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אחרות,ומסותוטאבוטוטםבתוך:

תל-אביבדביר,איזק),חייםכתרגום

 . 37עמ' , 1988
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ס'פורוג'כורתשלשמהעלהנקראת . 8

כר'וקומכונהשלה,כערותהעגנוןשל

 .) 524(עמ' ''ל'ת'כמותה

לראשונהמופ'ע'אדונ'ת'התואר . 9

שללסבתהומת"חס , 41כעמוד

הראשונה.הפנס'וןאדונ'תתה'לה,

עריות,עלהטאברשלמזריותרודחוקהסמויהשהיאזר,טרנסגרסיה

אזורנציע,כךוהוא,הספר,שלביותרהעמוקהעיוורוןאזוראתמסמנת

אתלסמןננסהנכתב.שמתוכההקהילייהשלביותרהטוטליהעיוורון

 .פואטיתכשאלהזה,עיוורוןאזורשלגבולותיו

סיפרר·על·פהשלזה-הארךליהדיבררי,הפופולרי,היסודדווקא

ללשוןעיוורונהעליהושע,שלהררמניסטיתהכתיבהאתהמאפיין-

הסתומיםהנוחרתבחשיפתאריאדניכחוטלשמשיכולהסיפורית,המסירה

מתחתהמודחקתהטרנסגרסיהבחשיפתכלומרהסיפור,אתהמפעילים
הגלריה.לזר

הסגנוןבתרךהרומן,שלמארדהמעורביםוהניסוחהכתיבהסגנוןבתרך

אחתמילהמוטעמת.טקסטואליותשלגילוייםלעיתיםמופיעיםהארךלי,
המתעתעותהדמויותאחתולאפייןלחזורמתעקשתבמובהק,טקסטואלית

נראיתשאיננהאף sתהילה,הפנסיון.בעלתתהילהשלדמותההרומן,של

הסמויהמארגןהיאהריהמשחררת",//הכלהשלבעלילההראשיתכדמות

של ) the villain (הנבלהיאהעלילתיתהסיבתיותשלכנשאישלה.
השתלשלותשלההתחלהנקודתאתהיוצרתשהיאמשרםזאתהעלילה;

הגיבור:בשבילמגלמתשהיאהמתמידהעינויעלהסיפוריתהעניינים

(ולאעריותגילוישללמעשההפנסיון,בעלאביה,אתשפיתתהזרהיא

שלבנרשללגרושיוזאת,בעקבותשגרמה,והיא ,) 534 1עמארתה,אביה

שהואחיפושהבנה,אחרהאבריבליןשללחיפושהעילהשהםריבלין,
הרומן.שלהסיפוריהמסע

הסיבתיתהלוגיקהשלהראשיתלנקודתסינוניםרקאינהתהילהאולם
'כלה 1בהבדיוניהיקוםשל ) axis mundi (וציר-העולםהסיפורשל

המקררותשלכלומרשלו,מי-התהוםשלסו:נןגםהיאאלאהמשחררת,,,
ז-

התמטית,ברמהגיארלרגיה.שלשרנותברמותשלו,הסמוייםה~פרים
ה/פנסיון,,מרחבוטעון:משמערתרבהואחולשתהיאשעליוהמרחב
לבעליו.הופכתהיאאביהמרתעםאשר

כמקררמוסבר,בלתיחפץכמחוזריבליןהמספרעל-ידימתוארהפנסיון

הזיכרון·מאשריותר(אףוהבטחהנוסטלגיהכמיהה,פיתוי,שלנדלהבלתי
לריבליןמציעשהואהיא,שסגולתוכיורןהבן),נשואישלהאבודהמאושר

התינוקשאיןוחיקהחלב·אםכעיןתשלום,עליהםיתבעשלאולינהמזרן
רבהפיתויכוחבזהתמררה.וללאגבולללאמהםניזוןלהיותאלאנתבע

ריבליןאתמרשךוהואילדי,גן·עדןכמיןשהואהזה,המרחבשלהערצמה
עכביש.שלהאימתנייםכקודיוהתם
טקסטואליבכינויושרבשרבמכרנההפנסיון,בעלתזר,עגנרניתתהילהוהנה,

על-כןהרומן.שלהמקומיתמהשפהשארבולאבמובהקלא-דיבורילעילא,
מכרנההיאפרוידיאנית;שגגהכמיןפיענרח,ותרבעזרכיסודבולטהוא

 , 502 , 493 , 483 , 342 , 337בעמודים(כך 11הפנסירן"אדרניתאר , 11אדרנית 11

 9רערד). 528

לרובדספק,ללאארתה,לשיירישההורהשלהעבריתשבדגלרסיהכמילה
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מפנההיאכלומרמרפדו,פיענרחדורשתהיאהריהשפה,שלהטקסטואלי

וזרותהבעבריתזרארכאיתמילהשלנדירותהיותר.וקדרםאחרלטקסט

אוזרתקודםטקסטאלהפנייהאפואמהרריםהרומןשלהדיבורבשפת

מןהנוראההאדרניתאלאהיאאין'פנסיון'.מעיןבעלתהיאאף'אדרנית',

אינםוהלינההמזרןבביתהשגם 10עגנרן,שלוהרוכל""האדרניתהספור

אם,שלחינםוהזנתחינםלאהבתכךמשרםונדמיםתמררה,תובעים

נקלעשלביתהב'אדרנית',כזכור,מספר,עגנוןעצמה.האדמהשלאףאר

ברוניזוןבביתה,לןהואבן-זרג.כמיןברונשתקעיהודי,רוכלאורח,עובר

איננוגםאךידיעה,שלשוניםבאופניםיודעשהואתוךחינם,בארוחות

קודמיו,שנטרפוכפיזר,אדרניתשלבפיהלהיטרףעתידשהואיודע,
כעיןעגנון,שלבסיפורוהאדרניתשלסופהוהולכים.נעכליםהםובמעיה
שלבכיוונהומפנהאיזבל,הנכריתהמלכהמימיקמאיתקללהשלהגשמה

ערף-השמים.שלבפירלמאכלשהיההואשלהגרפההעלילה:
האדרנית,דמותשלזרמולזרבהעמדהמצריהעגנרניהסיפורשלכוחו
הרוכלדמותמולדימרנית,סימבולית,פולקלורית,מיתולוגית,דמותשהיא

כלומרממשית,פסיכולוגיהבעלתריאליסטית,דמותשהיאהיהודי,
אתהמרכיבותמהדמויותאחתומוכר,קרובשהואכ'סרבייקט',מעוצבת

התשע-עשרה.המאהבמפנהאירופהבמזרחהיהודייםהחייםשלהריאליה

זיווגןשלהם.בעברםכזרדמותלזהותיכלוהסיפורשלהראשוניםקוראיו
אח,דסיפוריחללבתרךהריאליסטיתוהזמרתהפולקלוריתהדמותשל
ערצמההקצרהליצירהשמקנההיאסרריאליסטית,סימביוזהלחוללבלא
פניאללעלותהנרעשיםמודעים,לאכוחותשלזיעומעיןזרועה,של

המשפטשלהתםהריאליזםשמעלההתימהוןעומקאתלשעראיןהשטח.

למקרםממקרםוחיזרקופתואתנטלרוכל"ראותוהסיפור:אתהחותם

שחומריומשפטלאחרמידנכתבהואשהריסחורתו",עלוהכריזוחיזר

בארוןוטמנההאדרנית][שלנבלתהאתנטל"[הוא]רמ~עתים:אגדייםכה

בארבנבלתה.העופרתהריחובשלג.הארוןאתוטמןהגגראשעלרעלה

האדרנית".שלנבלתהביניהםוחילקורשיבררהרבארוןוניקרו

אדם),(ארכלאנתררפרפגרסאוזרתהסיפורעגנון,שלזהחידתיסיפור

דמותזרהמרושע.הסופרשלשבדמויותיוהדימרניתבתוכומהלכת

סימבוליתערצמהוטעונהכךכלקמאיתהיאמייצגתשהיאשהטרנסגרסיה

קדמוני,טיפוסשלאטרריסטיתתופעהבהלראותישכיעדתשתיתית,כה
מזינהיולדת,אמה~תאוזרתהמזרחשלמטריארכליםבמיתוסיםשמקורר

הזמןהואכוונוס,עלבסיפורארלאדמה,מתן-זמרתשהיאוקוברת,

וחציראדםשחצירמהמינרטארררס,באימהארילדיו,אתהאוכלעצמו,

שלוהחת-קרקעיהמברךבמעמקיהתועיםאתלטרוףמתאורהוהואפר,

החיים.לאימתכסמל

הדמויותפנטרם.כמןיהושע,שלהמשחררת""הכלהברומןמהלךעגנון

הנעוליםהשעריםעלהעלילה,במהלךושרב,שרבמתדפקותהרומןשל

הדכמןזאתואף ,) 453-449 ; 321 ; 41(עמ'בירושליםעגנוןמוזיאוןשל

שלופטיציותשעניינםידועים,וקפקאייםעגנרנייםלמרטיבים-מבניים
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סיפוריו'כלעגנון'יוסףשמואל . 10

ותל-אניבירושליםשוקן,ונראה,סמוך

 . 102-92עמ'תשי"א,
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הפסוקיםיצחקי,ידידיהאצלראו . 11

א"ביצירתעלהעין,מןהסמויים

בר-אילן'אוניברסיטתהוצאתיהושע.

 . 233-231עמ'תשנ"ג,גזרמת

לסיפור:עגנוןמאתמוטוראה . 12

כלגליה",של"חתונתהיהושע,א"ב

'תל-אביבהמאוחדהקיבוץהסיפורים,

 . 51עמ'תשנ"ג,

מצוי,והקטעהתמיהה,למרבה . 13

שבוכמכתבגםכמעט,כמילהמילה

שלמעשיהםעללאימועופומספר

הקטן:הארכיוןכחדרואביהתהילה

והמשכתינוסף,אורמתג"מצאתי

אלשמאלהאותישהובילכמסדרון'

תנודבושעמדוקריר,אפלוליאולמון

קדמוניתחיית-טרףכמוהישןההסקה

שנשארמהרקומסביבהשהתאבנה

ישנהטיולעגלתשטרפה:מהעוללים

כצבעקטןתלת-אופןתינוקות,של

צעצועיםעםפעוטותולולירקרק,

השעווניתעלמושלכיםמאובקים

חדשהבמונראתהשדווקאהפרחונית,

יהושעיורעהאם .) 256(עמודלגמרי"

מאזורחלקהיאהאםאוזו'ופטיציהעל

שלו?העיוורון

כישלוןשלזותמונהביעותים.חלוםדמויותכמו-טדיוויאליות,מצוקות

הדברתמהאובססיותאחתוהיאהדומן,אתמלווהעגנוןלביתהכניסה

ומוטרדתרדופהאיכותויוצרותהסיפורמקלעתאתהמרכיבותוהמובהקות

 .הפיקדסקיתהעלילהבתוך
בביוגרפיהוהרוכל","ארוניתהסיפורשלמכךויותרעגנון,שלנוכחותו

סוגיההיאהמשחדות","הכלהפרסוםשלפנייהושעשלהספרותית

הקצריםהסיפוריםשאחדכךעלהצביעווכבדבביקורת,כבדשעלתה
ואדיציההיאהזקן","מותשבהם,הראשוןלאאםיהושע,שלהראשונים

נוספיםעגנונייםיסודותמצוייםגםכךזה.דרסיפרושלוחתימההסגנוןעל

 12גליה.ושמהבכלההמספריהושע,שלאחדבסיפורבהםלטעותשאין

"הארוניתבדברהטענהאתבהםלסמוךשאפשרקטעיםכמהמתוך

כסוגהמשחדות","הכלהלסיפורתשתיתסיפרושלכסוגעגנוןשלוהרוכל"

עלמחשבהשלכמימושאפילואוהמואר,הסיפורשלאפלתת-מודעשל

מאלףהואהבאשהקטעהדייהושע,שלאחדא"ה"סטדאבבחינתעגנון
חללעבדאלהפנסיוןבמדרגותירדדכשהואמתוארדיבליןבמיוחד;וטעון

תהילהבידימודדך-אינפדנואופדוגטודיומעין-תת-קרקעימרתפי,

הקרקעיותשתתזעיר,בחדדלילהללינתמשכבואתלולהציעהעומדת

המסדרונותבמבוךשםאיארכיון,גםבהיותומשמעויותובתהיאשלו

המלון:למטבחשמתחת

החדשהתניואוהשלוהבטוחותהזריזותהתנועותאחדעוקבהוא

זקוקהלאכזותקיפהרווקהלפחותלעצמוואומדאותו,שמובילה

חסות.לשום

לוודאגדולהברזלדלתשלהמנעולכפותעלבידהמחליקהוהיא

בינייםמדוראלהמתפתלבמסדרוןמתקדמתואזסגורה,שהיא

המטבח.מןהיורדיםוביובמיםצינורותהומיםשבדומייתורחב,

כחיית-במרכזוניצבוישן'שחורגדול'תנור-הסקה

שהשתיירמהרקומסביבהשהתאבנהקדמוניתטרף

תלת-מעוקמת,תינוקותעגלתשטרפה:העולליםמן

הפרחוניתהשעווניתשעלפעוטות,ולולירקרקאופן

זעירותפרווהחיותפזורותבקרקעיתוהמבהיקה

 .) 337(עמ'אבקמדובללות
13 

הנזלשלזהכגוןפולקלורייםלסיפוריםמינוטאודי,למבוךהאסוציאציות

נראותהתופת,שלהספרותיולאדכיטיפשלו,המכשפהתנודעםוגדטל

שלהמרחבאתמכוננותהןעליהן.להצביעצודךאיןואולימתבקשות
הפנסיוןהפנסיון.שלהעליוןלגן-העדןנגדמשקלשהואכגיהנום,המרתף

אחת.גדולהטודפניתמעדכתיעיכוללמעיןבגינןנדמהכולו

שלזוהיאאליה,מופנההסיפורישהעיוורוןהטדנסגדסיה,כיכךאםנדאה

ככזואדם.בשדאכילתשלטדנסגדסיהכלומדקניבליזם,שלאנתדופופגיה,
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בתרבות,כןכלרדומהשהיאנדמהקולקטיבי.עיוורוןאזורמסמנתהיא

ונטה,שלב"תופת"איזכוריהכגוןשלה,מובהקיםשוניםגילוייםשגםעד

"הצעהסוויפטשלהמיזנתרופי-הסטיריבחיבורומונטיין,שלבמסות

לקניבליזםרעבבידהזיקהאתיודעין,בלאמצידה,המזכירה ' l/14צנועה

האכילהבאיסורהקמאיגילויהאפילוואולישבמקרא,"איכה"במגילת

אכילה),איסורעליושחלאנושי,היינובר-דעת,שהוא(העץהדעתמעץ

שאיןונדמה,ממשיות,תאוותשלכמייצגיםמעולםסומנולאאלהכל

איוםחוויםאנואידובמקבילזו,תאווהשלצילהצלבעצמנומזהיםאנו

הזולת.שלמשאלתוכנושאיולאכמשאלהלאמפניה

כיעדרבות,כהשלההפולקלורובתוךהמערביתהאמנותבתוךהופעותיה

סיפוריםעלפרוידשלהערותיואפילוכקבוצה.עליהןהוצבעשלאמפליא

יותר,הבולטתהעובדהאתזנחואדיפלית,נ:;ימהכנושאיםרביםפולקלוריים

שלניתוחוהןלכןדוגמאותקניבלית.תופעהאודותמספריםהיותםוהיא

כלהחסרניתוחועו,דאדומהכיפההגדיים,ושבעתהעזסיפוראתפרויד

שדההואהקולנועו sהמרכזי.נושאםשהואאכילת-אדםלשאלתהתייחסות

 11The (הכבשים""שתיקתהסרטהואלכןודוגמהזותופעהשלמעניין
1991 , Silence of the Lambs11 , שלרומןפיעלJonathan Demme ( 

הללושלהקופתיותהערפדים.סרטיקבוצתאובאנתרופופגוס,העוסק

לעיון.עצמהבפניהראויהשאלההיא
ביטוישנתנההיא ,) Melany Klein (קליידמלאניהפסיכולוגיה,בתחום

לטרוףהיונקהתינוקשלתשוקתועלבהצביעהאנתרופופגית,למשאלה

ילדותחלוםמביאיונגשונים.במקומותכןעלמרמזרקפרוידהאם.את

הואזאתובכללטענתו,המאוחרותבעבודותיויסודאבןשהיווהקניבלי

בטאיימצביע//ארוטיציזם//בספרו 16האנתרופופגי.לנושאועראיננועצמו

חלקשהיאזוטרנסגרסיהשלמודרנייםגילוייםועלקמאייםגילוייםעל

לאשאחרתחטאנו,שללהפרהיחידתרבותיגילוילעיתיםוהיאמהפולחן,

פולחניתאכילהשהואהנוצרי,הקומוניוןאתמביאהואכדוגמהמופר.היה

המיסטי,חנוןספרכיהעובדההיאמופלאההמושיע.דושלודמובשרושל

החטאאתמציגהמקראי,לקאנוןנכנסושלאהחיצוניים//ה,,ספריםמתון

התשתיתיותאנתרופופגי.כחטאנח,שלבמבולהעולםלחורבןשהוליך

במקראי,במרחבגםאדםאכילתעללטאבוזועובדהבעקבותשמסתמנת

שהודגששאזורלכןעדותמשוםבהישקוסמוגוני,מיתוסשלכינוןובתוך

 18נפרן.למחקרנושאהיאזוסוגיהעיוור.הואעדייןכ,ןכלמובהקבאופן

אדם,בשראכילתשלוזההעריותשלזההאיסורים,בשנירואהפרויד

ספקאין 19הדתות.מבוססותשעליהםהקמאיים,חטאנואיסורישניאת

פורה,וכהמרשיםכהלניתוחפרוידעל-ידיזכההעריותגילוישאיסור

הנרטיבהללאהמאה-העשריםשלוהשיחהתרבותאתלתארשאיןעד
האוניברסאלי,אדיפוסמצדהןעריותלגילויהמשאלהעלהפרוידיאנית

אנתרופופגיה,עלהאיסורהשני,האיסורואולםיוקסטה.שלמצידהוהן
אזורשלכסוגעדייןבהשוההוהואהמערבית,הנרטיבהמתוןנעלם

 .ת~מ?~ t= ~עיוורון

,... 
c:: 
r-י ... 
~ 
r:ב. 

:...: ..... 
 ~צנועה"הצעהסוויפט,ג'ונתן . 14
מליפולאירלנדילדיאתלמנוע-

המדינהעלאוהוריהםעללמעמסה

בתוך:לחברה','מועיליםולעשותם

 .י(תדגוםכתבים,מבחרסוויפט,ג'ונתן

 ' 1993ירושליםכרמל,גו),זיומ.קומם

ישהסרקסטי,-בחיבורו . 22-14עמ'

ילדיאתלהפוךסוויפטמציע-לקוות

על-בחברהלמועיליםהועבהאירלנד

הוריהם.על-ידישיאכלוכךידי

בחלומות",מבריאות"מוטיבים . 15

 . 339-337עמ'שם,

חלומות,זנזונות,ק.ג.יונג, . 16

(תדגוםיפה,אניאלהבעריכתמחשבות,

חשנ"ד,תל-אביבומוח,אנקודי),מיכה

חלמתין."והזמן"באותו : 25-24עמ'

חלוםלי,שזכורהראשוןהחלוםאת

בזאזהייתי .ימיכלאותישליווה

עמדהכומרביתארבע.בןאושלוש

בדוהיהלאופן,טירתלידבבדידותו

ממשקולאחודשהשתרעגדולדשא

אפלבורגיליתילפתעהשמש.של

לפניבאבנים.מוקףבאדמה,מרובע

דאיתיואזזאת.דאיתילאמעולםכן

ירדתילמטה.מוליךמאבןמדרגותגדם

פעורהחיתהבאמצע .ופוחדמהססבו

בוילוןסגודקשתי,משקוףבעלתדלת

האפלוליתבתוךלפני]."]דאיתיירוק.

 .מטריםכעשרהשאורכומרובעחדד

מלכותכיסאעמדהבמהגביעל ]".]

כסזההיה 1 ". 1זהב.עשוימפואר

מןמלךשלאמיתיכסביפיו,מדהים

בהתחלההכס.עלניצבמשהוהאגדות.
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i; חמישהשגובהוגזע-עץשזהוחשכתי

 .המטררבעיכשלושתועוביומטרים ~
~ 
;= 
כצורהמורכבהיהזהאולםהתקרה. ~
3 ,.... 
ראשמעיןמשהו,היהוכקצהוחשוף, ;;;;- """

נקווקוו .שיעווללאפרצוףללאעגולrיי

עדכמעטשהגיעענקוכרהיהזה

ונשרעורעשויהיהזהניותר:מוזרה

C> 
חסרתלמעלהמביטהיחידה,עיןחיתה ~

שלהילהחיתההראש לעמ.]".]תנועה

ליחיתהזאתעםאךנעלאהוכר .זוהר

לזחלוהוכריכולרגעשככלהרגשה,

ולהתקדםתולעתכמוהכיסאמתוך

כאותומפחו.משותקהייתילעברי.

קולהאתומעלימכחוץשמעתירגע

הסתכלרק"כן'קראה:היא .אמישל

העציםזההאום!".אוכלזהונו,

אותיליווהזהחלום ]".]פחדיאת

מהכיהכנתירבזמןלאחררקשנים.

עשרותזהוהיהפאלוס,היהשראיתי

פאלוסשזהושידעתילפנישנים

הכומראוישואדוננו ]".[פולחני.

[זוקטניםילדיםהבולעהואהישועי

הכוונההיא]והשנייהאחת,אפשרות

כלליכאופןאום"שה"אוכללכך

שאדוננוכךהפאלוס,על-ידימסומל

זהזהיםוהפאלוסהישועיהאפל,ישו

שלוכטקסטואילךזומנקווהלזה".

