוטוביוגרפית,הכתיבהכמוהן,גםוהקולנוע.הצילום
ולהשבתוהחיצוניהעולםלהקפאתהמשאלהלביןאסתטיותמשאלות

בכתיבהכמובהן, 54הטכנולוגיה.בחסדלעינינוהמתגשמתהעבר,של

עברנו,בשרידילהתבונןהכמו-רליגיוזיתתשוקתנוניכרתהאוטוביוגרפית,
קדושים.כבשרידיםבהםהופכיםשאנוהמשפחהתמונותאלבומיכגון

כשהכותבב"מקדמות",לאסתטיההיסטוריביןהסתירהשלנוסףפןזהו
ביניהם.לסינתזהכמהאףולעיתיםהקטבים,ביןמכריעאינו

הממשותשרהייצוגאידיארערמשרה.

מנוסחהואואףסתירה,לאותההואגםשבאדוןשבוהאחרוןהקטע

ועללסתירההכותבשלמודעותומידתעלממנוללמודאפשרכמשל.
בדאךולהכילה,שבהההיגיוןאתלהבהירכניסיוןולראותובה,עיסוקו

המלווים,הכתיבהמשמעותעלבהרהוריםמדובוממנה.להתחמקגםבבד
מתוכםורדים.שיחשלמרהיבבמראההכתיבה,בהווהספקבעבוספק

וייצוגו:העולםקליטתאופןעלאידיאלמתנסח

לבןגופיףכלאתלראותגםאחתבבתאפשראםהזמןכללנסות

ללבןהמלוכדהלבןכלאתוגםאחדלבןגופיףכלאצלאחד

 55אחד.שלם
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למשל,מויבדידג,'אדורדר . 52

אתנעותבתמונותלראשונההנציח

שהיהדגה,הדהדה.תנועותרצף

בחקרנותעקבנלהב,צלםבעצמו

(אוהסוסתנועתאחדנלאיתבלתי

א'דאוהמושהה.ברגעהבלרינה)

הלגהבתוךהסרטים","עלפאנובסקי,

לאמנרתאנתרלרגיהכדים:עולםקלד,

עובד,עםאמיד),אהוון(תרגםהקרלנוע

(להלן . 248-237עמ' , 1974תל-אביב

נדים).עולם

כיאדומונטה,נ'שם;פאנופסקי, . 53

עמ'נדים,ערלםהסרטים",על"העדה

במצלמה","אדייהפיצ'ל,א' ; 308-302

 . 248-237עמ'שם,

הדמותשל"הווייתהנאוין,ה' . 54

 . 255-242עמ'שם,המצולמת",

 . 126עמ'מקדמות, . 55
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מחמיצהשאינההממשות,שלסינכרוניתלראייהמשאלהשלניסוחזהו

המבטאלייצוגמשאלההחלק,מפניהשלםאתולאהשלםמפניהחלקאת

החומרית.הממשותאמתלצדטהורה,כוללתאמתאחתובעונהבעת
ביןהנעה"מקדמות",שלהדיאלקטיתהפואטיקהתמציתלכאורה,זוהי,
לביןיובשניים,היסטורייםפרטיםעומסעללעיתיםהמבוססיםעברייצוגי

מצביעההיאבפועלאךהמיתיים.ה"גבהים"אלוהלאהמהםחדותנסיקות

יפיאחרהנהייהביןמתמידמתחעלהמיוחלת,הסינתזהשלהיעדרהעל
הדדית.דחייהעלהשלם,האחדאלההסתלקותלביןהקונקרטי

בפנינומציגשהכותבלומרנוכלכאן,שהבאנוההשגותכללאתנסכםאם

האמנותיים.ייצוגיהועלהממשותאודותעלסותרותאמיתותשתי
מעיקרה,אסתטיתמופשטת,היא-רומנטיבאידיאליזםמצטיינתהאחת

היאוהנצחיתהמחזוריתבתנועתה"מקדמות".שלהאדמהבמיתוסוגלומה

הקונקרטייםוהמקוםהזמןמאבדיםלאורהותרבותו.האדםאתמגמדת

לעתידהעברשביןהצירעלהנמתחתההיסטוריתוהתפיסהחשיבותם,את
מכלהאמנותאתמייחדתזותפיסהכוזב.כהיבריסלאאםכאשליה,מתגלה

כנותנתיצירתוועלהרואה",העיןכ"בעלהאמןעלומצביעההאדם,מפעלי
שלהאוטוביוגרפיתזהותהאתמקעקעתהיאהנבדלת.לראייתוביטוי

מהמוסכמותלחלוטיןשוניםשלההאמתשערכימכיוון"מקדמות"היצירה
האמפיריות.לעובדותמאשריותרלמיתוסאמתשלערךייחוס-הסוגהשל

הלללההשרהאמןואתמכאןהאדמהטבעיפיאתבמרכזמעמידההיא
האלגורי.לעברופונהההיסטוריעלפוסחתהיאובכךמכאן,

מחשבתי-כגלגוללראותהשניתןהכותב,שלהאחרתעמדתומתבלטתמנג,ד

שללממשותמחויבתהיאהאדמה.ממיתוסלהבדילהאב,מיתוסשללשוני

הםובניההתרבותלכל.המקורהםשלתפיסתהקונקרטיים,ומקוםזמן

האמןקונקרטיים.אידיאולוגייםמכניזמיםושלחומרייםנתוניםשלתולדה
המכחישהשכנגדבספירהלומרחףאינווהאסתטימולדתו,נוףילידהוא

משקלהמייחסתזו,מעמדהחומריותה.בחותםטבועאלאזו,ממשות

האמןשלאחרתהתייחסותמתבקשתחיינו,שלההיסטורילממדמכריע

נשובהדבריםלהבהרתבפרט.חייוסיפורולהצגתבכללהמציאותלהצגת

לדייקמרגשכמהועדזהכלמופלא"כמההסופר:שללהכרזתוונזדקק

"מקדמות"מהיצירהשעולהמהמשתמעההכרזהמןהפרטים".פרטיבכל
מרכיביהשלנדלההבלתיעושרםעלהחומרית,שהממשות-כולה

מיתוסלומשקוסםפחותלאהכותבאתמפעימהשלה,הדינמיותועל

זו,טענהלבססהמקוםכאןלאאםגםלומר,ראוי-מכךיותרהאדמה.

הואהמופלאה,חושניותוכלעל"מקדמות",שלהאדמהמיתוסשלשיופיו

במיתוסהנאבקיםמוותיצריאלוקשורמצמית,מאו,דומרוחקמופשט

ולידתוהציוניתההיסטוריהוחדוותם.החייםיצריעםהסופרשלהסתיו
מהעלילהפחותלאעבורופלאיותכן,עלהן,ברחמהושפתוהאמןשל

הןשמתחת.והאדמהמעלהשרועיםהשמייםביןומעולםמאזהמתנהלת

הכותב.שלכהשגתומפלה,סופןאםגםחייםרוויות
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הממשותבקסםהשבויסופושלפנינוורשםליצרועשויהזרעמדה
ושמכאןהציונות,שלהבואשיתבימילעיניושהתגלמהכפיההיסטורית,

לדיוקםעדהדבריםממשרתאת"להקיםהאוטוביוגרפיתכוונתונולדה

דרכיאתממחישיםהתייחסתישאליהםהקטעיםמרביתאכן,הגמור".

המיתיים,התיאוריםקסמישכידוע,אלאזר,מכורנההערלותהמחשבה

המתוחההתנועהבולטתכןפחות.לאבולטיםיכביכולארתההמכחישים

אתהמכוננתהפנימיתהסתירהרעולהמתרקמתשממנהלאלה,אלהבין

"מקדמות".
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דברםון

כלפילעמדתהבאשוהכרעהב"מקדמרת"ישנהדבר,שלבסיכומוהאם,

כזהניסיוןעללהצביעאפשרהיצירה?שלהסוגהלזהותובאשוהממשות

סינתזהשלאפשרותעלהשגהכאןשקיימתלציין,ואריהתמטי.בממד

בתיאוריםנרמזתרזוהבראשיתי,לטבעהאנושיתההיסטוריהביןגואלת

הספק-המרחביםבתרךהאדםשלהקטןעולמוצמיחתשלהמופלאים

הכותבעלינושמהלךלקסםכוונתיאותר.המקיפיםספק-מפתיםמאיימים
הציונותתבוסתאתלתפוסעלינוהמקשהקסםהקטנה,אביבתלבתיאורי

דטרמיניסטית.כהתפתחות

יותר.מפרושביטויגםמקבלתסינתזהשלאפשרותעלהכותבהשגת
אדמותאתהחרושהאב,לעיןמתגליםשבהבדויהאפיפניתבתמרנהמדובו