ארורת"החלוםהחלוםאתיונגמכנה

האום".אוכל

כתבהואקניבליזםעלכפרק . 17

אתמבסספרויד ]".["כדלקמן:

הכרחעללטאנושלוהפרשנות

מגןמחסוםלהעלותהראשוני

עלהחלותמוגזמותתשוקותכנגד

כלבולטת.חולשהנעליאובייקטים

כגוויותנגיעהעלבטאנודןהואעוו

מגןשחטאנוכךעללרמוזצריךהוא

הזולתשלמהתשוקההגוויותעל

ששובתשוקהזוהיאותן.לאכול

שלעולםכזוכתוכנו,פעילהאיננה

קורמות,חברותעכשיו.חשיםאיננו

כמהחטאנואתמראותמקום,מכל

 .יןלסרוגומושעהכוחכעלשהוא

קרובותלעיתיםנאכל ]".[האום

כשרהאוכלהאוםטקסי.כאופן

אסורמעשהשזהוהיטביודעאנושי

בזרותה,המובלטת'ארונית,'המילהשלהנדירההטקסטואליתהנוכחות

הרומןאבלהטורפת-אדם.הארוניתשלהקמאיהסיפוראלשהוליכההיא

הטרנסגרסיהשאלתעלחזרה-תרך-ראריאצירתמכילהמשחררת""הכלה

למרבהאדם.בשרהקרבתאראדםבשראכילתשלזרהאנתררפרפגית,

מובלט.טקסטואליבהקשרתמידמופיעותהללוהראריאצירתכלהפלא,

השטףשלהארראלירת,הדיבוריות,רקעעלכאמור,במיוח,דמובלט
הרומן.שלהסיפורי

שהיאהלב,מרעידתהאפיזודהשלהטקסטואליותאתמידיזההקוראכל
חתלתול-ארהחתלתול-טלה,עלהמדברתהרומן,שלהכותרתגולתאולי

עלהמצהירהטקסטואליותזוהיציידים.בידיוניצרדבילדשנתחלףשה,
מביאהשהיאכךעל-ידיובראשונהובראששרנות,בדרכיםככזאתעצמה

מוזרה"חיהקפקא:שלסיפורומתוךאחר,טקסטמתוךמרטובכותרת

בימירקאךמאבא.בידיהיאירושהטלה.ספקחתלתול,ספקלי,יש
"פרנץלמקרר:הפנייהמובאתממנו,וכחלקהטקסט,בתרךנתפתחה".

 .) 504(עמ'כלאיים"יצורקפקא,

המציינתמילה , Eine Kreuzungקפקאשלסיפורונקראהגרמניבמקרר
פעולתרגםדרכיםביןהצטלבותגםאלאמינים,שניביןהכלאהרקלא

שלאחתיחידהכלומר'צלב',מהמילהנגזרותכולןפולחנית.הצטלבות

הפרקשלהמטפוריותשלהתמטיהמקררעלהןמצביעהמוטווערב.שתי

ביסודהעומדתהעמוקה,הטקסטואליותעלוהןאחר,כתובטקסטבתרך

'חתול-שה'.היהודי-ערבי,הסכסוךמזבחעלהמוקרבבילדלראותההצעה

שלממושכתשרשרתבעזרתהאפיזודהאתלפענחהצעהמהורההוא

בהקרבההקשורותוים-תיכוניות,אירופיותמיתולוגיותטרנספורמציות

שהאיל,לכללגלגולושלו,והטרנספורמציהילדשלפולחניתאכילהאר

הקוראלפניהמערב.שלהמשמעותיותבמיתולוגיותטלהאר(אגנרס)

מובהקכביטויהמקראיעקדת-יצחקספררעללהצביעצררךאיןהעברי

זר.החלפהשללחימה

המעשהעלהקמאיהאיסוראתבתרכןמ~~ררתעצמןאלהמיתולוגיות
בכלאישוריםשמקבלאיסוראדם,אכילתשלהמעשההאנתררפרפגי,

השבטי,הטוטםמסעודתהחלהקולקטיבית,הסובלימציהשלההיסטוריה
שעברקניבלי,אנתררפרפגי,מעשהאלאאיננהופרוידפרייזרשלדעת

חריפה.סובלימציה
תעידבגדי,ארבטלהבכבש,המוחלףילדשלהעמוקהתרבותיהדימויעל

ילדהמסומנים,לשניאחדסימןבתרכןמשמרותשפרתשכמההעובדה

'טליא'ארגדי,רגםילדגםשהואבאנגלית, kidכגרןוטלה:ילדארוגדי

כאן,שהצעתיהאטימולוגיהממצאבשנים.רךונערטלהשהואבארמית,

ילדאודותהדםעלילתכיאפשרשיער:מסמרתאפשרותשלאופקמסמן
בקניבליזםהאשמהשהיא-הסדרלילשלהחגארוחתלשםהנשחטנוצרי

-:-T T 

חרדות-עממיותהרהבאופןהמקושרוטלהילדשלצירוףבאותומקורה-

סעודהכלומר,זרה?דתבנישל ) Eucharistic (אריכאריסטיתלסעודה

לעולםמעלהוהמוסלמיותהנוצריותהפזורהבארצותהיהודיםשלזר
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בשלבייחודטוטמיות,אסוציאציותהמארחתהדתבנישלבתודעתם
שהואהפסחקרובןמצויהיהודיתהסדרסעודתשלשבמרכזההעובדה

שאלהליל.דומנטליתאטימולוגיתמבחינהסינונימישהואכלומרשה,
וביןוהסוציולוגיה,הלשוןשביןהמורכביםליחסיםהדוקקשרקשורהזו

הראשונות.השתייםיחסישללבדיקהכמעבדההפולקלורלביןשתיהן

הטקסיתלאכילההקשרעלמעיד , Eine Kreuzungקפקא,שלהסיפור

יהושעמעידבעקבותיושלו.משמעיתהדוהכותרתבאמצעותהילד-שהשל

לב-ליבהשהיאהצידשלבסיטואציהבילדהחיהחילופיבעזרתכךעל
בניושנישלשמותיהםבבחירתוגםהחתול-שה,אודותהאפיזודהשל

'הצח',-והשניצעיר,אילהואהאחדכלומרו'צחי','עופר'ריבלין:של

הואלבן,לגדיאסוציאציהמעוררהישראליתובשירההיירישבפולקלור

לילדתרבותיתמקושרהיינו'יצחק',לשםבעבריתהמקובלהקיצורגם

באיל.ומוחלףנעקד

בסוגייתדווקאבלולהכשהיאבכבש,אובשההמתגלגלהילדסוגיית
שבפרידההעמוקוהצערהאימהיהפנסיוןבשאלתכלומרלהנקה,המשאלה

בתמונההשראה,ורבתעדינהעוצמתבעלציורי,ביטוימקבלתממנו,

ה'רפתאודותריבלין,שחולםבחלוםברומן,ביותרהיפהאולישהיא

פולחני,צוםשלבעיצומומצויונליןבהבסיטואציהכאן,הקוסמית'.

עפיפה,ואמהתלמידתוסמהרשלבביתןפולחנית,לארוחהובהמתנה

זעיר,שיקוףשהיאנרטיבהמופיעההרמון,מימיאחדשלבין-הערביים
רובעוליםשבו ,) mise en abyme (השלמההנרטיבהשלמיקרוקוסמי

הרומן:אתהמעסיקיםהמוטיבים

עדהתודעה,שורשיאתמלטףקטיפתי,אבלחזקתרדמה,זנב

הנושאתפנימית,לתחייה[."]מזדעזעיםעתיקי-יומין,מוחשיצורי

ידיים,רחבתסככהפורייה.אבלמדבריתאסיאתיתארץאלאותו

ענקית,רפתאלאהיאואיןהגבעות,לאופקעדמשתרעתעצומה,

שלסימניוזהובים,בכתמיםמנומרותוגדולות,שקטותפרותמלאה

מילידאלפימרחקכאן,ואילוהעולםמןכלהשכברשנרמהגזע

קוסמית,לאאםגלובליתברפתאציליבשקטנאסףהואהים,מן

לאבנדיבותםשמושכיםחלב,מלאיםצחורים,בעטיניםרוחשת

ועירומים.גזוזיםהגבעותמןשיורדיםכבשים,גםאלאעגלים,רק

ראשואתשנושאאחרכבשביניהםמגלהנוקבאבלרחוקמבט

הבן,שלהחשדנית,הנבוכה,העצובה,הפניםבהבעתממשהגזוז

הקטןבזנבוומכשכשהעצוםהמרחקמןהחולםהאבאתשמזהה

אלאשלו'הבכורלבןרומהרקלאהכבשאבל .סימןלולתתכרי

מחרידשינויהוריו,ידיעתובלילאחרונה,שעברהוא-עצמו,גםהוא

יוצאוהלבטורקי.עררבתוךלאסיהמאירופהלהתגלגלונאלץ

כמובאמת,אםלדעתכדיאליולהתקרבמבקשוהחולםהבן,אל

שהואכיווןאבלהחדש.בגלגולואומללהואאיןמרחוק,שנרמה

אי-הבנה,מתוךאובושהמרוביימלטהואיתקרב,שאםחושש

 ;:'שדת'.באופןזאתמפוהוא ךא]".]
r-

 ~הקומונ'וזבסעודתמשמעות'תדוגמא
,...., 
= :...: 
ו-

~ 

האנוש'הבשרההקרבה.אתהמלווה

האוב"קטלמקודש.]."]נחשבשנאכל

הנוגעהא'סודועצםקדוש,'אסור,'הוא

התשוקה.אתשמעודדמההואלו

ד'ת 1ה'סהדוגמאהואדת'קנ'בל'זם

חטאנותשוקה:כ'וצדטאבושל

אלאהבשרשלהטעםאת'וצרא'ננו

המאמ'זהקנ'בלמדועכס'בהעומר

עמ'שם,(בטא",אותו".צורך;אוכל

על-'ד'מאנגל'ת]תורגם ) 72-71

בטקסהקנ'בל'זםשאלת .].ג.א.ר-

עולההפאול'נ'ת'הארון'סערות

 .-2002מבנ'מ'נ''צחקשלבמאמר

בטא"שלרבר'ואתמב'אא'ננוהוא

אךהבטא"נ'תההשקפהאתאו

'ש'רותמתכתבחראלפרו'ר'בז'קח

ראו:החרשה.חבר'תשלהטקסטעם

הפאול'נ'תהאדוןסעודתהבן,"סעודת

עבד,בתוך:קח'לת'-עצמ'",בקנ'בל'זם

ומזוכ'זםסאד'זםעל-אדוןהתענגות,

חתוכות,ובב'קורתבפס'כואנל'זח

צבעונ',יע'דובנ'מ'נ''צחקעורכ'ם:

עמוד'ם , 2002תל·אב'ברסל'נג,

285-271 . 

ב'מ'ם ,,,.לעשנמסרמחקר . 18

לדפוס.אלח

 ]".]"פרו'ד:כותבוטאבו"ב"טוטם . 19

חמגורש'ם,חאחר'םהתאגדואחד'רם

שמווכךאותוואכלואב'הםאתחרגו

'חדכהתאגדותםללהקת-האב.קץ

מןשננצרמהלפעולוהצל'חוהעזו

לפראחראמאל'ומובן ובר]".]ח'ח'ר

בשרואתאוכל'םגם 1שח'חקנ'בל,'

ודא'האלםהקדמוןהאבההורג.של

ופחדקנאהמעודדתדמות-מופתה'ח

חאח'ם.מחבורתואחדאחדכלבע'נ'

ל'ד' 1עכש'חג'עוהאכ'לחבמעשה

מחםואחדאחדוכלעמו,הזדהות

מעוז-גבורתו.חלקלעצמוס'גל

אול'שח'תחשסעודת-הטוטם,מכאז

ח'אהאנושות,שלהראשוןהחג

לאותווחג'גת-זכדוןחדשהמהדודה

נטועהשבודאו'-לצ'ון,נפשעמעשה

כךכלדב'םדבד'םשלראש'תם
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ההגבלותהחברתיים,המוסרותשל- !:!
s::נ 
 ]".] ) 127עמ'(שם,והרת"המוסריות-cכ

~ 
;= 
הטוטם,הואתחליף-האב,הריגתעל ;::::;

פירותיועלוויתרואסור,מעשהבעל ~
עצמםעלשאסרועל-יריהמעשה,של ~ '""
r-י 

בהכריזםשעשו'המעשהאתניטלוהם

תודעתמתוך .שבחפנוהנשיםאת

cכ
האטנושניאתיצרוהבןשלהאשמה ~

שגי ]". Jהטוטמיזםשלהיסודיים

נעוצהשבהםהטוטמיזם,שלחטאנו

האום"בנישלמוסריותםראשית

 .) 129עמ'(שם,

קפקא,אצלוגםיהושעאצל . 20

כלב,גםהחתול-טלהלדימוימתווסף

וכפיהחלום,כסיפורשראינוכפי

כלאיים''יצורבסיפורקפקאשכותב

עודכנראהוגרי,חתולשהואדי"לא

 .) 144(עמ'כלב"להיותלומתחשק

בלבאלשמצייציםכמובשפתיוומצייץברךהחולםתחילהכורע

להביאהזההיציריסכיםאוליקטן,מקלמשליךואחרזר,חתולאו

נהפכההתמימהוהדאגהמבהיל,רק לקמה.]".[טעותחזרה.אותו

מביןנחלץהאחוריות,רגליושתיעלחזרהנדחקהכבשלאיום.

הקטןזנבוהגבעות,עבראלחזרהלסגתכדיהמצטופפיםחבריו

 .) 186(עמ'בעצבדומם

מופלאוהואהילד-הטלה,סוגייתשלביותרהפיוטיהגילויאוליזהו

אורליתשפהשלתערובתאותההסימבולי.ובכוחושלוהעמוקהבתוגה

לבמכמידכהחזיוןהמתארתכשלעצמה,טקסטואליתשאיננהמעורבת,

ביטוילידיבאהשהיאכפיכאח,דושבטיפרטיוהואשלוכשיריותונפלא

דוברשעליהםהספרותסוגישלושתביןלתנועהדוגמההיאזה,בקטע

המאמר.בפתח

חתולביןההכלאהרעיוןאתלהביןאפשרהלא-מופרות,ברמהאולם

סגורה.אחתיחידהיוצריםשהםכךבחתול,מוכלאהשהכך:רקלטלה
היות-שלמתמידבמצבמצויאוהרף,ללאהנטרףשהכוללתזויחידה

הפוגה,ללאהמורעבוחתולחתול,עםמוכלאבהיותומועד-להיטרפות
אותואךמשתוקק,הואשאליוהמזוןאלנסבלתבלתיבסמיכותומצוי

כלאים""יצורבסיפורוהוא-עצמו.אלאהואאיןשכןלאכול,יכולהואאין
"מחתוליםהיצור:שלהתנהלותואתמגדירכשהואזהמתחקפקאמתאר

 .) 143(עמ'מתנפל"הואגדייםעלבורח,הוא
20 

המשחררת"ב"הכלההחתול-שהעלהפרקשלהחריגההטקסטואליות

לכלללהיסחףשלאיכולהואשאיןעדהקורא,לעיניכךכלבולטת
טקסטבקוראופשוטה,מידיהיוצאתקריאהלכללמורכבת,הרמנויטיקה

קוראכלולעימות.לשיחזורלהכפלה,תביעהציטוטמהווהלעולםזה.
מפורשלהיותהחתול-שה,עלהפרקשלהדוחקתבתביעהחשהרומןשל

אינטרטקסטואלית.זיקותמערכתבתוך

ונטרףטורףזהלצדזהעולמיתשרוייםשבההאחת,הסגורההיחידה

מין,אותובתוךכלומרה-אח,דבתוךונטרףטורףכלומראח,דיצורבתוך

הדבראותואתמייצגקפקא,שלהקצרבסיפורביותרשמובלטיסוד
העריותעלהאיסורזומבחינההשונות.הופעותיובשתיהטאבו,שאוסר

על-לגדולאולהתרבותאיןאיסור:אותוהםאנתרופופגיהעלוהאיסור

ישמין.אותואוהגנום,אותושלקרוב,שהואמהשלבעילה/אכילהידי
ורבייה,פרייהלכללאותוולנכסהזראלהרחוק,אלהאח.ר~ת,אללצאת

פירושההנדידההאני.אל'אני'שאיננומהאתלספחישצמיחה.לכללאו
הבוכרי.שלהכלהפירושם:לעולםואלה-משףרשה, iהגדילה,

T T ."" .י• 

חשיבהשלכזהטיפוסלוי-שטראוסקלודמציעהפראית"ב"החשיבה

במערכותהרואהחשיבהכלומרהשונות,הטאבוצורותעלאנלוגית
מציע,הואזה,עקרוןעקרון.לאותושונותווריאציותהנפרדותהאיסור

אקסוגמיה:הכפלה),על-ידי(ולאהשלמה"עליידיה"חיבורעקרוןהוא
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ומעשהההזדווגותמעשהביןהאנלוגיהמקובלתהעולםבכל

באותהשניהםאתמציינותרכזתשלשונותכךכדיעדהאכילה,

למילהישיורקכףשבחצי-האייאוהקוקובלשון . 1 ••• [עצמהמילה

אדם,בשרואכילתעריותגילוישלהכפולהמובןקרטה''קרטה

המזוןצריכתושלהמיניתההזדווגותשלהמוגזמותהצורותשהן

הוא"הצוםכריסוסטומוס:אנסירההקדוששלדבריו 1וכן 1 , 1 " .[

ושלזועובדהשלסיבתהמהי . 1 "הבשרים"[.צניעותשלראשיתה

הלוגי,המישוראלמגיעיםאנוכאןגםשלה?האוניברסאליות

"הגדולהמשותףהמכנההסמאנטי:המישורשללדילולוהודות

בשניהםכיהואוהנאכלהאוכלצירוףושלהזדווגותשלביותר"

השלמה."על-ידיחיבורמתבצע

החתלתול-שה,שלוזוהארוניתשלזוהראשונות,הדוגמאותלשתינוסף

במשאהמצויותהן,אףטקסטואליותלפחות,זיקותשתיעודלאתראפשר

סיפורהאיזכורהיאהאחתהרומן.בתוךהאנתרופופגיהסוגייתעםומתן

הגיבורצפייתאגבשמופיעאדם,קרובןשלאיזכורוכלומריפתח,בתשל

גםהדיבוק,תופעתהיאוהשנייה ,) 142-139(עמ'וילך"ו"יאמרבמחזה
המחזהבהעלאתפעםפעמיים'שמאוזכרתכידוע,אינטרטקסטואליתהיא
תהילהאיזכורבעצם),ופעם 424-420(עמ'עליוהפרודיהאו , 11דיבוק 11ה

זהההואובכןאירוסין,בריתהפרתעל-ידיהותווהשגורלהעגנון,של

עלמבוססתהדיבוקשלחתימהואכן"הדיבוק".שלהסיפורלתבנית

נוכחותועניינההאנתרופופגיתהלוגיקהבמסווה.אנתרופופגיתלוגיקה

שאמורמיהדיבוק,בסיפוראחר.שלבקרביואחדאדםשלהקונקרטית
לתוכו.אלימה,כעובדהכדיבוק,מתגלגלהאחר,זיווגובןלצדלהיותהיה

לדברניסיוןזהוהפולששלמצידולטרוף.הדדיכניסיוןהואזהמעשה

האחראתלהכילניסיוןזהוהמארחשלמצידוהאחר.שלובמקומומתוכו
 22מהאני.כחלקבשלמותו

אפואנוכחתהקניבליות,שלהאנתרופופגית;האכילהשלהטרנסגרסיה
ותמידוכעיוורון,במרומזתמידאןהזה,הטקסטבתוךשוניםבגילויים

טקסטואליות.שלבהקשר
במצוקותבנאמנותשמספררומןמדועהאחת,מכאן.עולותשאלותשתי
אנתרופופגית?אימהעיוורוןכאזוריעלהשלו,הקהילייהשלוהמקוםהזמן

טקסטואלי?בהקשרתמידמועליתזואימהמדוע-השנייה

ראשונה:לשאלההתשובהאלמוליכההשנייההשאלהעלהתשובה
היאמהןאחתאובססיות.שלמ'מקלעת'שהצענו,כפימורכבת,היצירה

מהאובססיהגםבהוישבנו,לגירושיהסיבהאתלהביןריבליןשלזו
בפנסיוןחינםולהיזוןלדורהיאאחרתאובססיהבנו.'להיות'ריבליןשל
נוספתאובססיהסמהר).בביתכגוןשלו,פסיכולוגייםבסינונימים(או
מהשתייםבהרבהמינוריתשנראיתעגנון,שללמוזיאוןלהיכנסהיא

הפנסיוןשכנותבשללשתיהןעלילתיתמקושרתהיאאןהראשונות,
הגירושין.בשלשניהםאללהגיעהמוצהרוה'איסור'למוזיאון,

.
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החשיכהלוי-שטדאוס,קלוד . 21

ספריתגילוין),אליה(תדגוםהפראית,

תל-הארצי,הקיבוץהוצאתפועלים,

 . 117-116עמ' , 1987אניב

מופיעההאנתדופופגיתהתמה . 22

יהושע.שלאחדותבענודותאף

המאוחד,(הקיבוץמולנולמשלדאו

היאשם . 152עמ' ,) 1987תל-אביב

ובמרומומפורשת,כמשאלהמופיעה

יחסיעלהממונהשלכשליחותוגם

תל-אביבהמאוחד,(הקיבוץאנוש

המרכזיתלסיטואציהכרקע ) 2004

ובעצםמסתורי'מתבשילהרעלהשל

והנאהבתהמתההגיבורהשביןהקישור

שהיאהתעשייתית,הלחםמאפייתעם

 .הסיפורשלהבסיסיתהסביבה

15 



!!:! 
 ב!!
cכ

~ 
E 
..... 
3 ,.... 
rיי '""

3 
rיי

cכ
cכ
N 

23 . Jacque Lacan, "Seminar 

,"' The Purloined Letter ' חס

: trans. Jeffrey Mehlman), in ( 

. John P. Muller & William J 

· Richardson (ed.), The P111 

loi11ed Poe, Lac·c1n, Derrid11 

, P.1·yc·hoanalytic Reading & 

The Johns Hopkins University 

Press, Baltimore & London 

. 36-37 . 1990, pp 

ודווקאאודנו,לכלהספדאתשמלווהמטרדמעיןהיאאחרתאובססיה

שמפריעיםהםשלווהמחזוריתהקומיותהדומן,שלבפתיחהשלוהמיקום
פועלתהקדמית,בחזיתהעלילתית,הרקמהלכלמעלמרכזיותו;אתלדאות

להעלותהערבייה','הסטודנטיתמסמהד,התביעהפרשתזוהינוספת:עלילה
שולחתזודיבליניתאובססיהשלה.הסמינריוניתהעבודהאתהכתבעל

כיעדוממושכים,משעבדיםכהופיקדסקיםתזזיתייםלמסעותבעליהאת
גילוישללאובססיהמהגיבורתובעתשהיאהמחירמבחינתמשתווההיא

להפוךהרצוןשלזואובססיהנישואיו.לשיחזודאובנו,לגירושיהעילה

כדידווקאהסיפור,בחזיתהושמהלטקסטואליותדיבוריותמחירבכל

בסיפורוובציוריותבהרחבהתוארשלהשהמנגנוןהסתרהזוהילהסתירה.

שלנוכחותהשלסוגכאלאליה,ואשדהגנוב","המכתבפראלןאדגדשל

 23הגנוב'.המכתבעלב'סמינד ) Lacan (לאקאןמתייחסאמת,

כאותואותהמביניםאםדקעלילתיתכעוצמהזואובססיהלהביןניתן

שלוהפולקלוריהאוךליהמרחבאתלהפוךהמזרחןדיבליןשלכפייתיצודך

להיענותסמהדשלסירובהלטקסטואלי.מייצגת,שהיאמהושלסמהד

זותביעהשלהעיקשותכמידתעיקשתהיאלטקסטואליותזולתביעה

עצמה.