וחושניותם:יופייםבכלהאדמהולשדהאדמהחולדה,

ומתהפכיםהמחרשהסכיןאחדעוליםכשהםלמשל,הדגנים,יפי

השמשאודאלמתנצנציםוהםופתאוםשהודקוההידוקמכבשרן

משעדהייתלאשמעולםכפיכזוובהתבהרותכזוטריותבניחוח

אודומה,הדברלמהלדמותומנסותמלהתפעלחדלשאינךוכפי

האדמההתנגדותגם ]." Jיחדהדבריםשניהיותייתכןלאכאילו

הלאשייתכנותאלא ]". Jחידושהליפיהיפתחהוגםלביתוקה,

המעיקותאבאשלידיואלמלא ]". 1מתממשתחיתהלאהזהייתכן

 . 24-23עמישם, . 56 56המחדשה.ירותעל

דרמה".הדברלמהלדמותחדל"אינךאלגורי:ממדמוענקהזהלתיאורגם
טבעארוס,כשיופי,ההיסטוריה,בתרךהאדםשלגאולתולחזרןדרמההוא

תוותרבחרתםטבועהזראפיפניההאדם.בחווייתלאחדהופכיםוהיסטוריה
במיוחדב,גודדוןא.ד.כתבי . 57הכותבעיצבלאווה sןהטבע".ד"האדםבחיבורןובמיוחדגןךדרן,א.דשל

 . 51-50עמ'הציוניתהעלילהאתתיארמולהכולם;המייסדיםוהאבותאבירעלילתאת

משקלשירויבלב,דלרגעאםאףשכרננה,כזרגםאבלהחמצה,כעלילת

ולמקומהזר,תמהשללפרטיהלהיכנסבליגםלטבע.האדםביןהרמוני

שלניסיונועלמעידהנוכחותהעצםכילומרניתן"מקדמות",שלבמבנה

125 



r:: 
יד '""
r:: 
!:!. 
;:: ,..... 
rיר '""

י=
r:: 
::::; 
!:: 

 . 231עמ'מקדמו,ת . 58

 . 230עמ'שם, . 59

ולחוריהבכלללהיסטוריהביחסוהמהותיתהסתירהאתלונךהכותב

תהליכיםשללייצוגםמעניקשהואהמשקלזאת,רעםבפרט.הציונית
האחרון,בפרקבמיוחדהאדץ·ישדאלית,הציוניתהתבדהשלדגנדטיביים

היצירהשיאירעםמכאן,הטבעפלאיעםשםאותםמעמתשהואוהעימות
עומדת.בעינההסתירהכיממחישיםמכאן,האמנותית

ויחסה"מקדמות"היצירהשלזהותהבשאלתלהכריעמבניניסיון

לאחד"מאחד"."מקדמות",חתימתשלבפואטיקהמצרילהיסטוריה

וכנזכרארוכה,לכלשהתנהלהז'אנדית,לכוונתהבאשדדר-משמעימשחק

נדמהלמספר,הגיבורביןהחמקמקיםהדקדוקייםביחסיםגםהתבטא-

ראשון,בגרףהשימושמןעדייונמנעהסרפדכיאףמפנה.בסיומהחלכי

ההצהרהבאמצעותכיל,דזהותואתומבססככותב,עצמואתחושףהוא

הולךהנההפרדסיםכלגבולשעלהחדשהזההמגרש"רעלהמסיימת:
קיץ . 14מרסקרביץוחרבפשוט,מעתהעליוייקראששמרהבית,לקרם

1991 ". 
אלאשאינוביתר,כתרבתבאמצעותבפנינוהמספרמזדההכך 58

פרקילחמשתעלילתישלדשימשוהקמתושחבליהביתזהראביר.בית

"ששיםבמשךמאז,ברשהתנהלווהחיים-1929בהקמתושסיפרוהיצירה,

שישיםלתוךכארבהבאירוניהנדחסו 59כך",כלולאטובותשניםואובע

גםאולי,לנר,ורמזרתאלושודרתואובעשישיםהחתימה.שודרתואובע
דודשלהקרבהמרות-"מקדמות"אתבכרתנובסרפדשהאיץמהעל

אבאשלהמאמציםלתיאורבמקבילעצמו.הכותבכמוהבית,רעמושלם,
בפנינומשוטטותהןביתם,אתולבנותמחדש"ולהתחיל"לקוםראמא
הדיווחמתווסףאליההבית.בנימיתותשלהמדויקתהכרוניקהאת
כיצירה"מקדמות"אתמציגיםאלהדיווחיםלהריסה.הביתמנידתעל