בייחודיהושע,שלבשיחלטקסטואליותהדיבורשביןהיחסבסוגייתעיון

אתשיודללאלהדגישצדיךהיהודית-ערבית,בבעיהמהעיסוקכחלק

להארההמזרחןדיבליןמגיעבוהרגעהדומן,שלמרגעי-הפתרוןאחד

זהותהושלהאלג'ירית,המצוקהשלמקודהבעניין-ממשלהארה-

השפותארבע"כלזה:מקודמנסחהואוכךהאלג'ירית.העם''דוחשל

מוללגיטימיותשלהדיכוטומיותעליהןשחלותבאלג'יר,עתההפעילות

שונותבדמותמתמודדותשני,מצדחולמולקודשושלאח,דמצדשלטון

זוובעייתיתמיוחדתלשונית]סיטואציה ... [לכתיבה.דיבורביןמאבקשל

האלימותעבדאלהאלג'יריתהמדינהשללהידרדרותהחלקהאתתורמת

 ) 357(עמ' ".--

כמקודסמהדעומדתעלילתית,לסיבתיותכמקודתהילהשללצידה

העלילה.שלהתנועתיותלמקורכלומדרבה,ארץברחביסועדתלנדידה

פחותהאינההזהבסיפורלטקסטואליותאודליותביןשהמאבקנדמה

כסוגוהקניבליזם.העריותשלוהטדנסגדסיההטאבוביןהמאבקשלמזו

כנושאזואתזומלוותהללוהשאלותששתינדמהלייטמוטיב,של

וקונטדפונקט.

שלבסיפורוכבדעלתהטקסטוביןדיבורביןהמתחשלזושאלהאולם

פה,עלסיפורשלואוךליפולקלוריכוחלייצגהאדוניתיכולהשבועגנון,
הואשלעולםהנוד,דהרוכלטקסטואלי.צדלייצגיכולהנוו,דהרוכלבעוד

כטקסט,שלוהקולקטיביהזיכרוןאתהנושאנוברי,הואולעולםמתרחק

זההטאבו,מינילשניסינוניםהריהוהנדידה,בפגעיהעמידהכצורההיינו

וציוויהקרובעלטאבושניהםבאשדאדם,אכילתשלוזההעריותשל

והזרות.ההתרחקותעל
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קפקא,אצלכמובדיוקאפוא,כאן,יופיעוחטאנושלהקמאייםהמרכיבים
 ) Felix Guattariו- Gilles Deleuze (וגואטרידלזכזוג.ולאכשילוש
כותבים:קפקאעלבספרם
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שלרה-טריטור:אליזציהנובעתענייה,אועשירהשפה,מכל

אתמוצאיםוהשינייםהלשוןהפה,השיניים.ושלהלשוןשלהפה,

להגייהמשמשיםכשהם .במזוןשלהםהפרימיטיביתהטריוויאליות

דה-טריטור:אליזציה.ובשינייםבלשוןבפה,מתחוללתצליליםשל

למרותמכך,ויותר-לדיבוראכילהביןמסוימתהפרדהאפואיש

המליםאתהופכתהכתיבה ]" .[לכתיבה:אכילהביןשנראה,מה

לדבר' .לביטויתוכןביןהפרדה .במזוןלהתחרותהמסוגליםלדברים

למזון,קבועהאובססיהמפגיןקפקאלצום.פירושםלכתוב,ובעיקר

תמההואצום םג]".[הבשר,אוהחיה,שהואהמובהק,למזוןוכיחוד

צום.שלארוכההיסטוריההםכתביוקפקא,שלבכתיבהקבועה

הקריירהאתמסייםעליו,משגיחיםשקצבים[התענית],הצוםאמן

 24נא.בשרשאוכלותפראחיותלצדשלו
גואטר',ופל'קסולד ל''! . 24

אדם,אכילתשלזההעריות,שלזההמשולש,האיסורשלזולבחינה
כיצדלראותניתןצפוי:בלתימכיווןסימוכיןלקבלניתןהכתב,שלוזה

הקביעהלצדבתוכה,מכילההטוטם,לשאלתהפרשנותשלההיסטוריה
קניבליזםשלקונקרטייםלמעשיםסובלימציההואהטוטמיהנוהגכי

שלוהקמאיתהגולמיתהצורהאתבולראותהצעהגםעריות,וגילוי
אבלשלו,לפרשנותוכאלטרנטיבהדווקאזואפשרותמביאפרוידכתב:

תיאוריה'המכונהזותיאוריה .-17המהמאההחלשלההמסורתאתסוקר

זה:שםהנושאפרקבראשפרוידעל-ידינוסחועיקרההנומינליסטית',

(תרגוםמ'נור'ת?"ספרות"מה'

המחלקהא,מכאן,אזולא'),אר'אלה

שלהספר'םהוצאתענר'ת,לספרות

באר-כנגב,נן-גור'וןאונ'כרס'טת

 . 137עמ'תש"ס),(אנ'כשנע

משפחותיחידים,שבהםמ'אותות-הדגלים'נשתלשלוהטוטמים

זקוקיםהיוהבריות ] ...ביניהם[סימני-הבדללקבועביקשוושבטים

ציבוריםבולכנותכדיבכתב,לקבעושניתןשםבך-קיימא,לשם

מצרכיאלאהדתי,הצורךמןצמחלאשהטוטמיזם ירה]."[ויחידים

הריהו-הכינוי-הטוטמיזםשלגרעינו .האנושיהמיןשליום-יום

באופיוהטוטםדומההפרימיטיבית.טכניקת-הכתיבהשלתולדה

חיה,שלבשמההפראיםמשנקראואבל .לציורשקליםלסימני-כתב

 .) 101-100(עמ'זולחיהקרבהשלרעיוןעלמכךמקישיםהיו

האופיאתסותרתרבותמבחינותוהיאבמיוח,דמעניינתזוהצעה

אחדכילהעירמוצאפרוידהפרוידיאני.ההסברשלהמנטליסטי

לתיאוריית-ההיסטוריה'תרומה"ובצדק":אותהכינההמאוחרים,ממנסחיה

 .) 101בעמ' 20הערה(שם,המטריאליסטית'.

שלהמשולבותהמסורותבתוךותשתיתיקמאיהואאףהכתבעלחטאנו
(ובתחייתואפלטוןשלפיידרוסבדיאלוגלמצואניתןלוביטויהמערב.
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אתקודצוויילמסייםזובפיסקה . 26

ברוךראו:יהושע.א"בעלמסתו

אברהםסיפורישל"מקומםקורצווייל'

הספררתחיפושבתוך:יהושע"ב'

ערכו:ומאמרים,מסות-הישראלית

קורצווייל'מכוןיצחקי'וירידיהלוזצבי

רמת-גןבר-אילן,אוניברסיטתהוצאת

 . 318עמ' , 1982תשמ"ב,

בחיבורוזוסוגיהאודותזריזהז'קשלהמאוחרבדיוןזהביטוישל

תרבויותשמטילותובאיסורים ,)-251968מאפלטון"של"בית-המרקחת

אזוטריות.מסורותלעיתיםמסורותיהן,שלהעלאה-על-הכתבעלשונות

טמירות,אמיתותשלסודיותןעלבשמירהפעםלאקשורזהאיסור

יחדלשסיפורוהעבר,שלהשכחהמפניבאימהפרדוקסלית,גם,אבל

ואףוכתוב,קרואיודעימעטיםשלנחלתםויהיהעל·פה,משונןלהיות

במרחבשלהם.ובאידיאולוגיההרושמיםשלליבםבגחמותשבוייהיה

שבעל-פה,התורהשלהמסירהסוגייתמוכרתהיהודיתהטקסטואליות

יהודהלרביגרמוהפזורהשלהשיכחהומוראותהזמןמצוקותשרק

הדיבורשלמותובכתב.לתעדההאיסורעללעבורהמשנה,עורךהנשיא,

מילוליות,ח~רותעלמתמידכאיוםעומדיםטקסטואליות,בתוךוחניטתו
כותבות.חברותלהיותשהתפתחו

הדחףשלפניוכשניישות,אותהשלפניםכשניאלחשתיוסמהר.תהילה
קמאיותתשוקותשלושטאבו,מינישלושהאפוא,מייצגות,הסיפורי,

שלושתוכתב.עריותגילויאדם,אכילתכטרנסגרסיות:שלהןוהמשלימים

ופזורה.נדידהגלות,שלערךשוויוניאלאאינםאלה

עיוורוןאזורמדועוהיא:הראשונה,לשאלהתשובהמשוםגםישבכך

שלבישראלבשקיקהויתקבל ' 1998שלבישראלהנכתבטקסטשל
מצביוהולכיםגובריםשבהישראלזואנתרופופגיה?דווקאיסמן , 2001

השניבגללשיאםומגיעיםהיהודי-ערבי,הסכסוךבתוךקיצונייםאלימות
אל-אקצה'.'אינתיפאדתשל

להנותןהואשלו.הקהילייהשלעצומהמצוקהשלברגעכותביהושע
אותה,שמטלטליםעזיםלכוחותסיפוריייצוגמעניקהואכלומרנרטיבה,
האימהזו,קמאיתשאימהנדמהביותר.הקמאיתבאימהנעוציםחלקם

 ,) Teror ('אימה'המילהשמוזכרתפעםכלעולהעולה/לאחיים,להיטרף
היאלטרוף.ביותר:הקמאיתהמשאלהאתמעוררתגםהיאאבל'טרור'.

האורלי.מפניהכתבאתלדחוקמבקשת

קדמוניפרדוקסאותובחובןגונזותהכפולים,פניהןעלאלה,משאלות
מטרתההאויב:שלהקניבליתהטקסיתבאכילההמעורבותהמשאלותשל

(כלומרוכגוףכסובייקטלחסלווגםהנערצות,תכונותיואתולספחלנכס
ובעונהבעתולאיינולהנציחולניכוס);וכמטרהלהערצהכמושאלבטלו

משיכה,קנאה,הערצה,אליו:מעורבותזיקותשלשפעמבטאותהןאחת.

אינןאלהתחושותוהזמנה.דורסנותנחיתות,עליונות,שנאה,בוז,תיעוב,

ועז.דוחקסבלשלסיבתולהיותאלאיכולותהןואיןסינתזהבנות

יהושעעלקורצוויילכותבהישראלית"הספרות"חיפושהמאמריםבקובץ
ברצוננואםחלקנו,מנתהםעמוקה,דאגהואפילורב, קפס]".["הצעיר:

סיפוריואזיכן,אםוקיומנו.עולמנופרשנותבחינתסיפוריואתלקבל

 26עצמנו".לחיסולביותרהאותנטיהאמנותיהביטויהם

אתשחיסלאחרילנדודויוצאמרכולתואתונוטלהשבהרוכל,אם
שהמספרהריהזה,לסיפורהמודחקהתשתיתסיפורהואאמא·אדמה,
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הישראליותשלהסףחוויותביסודהעומדתעצומהדאגהמביעהשבטי
היציאה-בגלות,לחוזתומעבוולזעםלבהלהמעבומביע,הוא .ו 99sב-

שלהעמוקהברריטאלירתזההניציםשלהדדיתקנאהשלתת-אזרוגם
מהקהיליותאחתשכלדווקא,המסריםהרריטאלירתבסוגקנאהזוהיזה.

אפשרזולתה.שלהרריטאלירתבסוגהמרהבואינווהואבר,מאופיינת

הכלה,שלתהליךבהלראותוככזאתללא-מבוטא,ביטויביצירהלראות
 Tז-:

מסדודאגההמעוורוהפצוע,הלא-מתורןהלא-מרכל,שלוריפויתיורן

בהורה.ישראלשלהחוויהבתרןזר fלעניתןשלאגוזל

r
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בר-אילןאוניברסיטת
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מושרשים"מיתוסיםלדוגמה:ראו . 1

והישראלית"הכלליתבתרבותהיטב

"תעשהגורביץ,רוושלבמאמרו

אוהבשאתהלישיוכיחמשהו

 ; 5.8.1994אחרונות,יריעותאותי",

המיתוסכמוהציבוריים"המיתוסים

מלחמההשואה,מיתוסהיהודי,

טלישלהווקטורבעכורתושכול"

מגמותהמסכה:תחת"החתירהיניב,

בסיפורתופוסטמודרניותמודרניות

אוניברסיטתנח-זמננו",ישראלית

טלי(להלן 97עמ' , 2000בר-אילן

ישנויניבטליאצלאמנםיניב).

המיתוס,למורכבותלהתייחסניסיון

"קרתבלבו:עובריתבצורהאך

במיתוסיםמשמעותלצקתמנסה

פרטייםריטואליםיצירתעל-ירי

(שם,הציבוריים"הריטואליםבמקום

 .) 98עמ'

Laurence Coupe, Myth, .2 

Routledge, London and New 

York 1997, p. 197. 

כצמןרומן

אתגרשלאחדיםבסיפוריםלהתבונןאחת:שהןמטרותשתיזהלמאמר
הפרסונליסטית-אתית,המיתופואסיסתפיסתשלהראייהמזוויתקרת

עדקרת.שלסיפוריועלבהתבססהפוסטמודרניבמיתופואסיסולהתבונן
כהעדנדונהלאקרתשלביצירתוהמיתופואסיסתופעתלי,שידועכמה

ביקורתבמאמריקרובותלעתיםמוזכרמיתוסהמושגבהרחבה.במחקר

בהקשרמאליו,וכמובןביקורתיתלאבצורהבדרן-כללאבלובמחקרים,

שלבסיפוריומיתוסיםביצירתהמחודשהדיוןופוסט-ציוני.יסוציולוגי
האחרוניםהספריםאחדמיתוס.המושגבעצםהדיוןדוש 1בחיכרוןקרת

העכשווי:במחקרהדומיננטיתהמגמהאתמסכםבמיתוסהעוסקים

ative mode of חMyth might then be appreciated as that na " 
understanding which involves a continuing dialectic of same 
and other, of memory and desire, of ideology and utopia, of 

2 ". hierarchy and horizon, and of sacred and profane 
ולרמוזייצוגילהיותכדידיווכללירחבהואמפתיע.אינוזהסיכום

פסיכולוגיה,אתיקה,כמובדיסציפלינותמיתוסהמושגשלמקומועל
הפשוטההעובדהבומצוינתלאזאת,עםיחדואנתרופולוגיה.סוציולוגיה

מתייחסשהציטוטהדיאלקטיקהבמרכזאותה:לשכוחלעתיםשנוטים

קריאתואוהמיתוסהיגוזבמהלןנולדתאשראישיות,נמצאתתמידאליה
יוצרישלדמיונםאתהציתהזואישיותהמספר.שלקולוכשנדםונעלמת

הנרטיביתהאתיקהחוקריושלהקדומיםהאנתרופומורפייםהמיתוסים

סבורהנני 3לאישיות.אישיותביןמפגשטקסטבקריאתהרואיםזמננו,בני

הפרסונליסטית,במחשבההמחודשתמשענתואתמוצאהמיתוסיםשחקר

כסיפורההמיתוסאתהמגדירב, 9iל~לכt.ויישלבתיאוריהנעזראניולכן
תכליתהכמימוששנתפסנס,לקראתהתהוותהעלאישיותשל

ההגדרהשלהעצוםהפוטנציאל 4האמפירית.בהיסטוריההטרנסצנדנטלית

שלהיסודהנחותעלבהסתמןהספרותיבמחקרממומשלהיותיכולהזאת
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רומןשלבאסתטיקה"ב"מחקוים(שראשיתההקריאהשלהפנומנולוגיה
הבחנההואהנחוץהמהלךאיזו).וולפגנגשלבעבודותיוושיאהאינגודן

סמרת,(מוטיבים,השוניםוביסודותיוקייםבמיתוסהשימושביןרדיקלית

נתפסאשוספרותי,מיתופואסיסלביןאח,דמצדוכדומה),אוכיטיפים

הללוהתהליכיםשני sשני.מצדהטקסט,קריאתבזמןחדשמיתוסכיצירת

וכאוטיתמאורגנתצפויה,ובלתייציבהמורכבת:דינמיתמעוכתיוצרים
החוקרים;שלפרשנותםשיוצרתמופשטמבנהרקאינהזומעוכתכאחת.

כאןכנוצרנתפסאשוהמיתוס, 6יציוות.שלנושאלעתיםמשמשתהיא

וייחודית.חד-פעמיתלחוויהואוניברסליעל-זמניממאובןהופךועכשיו,

ממשותההופךבטקסט,האישיותשלקיומהכאופןהמתפרשמיתופואסיס,
הפוסטמודרנית,המיתופואייתהספרותהעיקרי.לאויבהאידיאולוגיהשל

ולניסויההאישיותלבריאתכמעבדהמשמשתהקדומה,כאחותהכמוה

אחו.עולםועםאחותאישיותעםבמפגשהכוונותאתיותבבעיות

אתנבחןלקיסינג'ו""געגועיהקובץמתוךקרתאתגרשלהסיפוריםבששת

ביןבמיתולוגיה,שונותשימושדונילביןהמיתופואסיסביןהקשריםסבך

המיתופואסיסביןהאידיאולוגיים,המנגנוניםלביןהמיתופואייםהמנגנונים

ואתיקה.שוניםתרבותכינוןמנגנונילבין

יינערייסיי

שבעתלאחואדידס,נעליבמתנהמקבל"נעליים",הסיפורגיבורהיל,ד
להתרחקהצורךעלשואהניצולמפישמעווהליןיהודיבביתביקורו

מאודומהוהמתים'היהודיםגופותאתבתוכםהכולאיםגרמנייםממוצרים

ומסתיימתבמוזיאוןמתחילההסיפורעלילתזו.בעיהעםלחיותלומד

תרבותייםמאבקיםשלבמהמשתועתהאתריםשניביןכדורגל.במגרש

אידיאולוגיותעקבותשלצבעוניאריגהמכוסהנפשיות,תנועותושל
מועליתאחרים,אוכאלהובהשראהבכשרוןזו,במהעלומיתולוגיות.

מיתוסיצירתכלומר,מטמפסיכוטי,מיתופואסיסשלהתסריטעל-פיהצגה
גלגולעל-ידיב/מיתוסיצירתאוהקלאסית,בצוותונשמותגלגולעלשל/

הפוסטמודרנית.בצוותונשמות

עםיחסיצירתמתוךהאישיותהתהוותהואב"נעליים"המיתופואסיס

בביתהילדיםביקורבעתהראשון,בשלבכבוומתים.חייםסימנים,
וביןהסימניםעםיחסיםושתשלבמרכזההאישיותניצבתווהלין,יהודי

עם(ובפרט,במוזיאוןהסימניםעםהילדשלהראשוןהמפגשהסימנים.

בהם,לגעתהחמורהאיסוררקעעלמתקייםהשואה)מתקופתצילומים

ממס,דמסוות,מייצגהמוזיאוןהאםהזו.הזיכרוןשלהשוניםבייצוגים

הואכמדומני,כלפיו?ואחריותבהווהעבושלנוכחותהגמונית,תרבות

מתים.סימניםשללתערוכהלבית-קברות,בתפקידוקרוביותרהונה

אינםהםאבלבבית-קברות,גםמתקיימיםכאןשנמנוהייצוגיםכלאמנם

לגבולותיו.מצטמצמים

 ....., Adam Z. Newton ,למשל:ראו, . 3
§. 

Narrative Ethics, Harvard וr,.., 
!5. University Press, Cambridge 

. 25-30 ; 7-11 . 1995, pp 

4 . Aleksey Losev, "Dialektika 

. mifa", Filosofiia. Mifologiia 

-Kultura, Izdatelstvo politi 

cheskoy literatury, Moskva 

169 . 1991, p . נרחבתיותרהצגהראו

במאמרילוסבשלהמיתוסתפישתשל

שלאישיותית-היסטורית"תפיסה

עליעגנון",לש"יעולם'ב'ערמיתוס

 . 54-53עמ' ,) 2001 ( 45שיח

 Roman Katsman ,ראו:להרחבה . 5

, The Time of Cruel Miracles 

Peter Lang, Frankfurt am 

. 65-69 . Main 2002, pp 

יצירתשל"מיתוסמאמריאתראו . 6

ביקורהועינם'",ב'עירוהמיתוס

עמ'(תשס"ב), 36-35ופרשנוח

245-231 . 
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 Michel Foucault, L'archeo-ו.

logie du savoir (trans. S. Mishin 

," and D. Stasov), "Nika-Center 

. 139 . Kiev 1996, p 

המתים,תחייתשלהנסלקרותיכולבבית-הקברות,כאן,רקזאת,עםיחד

the invention of tradition , בידויאוכהמצאהלאאותהמביןשאני

הנסזהומחדש.יצירתהאוהתגלותה,אוכגילויה,אלאמסורת,של

דיוק,ליתרהאישיות;נמצאתתמידשבמרכזוהמיתופואסיס,אירועשל
שלבתמונתוהמספרהילדשלנגיעתואחרת.לאישיותביחסאישיות
בהחייאתראשוןצעדהיאהאיסור,למרותבמוזיאון,בתצוגההזקןהאיש

זהובה-בעתאךוילדותית,תמימהמחווההיאבצילוםהנגיעההסימנים.

המרחקאתבמאוםמקצרתאינהבצילוםהנגיעהאתיקה.שלרגעיהבזק

פירושוהזההמגעזאת,עםיחדהזקן.שלדמותולביןהנוגעתהידבין

פריהרודף,האכזרהעברשלפניואינםאלהפנים.וקבלתאחריותקבלת

אשרהעברשלפניואלאאשמה-ללא-אשמה,שלהפרנואידיתהפרדיגמה

האישיות.שלהאתית)(ולפיכ,ךהחופשיתהבחירהבמחוותמחדשנוצר

ללאזהלצדזההמוזיאוןמדפיעלהמאוחסניםרבים'מניאחד ר~~זהאין
לבחורנבחרשהאדםהאישיותיהעבראלאהעדפות,וללאהיררכיסדר

היסטורי.בזמןוקיוםמשמעותלוולהקנותבו

להיותאמורההיאשבובמקוםבדיוקנסדקתהמוזיאוניתהאידיאולוגיהכ,ך

המימסדשבובמקוםכאן,דווקאכמסמך.העברשלבייצוגוביותר:הדוקה

תכליתהאתפרדוקסליבאופןמממשתהאיסורהפרתאיסוריו,אתמהדק

כמסמ,ךלאכאןמיוצגהעברואולם,המסורת.המצאתהאידיאולוגיה:של

ארכיאולוגי,כפריטאלאחי,פעםשהיהמהשלמתכסימןלאכלומר,

לאאוליאויכוללאפרקואךפוקר.ומישלשלהידועיםהמושגיםלפי

לאובאמתייחודיותובמלואבהווהיתייצבשהפריטכדיכילציין,רצה
בצילוםהנגיעהכאישיות.להסתתראולהתגלותעליואחר,דבר-מהיסמן

וכמימושאידיאולוגיהשלאיסורהכהפרתמיתוסשליצירתואפוא,ה~ה,
אחת.ובעונהבעתאישיותית,בתמורההכרוךתכליתה

זוכהגםאךנכשלת,המוזיאוניתהאידיאולוגיההראשוןבשלבובכן,

ואינהלזכותההצלחהכללזקוףנוטההיאכדרכה,חלקית.להצלחה

שהיאהלחץהשניבשלבאישיותי.אופיבעלותבתמורותלהבחיןמסוגלת
השואהעלבסרטהילדיםלצפייתכוונתיגוברים.ותוקפנותהמפעילה
בכךידיו.במומהנאציםאחדחנקש"אפילו"השואה,ניצולעםומפגשם

האישיותיהדיסקורסמצדנחרצתהתגוננותמידמעוררתהאידיאולוגיה

ביטוילידיבאהדברמספר-על.שלברמהוכןהמספר,הילדשלברמה

ובהשוואתשבסרט,הגזיםבתאילילדיםהסרטיםבאולםהילדיםבהשוואת

אח,דמצדסיפורו.בתוך/באמצעותה"מחניק"השואה,לניצולהמחניקהגז

פעולתה.ודרךאמצעיהבחירתבעצםכברלכישלוןנידונההאידיאולוגיה
המתיםהסימניםשלהמחניקהעולםבמעמקיהקודם,בשלבכמושני,מצד

מתוךולאהאידיאולוגיהחיובמתוךלאוזאת,המסורת.מחדשנוצרת

אשרהאישיותי,המיתופואסיסמנגנוןבאמצעותאלאהמתגוננת,שלילתה
המשחקאחר:במשחקמשחקאבלהאידיאולוגיהשלבקלפיםמשתמש

המטמפסיכוזה.שלהמיתי

המיתופואסיס,מנגנוןאתהשואהניצולהזקןמפעילהנרגשבנאומו
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הואכאשדהילדים.שלזיכרונםואתהערכיםעולםאתלעצבבמטרה
אתמגייסהואהשואה,זיכרוןביטוילידילבואצדיךכיצדלילדיםמסביר

שמתחתתזכרו,תמיד ] ...המוסדית:"[תפיסתולשידותהמיתיתהתפיסה

שעשוייםושפופרותחלקיםמסתתריםהסחורהשלהאלגנטיתלאריזה

 sמתים".יהודיםשלובשדועודמעצמות

שלהמוסדיהפוטנציאלבהערכתממעיטהזקןהאישדבר,שללאמיתואן

הטמונותלאפשרויותמודעואינועוצמתואתתופסאינוהמיתופואסיס,

שהילד·לאחדשלו,המטמפסיכוזהשנאוםלכןלצפותיכולאינוהואבו.

בינודיאלוגייחסליצירתמיתי-מוסדיבסיסישמשאותו,יפניםהמספר

עםיחסזהאיןזה.בדיאלוגלתחייהיקוםאשדהמת,היהודינשמתלבין
המכונןאישיותעםדיאלוגאישיותי,יחסאםכימופשט,אידיאולוגיעבד

פרטלהוציאנאמנה,הזקןשלמצוותואתמקייםהילדאמיתית.אתיקה

החי.היהודיאתמגלההואהסחורה"שלאלגנטיתלאריזה"מתחתאחד:
נוכחותבעלתחיהלאישיותלבן·שיח,סבוזכראתהופךהואדיוק,ליתד

המיתוסנוצרובתוכוכנס,הגדרנוהזההאירועאתואתית.קומוניקטיבית

שלאישיותוהתממשותביןלהפרידניתןלאזהבנסהאתיקה.ומכוננת

היחסיצירתמתוןמתממשותשתיהןסבו:שלאישיותולהתממשותהילד
ומצדףבהדרגהמתהווההואזמן;ודורש~זמןמתרחשהאירועביניהן.

ההכרחהזיכרון.אתמכונןהואבכןשונים.זמןלרגעיהקשורותחוויות

לניקודמקנהאדידסנעלימולהילדשלבמעמדואתיתהחלטהלקבל
בהווה:הנסלהתרחשותנחוץאשדהעבד,זיכרוןשלמשמעותבמוזיאון

לזכור.שצדיואמדשחנקשהזקןמהבכלונזכרתיעליהם"הסתכלתי
[כלומד,מהקרטוןשליבסבאונזכרתיהאדידסשלבפסיםפעםעודנגעתי

 9המוזיאון]".בתצוגתבצילום

סמכותיות,סממניו:כלעלהמוזיאוןהושתלהילדשלבתודעתו

הפנים,חסרת(האובייקטיביזציה)והתמטיזציהמלאכותיותנורמטיביות,

המוזיאוןהןאולםלוינס.סישלבמושגיםהטוטליות,סממניכלכלומד,

המתיםהסימניםשלהטוטליות-שבתודעההמוזיאוןתבניתוהןעצמו

ודיאלוגי.אישיותיאמצעי,הבלתיהמגעלהיווצרותהטבעיתהסביבההיא
באמצעותנפרצתוהטוטליותחיה,לאישיותהופךמתסימןנסבדדןכן

(המוזיאוני,לזיכרוןהתנגדותשלבדדןלאמתאפשרהדברהאתיקה.

המל~והמרדיפתובדיחהאושלילתוהדחקתו,שלבדדןולאהאידיאולוגי)
פיתוחאגבשלולטוטליותכניעהשלבדדןלאואףאשם,דגשיבפיתוח

הזיכרוןואלהעבדאלביחסהטוטליטריהמנגנוןושכפולנחיתותדגשי
להיותחדלכשהזיכרוןפנים,אלפניםדיאלוגשלבדדןקודההנסעצמו.

האחריותהכדורגל.למשחקשליהשותףשלי",כ"סבאומתגלהה"ץ~ד"
הופכתואינהלמוזיאוןאותימשעבדתאינהבמוזיאוןעליומקבלשאני

מפניממנו,לצאתלימאפשרתהיאלהפ,ךבתצוגה;הפריטיםלאחדאותי
י z~תי.ומשחקכחידותייקיומיואתכ"נבחד~ת"מקומיאתמסמנתשהיא

ונעשהפניםמקבלהמוזיאוניכשהמוצגמהמוזיאון,כיציאהנוצרהמיתוס

כדורגל.משחקכדוגמתאידיאולוגית,לאנורמטיביתבמעדנתשותף

r-
!§. 
ור
::>1 
!5. 

לקיסינג'ר,געגועיקרת,אתגר . 8

(להלן 1998תל-אביבומורה-ביתן,

 . 88עמיקרת),

 . 89עמ'שם, . 9

10 . Emmanuel Levinas, Totality 

,) and lnfinity (trans. A. Lingis 

,) Martinus Ninjoff (Publisher 

 Haque, Boston, London 19ו 9 .

הראשון.הפרקאתלמשל,ראו,

ראו:ונכחדותכאחריותחירותעל . 11

Emmanuel Levinas, Beyond the 

Verse (trans. Gary D. Mo!e), The 

. Athlone Press, London 1994, p 

. 142 

מסקנותיועםלהסכים'כולאינני . 12

שלפיהןצבעוני'ע'דןשלהגורפות

כישלוןנוחליםקרתשלגיבוריו

גםמשתמשמושג(כאותותודעתי

על"הפוךכמאמרושוורץ'גאל

 , 14.5.199וספרים,הארץ,הפוך','

רטרמיניוםמנצחוכסיפוריו ,) 6עמי

ואלכאתמקומיקס 'כ"(חכרתי

ספרותעלהערותכמהתשוב.קומיקס

וו,עיתוןקרת",אתגרשלהקומיקס

הנדוןהסיפור .) 26-25עמי , 235-234

מורכביםתודעת"םמנגנוניםעלמעיד

כינומורכבים'חסיםועלהגיבוראצל

לדיוננומחוץהחכרה.לכיןכאישיות

להוריו:הגיבורכ'ןהיחסיםנשארו

האתית-והאמביוולנטיותהמורכבות

אינןהאלההיחסיםשלאידיאולוגית

 .צבעונישלכמסקנותיותומכות
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 . 89 'עמקרת, . 13

משחזרהכדורגלמשחקהסיפור.בסוףנשלםהאישיותהתהוותשלהנס

המשחקבמהלןלכן:קודםשציינווהזיכרוןהמיתוסשלהפרדוקסאותואת

אליוחוזרתהסבאשלאישיותובסיומואבלהסבא,את"שוכח"הילד

וולה'"איזההילד:שללחייוושותפהנוכחתיותרקרובה,יותרהיאועתה
זהמאיפהידעלא'השוערהביתה,בדרןלסבאהזכרתיהא?'היה,זה
הואשגםלהרגישיכולתיהדריכהלפיאבלכלום,אמרלאסבאלו.'בא

כברמדברהילדהסיפור,שלהסיוםמשפטיהאלה,במשפטים 13מרוצה".

תופסהילדדבר,שוםאומרלאשהסבאאףהסבא.עםאלאהסבאעללא

שלה"טבעיות"מאליה.כמובנתובחייםבמשחקבנעליים,נוכחותואת

ה"טבעיות"בעודהמיתופואסיס.השלמתאתמסמנתהנשמותגלגולנס

המהותבעלהנסהאידיאולוגי,במישורעובדותהןמאליו"וה"מובנות
האידיאולוגיהשלהטוטליותשבוהמקוםאתמסמןהאישיותית-אתית

מתוןולאהמוזיאוןהרסמתוןלאנוצרהסבאשלהמיתוסובכן,נפרצת.

פניוכקבלתהמשחקים,למגרשהעברתומתוןאלאמחדש,אישורו

הפוסטמודרני,המיתופואסיסשלבבסיסוהמונחהמנגנוןזהוהחופשית.

קרת.אתגרשלב"נעליים"מתממששהואכפי

""" ;:;;! 
=> 
 ... ....,,ם
5 
ו:כ

צחצוחייייגילוח

שם.שם, . 15

שראינומנגנוןאותושלהפוכהפעולהמתארצחצוח","גילוחאחר,סיפור

מתאר"נעליים"השלילה.דרךעלהפעםיובהרתפקודוהקודם.בסיפור

אתמתארהנדוןהסיפורואילוחיה,לאישיותמתסימןשלגלגולואת
לאמונחזהבסיפורהמיתופואסיסשלבבסיסולחפץ.אישיותשלגלגולה

צורות:גלגולאלאמופגנת),בצורהכאןחסרות(הנשמותנשמותגלגול

סביבהכאותהמופיעהסיפור,במרכזשעומדהגוף,הגוף.שלמטמורפוזה

שניה"אוהבים",שניביןהיחסיםשלעקבותיהםנחרטותשבהחומרית

מגעכלפרוי,דשלהמפורסםהקסמים"ל"פנקסבניגודהסיפור.גיבורי

סימניםמוחקרקאלאחדשיםסימניםחוקקאינוהסיפורגיבורשלבגופו

נמחקים.גופומתאריגםאלאפניו,רקלאקיימים.

מיישרשערותיו,כלאתהסיפורגיבורמגלחאהובתואחרחיזוריובמסגרת

הסיפורפוף.לכורסתוהופךעצמותיואתמוציאכמעטגופו,פינותאת

שלאופייםאישיות.המוחקיםאהבהיחסישלדינמיקהאפוא,מתאר,

חיזוריומטרתאתמגדירכשהמספרבתחילה,כברנחשףהללוהיחסים

ההתפתחותלאור 14שלו".תהיההיא"בסוףאהובתו:אחרהגיבורשל

ביןהיחסשלהטוטליטריאופיואתמשקףזהשגרתיביטויהמאוחרת,

"היאהכלכלית:התבניתושרוי,בעלותשלהתבניתלפיהמעוצבהשניים,
כשהיאשלההחיוך"רק 1sבסבלנות";בשבילהלחכותששווהבחורהחיתה

בכלכלהמעוגנתהזאתהגוףכלכלת 16הכול".אתשווהעליומתיישבת

הפרסומותבתרבותקנייה,והזדמנויות(?בצעיםשלהקונבנציונלית
זהבסוףיום,עודיעבוריום,"יעבורוהבילוי:הפנאיבכלכלתהמסחריות,

 . 62עמ'שם, . 14

 . 63עמ'שם, . 16
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 . 62עמ'שם, . 17''הלהבבאולינג";דופעמייםאחת,שקיעהסרט.ועודקפה,סרט,יבוא.

 ;"?ולמשנהזהמהאזמתגלח,ממילאכברהואואםלהבאותוהריהוא

גדוליותרלאשלם,גלילקנהיותר,קצתהעבירהדנטליהחוטאת"וגם
כמודק-דק,אותוגלגלומטר.שבעה-עשרבאורךאבלסיגריות,מקופסת

גםההזדמנותובאותהבאגט.שללגודלעדאותםשמקטיניםשינהשקי
 . 63עמ'שם, . 18ממילא"ואםו Bנגמר";כברהישןכיליטר,שלבבקבוקאפטר-שייב,קנה

שם.שם, . 19"כמוו 9הכול";כבראפשראזיותר,אפילוארוחה,כלעםמתגלחהוא

שם.שם, . 20היחסים 20ונוחים".נחמדיםנוראהסלון,רצפתעלשפגשהאורחיםכל

הגוףהאלהביחסיםהגופים-הפרסומות.ככלכלתמוצגיםהבין-אישיים

נהפךהואאישיותשלמתבליטצורה:משנהאלאמשמעות,מאבדאינו
שלתנועותעלמבוססשבסיפורהמטמורפוזהמיתוסשימושי.לכלי

לתנועהבהתאםזה.בתוךוזהזהכנגדזהופרסונליזם,אוטיליטריזם

מכלכלהסיפורבתחילתהטוטליטרית),התנועה(היאהאוטיליטרית
לאחדהופךהואהסיפורובסוףשלו",תהיהש"היאכךצעדיואתהגיבור
 2שלה.והביתמכלי

ספינתהסביבתית,האסתטיקהגםעומדתהזאתהדינמיקהשללשירותה

 22מגולח";לויפהיותרשהרבהאמרה"היאהפוסטמודרנית:הכלכלהשלהדגל

שהואנעיםשיותראמרה"היא 23טוב";היהמהאפטר-שייבהריח"וגם

"אי-אפשר 25אסתטי";יותרנעים,יותרהרבההרגישזה"אחרי 24מגולח";

 26מלוכלך";אורעשמריחבמקוםשלההלשוןאתשתשיםממנהלצפות

אותהראהפעמיםהרבההריורודות,פוףכורסאותשהםחשב"בהתחלה

 27וחלק".נעיםכל-כךהיהזהישב.הואגםמאושרת,עליהםיושבת

וככלה"אסתטיות"שמתעצמתככלדווקא,לאואוליאופרדוקסלי,באופן

המילוליתהתקשורתוחלק","נעיםיותרנעשההגיבוריםשניביןשהמגע
מתוךשלוששלבתחילתןפעמים,שלושומצטמצמת.הולכתביניהם

"היאכ"אומרת":מסומנתהאישההסיפור,שלהראשונותהפסקאותחמש

מדברתלאהיא 28עבר//,זמןש"הרבהאחריהאחרונה,בפסקהואילואמרה".

 29במבט".קלטהואאפילו,לומרצריכהחיתהלאומטההחזה"עליותר:

שלהטוטליטריזםהתפשטותמתוךנוצרצורהגלגולשלהמיתוסובכן,

גופהאלהאישיות,עבראלוהסביבתיתהמסחריתהכלכלית,האסתטיקה

כדה-מתהווההמיתופואסיסזהבסיפורל"נעליים",בניגודפניה.ואל

גלגולשלבנסהאנושי.הגוףבאובדןהמתממשאישיותכאובדןפרסונציה,

לדעת.עצמהאתומאבדת-תכליתהאתמממשתהאישיותצורה

בהמש,ךיידונואשרכובע","להטוטאובקיר""חורכמומסיפוריםלהבדיל

כללגמרי,בטוחיםיושביושנילחלוטין.יציבעולםמייצגצחצוח""גילוח

הסיפורלאורךמתערעראינוהזההביטחוןובעולמו.בעצמומהםאחד

ומחושבמתוכנןהכולצפויים,בלתיאירועיםאוהפתעותאיןבעולמוכולו,

בסוףנסים.בומתחולליםולאמסתוריןאיןסודות,איןהזהבעולםהיטב.

אתרקמייצגהסיפוראםלכאורה.ממנו,נעלמתהאישיותאפילוהסיפור

שלהגדרתנו,המיתופואסיס,שלמקומוכאןמהוהטוטליטריזם,התפשטות

אתיקה?שלהתגלותאוהתפשטותאלאאינו

r-
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העולםהזאת,הדינמיקהמבחינת . 21

 .ואחיוהומוגנינדאהכסיפורהמיוצג
מנולסון-עדיהשללטענותיהכניגוד

"עימותנושאיןסכוראנימעוז'

יכוליםשאינםעולמותשניכין

"מהפךנואיןאחת",ככפיפהלווו

לתפישתרומנטיתאהבהמתפישת

אפשריים("עולמותרצחנית"אהבה

קסטל-כלוםאורלישלכיצירתם

 ,) 1996 ( 38שיחעליקרת",ואתגר

כיןניגודאיןכן,עליתר .) 55עמ'

האהבהלרומנטיקה.רצחנית""אהבה

אינהוכסופו,כתחילתוהזה,כסיפור

כרומנטית.מוגרותלהיותיכולה

 . 62עמיקרת, . 22

שם.שם, . 23

שם.שם, . 24

 . 63עמ'שם, . 25

שם.שם, . 26

שם.שם, . 27

שם.שם, . 28

שם.שם, . 29
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(תרגוםמ•תולוג•ותנאות,רולאז . 30 ~
c:; 
i5 נבל'רון),משהעריכהנסוק,עירו

 . 1998תל-אניב

Gilles Deleuze, Le Pli . . 31 

Leibniz et le baroque (trans. 

B. Skuratov), Moscow 1998, 

pp. 63-70. 

כמנגנוןמיתוסיצירתחשובה:מתודולוגיתלהפרדהמובילההשאלהעצם

שלרטורייםלמנגנוניםזההאינהפרשנויות)ייצור(אומשמעותיצירתשל
צמצומורטוריקה.אינומיתוס 30בארת,רולאןשללסברתובניגודטקסט.

ליצירתככלימשמשתרטוריקהואילואותו,הורסלרטוריקהמיתוסשל

שטחהרטורית,צורהאלאאינההנדוןבסיפורהעולםשליציבותומיתוס.

ן. iא iק iלאשלהלבנותפניולהבדיל,גם,אךהפרסומת,שלוהמלוטשהחלק
הםלכאורה,שקיפות.בהםאיןעומק;כלחסריםהזההרטוריהשטחפני

דיאךההרמנויטיקן.שלוהנרגשהמתענייןלמבטותקווהמשאיריםאינם
קפליםהכיווניםלכליתפזרווממנהכלשהי,בנקודהקלהנגיעהבהםשניגע
היציבות.שלצפויותהבלתיהתרגשויותיהמשמעות:שלועביםדקים

המעוצבדלז,ז'ילשלמביתובכורסהגיבוריוסלוןאתמרהטקרתאתגר
הקפלמיתוס.אינועדייןגופוהסיפור-הגיבור-הכורסה 31הבארוק.בסגנון

הגוףבסיפור.שנוצרהמיתוסהואהגוףשלהרטורישטחופנישעל

חלקלק,עורשלפיסהמתקפל,מישוררקהואה~ניםוחסרהפניםחסר
שלשטחופניכיצדותראוזו,בכורסהלשבתנסויציבות.שלרטוריקה

צפוי.בלתיקפליםבמשחקנסדקיםהיציבהעולם

בלב.דהרטוריהמישוראתומלטשתיוצרתהטוטליטריזםהתפשטותובכן,

המיתוס,אתיוצרבסיפור-גיבור-כורסההקוראשלהמתענייןמגעורק

עודכלהשטחפניעלהמתרוצצתקיפולנקודתאלאשאינהאישיותובו
היגוזבעצםלתחייהשקמההאדם-הכורסהשלאישיותוזובו.נוגעהקורא

קיפוליהקודם,בסיפורשכמואפואמתבררשלו.המטמורפוזהמיתוס

בנקודותפרסונציה.שלנקודותאלאאינםדה-פרסונציהשלהמישור

חדכשהקיפוללעתים,אךהאתיקה.התגלותשלנסיםמתחולליםהאלה
ההתגלותבזוהרמסתנוורותההרמנויטיקןועינינסדקהמישורמדי,וחזק

הבא.בסיפורכמוהאכזרית,

כובעיי"להטוט

אדישיםילדיםשמבדרקוסםהואכובע""להטוטהסיפורשלגיבורו
הקסמיםמכובעשולףהואהימיםמןשביוםעדהולדת,בימיומשועממים

תינוקשלגופתואת-אחרוביוםשפן,במקוםהערוףראשואתשלו
זז

אתהורסאבלהילדים,מצדנלהבתלאהדהזוכהזהחדשלהטוטמת.

גלגולישלמיתוסנוצרהזהבסיפורגםהקודם,בסיפורכמונפשית.הקוסם

אלאאדם,שלגופואינוזהגלגולשלמושאוהפעםמטמורפוזה.צורה:

בסיפורואםהמשעשעים.הקוסםאביזריאותו:המשמשיםהדבריםגוף

בסיפורמאושר,ונעשה-משמיעשהאדםהיגדכעיןהואהגלגולהקודם

אותוועושה-לוהמיועדתכאמירההגלגולאתתופסהאדםהנדון

לשעשוע,שנועדלחפץהפכההאדםאישיותהקודםבסיפורבעודאומלל.
שנוצרבמיתוסובוהו.תוהושלהגעשלהרהופךהשעשועכובע"ב"להטוט

המציאותאלהכאוספלישתהמטמורפוזה:שלמהותהמתגלהבסיפור
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המקורהכאוס,פריצתוהמונו.הצפויהסיבתיהוצףהיפרמותהנתונה,

נתפסתוהצפויהיציבהקוסמוסגבולותלתוךמשמעות,שלנדלההלא

סתומה.אמידההיאזואמידהאןמשמעות.בעלנוצףכלומד,כאמידה,

אתלפענחישלאמידהתהיההסימנים/הגלגוליםשסדרתנדיאומד,הווה

הדמנויטית-נואולוגיתתפיסהביטוילידיבאהכאןאותה.לפושמסתוויה,

אופשעאסון,כוללאירוע,כלשלפיה ,)ל? .iP-ס iא iנ(מיוונית:עתיקה

ההבנהככזה.להבינויכולהאנושיוהשכלהקוסמיתבחונמהמעוגןמשגה,

ההוויהשללפרדיגמההטרגדיהאתהעושהקתרזיס,אלאאינההזאת

ממיןומשחדותמטהרתבחוויהמתנסהאינוהסיפורגיבוראולםעצמה.