אתסוףסוףלחתוםגםואוליהמשפחה,קודרתאתלהנציחשאמורה

הסופד.עלהשפעתהכובד
המתחמקלאופייהכל-כךהמנוגדתישירה,לחשיפהזומפתיעהלנטייה

מציבההיאכולה.היצירהעלמבניתהשלכהישנהכה,עדהכתיבהשל
אתאלאלתלפיותהמהוקצעהסגרוהנרטיבאתלאהאחרון,נוגעבמרכזה,

שנרעדוציני,דיברושלכאקט"מקדמות"מתגלהלפתעוכתיבתו.הכותב
ממנוגזלהלתחושתו,שההיסטוריה,זובמקרםכתרבתלכותבלהעניק
הספרותיתביצירההואהעיקרישהענייןמתבדרלפתעדנים.באופנים
לעתהסופדעמדתלגבימכךהמשתמעתהסמליותכלעללבית,כתחליף

גםנוסףדרמטינופךמקבלתזרחויגהחשיפההציוני.הביתכלפיזקנה
אתהמבכהשלה,האלגיתהנימהמשוםרגםהסירם,כאקורדבתפקידה

יחדאלוכלהכותב.שלכעולמובמפורשעתההמזוההעולםשלמרתו
מאתנוהתובעתשלה,האדכימדיתלנקודה"מקדמות"חתימתאתהופכים

זר,דחוסהחתימהבכוחאיוהכל,ולמורתאוטוביוגרפי.כאקטלפושה
אתלנרלהבהיראלא"מקדמות",שלמופלאיםהיותומהקטעיםשהיא

היאההיסטורית.המציאותכלפיהסרפדשלבעמדתוהסתירהעוצמת
 :היצירהלאודךקולראתשאפיינוהנימותמגורןכלאתמעצימה
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כלולאטובותשניםוארבעששיםתילועלשםשיעמודחרשבית

האחשייבנהלאחרשנהעשרהושלושלהריסה,שיימכרערכך,

[".)וארבעיםבןהאבבנייתולאחרשנהעשרהוחמששלושים,בן

דרכםמיטתעלממנומוצאיםיהיו ) ... [בתהאם ) ... [שניםותשע

כשהיוםכעתהשנה,ראשבערבכעתזהשכלאלא ) ... [האחרונה

והשקיעותמופלאותכשהזריחותכעתומשתווים,הולכיםוהלילה

הרעת,עלכללעולהולאכמוב,ןעורידועלאזהכלנהדרות,

מיוםיותרלכתמרחיקות ] ... [מחשבותובלילבובתוםלאושרם,

השנהבמשךבעיתודברכל ) ... [המשכנתאשלהראשוןהתשלום

 60לטובה.עלינוהבאה

כפלעל"מקדמות"היצירהתמציתהןכולה,החתימהכמואלה,שורות

ולשובמעפרלקוםאביו,דוגמתהראשונים,לושנדרשוהאומץגודלפניה.
העבר,שבתוןבהווהונאחזתתחרתהיאבה.ומתוארשבביתם,אתולבנות
גבולשעלהכורכרגבעתעלשנבנהבבית-זמניהואאםגםהיש,בחדוות

במצלמתישראל;במקווההאחשלההתבגרותשנותבשמחתהפרדסים;
הקולאתמשמיעההיאכנגדםבבר-המצווה.הכותבשקיבלהקודאק

הגדוליםוחמיוואתחרדתואתגםאבלעתדיות,שיודעמישלהאירוני
וחושפתחוזותהיאזאת,ועםלאושרם.יודעים,אינםשעדייןמיכלפי

כליית-מכלשחזקמהומפנימגודלםלהימלטהסופדנטייתאתלפנינו
הטבע.מהלכישלהמופלאות-אדישותההרמוניותחיקאל-מאמצינוכל

אם-וגםכואבת,פנימיתסתירהשלהכלהארפןזובנטייהלדאותאפשר
התוצאותומכרבדבכללההיסטוריתהמציאותמכרבדבדיחה-נוצה

נימותיה,גווניכלעלזו,חתימהמקום,מכלבפרט.הציוניהניסיוןשל
הממשותכלפיהכותבבעמדתסתירהאותהדווקאניוממחישהשבה

ב"מקדמות".לקריאתנוהמוצאנקודתלהיותחייבתההיסטורית
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