דקהואבאי-עשייה.שוקעוהואבפחדמזדהמתדוחולהפ,ךאלאזה,

ומוצפן,סודישמימי,מסדאורקל,היהלושקדהשמהבמעומעםחש

שלפרשנותועלולעמוללנביא·הדמנויטיקןמקוסםלהפוךנידוןושהוא

"קרובןהואשהקוסםטוענת,מנדלסון·מעוזעדיהימיו.סוףעדזהמסד

עצמהבדודההלאהמציאותשלאאומד,הייתי 32בדודה".לאמציאותשל

כלמסוים,במובןהסיפור;בגיבורשפוגעתהיאהתגלותהעוצמתאלא

הנועליה)וחושבבמציאותשמתבונןמיכלפילוסוף,כל(ואוליהדמנויטיקן

לאלימותהקרובןנופלאחדכללאאבלואי-ודאות,אי-בהירותשלקרובן

הפוטנציאלמתממשזהבסיפורשנרצדבמיתוסההתגלות/האחדות.של

אתמעלההטראומטיתההתגלותשלהאפשרותעצםשלה.הטראומטי

תפיסתזה,במובןואלימותו.האחדעםהמגעשלמחירובזבדהשאלה

אשדפילוסופית,באנתרופולוגיהגישהלאותהשייכתכטראומהההתגלות

 .) 33ז'ידאךדנההואהמרכזי(נציגהבאלימותכמכוננתהתרבותאתדואה

ומסוותחגיםטקסים,וכןמחדש,וסיפורםהמיתוסיםיצירתזו,תפיסהלפי

ההתגלות.טראומתעםהתמודדותכמנגנונייתפרשובכלל

(אוכהתגלותאונעדרתנתפסתאשדכרואה,למטמורפוזהג?דהיההגיבור

שמראותיהמפניפרשנויות,שלאינסופיתשדשותומולידהמיתוס)יצירת

עדותהיאהתגלות,כלנמוהזאת,ההתגלותמגלים.משהםיותרמסתירים

נינומקוסם,טוביותרזאתלדעתאמודומיסו.דהואהעולםשפשולכן

הקסםזהבסיפוראולםשאמאן?אומאגיקןשלאגדי,מנשףשלהאומלל

זאת,עםיחדהכאוטיים.פניואתומגלההקוסםשלמשליטתויוצא

עםכואבדיאלוגהמיתוס:שלהאתיתמהותומתגלהזועבודה"ב"תאונת

האתיקה,אתמגלםדקלאהמיתוסבנןבאחדותו.ונוראהאיוםהאחד,

לפניהאחד,עםהדיאלוגלנתידחיקנמהעדגבולותיה:אתבוחןגםאלא

גבולותשלבמבחןדה 9הץהנראה,ככלויפוקח?באישיותיפגעשהזבד
המיתופואסיסשלהעיקרייםהתפקידיםאחדה~ההאחדשלהאתיקה

הבעיהאתית.כבעיהמתהווההמיתופואסיסזה,בתפקידוקדת.אתגראצל

בקלישאותשימושהדטודייפואטי:המישורשלהקיפולבנקודותנוצות

 34ו~דודיזציה,אינטדטקסטואליותמיתולוגיים,ובמוטיביםלשוניות

הסטדיאוטיפיותהתגלמותשהוא-עצמוהזהבמישורלאונדומה.

הדקיםבקפליואלא-ויקיםסימניםשלעולםמאליו",וה"מובנות

ישירהפונקציההיאהזאתה"אמיתיות"האמיתית.הטרגדיהמתרחשת

r-
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שלביצירתםאפשריים"עולמות . 32

עליקרת",ואתגרקסטל-בלוםאורלי

 . 58עמ' ,) 1996 ( 38שיח

 Rene Girard ,למשל:ראו, . 33

. Vio/ence and the Sacred (Trans 

Patrick Gregory), Johns 

, Hopkins University Press 

. 1979 Baltimore 

ליזהלמשל:כך'עלראו . 34

חוריםקיימים"האםצ'ורנובסקי'

קצריםכסיפוריםפרודיהעלשחורים?

קרת",ואתגרקסטל-בלוםאורלישל

 . 28עמ' , 223-222 , 77עיחון
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שצ'רדנרבסקיהפדרדיזציה . 35

קיימים("האםזהבסיפורבההבחינה

רקהיא ,) 28עמ'שחורים",חורים

הקונבנציהמבחןבמנגנוןאחדמרכיב

להקפידישכן'כמרהרעות.וביחסי

עשתהלאשצ'ודנובסקיהנחנהעל

נושהשימושסטריארטיפ,כיןארתה:

היצירהשלהאסתטיעדנהאתמנמיך

קונבנציה,לביןפרודי'אפקטיוצראר

יחדאךערכילשיפוטקשורהשלא

במקרה .למבחןנתונהתמיוזאת,עם

עללוכדמרבההייתילאקרת,של

הייתיזאת,בכלראםסטריאוטיפים;

אריאלהשלעמותהעםמסכים

לעולםקרחשלפיהבהלרל-וימנו,

יו("כלאחרבסטריאוטיפינעצראינו

גיליון , 77עיתזןתינוק','יצאמהכובע

 .) 6עמ' , 178

האתיתהבעיהתוקףשלפונקציהכלומר,בה,הנוצרהמיתוסעוצמתשל

קרת.אתגרנוסחהטראגיהגיבורהאישיות:מתממשתשבה

גקיךייייחוו

ההנמכהשלהרטוריהמנגנוןעלנשעןבקיר"//חורבסיפורהמיתופואסיס

בו.הבחינוקרתשליצירתומבקרישכלמנגנון-ומהופכתישירה-

כלאמוצגהרגילואילוורגילים,שגרתייםכאירועיםבומוצגים~יסים
ברם,האבסור.דפואטיקתשללמסורתשיירזהמנגנוןומופלא.מציאותי

מטרתוהאבסורדית;העולםתפיסתאתלעצבתפקידואיןהנדוןבסיפור

אתיכלולאשראחר),ועולםאחר(אדםהאחרעםיחסיםשלמודללבנות

ההרסנית.עוצמתוואתאותוינטרלובכךממרכיביוכאחדהאבסורד

//חורדרךהמגיחמלאךלביןאודיביןחברותשלקשרמתארהסיפור

בכוחותיוהאמונהאתהמערערהמלא,ךשלהמפתיעלמותועדבקיר,,,

קונבנציותכמהמונחותשבסיפורהמיתופואסיסשלבבסיסוהעל-טבעיים.

ביטחוןאתלערערמנסהאינובהן,נאבקאינוהסיפורמיתופואטיות.

מחודששימוששלהרגילותבפעולותאותןמאשרראינוגםאךמשמעותן,

במבחןהאלההקונבנציותאתמעמידגיבורו,אודיכמוהסיפור,ופיתוח.

לקונבנציההיחסהמבחן.מנגנוןשלמיתממתחשיפהואגבכנהחיבהמתוך

שלוחבר-לא-חברלביןאודיביןרעותשלכיחסבומוצגהמיתופואטית
חושףהואכלומר,ז:tרס-מיתופואטי,,, llכמתגלהזהסיפורלכן 35המלאך.-

אורעותכמומיתופואסיס,המיתוס.אמנותשלמוסכמותיהאתובוחן

מחדש.פעםכלעצמואתולהוכיחלמבחןלעמודצריךאהבה,

והמלאך.החורהןעליהןמתבססשהסיפורהמרכזיותהקונבנציותשתי

עולםאלפרוזדורהמיתולוגית-אגדית,המערהס iפ iטשלגלגולוהואהחור

נפגששהאדםהמקוםלגיהנום,אולגן-עדןופלאיתמסתוריתדרךאחר,

אתמדריכיםו/אוהמעברעלהשומריםהאחר,העולםשליחיעםבו

יצוריםאומפלצותאלילים,גמדים,קדושות,חיות(מלאכים,דרכוהאדם

סימבוליקהגדושהחורמוטיבאחרים).זואומורפייםאומיקס-ז:tנתרופיים

רחםואדיפליים,אוראלייםאנאליים,(יסודותוארכיטיפיתפסיכולוגית

ריטואליסטיתתרבותיתסימבוליקהוכןוכד,),עריותגילוימוות,האם,

שלכינונהוהתאחדות,מעברשלמיסטיותטכניקותחניכה,(טקסי

במיתוסעיסוקשלשנהמאהאחריהיום,וכד,).גבולותיהוהגדרתתרבות

איןאינטנסיביים,ותמטולוגייםאנתרופולוגייםפסיכולוגיים,במחקרים

בקונבנציה:אחתתמורהרקנצייןזה.בענייןהדיבוראתלהרחיבצורך

המעוגןמובהקעירוניסממןבעלכלומר,בקיר,,,//חורהואהחורבסיפורנו

מדוברהמיתולוגיות.לקונבנציותלכאורהמנוגדתאשראחרת,בקונבנציה

לידממשברנדוט,//בשדרותואמינות:סבירותשלריאליסטייםבתנאים

התקלקלהואאבלכספומט,שםהיהפעםבקיר.חורישהמרכזית,התחנה

שלקחומהבנקאנשיםעםטנדרובאבו,השתמשולאשסתםאומשהו,או
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 . 24עמ'קרת, . 36האופייניופנטסטי,ויאליסטישלשילוב 36החזיוו".לאפעםואףאותו

הפלאישלה"טויוויאליזציה"מנגנוןאתמשותקרת,שלוביםלסיפורים

מחדש.הפנטסטיאתלבחוןכאמור,שמטרתו,

גםמסמןהואהאגדית;המערהשלגלגולאותחליףרקאינובקיוחוו

הקונבנציהשלבמבחןבהעמדתהקשורזהשינוישונה.אתיתסביבה

שם.שם, . 37הפנייה 37לבד".נורא"כשהרגישבקיו,החוואלפנהאודיהמלאך.השנייה:

שם.שם, . 38יוצרת 38מלאך",חבולושיהיהרוצה"שהואבצרחהמסתיימתאשוהזאת,

אינסופיתכתשוקהמתפושתהאתיקהכאשולוינסיאנית,אתיתסיטואציה
בו-זמניתומופרתממומשתהזאתה"לוינסיאניות"הבלתי-נתפס.האחואל

שהתשוקהמפניממומשת,המלאך.האחו:שלהפוסונליסטיתבהתגלמותו

הקונקרטי;האנושיהאחועםביחסרקלהתבטאיכולההמוחלטלאירו
שהנוהאתי,היחסגבולאתחוצהלמלאךאודישלשיחסומפנימופרת,

וכבו.דמוחקשליחס

"לדברהמכונההמצבפריצתשלבנליתכמעטכאיקונהמתגלהבקיוהחוו
להפנותלוגורמתהאחואללדיבוראודישלהנואשתתשוקתוהקיר".אל

החוולתוךנכנסאינואודימהקונבנציה,להבדילהחוו.עבואלפניואת

האחוהעולםלאירו.ובציפייהבתשוקהאליופונהאלאדרכו,עובוואינו

אחולעולםהאדםפנייתהאתי.היחסשלכאחומתגלההאגדי-מיתולוגי

לאישיותאישיותשלתשוקתהעל-ידיהמונעתהאתיקה,כדרישתמתגלה

מתגלההמיתוס,יצירתקרי,האחו,העולםלביןהאדםביןהמפגשאחות.

אחות.לאישיותביחסומימושההאתיקהככינון

המלא,ךשלבדמותוומתפוגגתמתממשתלאחואודישלתשוקתוובכן,
שם.שם, . 39המנמיכההרטוריקהעלבהתבססהסיפור,בהמשך 39חבו".היהלאש"בכלל

פניהעללמלאך.אודיביןהיחסיםמעוכתנפרשתוילדיות,תמימותשל
אישיותונוצותזיופה,אתמסתירהשאינההזאת,ההיתממותרטוריקתשל

מסולהביאלכאווהאמורהאחו,העולםשלשליחוהמלא,ךהמלאך.של

לאודימספוהמלאךואכן,אותו.לפושולאלצוסודבפניולהציבלאדם,

נתפסיםשהם ,ב~ ipוחסויעוצמתנטולימגוחכים,כל-כךאךסיפורים,

להאמיןאבסורדלאאותו,לפענחסודלאהאלהבסיפוריםאיןכשקוים.

הרטוריקהלפלאי.פתחפותחיםהםזאת,ובכלממנו.ליהנותיופילאבו,

לאודיסיפו"הואהאחוות:שלבנליזציהבאמצעותהזההפתחאתמכסה

שכשהםאנשיםעלבשמים,מקומותעללמות:היהשאפשרסיפורים

האוטו,שלבסטוטוהמפתחותאתמשאיריםלישון,הביתהבלילההולכים

'קישתא'.זהמהאפילויודעיםשלאמכלום,מפחדיםשלאחתוליםעל
 . 25עמ'שם, . 40סיפוריו 40אלוהים".בחיינשבעאחו-כךועודממציא,היהסיפוריםאיזה

המציאותכנראה,המוכות.המציאותמןהפוכהמציאותמציגיםהמלאךשל

הבנליותשלהרטוריקהאבלכלשהי;אחותאמתגםמשקפתהזאתהאחות

העילגתבלשונוהמספרעל-ידימחדשוהיגודםיהסיפוריםנמסריםשבה

אמוציונליתאואינטלקטואליתהרפתקהכלבפנידוןחוסמיםוהדלה,
ואינםאותה,לאפשרעשוייםהיושהםפילוסופית)אומיסטית(דתית,

שקוים."סתם"בהםלראותהמשעממתהאופציהאתאלאמותירים

r-
§. 
 ,..,ור
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 . 26עמ'שם, . 41

סבורה,צ'ורנובסקיליזהשם.שם, . 42

'מלאך'המושגאת"מקבלשהמספר

כמושגוירק,ליתראו,מאליוכמוכן

הואשאותומטפיזי,תוכןמכלריק

קיימים("האםאנושי"כתוכןממלא

מתנגדהייתי .) 28עמ'שחורים",חורים

להיותיכולאינוה"אנושי"כיואומר,

שלהאחרותכתפישתותחליףפיצוי

כבסיסוהמונחתוהמטפיזיקה,האתיקה

 .הנדוןהסיפורשל

אתשמנטולתוטווית,צודהאותהזאת.בכלמסתמנתההרפתקהאך

כתוצאההסיפד.סוגיביןהגבולותאתגםמטשטשתההתגלות,שלהרושם

היאאודי)של(אוהמספרשלמסירתוכמהעדאי-ודאות:נותרתמכ,ך

שנקודתמאליו,וכמובןמדימהדמניחיםקדתשלמבקריומהימנה?לא

מהימנההיאאםמהאךמהימנה;אינהבסיפוריוהילדיםשלתצפיתם

הילדשלשיחואםמהבי~דית:כהנגדהזושאלהלהציגולמהזאת?בכל
זד?דיבורשלמגוונותצורותביןשונות,שיחצורותביןמורכבשילובהוא

ברטוריקהנגועיםכשלעצמםשלוהסיפוריםאוליהמלאך?שללשונומהי

האחדת,המציאותשלהאחד,(שלההתגלותמדועכן,ואםבנליות?של

זו?לרטוריקהזקוקההאחד~ת)של

האדםאתמדדיואינושלו:הריטואליהתפקידאתגםממלאאינוהמלאך
הזאתהקונבנציהאתהופךהסיפורחניכה.שלומבחניםטקסיםבאמצעות

ובוחןשמדדיוהואוהאדםהזה,בעולםלמבחןעומדהמלאךפיה:על

המיתי-ריטואלי.המסעשלהסובייקטהנוהאדם,ולאהמלא,ךאותו.

הנתון,העולםלביןהאחדהעולםביןזהבמפגשזה,במסעכישלונו,למוות

מותופרדוקסשלו.המיתוסנוצרכלומד,המלאך,שלאישיותומתהווה

שלו.המיתוסשלפדסונליסטיכהיגיוןמתגלההמלאךשלהאנושי

בסיפור,המיתופואסיסבמרכזהעומד(המהופך)הנסהואהמלאךמות

ההיסטורי:במישורבומתממשתהמלאךשלהטרנסצנדנטליתומהותו

שיוויאתאיבדוהמלאךמאחוד,קטנהדחיפהלמלאךנתןאודי"פתאום

דקדע,זבדשוםלולעשותרצהלאהואבצחוק,סתםהיהזההמשקל.

החמשאתנפלהמלאךאבלהקטע,בשבילקצת,לעוףאותולהכריח

המזדכהעלשוכבהמום,עליוהסתכלאודיאדמה.תפוחישקכמוקומות

קטניםפרפוריםמפרפרותהכנפייםדקתנועה,בלישלוהגוףכללמטה.

טדיוויאליהלאהאירועהואהזההנס 41המוות".לפנישלכאלה,אחרונים

בן·להיותהואהמלאךשלשתפקידוכשמתבדרבסיפור.והאחרוןהראשון

ומתגלהמתהפךהבנליזציהשלהרטוריהמנגנוןכאישיות,ולהתהוותאדם

המיתיות-ריטואליות.הקונבנציותכמבחןהבנוימיתופואסיס,שלכמנגנון

שלהסיוםבמילותביותוהתמציתיתבצודהמנ~סחהמלאךשלהמיתוס

 42כנפיים".עםשקדןאישסתםהיה,לאהואמלאך"אפילוהסיפור:

התפקידאותואודישלהדוחפתלידוהקונבנציה.כישלוןשלמיתוסזהו

האישיותאתלכונן"נעליים":הסיפורגיבורהיל,דשלהנוגעתלידוכמו
מתגלהשהמלאךלאחדזאת,עםיחדעמה.היחסיםאתבמבחןולהעמיד

הזההמבחןהאםוצח.הואשלוהמבחןאושהניסיוןמתבדרכבן·אדם,

עםבמפגשהמיתופואסיס,שלבבסיסוהמונחתהאתיקהאתמממש

במהותואמונה/אמוןאודי:שלהאחרוןמעשהוסיבתמהיהאחד~ת?

לאשאודיהיותאמונה/אמון?חוסואוהמלא,ךשלהשמימית/האחדת

אםאבללעוף;יוכלהלהכיהאמיןשהואלהניחישהמלא,ךשלבמותורצה

האמין,לאאםאךהאמין?שלאסימןאותו?לבדוקהחליטמדועהאמין,

קיומואתמניחהאתיהיחסואםהאחרת?המציאותלוהתגלתהבכללכיצד

רצוןאוצורךללאבאחר,אינסופיאמוןגםמניחהואהאםלאחר,הכבודשל
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כמוכמוהוכבוד),אואהבה(רעות,אתייחסהאומנםאמינותו?אתלאמת

והקוראפתוחות,נשארותאלהשאלותלהוכחות?זקוקאינודתית,אמונה

המיתופואסיסשלהמשולשתמטרתוזומוסרית.אי-ודאותמולניצב

להעמידהאתי,היחסאתלכונןככזה:המיתופואסיסשלואוליקרת,אצל

הטויוויאליותואתהוודאותאתולערערמהותוואתגבולותיואתבמבחן

מתהווההמיתופואסיסהנדוןשבסיפורלסכםניתןובכן,האתיקה.של

כינונההעלילה):אוהזמןמבחינתוצופיםבהכרח(לאמהלכיםבארבעה
ההתגלות;ושלהאתיקהשלטויוויאליזציהההתגלות;בנסהאתיקהשל

ודאותה;שלוערעורמחדשבחינתה-האתיקהשלדה·טויוויאליזציה

איש("סתםהסיפורשלהסיוםבמשפטשלהמדומהךה·טויוויאליזציה

אוהאתיקהאתמאשורהואאםבווושלאמהלן-כנפיים")עםשקרן

השאלהאתמחדששואלהמיתוסהיווצרותו,בעצםמחדש.אותהמערער
ואמת.אמונהאתיקה,ביןהיחסבדבר

שלהרטוריקהלביןהמיתופואסיסשביןהקשומתחוורזומסקנהלאור
אותהיוצרתזורטוריקהקרת.שלוביםלסיפוריםהאופייניתה"סתמיות",

שליצירתושבההפוסטמודרניזם,עםהמזוההמיוחדת,תרבותיתסביבה

אשרורביןלאדישות,פליאהביןמתמדתכתנודהרקאפשריתמיתוס
המיתוסבזאתלשקו.אמתביולספקנות,אמונהביןערעורה,לביןהאתיקה

והמודוניסטי:הרומנטיהקלאסי,מהמיתוסשונההפוסטמודרניזםנוסח

באדישותהמאבקחזיתואמת,פליאהשלמבצוהיוקודמיושלושת
המוסכםהקשוהתערערכאשוגםאמונה.ורווינשגבהיגדוב"סתמיות",

במודרניזם),(כמולאמתאמונהביןאוברומנטיקה)(כמולאמתאתיקהבין

המוסכמיםהקשריםערעורה"סתמיות";נגדכנשקשימשהערעורעצם

יצירתזאת,לעומתקרת,אתגראצלחדשים.קשריםליצירתאמצעירקהיה
מוסויות/אמונתיות/הכותיות,בעיותשלכאוסצילאטוועובדתהמיתוס
ודאי,לאהואהמלאךשלמותוצפויה.והלאיציבההלאהתנודהכמנגנון

אי-יכולתואוויכולתוסיפוריוכהתגלותו,בה-במידהופרדוקסליצפוילא

דבר,שוםמפריכיםואינםמוכיחיםאינםבסיפורהאירועיםכללכןלעוף.
הצורןאתהיפר-דיאלקטי)אודיאלקטי(באופןמבטליםאינםגםאן

נוצרהמיתוסקרתאצלדבר,שלקיצורואותו.לאשרבליאמנםבהוכחה,
מרכיביכלכלומר,שלו,והנסיםהסיפוריםהמלא,ךשלאישיותוכבעיה.

הבעיה,אתפותואינוהמיתוס . par excellenceכבעיהמופיעיםהמיתוס,
מתגלההבעיות""אוסצילאטוושלהמנגנוןאותה.ומתחזקמחדשאלא

הבא.בסיפוריתרהבעוצמת

,.... 
!§. 
 ,...,rר
!:. 

החלוליסייייהאנשיס

תהומיותשאלותעלתשובותהםשמיתוסיםסבו,לוי·שטראוסקלוד
ביניהם.היחסיםושלסיפוריםשלעומקתבניותיצירתבאמצעות
והנסויקרפולגםהגלוי.הכאוסאתמנצחתמידהסמויהסדרלתפיסתו,
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מאמריםקובץלציוןראוי . 43

המיתוספר,ה'חביבהשלבעריכתה

רביע,'כרךבאר-שבע,אשל'כיהדות,

בן-אוניברסיטתשלהספריםהוצאת

לחרשניסיוןובו ' 1996בנגבגוריון

זהניסיוןמיתוס.במושגהדיוןאת

חביבהשלבמאמרהבמיוחדניכר

הירחומיעוטשבתאי"שבתפריה,

(עמ'ותמונה"אותהקדוש:החיבור-

191-143 (. 

בשמוניםברתנאאורציוןלא . 44

ספרותשמונים:ברתנא,(אורציון

אגורתהאחרון,כעשורישראלית

עמ' , 1993בישראלהעבריםהסופרים

בפוסטמודרניזםגורביץ'רוולא ,) 220

אברהםלא ,) 1997תל-אביב(וביו,

העברית:כסיפורתאחרבגלבלבן

פוסטמודרניסטיתעבריתסיפורת

 .) 1995ירושלים(כתר,

 . 16עמ'קרת, . 45

סדר.של(מחודש)ככינוןהמיתוסמתפיסתמתרחקיםאינםגזמוגיאורג

האחרונים'בעשוריםרביםהוגיםשלבכתביהםרבותהוזכרמיתוסהמושג
בידימחדשנבחןולאזריזה,ז'אקאצלדקונסטרוקציהעברלאהואאבל

נוצרהלאהאחרוןהשניםביובלזלז.ז'ילאופוקרמישללוינס,עמנואל
ל"מיתולוגיות"שלההתעוזהברמתשתשווההמיתוסיםנושאעלעבודה

נשחקהזהחיבורשל.חשיבותו-1957באורשראהחיבורבאות,רולאןשל

הואאןכאחז;הפוליטיתמוגבלותוובגללהמדעייםחסרונותיובגלל

לשטיפת~::זליםכמנגנוןהמיתוסתפיסתשלמבוצרמעוזהיוםעזנשאר

גםשליט.איזיאולוגיסדרשלכמנגנוןכלומר,השלטון,בשירותמוח
השמוניםמשנותהישראליתהספרותחוקריובהם 43ישראלים,חוקרים

ולאמיתוסהמושגשלרביזיהעשולאהקודמת,המאהשלוהתשעים

בכלל)(והאמנותהספרותכיאףזאת, 44אליו.מחודשתהתייחסותהציגו

עלמחודשתחשיבההמצויןרבחומרמספקתהאחרוניםהעשוריםשל

מילוראזואתקאלווינואיטאלואתלהזכירזיהיווצרותו.ומנגנונימיתוס

יצירתושגםספק,איןקסטל-בלום.אורליואתהופמןיואלאתאופאביץ',
אלהמיתוסיםהחדשים.המיתוסיםשלמעבדהמעיןהיאקרתאתגרשל

אומרהייתישלהם.העומקבתבניותולאהגלויברובדםלאתשובות,אינם

מימושמסוימת:התנהגותאואתיקהמיוח,דחייםאוןחמייצגיםשהם

אותןלכאובובלילהדחיקןבליהתהומיותהבעיותאתלחיותהיכולת
ולסדראותןלפתורשקולים,אוקדחתנייםניסיונות,בלילהן,לבוזאו

אינההבעיהסדר.ללאהרמוניההםאלהחדשיםמיתוסיםהעולם.את
המסכותנשףשונות.במסכותומשתכפלתמסתבכתהיאלהפ,ךנפתרת,

זוכישלהמסחררהמבוךהמיתוסים,קיוםשלהחדשההצורההואהזה

היווצרותם.

לכאורהבומתוארהזה.מהסוגמנוןהנוהחלולים""האנשיםהסיפור
מפניהסתתרותשלטראומטיתחוויהשבמרכזוהמספר,שלילדותזיכרון
"כשהייתיבמיליםפותחהסיפורהחלולים".ה"אנשיםהמכונהזרהישות

אקטואלינרטיבכלומר,זיכרונות,שלפנינוכןעלמעידותוהן 45ילז",

 " Time andספרושלהראשוןמהכרךויקרשל(במושגיםמבצעאשר
" ative חaN ( קונפיגורציהבאמצעותעולם-בעל-משמעותשלרה·פיגורציה

ברטוריקהשימושנעשהבפתיחהזאת,עםיחדהעבר.מןאירועיםשל
הילזיתהתצפיתבנקודתהגיבורהילדאתהמחליפההאופיינית,הילזית

כשהמספרבעייתי,ויותרמורכביותרנעשהזהרטוריאפקטהמספר.של

אינניועכשיוכביכול,בעבר,ילד"("כשהייתיילד""לאכעלעצמועלמכריז
ללאאןשהיה,הילדלביןבינולהפריזאמיתיאומדומהבניסיוןעוז),ילד

כלהזההאפקטבשלהילזית.הסטיליזציההעצמתכזיתוךואפילוהצלחה
הגיבור-המספר;שלהפרועדמיונוכפרימהימן,כלאלהיתפסיכולהסיפור

ממציאאוזיכרוןמכונןכנרטיבהסיפוריתגלההמקריםבשניכמהימן.או

ממרקותהפתיחהולבסוף,תוקפה.אתתאבדהמהימנותושאלתמסורת,

יתגלהכןפרוידיאנית.אוריינטציהבעלפסיכולוגי,כסיפורהסיפוראת
פרנואידי.כשיחאובלהותכחלוםהסיפור
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מצטרפותיותר),(ואוליהאלההמסכותשלושהפרשנויות,שלוש

כהתהוותהמתגלהבסיפורהשיחשלוהתהוותואח,דלמחולבמיתופואסיס

בהווההמדברהסובייקטבהגדרתמתחילהההתהוותהמיתית.האישיותשל
~קנה-הזמניםהפרדת-זולשוניתפעולהבעבר.הזמן ן~~ובהצבת

אוטומטיבאופןכמעטמשנה)זהאיןלא;אומדומיין(שהנועברלזמן

סיפורשלמעמדהשיח,זמןכלומר,הווה,ולזמןמכונן,אירועשלמעמד

זובצורתוכברהקונבנציונלית.בהגדרתומיתוסכלומר,המכונן,האירוע

כילדעצמואתמגדירהמספרהמיתוס:שלהבין-פרסונליתמהותונחשפת

ל"היותמשמעותישזהלאירועביחסרקאירוע;להציגכדירקעברבזמן
מדומיין)/הלא(המדומייןה"ילד"שללאישיותוביחסורקבעבר",ילד

המיוצגאחר,עולםעםמפגשהואהזההאירועמשמעות.מקבלהאירוע

חדההבחנהמאליהכמובנתמונחתהמפגשבבסיסאחרים.אנשיםבידי

במרכזהמספראישיותאתברורבאופןהמציבה ,,,םה"לבין"אנחנו//בין

עםוסמלי(וארכיטיפי)פסיכולוגיטופוגרפי,באופןמזוההאשרהעולם

עלוכמוסכמתמאליהכמובנתבשיחהמשולבתנוספת,הנחההבית;

לביןהמרכזיתהאישיותשלייחודיותהביןהבינאריתההבחנההיאהכול,
לעולםזהעולםביןהקשרבקיר,,,//חורבסיפורוכמוזרים;שלאלמוניותם

באיםהיוילד//כשהייתיהעינית//:שלה,,חורבקיר,חורדרךמתקייםאחר

שלבחורמסתכלהיהאבאבדלת.ודופקיםהביתהאנשיםמיניכלאלינו

ואניבפראות,דופקיםהדלת,עלדופקיםהיווהםפותח.לאאבלהעינית
 46מהם//.מפחדקצתהייתי

המכונן,האירועהואלביתשמחוץאחריםאנשיםעםהמפגשאירוע

בניגודוהפעיל,התקיףהאחר,שלאלימותועלמבוססוהואלכאורה,

שלרבהלמידהגורמתאבאשלנוכחותואמנםבפנים.שנמצאיםלאלה

מונחתזונוכחותאךבהמש,ךסכיזופרניתולמגמהאדיפליתהזדהות

ונשכבאליניגשתמידהיהאבא//אבלמאליו:מובןכנתוןהשיחבבסיס

חזק-אותיומחבקהפסנתרדופןעלשלוהגבעםנשעןהשטיח,עללידי
 48ז/יראר)רנה(לפיאלימותמתוךנוצרתהתרבותזומכוננתבסצנה 47חזקוו.

האלימההניכוסמחוותשלכישלונהמתוךכלומר,דחייתה,מתוךאו
כלפיהאחריםהאנשיםשל 49גאנס)אריקשלה,,גנרטיבי//המודל(לפי

בשורותכברובכן,והאב.הביתהסקרלי:האובייקט/המרכז/הסובייקט

שלהאנתרופולוגי-פורמליבמנגנוןלהבחיןניתןהסיפורשלהראשונות

באותןואולם,שורשיה.אודותעלהמיתוסיצירתשלהתרבות,כינון

נתוןשלברמהבשיחהמעוגנותיסודהנחותכמהגםמצאנושורות
מקדימות,הןובכך soפרגמטי),ניתוחשל(במושגיםמאליומובןמוקדם

פרגמטי)ניתוחשלבמושגים(שוב,החידושאתאילם,אוטומטיזםבכעין

התרבותשלהמכוננתהסצנהיצירתאתהשיח:שלוהטראומטיהמרעיש

יסודבהנחותבהמשך).שנראהכפיהלשון,שלהמכוננתהסצנהגם(שהיא

חיצוני/שולי,למרחבפנימי/מרכזימרחבביןלהווה,עברבין(הפרדהאלה
לאלמוניותםהמרכזיתהאישיותשלייחודיותהבין ,,,םה//לבין//אנחנו"בין

המרכזית)האישיותעםיחדבמרכזהאבשלנוכחותושבחוץ,האנשיםשל
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 . 16עמ'קדת, . 51

בלבן,אברהםשלסקירתואתדאו . 52

סיפורתהעברית:בסיפורתאחרגל

בתר,פוסטמודרניסטית,עברית

 . 53-52עמ' , 1995ירושלים

ת iמיתולו~משלבבואותאלאאינןהןמובהק:מיתולוגי-קלאסיאופיניכר

מבוססותהידועותהתרבויותכלשכמעטואנתרופוגוניות,קוסמוגוניות
הראשוניההקשראתבונהאלההנחותשיוצרותהעולםתמונתעליהן.

להיותתוכללאשמעתההאלימה,המכוננתהסצנהשלכביכול,וה"טבעי",
שלו)המימזיס(במושגיזהלהקשרקוראהיהויקרממש.כמכוננתמוגדרת

"נטורליזציהשלו,ה"מיתולוגיות"ברוחלו,קוראהיהבאותפךה-פיגורציה;

שהכולושובשובלהוכיחצורךעודכשאיוהיום,בעבורנואךהתרבותי".של

וכשברורהחלשים/המיעוטים),שלניצולםלשםרק(ולאתרבותהוא

השחקניםכאחדמופיעגםאלאהתרבות,על-ידימנוצלרקלאשהטבעי

שלהבחנתובפוסטמודרניזם),הגוףלמשל,(כמו,במשחקיההראשיים

שלמהסטיגמהלהתנערכדיאחד:בתנאיזאת,עוד.תקפהאינהבאות

מיתוסיצירתמאליו".ה"מובןשלהתחוםאתלנטושחייבהטבעיהמנוצל,
באות.שחשבלמהבניגודלרטוריקה,ההתנגדותהיאהזאת,הנטישההיא

הסיפור.שלהבאיםבמשפטיםשמתרחשמהוזה

האנשיםבסך-הכולזהלפח,דממה'איןלוחש,[אבא]היהתפח,ד''"אל

אנחנוהדלת.אתתפתח'שיפמן,באוזן,לילוחשהיהואבאהחלולים.'

אבא,שלהדבריםעלשנייהאחריחוזריםהיווהאנשיםשם,'שאתהיודעים
הםלפח.דממה'איןללחוש,אבאממשיךהיהרואה,']'אתה ... [בקול.רק

המספרשלאישיותו sקולות'"·דסתםכלום,בליגוף,בליחלולים,אנשים

שובשמניחה,אבאשלהסתמיותרטוריקתעםהתנגשותמתוךמתהווה

מפחי.דאינוהה,דהחוזר,והקולהפחדמקורהואשהגוףמאליו,כמובן

הילדאתמפחידיםהקולשלוחזרתוהגוףהעדרשדווקאלומר,מיותר

כ,ךמוצק.ואינטרטקסטואליפסיכולוגיביסוסישזולטענהבמיוחד:

(עםהצלאנשישלדמותםכבנילהתפרשיכוליםהחלוליםהאנשיםלמשל,

כפיליםשלאומצלולית)בכפילותחזותיתכפילותשלמעניינתהחלפה

היטבהמוכריםבלעדיו),אופסיכולוגיביסוס(עםאנושייםאודמוניים

הקונבנציההעמדתשלמנגנוןעללדברניתןזהבמקרה s2רבים.מטקסטים

בקיר".ב"חורבושהובחןלזהדומהבמבחן,

לחשוףולאמשלוסתמיותרמתעללשמורמקפידלאביו,בדומההמספר,
פסיכולוגיעומקללאדמותגםאךאמוציונלי-פסיכולוגי.עומקבעצמו

הצר(במובנהאלגוריתמפרשנותנמנעאניולכןאלגוריה,בהכרחלאהיא

כאישיותלהיתפשיכולהעדייוזהממיןדמותזאת,עםיחדהמילה).של
להבחיןאמורהה"פרסונליסטית"שהקריאהייחודיים,מאפייניםבעלת
להבנתהאופטימליכפתרוןלינראיתהפרסונליסטיתהקריאהבכלל,בהם.

כשטוחות,אותןאפיינורביםשחוקריםהפוסטמודרנית,בסיפורתהדמויות

וכדומה.נפשיתמורכבותכחסרות

לחלקשבניגודהסיפור,שלהשניבחלקויובלטוהמספרשלאישיותוקווי

קולורקויישארהאחרותהדמויותשלישירדיבורעודבויובאלאהראשון,

המאפייןהיטבניכרהסיפורשלהראשוןבחלקכברואולם,המספר.של

הקולותושלהאנשיםשלחזרתםעצםהמספר:אישיותשלהעיקרי
הקולותשלבחזרתםכרוכההחלוליםהאנשיםשלחזרתםאותו.מפחידה
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נחזור,ערד'אנחנולרחש,היה"ואבא~תם:מזוההלאאםבדבריו,והמילים

חזרו,תמידוהםאחריו.חוזריםהיווהםלהסתבך.'מיעםלךמצאתשיפמן,

 . 16עמ'קרת, . 53מתבטאת,החזרותחרדת 53התחבאנר".תמידואנחנוהחלולים,האנשים

בתבניתהמספר,שלבלשונוכפייתירת·טרארמטירתבחזרותהיתר,בין

ומשתכפלתההולכתוכד',ואז" ...והם ...ואנחנו ..."ואבאשלתחבירית

הייתי ...באים"היומשפט:בכלמתמשךעברצררתשלבחזרתהסוף;בלי

נשבריםהאלההחזרותמעגליוכר'.חוזרים"היו ...לרחשהיה ...מפחד

זרמילה"התחבאנו".בר:האחרונהבמילההראשון,בחלקאחתפעםרק

ברדומיננטיתהרגילהעברשצררתהשני,לחלקומעברפסיחהמעיןהיא

והםנשארו,החלוליםהאנשיםאמנםער.דמפחדשאינוברטועןוהמספר

אבל ," ...ו ..."ושלהתחביריתהתבניתגםרכןלחזור,ממשיכיםוהקולות

להתכרבלהמשכנואנחנובאר.הםפעםשרבואחר-כך ] ... ["נעלם:הפחד

ובפניםאני.ולפעמיםשיגידומהאתאומרהיהאבאלפעמיםבפינה,
מהםחוזרותשליהמיליםוהיוםכל-כךפחדתישפעםזהעלהתפלאתי

 • 17עמ'שם, . 54 54סתם".ממשסתם,קיר.עלשזרקתיטניסכדררכמר

שלאמרבמרתהפסיכולוגיבמישורהזהלשינויהסברלמצואניתןאולי

המוחלטתהזדהותושלובפיתוחההגבריתזהותובגיבושכלומר,המספר,

מתאבא"רגםבמרתו:אתרמקומרתבחילופיכרוכהשאפילואבא,עם

מחבקשהיההחיבוקאתאותרמחבקכשאניהפסנתר,לידשםבפינה

שם.שם, . 55דברלומרניתןלאכ,ךבעייתי.זההסברואולם, 55פחדתי"·כשערדאותי

בחלקוכללמוזכרתאינהשהיאלזאתפרטלאמו,המספרשליחסרעל

שמתה:אחרירקהשני,בחלקואחתפעםרקומוזכרתהסיפורשלהראשון
שם.שם, . 56אמרעלבדברר 56ארתה".לקבורוהלכנוגרף,עםאבלקולבלימתה"ראמא

לאנשיםהאופיינילקול,גרףביןהיחסאתמהופכתבצררהמשחזרהמספר

הואפסיכואנליטישהסברכ,ךעללפחותמעידהזררטוריתצררההחלולים.

תפקידםנוספים.במנגנוניםהטוב)(במקרהלהיתמךרעליוחלקיהסבר

מורכבים'יותרערדנעשיםהמספרשלוזהותוהחלוליםהאנשיםשל
[אבא]"הואלפתע:מכריזהמספרהסיפורשלהסירםבמשפטיכאשר

דברשלבסופרכיאחריושתקתיואני ] ... [לקבראותרכשהורדנושתק

 57מהם".אחדהייתיכנראה,אני,גם
שם.שם, . 57

פתירה:בלתיאי-ודאותירצוגרף"עםאבלקולבלימתה"אמאהמשפט

לביקורת(מקרהככזראמאאתמאפייניםהגרףונוכחותהקולהעדרהאם

משמערתמהטרירריאלי)?(מקרההמתהאמאאתרקארפמיניסטית),

השוואתהפשררמההסיפור,שלהראשוןבחלקואמאשלהמוחלטהעדרה

האנשיםהזאתההשוואהשלבדרךהאםהחלולים?לאנשים(הניגודית)

לחזורכדיאמא,שלבדמותהגםחוזרים-החזרותאנשי-החלולים

החלוליםהאנשיםהםמיכן,אםעצמו?המספרשלבדמותוהסיפורבסוף

מהם'אחדהואהמספראםמהוהולכת?המתפשטתחזרתםפשררמה

חוזרותמישלמיליםעלשלו?החוזרותהביאותאחתהואשלווהסיפור
שלו?המילים

לסוגיותמהותיקשרקשורותהאחרונה,השאלהובייחודאלה,שאלות

c 
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גאנסשלהסיפורתורתעל . 58

 Eric Gans, "Originaryראו:

e hד-Narrative ", Anthropoetics 

Electronic Journal of Generative 

) 2 . Anthropology (111, No 

http:/www.humnet.ucla.edu ; 

humnet/anthropoetics ; 

הלשוןשלמקורהולסוגיותדיבור,של )"תמ"אר //יח"(סובייקטשל

אריקשלהגנרטיביולמודלהסיפורלתחילתנחזורהתרבות.שלוכינונה

וראשוני,כיחידהזההמודלאתמאשרראינוהנדוןהסיפורכאמור,גאנס.

אינהדחייתה)(ו/ארהאלימותרב-מנגנונית.במערכתאותרמעגןאלא

לביןהחלוליםהאנשיםביןהיחסיםאתמאפיינתהיאאבלראשונית,
הבינריותוההפרדותבאלה,מתבולליםשאלהעדביתר,ואנשיהמספר

אמרנו,כברהשני.החלקשלבסכיזופרניהמתפוגגותהראשוןהחלקשל

המספר,-המרכזכלפיהמכוונתהחלולים,האנשיםשלהניכוסשמחורת

מטרתאםנכרנה,להיותמוסיפההזאתהטענהנכשלה.-הביתהאב,

המטרההנראה,ככלאךרגאנס).ז/יראר(לפיהסקרליהגרףאכןהיאהניכוס

ושלאבאשלקולםוהואהסקרלי,הקולאלאהגרףלאהיאהאמיתית

אינההיאקול,להאידהראשון:בחלקמוזכרתאינהאמא(לכןהמספר

שלהמיליםעלהחלוליםהאנשיםשלהחזרהעצםזהבמקרהמטרה).

האםאךגאנס.שלבמושגיםניכוס,מחרותכלומר,הקול,גבינתהיאאבא

גבוללקצהמגיעהגאנסשלהגנרטיביתהשיטהכאןנכשלה?זרמחורה

שאלהעללענותניתןלאסיפורנושבמסגרתמפניהפרשנית,יכולתה

שהאנשיםמשוםתמי,דומצליחההצליחההיאאח,דמצדבוודאות.זר

אנשיםשלקולותיהםעלחוזריםתמידוהםחוזרים,תמידהחלולים

לעולםכברהואמהם",//אחדשהנרהמספר,שלקולוגםלכןאחרים;

חלולים,הםהאנשיםרכלגנוביםקולותהםהקולותכלכן,אםגנוב;קול

שני,מצדהסיפור.שלקולרעלהפנימיבקולםשחוזריםהקוראיםכולל
הגנוביםשהקולותמשרםנכשלההחלוליםהאנשיםשלהניכוסמחוות

שמולידה,אלימותשלדחייהארתההיאהגנובהקולשלחזרתוחוזרים;
הלשוני;הסימןשלה:התחליףאתגאנס,שלהגנרטיבילמודלבהתאם

מנגנוניוהתחביריות,תבניותיוהנרטיביים,קולותיועל-עצמוהסיפור

שמספרלשוניסימןהנר-הפיגורטיביותויכולותיוהפסיכרלינגוויסטיים

 ssהכרשלת.הניכוסממחוותהיוולדועל

לאהיאדיאלקטית;אנטינרמיהארפרדוקססתירה,אינההזאתהאי-ודאות

זיכרונוחקוקשברהגרףהסיפור,שלהרטוריגרפומאשריותרולאפחות

גבירעלשיצרוקפלי-קפליםפנים:ישהזהלגרףאךמת.אוחיסימן:של

שלהשהמיתוסהאישיות,פניהןאלההחלולים.האנשיםשלחזרותיהם
אףעםמזוההראינהקריאתובמהלךמתהווהזראישיותבסיפור.נרצד

הנסהיאהקוראעםהיחסמתוךהתממשותהעצםבר.מהדמויותאחת

עםמזוההאינוהמיתרפראסיסגםבסיפור.המיתופואסיסנעשלקראתו
לומרניתןלאבסיפור;הרטורייםארהלשונייםמהמנגנוניםאחדאף

ארשלהםמהסכוםנוצרראינואותם,משמשאובהםמשתמששהוא

באיםשהםשעהגביהם,עלשנוצריםהקפליםציורהואפעולותיהם.של
נזילצפרי,ובלתירגישמקרי,הוא-יציבאיננוזהציורזה.עםזהבמגע

כמרמזיםנראיםלעולםשלווהצוררתהקוריםאבל-הרףללאומשתנה

בשלמותה.מתגלהאינהלעולםגםאךמסתתרתשאינהאישיות,על
לובשתהיאהזהבסיפורמחבואים.אתרמשחקתהקורא,אתמגרההיא
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אדיפוסתסביךהחלולים,והאנשיםהאבאהמספר,היל,דרבות:מסכות

רחיים,מתיםסימניםתחבירי,ומבנהקונפיגורציהקלאסירת,רמיתרלרגמרת

אינוהזאתהאישיותשלקיומהוכר'.וכושלותמוצלחותאלימותמחרות

הדיבורושלהאירועיםשלהסתמיותאתלש gמוהואנס,הואמאליו,מרבן

הזאת,הבעיההתגלותהואהסיפורבעיה.הואדבר,שלקיצורועליהם;

הפרשנויות,בקונפליקטהמיתרפראטיים,המנגנוניםבריבוימתממשתאשר

חייה:אתומספרתהזאתהבעיהאתחיההאישיותקונפליקט.ללאאך

דוגמההנרהבאהסיפורהחדש.הקתרזיסנסואתהחדשההטרגדיהאת

כזה.לקתרזיס

,.... 
;;:; 
 ,..,rר
 .ב!

זרהיייישפה

נער)ארילד(כמרבן,המספררבוזרה","שפהבסיפורדיוננואתנסיים

שלמדוקדקבתיאורזרהבשפהשליטהשלתרעלתהעלהרהוריואתמשלב
בטכניקהמאופייןהסיפורואחת.החמישיםהולדתוביוםאבירהתאבדות

נפרדותבפסקאותלפיתוחזוכיםהסיפורייםהקוריםשנימיוחדת:נרטיבית

קליםודילוגיםנקודתייםשילוביםכדיתוךזר,אחרבזרלסירוגיןהמופיעות
כמספר-ע.ד:מתפקדהמספרהקוריםבשניהפסקאות.ביןהקוריםשנישל

אחיו;עםשיחתורעלהאינטימיותמחשבותיועלמדווחהואאחדבקר

לראות:היהיכולשלאאירועעלמדווחהוא-הקושיוכאן-השניבקר
בפירוטמתארהמספראךלבדר,כשהיהבאמבטיהעצמואתהטביעאבא
תוצאות:כמהמשיגהזרטכניקההכנותיו.את

שלאחר"ל"גלהחוקרים,רובלדעתהאופייני,קולנועיאפקטנרצו )א(
בפרט;קרת,שלוליצירתוהישראליתהספרות

מתערערת;ההתאבדותעלבעדותוהמספרשלמהימנותו )ב(

מתערערות,המספרשלהריאליסטיתואמינותושמהימנותולאחר )ג(

כפיצוי-וסיפורהאדיפלית,ילדותיתכפנטזיהלהצטיירעשויהעדותו
הפסיכולוגי);(במישורטראומהעםכהתמודדותאר

תצטיירהעדותמהימן,ההתאבדותתוצאתעלהדיווחשלפחותנניח,אם )ד(

 ;הפסיכר-סרצירלרגי)(במרבןהעברכהמצאתהזיכרון,כפברוק
יכולההמספרשלעדותוז'יראר,שלהפילוסופיתהאנתרופולוגיהלפי )ה(

שלוהסימןכינוןתוךהאב,שלהנעדרתדמותוכהנכחתלהצטייר

המכוננת.האלימותבסצינת

בדברהשאלהנותרהלמדי.צפריותותוצאותיהידועההטכניקהרבכן,

הנושאבמרצהושהואהנושאלביןבינהוהקשרבההשימושסיבתמהותה,

זרה.שפההסיפור:שלהעיקרי

מספר-ע.דשלפיהההנחה,עלמתבססיםלעילשנמנוהפרשנותכיווניכל

עקרוןאלאאינהזרהנחהבר-בזמן.שוניםמקומרתבשנילהימצאיכולאינו

השלישיחרקעלהמושתתתהלוגיתבמחשבהמעוגנתוהיאהאליבי,

פרסרנליסטי:להיגיוןמחריבתהמיתיתהמחשבהזאת,לערמתהמוצא.
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תוךאךאחר,סיפרושלבהקשר . 59

שרררץיגאלכללית,מסקנההסקת

"הכמר-חפיפרת;כמר-כפילרתכותב:

בעולמויסודיהיבטמשקפותהללו

ששולטעולםזהרקרת.שלהרוחני

מההיגיוןלגמריאחרהיגיוןבר

הסרפדיםשלהרוחניבעולמםששולט

אפלפלר,עוז,יהושע,אצללו.שקומר

הסרפדיםוחבריהם'כהנא-כרמרןכן-נר'

הצגתובעולם),(באוץהמרדרניסטיים

שלב(תמיד)היאתופעותכיןהדמיון

יותר),(חשובאחרלשלבמקדים

המרכיביםשלההבלטהשעניינו

תופעהכלשלהארתנטיים iהייחרדיים

וחבריוקרתאצלזאת,לערמתותופעה.

ההצבעהובארץ),(בעולםה'פרסטים'

היאהתופעותשלהי'יחרדירת'על

אחרלשלבמקדיםשלב(תמיד)

שלההבלטהשעניינויותר)(חשוב

השגרחיים;השריררתייםהמרכיבים

הפרך",על("הפרךהתופעות"כלשל

על .) 12עמ' , 14.5.1997ספרים,הארץ,

אחר","היגיוןבדברהטענהקבלתאף

מחדשלבחרןצררךהנראהככליש

מיחרביקררתיבאופןגםהיתרבין-

בסיפוריוה"ייחודיות//סוגייתאת-

 .בכללה"פרסטית"וביצירך,קרתשל

 . 68עמ'יניב,טלי . 60

אתלממששלההבסיסיוהחופשהאישיותהתהוותשלהפנימיההיגיון
כמוהאמפידיקה,שינויחשבוןעלגםהאמפירי,במישורהטרנסצנדנטלי

האישיותשלנוכחותהזבדאתלהניחיכולההמיתיתהמחשבהבספורת.
המחשבהשגםלצייןחשובזאת,עםיחדבו-בזמן.שוניםמקומותבשני

הדיסקווסיביבטבעהמאופיינתהלוגית,כמחשבהכמוההמיתית,
נוצותבו-בזמןשוניםמקומותבשניהאישיותשלנוכחותהלכןהליניאוי.

כ,ןהקריאה.לאחדהקרואבתודעתכתבניתכלומד,כסטדוקטודה,רק

מוסיפהאבלהמ~צא,השלישיחוקאתמחדשמאשרתהמיתיתהמחשבה

 59הדיסקווס.בתוךחופשיאישיותימרחבופותחת(אישיותי)חדשמימו

גםאלאשונים,במקומותדקלאלהתהוותלאישיותמאפשרהזההחופש

אלאהאליביעקרוןבשללאלהימצאיכולהאינההיאשבהםבמקומות
יחדבאמבטיההמספרשלנוכחותוהנדון.בסיפורכמואחוות,מסיבות

המיתופואסיסמספו-על.שלמעמדלומקנההתאבדותובזמןאביועם

לקיומוואסתטיתאונטולוגיתהצדקהאפוא,מקנה,המספראישיותשל

כמספו-עדבו-בזמן:שוניםנרטיבייםגופיםובשנימקומותבשניתנסי

וכמספו-על.

עקרוןשלהפרתומשמעהעתה,זהשתוארהלטכניקהבדומהזרה,שפה

במישורבו-בזמןשוניםמקומותבשניאישיותשלנוכחותההאליבי,

ההיגיון,שלהמיתיתהאפשרותעלמתבססתהיאזהובמובןהדיסקודסיבי,
זדהבשפהדיברוהקיום.של-החופשיהאישיותי-הנוסףהמימדעל

מודלאותואתאפוא,מוצאים,אנוהאישיות.שלמיתופואיינסמחולל

שלהעיקריתהנרטיביתובטכניקהבקומפוזיציהמשוכפלמיתופואיי

הטכניקהביןקשומגלההמיתוביקודתשלו.העיקריבנושאוכןהסיפור,

מהיהשאלה:נשאלתהובן,שהקשולאחואןזדה.שפהלביןהאמורה

היווצרותו?מטות

האחידההתמטית-נדטיביתהתבניתאתהמייצרהמיתופואסיס,שלבבסיסו

האתיקה:הצדקתשלבעיהדיוק,ליתראואתית,בעיהמונחתהסיפור,של
בסיפורלראותאולי,אפשר,וכיצד?ייתכן,אחדאדםעםאתייחסהאם

במישוראבל 60פוסטמודדני",בלבושאקזיסטנציאליסטית"תמטיקהזה

בעיהאחוות,במיליםנרטיבי.בלבושאתיתתמטיקהמתגלההמיתופואיי

בעייתאתית.כבעיהמתגלהולוגית-אונטולוגיתנוטיבית-קומפוזיציונית

קיוםשלכבעיהמתגלהבו-בזמןמקומותבשניהאישיותשלנוכחותה

פירושוהאחדעםיחסלקייםכאילונראהאחות:אישיותעםתקשורת
אז-אוהבנהשלבעיההדמנויטית:בעיהגםזוהאליבי.עקרוןאתלהפר

מגבולותלצאתכובע").ב"להטוטשראינולמה(בדומהטראומטיתהבנה

לוינסשלבמושגיםבחוצי~ת,לגעתלהבין,לתקשר,יחס,לקייםה"עצמי",
מימושעלכלומד,האליבי,עקרוןשלהפותרעלמתבססיםאלהכל-

האישיות.שלהמיתופואייהפוטנציאל
הסיפוריים.הקוויםבשנינחווית,דיוק,ליתראוקיימת,האתיתהבעיה

בפסקהבהתחלה,כבומסתמנתהיאאבאשלההתאבדותבקוא)
"ליוםהאתי:ועדנההמתנהשאלתעולהכאשדהסיפור,שלהראשונה
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אכלתודה,אמואבאפייפ.לאבאקנינושלוואחתהחמישיםהולדת
 . 79עמ'קדת, . 61שהמתנה,מתבורבהמשך 61כולם".אתונישקהכינה,שאמאמהעוגה

אתאכזבתו,אתלקרוביו,אבאביןהקרעאתממרקותלמהותה,בניגוד
רגשותיובה-במידה.ואתייםאקזיסטנציאלייםשהנםמצוקתו,ואתכעסו
לילהגידרצה"הואבעבו:והחלטותיוהכרעותיושלתולדההםאלה
נוסעהיהבטחשליאמאעםמתחתןהיהלאאםאידעלמשהואיזה

בערביםבהויושבשכוח-אל,יעובאיזהבקתהלעצמוובונהלסקנדינביה

ביעוהזוהבקתהאתלבנותשרצה[."]הסיבהפייפ.ומעשןהמופסתעל

כשאנישקט.אהבמאודשליאבאהשקט.בגללבעיקרחיתהבסקנדינביה

שלפעמיםכל-כךלומציקהיהזהתינוקות,כשהיינובוכיםהיינוואחי
 . 80עמ'שם, . 62אי-שלו:מהאליבינובעתאבאשלהמצוקה 62אותנן".לחנוקרצהפשוט

אליביאחרים.חייםולחיותאחולהיותאואחובמקוםלהיותיכולתו

אחרים.עםביחסיומחבלזה
זרהשפהבאמצעותשלוהאליביאתבוחןאבאהאחרוניםחייוברגעי

בערךשהלךבהונגרית,שיולעצמוזמזם ]".["בהונגרית:משיושווה-

'מיפאקטה.'סמטאו-קינקי,לפ.סמטאוקינקיאוזו-ספ?'אוזו-ספ?ככה:

 63111יפה.החניהואהשחורות.העינייםעםזההיפה?הואמיהיפה?הוא

הפוטנציאליתהיכולתאתמנצלהואהזרה,בשפההשיראתשרכשאבא
התאבדותומהיבה-בעת.אחובמקוםגםלהיותאישיותושל(המיתית)

(במושגיםה"עצמי"שלהאחרוןהגבולאתלחצותאחווןניסיוןלאאם

המיתיהקיוםאתלחיותהאכזרי;האליביאתבכךולהפר 64בטאי)ז'ווז'של

גםואולימקומותבשנילהיותהאנושות:שלהנצחיהחלוםאתולהגשים
אחת?ובעונהבעת"זמנים"בשני

אתית-הומנויטית.בעיהניכרתאותו,מוסושהמספרזה,"הונגרי"בשיו

קוראהויהקורא.לביןהמספרביןההבנה/התקשורתבעייתזוהיהפעם

ההונגריותהשירמילותאתלקרואיוכללאההונגריתבשפהשולטשאינו
אינההמספרשלמהימנותושבובמצבכן,כמומנוקד;לאעבריבתעתיק

לפיכ,ךהתרגום?שלאמינותועללסמוךהקוראיוכלמידהבאיזוודאית,
מתגלה-ובקומפוזיציהבסיפובתמטיקה,שעיקרה-הסיפורשלהבעיה

שלכשיבושהומנויטי,כמכשולהקריאה,שלהפנומנולוגיבמישורגם
טוב,ורצוןסמכותאמון,שלבעיהאתית:מבעיההנובעוהבנהתקשורת

נוספיםמקויםבשניהמשחק.כלליבחיותשלבעיהאחוות,במיליםאו
הבעיה-שיהיוככלאירונייםהאלההמקויםיהיו-בסיפורתעתיקשל
"'גלן-בתרגום:אותםמלווהאינושהמספרמשוםחמורה,יותרעודהיא

גוט'נווהאמבטיה.בבוזיהמיםבסקנדינביתלעצמםהמהמוגלו-גלו,'

האליביכהפרתמתגלהכזהתעתיק 65שלו".בגרמניתשליאחהשוויץויס,'

מיתוסשלכמטפורהמקומות-שפות,בשניבו-זמניכקיוםהדיסקווסיבי,

האלהבמקויםהומנויטיתאי-ודאותכבעיה.המוצגיםאתיקה,ושל
מקומותבשנילהיותיכולתובחינתהקורא.שלהאליביאי-ודאותמשמעה

בחינתזו-הדיסקווסיביתהאחוותאתולפגושבו-בזמןדיסקווסיביים

אי-הבנהשלבמחירבמבחןהאתיקהשהעמדתייאמר,ולבסוףהאתיקה.
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שם.שם, . 63

 Georges Bataille ,למשל:דאו, . 64

"Hegel, la mort et le sacrifice" 

(trans. S. Fokin), The Tanato

graphy of Eros, Mifril, St. Peters-

burg 1994, pp. 245-267. 

 . 81עמ'קדת, . 65
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~ 
 Adam Zacharyכך:עלואו . 66 ~

~ , Newton, Narrative Ethics 

~ , Harvard University Press 

. Cambridge, Massachusetts 

 . 80עמיקרת, . 6 7

 . 81עמ'שם, . 68

טמוןהנדונותהסצ'נותבצמד . 69

כמסגותלנ'חוחובפוטנצ'אל

אול'נ'חןלמשל,המגרד.ח'אוו'וח

המספר,שלה"נש'ח"בזהותולהבח'ן

סמלנ"ם.באמצע'םה'תרב'ןהמעוצבת

פג'עתהלאחרמצחושעלהדםכך,

להתפרש'כולחבותושלהאל'מה

המגדרחוקר .הבחול'ןלדםכסמל

הקונבנצ'ונל'הז'הו'אחכאן'מצא

 ."'שג"אופ'כבעלהקורבןשל

באתיקהבעיהשלנו,במקרהדיוק,ליתראואתית,בעיהכשלעצמההיא
זוהנרטיבית,האישיותלביןהקוראביןהיחסיםשלאתיקה 66נרטיבית:

במיתופואסיס.שמתהווה

יחסיועל-הראשוןתת-סיפורים:שנימשובציםהשניהסיפוריבקוב)

גרמניקציןעםהמספרשלאמויחסיעל-השניחברתו,עםהמספרשל

הקשורהאלימותשלסצינותמתוארותהמקריםבשניהשואה.בזמן

אי-הבנהנחשפתהמקריםבשניזרה.בשפהלאי-שליטהאולשליטה

שלאי-שליטתובגלל-הראשוןבסיפורבסצנה:המשתתפיםשניבין

זרה.בשפהאמושלשליטתהלמרות-השניבסיפורזרה,בשפההמספר

אתהאחרות.אתיקתושלהאליבישלהאמיתיהמבחןהןהאלההסצינות

העיקרי,הראשון,לסיפורוכחיזוקכאנלוגיההמספרמביאהשניהסיפור
שלבמצבאמועםהמספרשלהזדהותואתמשקפתזואנלוגיהכביכול.

"חברהלהתגונן:וכניסיוןכאונסלהגדוך;ניתןהמקריםשבשנימצוקה,

אחרת,בשפהאותהאוהבשאנילהאגידשאניממניביקשהפעםשלי

להיזכרהצלחתילאוחשבתיוחשבתיוניסיתישניסיתיוכמהאקזוטית.
והתחיל ]".[כבדהמאפרהאיזהבראשליזרקההיאבסוף ]".[בכלום.

"אמא 67צרחה";היאאותי,'תאהבאותי,'תאהבדם.מהמצחלילרדת

לאאםכילו,שכדאיאותה.יהרוגשלאגרמני,לקציןאמרהלדוגמה,שלי,

בתקופהנדיריותרהרבההיהשזהמרצון.אתותשכבהיאאותהיהרוג

שלהמהחגורהסכיןשלפההיאזה,אתשעשובזמןואז,מאונס.ההיא

העופותשלהחזותאתפותחתשתיתהכמובדיוקהחזה,אתלוופתחה
 68שבת//.לכבודבאורזבשבילנושמילאה

השליטהלחשיבותכר~~האמושלסיפורהאתמציגשהמספרפיעלאף
שלחיצוניתצורהפורמלי,תירוץרקהיאזרהששפהברורזרות,בשפות

כקוונןהמספרשלמעמדואתלחזקנועדהשניהסיפורהאתיקה.מבחן

מצבוביןיחדגםואירוניתמצמררתהשוואהביצירתאונס,ניסיוןשל

אתשוכחהמספר 69השואה.קוונןשלמצבולביןחברתועםהריבבשעת

דרישתדווקאכאןחברתו.על-ידימאויםמרגישכשהואהזרותהשפותכל

כדרישהכןלפנישנראתההאליבי),להפרת(דרישהזרהבשפההדיבור
או-האחר.שלכאלימותוכאונס,מתגלההאחר,עםאתייחסשללקיומו

בשניולהיותשלוהאליביאתלהפרזרה,בשפהלדברהמספרשלמוכנותו

אונס,מפניכהתגוננותאפואמתגלהבו-בזמן(דיסקורסיביים)מקומות

האחרות.שלהבו-זמניתמהאלימותהאישיותשלכהתגוננותה

כאמצעימתפקדהאחרשלבשפתוהדיבורהאמאשלבסיפורהזאת,לעומת

היאהאסטרטגיההסיפוריםשבשניאומר,הייתישלו.האלימותמפניהגנה

שונה.הטקטיקהאבללו,להתמסרולאהאחרשלמהאלימותלהתגונן

קשורבטקטיקהההבדללכן,מעבראבלשונה,האיוםרמתגםכמובן,

המספרשעורןהאנלוגיהבאתיקה.הביטחון",ב"תפיסתלהבדלכנראה

(במקרההפעילהההגנהתפיסתביןהניגודאתחושפתהסיפוריםשניבין

עצמו).המספרשל(במקרההסבילהההגנהתפיסתלביןהאמא)של

היאהטאקטיתברמהכ"משכילית":להגדירניתןהראשונההתפיסהאת
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תחכום,והחלטיות,יוזמהבתחבולות,שימושזורת,בשפותשליטהמצריכה

ה"אנטי-משכילית"-השנייההתפיסהונפשי.פיזיוכוחעצמיתשליטה

דחייה,לאאפילוהמשכילית;האתיקה\קכחתאחד:דבררקמצריכה-

בזיכרונומעלההמספראםזאת,עםשכחה.רק-הפרהארשלילהויתור,

שלאסימןבהזדהות,צררןמתוןזאתערשההואראםאמר,מעשהאת

בעצםשהואהזה,הזיכרוןאתרחימס~המשחזר,הואכן,עליתרשכח;

ב"נעליים").(כמרהזרבזיכרוןמגעאמר,שלבזיכרוןמגע

השניהסיפורהחת-סיפורים:שניביןבוררההיררכיהקובעהמספר

נשמרתהמסורתומסרות.זיכרוןהמכונןנרטיבהואה~ם)של(סיפורה
עצמושהמספראףשינוי.חלהטקטיתברמהואילוהאסטרטגית,ברמה
שהואואףזורת),בשפות(אי-שליטתורצויכלאהזההשינויאתמציג

לא(ארכמרעילהמוצגתדרכולחיקוי,כדוגמהאמרמעשהאתמציג

בחזרהלאנשמרתהנראה,ככלשהמסורת,מתבררפחות.לאמרעילה)

בשניהאישיותשלבנוכחותהאלאהמכוננת,הסצנהשלהאתיקהאל

נס,היאהזאתהנוכחותבר-בזמן.שוניםדיסקררסיביים-אתייםמקומרת

שלהעיקרוןכןבייחודיותה.המספר)(שלהאישיותמיתוסנוצררבו

שלהארגוןברמתשרבחוזרהחופשית,הבר-זמניותעקרוןהאליבי,הפרת

הסיפור.שלהשניהנרטיביהקרשלהמבנהברמתהחת-סיפורים,שני

נמצאשהמספרשונים,נרטיבייםמקומרתשנימייצגיםהחת-סיפוריםשני

שנדרנואחריםובסיפוריםב"נעליים"שראינולמהבדרמהבה-בעת.בהם
שלמיוחדסרגכלומר,אישיות,שלמיתוסנוצרזרה"ב"שפהזה,במאמר

עםהיחסשלהבר-זמניתלאלימותבהתנגדותאח,דמצדהמאופיין,קירם

שלנוכחותהכנסמתהווהעצמההזאתההתנגדותשני,מצדאןהאחר,

מוצגהזההבר-זמניותנסבר-בזמן.שוניםאתיים//מקומרת"בשניהאישיות

אישיותואבלובפסיכולוגיה),במסורתבהרמנריטיקה,(באתיקה,כבעיה

מבחןכדיתוךהזאת.הבעיהחווייתמתוןדווקאמתהווההמספרשל

המיתוס.נוצרהאליבישלהאתיתהבעייתיות
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פכטר,למרדכילהדרותמבקשאני •

שקראובן-נאהוירדןמרדזודנית

והעירו.חיקנוהמאמר,שלטיוטה

כמובן,חלה,להלןלנאמרהאחריות

בלבו.עלי

1 . Solomon Schechter, "Safed 

in the Sixteenth Century - A 

," City of Legists and Mystics 

in S. Schechter, Studies in 

. Judaisrn, Philadelphia 1908, pp 

 .) 1908שנטר,(להלן 20-88

העיקרייםהחיבוריםשניואד . 2

נמסרתובהםהתחוםאחהמגדירים

נוספת:עשירהספרות

H. Aram Veeser ( ed. ), The New 

ricisrn, New York and סHist 

London 1989; S. Greenblatt 

and C. Gallagher, Practicing 

ricisrn, Chicago and סNew Hist 

2000 London 

~ i ג: i 

 ((]ה

liJi וJ' 
il M 

יםין~לי

שלמהשלהקלסיתמסתונתפרסמה ' 1908בשנתשנים'מאהכמעטלפני
ירוק,בניולרבניםהמדרשביתומייסדהקהיויתהגניזהמגלהשנטו,זלמן

היהדותמדעישלעניינםאתערווהזומסהיהשש·עשוה.במאהצפתעל
שלוהפרשנותהמחקראתרבותשניםבמשךועיצבהצפת,בתקופת

שלליבםתשומתאתכמעטלראשונההפנההחיבורהעשירה.תרבותה
מבחינותוהייחודיתהמפותחתהמגוונת,היהודיתלתרבותהיהדותמדעי

התפתחותבפניהדרךנפתחהעמוזו.בתקופהבצפתשנוצרהרבות,

בתחומיאחדולמקוםלתקופההמוקדשיםמחקריםשלתקדיםחסות
העממיתהספרותהפיוט,המנהג,הקבלה,ההלכה,החברה,ההיסטוריה,

רטרוספקטיבית,ובראייהזאת,עםהיהודיים.היומיוםוחייהכלכלהואף

מיסטיקאים,הלכה,בעליביןויריבויותמחלוקותטשטששנטושלחיבורו
שלתדמיתהאתהעמיקובכךהחברתית-הכלכליתוהעיליתהמוסרבעלי

עקבותיהאתקושיבלאזובתפיסהלזהותאפשראידילית.הרמוניהאותה

אותוההופכתוהיאהמיתוס,שלועיקרוליבושהיאהמיסטיפיקציהשל
חברה.כלשלבתרבותהמרכזילגוום

 newה-באסכולתבעיקרשפותחוכליםבאמצעותאנסה,שלהלןבדברים
historicism ', כמהולהגדירזהמיתוסשללמיסטיפיקציהמבעדלחדור

נעוצהאלהכוחותשלראשיתםאותו.והמניעיםבוהפועליםהכוחותמן
גילוייםאךהשש-עשרה,המאהבשלהיהצפתי,הזהבתוובתקופתעוד

זמננו.שלבצפתעתה,גםפועליםשלהםחשובים

~ 

האומללההמופלאה,צפתא.

כאחדומסתורין,מיסטיקהעופיליאפופתצפת,ניצבתההרפסגתעל

אחתבבתנולדלאצפתשלהמיתוסהיהודי.הזיכרוןשלהיסודממיתוסי
מיתוסיםשלכדרכםשנים,מאותבמשךונצברהלךוהתפתח,הלךאלא
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בתקופתאז,כבוסביבההאירהצפתשלהקסומההילתהאךומעולם.מאז
חיתה,עזהכהזרמיתיתהילהשנים.מאותכארבעלפניהגדולההזוהר

אתמכראשתו,אתגושבמורביה,העיירותאחתבןפשוט,שיהודיעד

מחוזלצפת, ) 1602(אוקטוברשס"גסוכרתהמועדבחולבגפר,רעלהנכסיו

בתרךלהיטמעשביקש ,3מדועזניץשלרמילשלמהזה,יהודיחלומותיו.
העיקריים.ומפיציוממעצבירלאחדהעיתיםבחילופיהפךהצפתי,המיתוס

ולרבותיולקרוביוששלחהידועותאיגרותיומארבעבאחתמתאו,הוא

צפת:עםמפגשואתבאירופה,

עירלאלהים,גדולהעירהיאכיצפ"תפהקדושהקהלהומצאתי

ואנשיחסידיםבלםגדוליםרבניםמאותלג'קרובחושיהמלאה

כנסיות,בתיוכ"אתוב"ב,בצפ"תמצאתיישיבותוי"חמעשה.

באופן ]". Jונעריםילדיםמאותלד'קרובובתוכוגדולמדרשובית

ילמדלאאםלעסקואולמלאכתובנוקדשיצאאחדנמצאשלא

אחרבערבישראלכלעושיםכןוכמובתודהקביעותלכןקודם

הדרשהלשמועהעםכלהולכיםהשבתוביוםערבית.תפילת

אחרישראלכלמתקבציםמהשבועה'יוםובכלהחכמיםמפי

תפילהלשםומתפלליםגדולהאחדכנסתלביתשחריתתפילת

השכינהגלותועלשהםמקוםבכלישראלכלעלמאודעדנוראה

אותהעושיםכולההתפילהוכל ]". Jאלהינוביתוחורבןוישראל

להתפללשמתחיליןוקודםלבוכשברוןגדולהבבכייהישראל

הבימהעליצ"וגלאנטימהרר"מהחסידהגדולהרבעולה

ומתחילין ]". Jהשםליראתישראלומעוררכיבושיךדבריודורש

דמעותזולגותעיניהםוב'גדולהוביראהובפחדבאימהלהתפלל

והמרותהגדולותוצעקותתפלותבאותןמיראהמיםמעיינותכב'

הגולהעלכאחדכולםגדולותובדמעותבבכיישראלכלשעושים

שללבויהיהאםאשרעוונותיהםומתוריםבעו"ההחונןועל

ויבכהעוונותיועלויתחרטשיחפןהואמוכרחכאבןקשהאדם

חצותעדעושיםחדשראשערבובכלשם.בעמדושלישבדמעות

ומתקבציםחצותעדמלאכהנטולוגוזריםהכיפוריוםערבכמו

לשםומתפללים ] ... Jגדולהאחתהכנסיותלביתישראלכל

היוםכללשםעושיםולפעמיםהיום,חציעדנוראהיותרתפלה

כולםישראלאדמתעליושביםוהגריםודרשות.בתפלהכולו

שאנחנוואפילוישראלשלקדושתלפניוכפופיםנכנעיםהם

ומתפלליםובתפיליןבטליתהשדהעלכלוהיוםכלעומדים

נמצאלאהצדיקיםקברותלפניאלהינוה'גדולבקולוקוראים

במקוםהיהודיםמעמדלפנילגשתלבואלשיערבמהגריםאחד

ושלוםחסהתפלהעלללעוגפיהםשיפתחואומתפלליםשהם

J ."[ ושובעה'ברכתמלאההקדושהארץכלמצאתיזהזולת

 ]" • Jלספרואיןלשערואיןלהעריךאיןאשרגדולוזולגדול

שלישכנגדומשיוייןושמןפירזתמוציאההיאבחורבנהשגם

·= !"' 
C:כ 
~ 

מינשטולשלמה-שלומילעל . 3

ואו:והשפעתןאגרותיומדועזניץ,

ההיסטוריהספררתכהנא,אברהם

עמ'תדפ"ג,ורשהב,הישראלית

ספררתנא,כה(להלן 205 203-

ספרבניהו,מאיוההיסטוריה);

נוסחאותיוגלגוליו'-האר"'תולדות

ירושליםהיסטורית,מבחינהוערכו

בניהו,(להלן 69-41עמ'תשכ"ז,

"קונטרסתמו,דודהאר"י);תזלדזת

מדרעזני:יץשלומילשלמהלו'חדש

היהזדיםבתזלדזתמחקריםתמו'דוד

ירושליםובאיטליה,ישראלבארץ

דוד(להלן . 140-138עמ'תשמ"ו,

 .) 1986תמר,
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שלומילשלאגרתומתוךהציטטה . 4

הראשונההעדותמתוךנעתקה

האגרות,לנוסחעתה)עד(והיחידה

ז"ל"האריוגדולתיקרשבח"כתבי

ספר ,)ר"שי(מקנדיאהיוסףו'בתוך:

שפ"טבסיליאהחכמה,תעלומזת

נעתקהובןא;מא,-אמ, ,) 1629 (

ההיסטוריה,ספרותנחבא,אצלשוב

 . 218-215עמ'

האר"יוגדולתיקרשבח"נתבימאד

והסיפוריםהתיאוריםחודריםד"ל"

ונדפסיםמועתקיםשלומיל,שבמכתבי

הקווייםעצמאייםבפרסומיםושובשוב

רשימתהאר"י","שבחימעתה

ראו:וללשונותיהןלצורתןהמהדורות

גאושתהאו"י","שבחיבניהו,מאיר

 . 165-144עמ' ,) 1961 (

"חזותאלשיןמשהו'שלאגרתו . 5

ביקורתיתבמהדורהנדפסהקשה"

מצפונותפבטר,מרוביעל-ידי

לתולדותומקורותמחקרים-צפת

ירושליםהט"ז,במאהוחכמיהצפת

וצרפתומספרדמויניציאההעולםבסוףבספינותובאיםהעולם,

ודבליםצמוקיםזיתושמןברוטועניןומקונסטנטינאופורטוגאל

קונים[".]אנחנוהיםשפתעלאשרכחולהטובובוריתומשיודבש

שמתוקהשומשמיןושמן ]".[זיתושמן ]" .[כשמשהנקיהחטים

בצירבשעתענביםשקונהמיוהיין ]".[מןטעםוטעמוכדבש

מןשמוציאיםשרופיםהמיםמלבד ]".[הבדבביתאותםועוצר

וכן ]" .[וצימוקים ]. "[ענביםודבש ]" .[דבורים[."]ודבשהתמד

רךהואכבשים[."]ובשרהרבהבזולביציםתרנגולים,דבילים.

ועדשיםקטניותמיניוהרבהבזול[."]ואורז[."]ודגיםושמןוטוב

לפתןמיניוכן .בזולאגוזיםכטעםוטעמםמימיכם,ראיתםשלא

מעולםהטובכטעמםטעמתםשלאמספרלאיןטובותוירקות

מלבדבחנם,כמעטובחורףבקיץכולההשנהכלתדירנמצאים

וקרפוזיםואבטיחיםלימונאפומרנצין'חרוביך'הטובותחפירות

הבריאאוירהמלבד ]. "[הצוקרכטעםהואשטעמן(אבטיחים)

דיריהםרובוע"כאדם.שלימיוהמאריכיםהבריאיםוהמיםוהזך

שנהולק"יולק'לצ'לפ'הרבהימיםמאריכיםככולםרובםכמעט

והילדיםאדםבנירובכמעטלארץשבחוצההסימןוזהו )" .[

נמצאלאובא"יהשוקיםועלהכרכיםעלשחיןמלאיםהקטנים

ולאקטניםלאשחין,מוכהשיהיההשםברוךמהםאחדאפילו

לאל.•תודהכזהבנקייםכולםאלאגדולים

הועתק ,) 1607ביולי 19 (שס"זתמוזבכ"דעליוחרתםששלרמילהמכתב

דלקחומרלשמשעשוייםזהמסוגטקסטיםפעם.אחרפעםונדפס

פרטיםבפרטיכאןמתארשלרמילהמיתוס.מדורתאתשילבהמשובח
ז ~·

היומיוםטרחתאתמפניהםשדוחקיםבצפת,האינטנסיבייםהרוחחייאת

עמוקהדתיתכחוריהצפתיהודיחייואתמתמשך,לפולחןאותםוהופכים

האישי,הביטחוןאתמבליטהואוהחומר.המעשהחייעלומתגברתהערלה
הלא·יהרדיםמתושביהלהםזוכיםשהםוההערצההכבודמיחסהנובע

אלאעשיריםעםרקמיטיבהשאינההפורחת,כלכלתהאתהעיר,של

הרב.השפעמןליהנותלכולםומאפשרתהחברהשכברתלכלמחלחלת

החולההחשוכה,הגלותביןההבדלהואשלרמילבעינייותראףחשוב

המיוחדתלהשגחהמוכחתראייה-צפתשלהמזכךאורהלביןרהמ~ררלת

יושביה.רעלעליההאלשל

שלחכמיהמגדוליאחדיוצא ' 1592בשנתלכן,קודםשניםחמש·עשרה

ובאיטליהבתורכיהישראלקהילותאללשליחותאלשין,משהר'צפת,

אתכותבהואבקרשטאבשהותוצפת.לקהילתתרומותשםלקבץכדי

בגלל"כיהנודע,הלשוןמטבעמופיעשבראשהקשה",'"חזרתאיגרתו

ירושליםאיןטבריהאיןצפתאיןראםישראל,ארץכלקירםתרב"בצפת

אלהשבחדברילאחררמיידלאיתיא"ל",ישראלבארץעירואיןחברוןאין

הבאים:כדבריםמשהר'אומר
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נספרהאמרנו ,'הארדהאשרהאדמהעלבחבלינונזעקנחילוטרם

כלאתביעלינו,זעפואשרוצרותרבותרעותאלףמניאחתכמו

מארבהרבובימהרבה,מעטרערקלספור,נחדלכקורתהקודרת

ירדנוירודהנהכיידע,הואוישראליודעהואה'אלקיאל ]" .[

איןכי ]" .[מאלהטוביםהיואשרהראשוניםהימיםבבלנתחלה

לרעביםמשביעיסורין,ידיעלנתנהשהאלקיםא"י,וירחקומץ

מיניוכלהגולגולת][מסוכרגאגולגלתאכסףלשונאיםולשלם

הקטניםסורריםשריםמצעדיועלילותפרעונותמיניוכלמשחית

כיעדכדרכןושלאכדרכןעכרנואשדמסיםמיניוכלהגדולים,עם

עשיויחדהשברים,עדלשעריםידדועבריםנעומאנושדלומאז

כיעדוהרעותהרבותהצדותהלאונובי ]".ובציוןכחורבואביון

שאגהחצביהארץהתפוררה'פורארץאומללהאבלהסבל,נחכשל

מאדכבדועב ]".ויגוניההוכפלואבליה,הכפרהכיכלביא,לה

ואיןמוכר,ואיןקונה ןיא]".[מחיהאיןעדנהיהלאכמוהואשר

מבקשיםוהאביוניםמהעניים,עבודהובטלהלסוחר,עוברכסף

סחוביםוצועקים,בוכיםמוכים,צמאים,גם]רעבים ...וואיןמלאכה

בימיםבקרבההבניםנתרוששוהעלובההעירכיואסירים,נחבאים

בוכים,והללובוכיםהללומקצהו,העםבלויבכו J".Jהאלההרבים

ובדלדלו,ממונםאתשאכלוהבנונייםעלוצועקיםבוכיםעשירים

חשוביםענייםונעשובוזזיםשבזזוםדניםמזורעישוערוהבנוניים

ומושל]שר ... [עולםכמתיגרעובעירמעולםאשרוהענייםכמתים,

אזניםתצלנהאזהכל,לעיניהעיראתיצאו lהיהודיםעשיריוכלומר,

אישביןמבהילותבהלותקולותקוליוברחובותבשוקיםמשמוע

דבריעלומריבותריבותלבתואבוביןואשתואישוביןרעהוובין

וסוחביםאוחזיםנפשםבמרוהתובעים 1 "ו.ברכותםוחשחובתם

רעהואתאישויכוושואלטורףרמהוזרועחמהבאכזריותאותם

יודעיהכלוראותוב"בצפתבחוצותשוטטוכי 1 •••ובאגרוףאובאבן

איךעםרבתיהעירבדדישבהאיכהוהשמר,אליהופנוקדםמימי

מרובברחובותיהההולכיםביןלעבורלבקעיבולהיהכינהפכה.

וגלמודהשכולהיושבתהיאבניהמבליושוממהבזויהועתהאדם,

חשךעדלצוותם,מספראיןמספרמתיבעירהנשאריםכל יכ]".[

איןולבאליוצאביבאואיןיוצאאיןבחוצותנכרולאתארם,משחור

ארצואתה'יפקודכיוגםהארץ,בכלאיןלחם]בי ... [הצרמןשלרה

מלאכתבטלהכיאיןומתןמשאכילחם,איןבביתנוהלאבלחם,

יחיו,עליהםואביוןעשיריחדחי,כלאםחיתההיאאשרהבגדים

עשביםיאכלהעצביםלחמנויחסריתדומימתים.כלנווכלעדם

אלפניהםשמונבניתםנפשם"]ובגועלו.בבניהבלםגעו"]אזו.

אתזכרנוהלאכיכבודכםתעזבואנהאליהם,ויאמרוהעירחכמי

צרתעלבזקנתםצררתםבבלהחרדיםלפניהםהיואשרהחכמים

גםואתםמרעם,להצילםמנגדכפשרתםומשליכיםמרעיהםצאן

שמריכם.עלשקטיםמלכםאתם

 ~·אלשיןמשהר'שלאמרתו . 1994

Eכעריכלעל-פניצפתשלעליונותהעל
~ 

בעמ'שםמצויההאחרותארץ-ישראל

הםכאןהמצוטטיםהאיגרתודברי , 90

 . 107-92מעמ'
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והחברתיתהכלכליתידידתהעל . 6

ה-המאהשלהאחרוןברבעצפתשל

הכלכליים"החיים,,בנעני,דאו , 16

השש-עשרהבמאהוסביבותיהבצפת

יציוןהשבע-עשרה",המאהוחצי

אביצוד,ש'קעב-דיו;עמ'(תדצ"ד),

צמדאריגילתעשייתמרכז"צפת

עמ'(תשכ"ב),יספונזתהט"ז",במאה

באהפורענות"'איןהקד,יוסףמא-ע;

ניתוחהארץ':עמיבשבילאלאלעולם

תשלוםשלוחברתיהיסטורי-הלכתי

בארץחכמיםידיעלהג'זידהמס

שלםהשש-עשרה",במאהישראל

כהןאמנון ; 104-93עמ' ,) 1984 (ו

ישראל,ארץשלההיסטרריה(עודך),

 198עמ' , 1981ירושליםשביעי,כדך

(מינה 250-248עמ'אביצוד), 'ש(

צפתעלאגדות"שתיתמר,דודרוזן);

דודממודינא",אדיהיהודהו'מאת

אברהם ; 131-124עמ' , 1986תמר,

ישראלבארץרהתיישבותעלייהדוד,

עמ' , 1993ירושליםהט"ז,במאה

עלייהדוד,אברהם(להלן 110-109

של"סיועהבן-נאה,ידוןרהתיישבות);

ארץ-ישראלליהודיאיסתנבולקהילת

עמם",וקשריההשבע-עשרהבמאה

 , 106-65עמ' ,) 1999 ( 92קתדרה

 . 7העדה , 69-68עמ'ובעיקר

באותהשנכתבהקצרהבאגדת

אגדתואתשלומילכתבשבהשנה

אבדמסון,שרגאעל-ידיושנתגלתה

 ,") 1607 (שס"חמשנתמצפת"איגדת

הקהילותלדחיקתאמצעילשמשנתבררנווסגנונההאיגרתדבריאםאף

האותנטיהקולעדייוצפת,לקהילתלתרוםובאיטליהבתורכיההאמידות
משהו'שלהכבדותלמליצותיומבעדהיטבנשמעשברהעלמרההזועק
אלשין.

אלשיןמשהו'יציאתקודםרעודהשש-עשרה,המאהשלהאחרוןברבע

עלהטילהערת'מניהשלטוןהיטב.'ניכרהצפתשלהגדולהירידתהלשליחותו,
הבדים,תעשייתפרנסתם.עלמארדשהקשרכבדיםמיסיםהיהודיםתושביה
החלהצפת,יהודישלהעיקריהכלכליהכרחמאהמחצייותרבמשךשחיתה

במערבשהתפתחההבדיםתעשייתעםקשהמתחרותכתוצאהלהתמוטט
ואליה.ממנהוהימיותהיבשתיותהמסחרבדרכיהרבותהסכנותומןאירופה,

רגללפשיטתגרמווהןואליה,מצפתבדרךנשדדוארטבעוושיירותארניות

שהשלטוןהאישיהביטחוןאמידים.וסוחריםמלאכהבעליבתים,בעלישל

רבותומשפחותוהתערער,הלךצפתיהודיעלהשרהבראשיתוהערת'מני
בדמשק.ארבירושליםהיחסיהביטחוןאתעליהוהעדיפוממנההיגרר

שלרמילאגרתשלתשלילתמרנתאפואמציגהקשה""חזרתאיגרת

אתצפת,שלהפורחתכלכלתהאתמתארשהראשוןבמקרםמדרעזניץ:

הנוראהערניאתהשנימתארנפש,לכלוהשררההזולומחירוהמזרןשפע

היהודיםביןההרמונייםהיחסיםאתמתארשזהבמקרםהכב.דוהרעב

הפוערתהדיכוי,אתזהמתארוסביבותיה,צפתשלהלא-יהודיםלתושביה

שזהבמקרםוהתורכים.הערביםמידילהםהנשקפותהמרותוסכנות
והחכמיםהרבניםשלבהנהגתםהקדושהואווירתעשיריםרוחחיימתאר

ביןהמוחלטהאמוןחרסוואתהגדולהשבראתאלשיןמתארהגדולים,

הרוחניים.מנהיגיהלביןהקהילהחברי
חמש-עשרהשלבפערצפתתיאורישניביןאלההבדליםלתרץנבקשאם

בשיפורכלומרשלרמיל,שלזרלביןאלשיירשלאיגרתוביןשחלפוהשנים
שלמצבהטועים.אלאנהיהלאאליה,הגיעשלרמילכאשרבעירהתנאים

שלבראשיתהיותרערדהורעובההחייםותנאיוהתערער,הלךרקצפת
שתיזר,מבחינהאיגרתו.אתשלרמילכתבכאשרהשבע-עשרה,המאה

אחר,ניגודעלאלאמעידותהןואיןמציאות,לאותהמתייחסותהאיגרות
שלוהפסיכולוגיתהאידאולוגיתבעמדתםהקשרומשמערת,רובעמוק

היריבותהגישותשתיאתוהמשקףמדרעזניץ,רשלרמילאלשיןמשהו'
היהודית.התרבותעברוומשמערתוצפתשלהמיתוסעלבמאבק

שווריםשלזקנםב.אומד , 21-17עמ' ,) 1988 ( 48קתדרה

 ) 20מעמ'(הציטוטהאנונימימחברה

עמישידברלואמדשאדונילי"אמד

 .לאואםלא"'יבואואםנוטהדעתיאיך

נדאהשיותרתודתוכבודלמעלתיוזרע

תודהלוהרביץדוסיאבארץלשבתלי

לעתכי ''"אליבאמאשדבישראל

יהודיהעברותרומותלאסוףכדיהגרלהלקהילותצפתשלרחישליציאתם
יעקבו'אחר,שליחעלומשרנהמרזוסיפרוסובבשסביבוהצירהוא

האר"יתקופת-המיתי""העידןשלבשיאולמצריםשיצאאברלעפיה,
 :) 1572-1571-ב 11א-של 11(שלבצפת
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זהבעניךנפלאמעשהכתובמצאתיבמצריםאשרהקרשובכתבי

תוכחתיחדראלואביאנוז"להארי"אלהמופלאאוררבינובימי

 1חד 1איוםשונו]: Jלה] Jוזוחטאים.פושעיםבשרשערתתסמרבעבור

ז"למוריוקדמואבולעפייא.יעקברביהחכםז"למורילפניבא

לולכתובמאתיומבקשלמצריםללכתרוצהכבודך :]ו Jלואומר]

דרכךה'ונכחלשלוםאדוניילךאמר: .אדוניכןהיןלו:ואמרכתב.

מהו :]ו[לאומר] .גדולהכרחהואכישמהבלכתךיהיהגדולותועלת

תדעידועלשלוםבשובךא"להוא?הרשותהליכתכיאחרההכרח

ונתןהכתבאתמורילוכתבומיד .לךמגידאנכיאשרדבריאת

ריקםעשהוכן .בהליכתוולמהרהדברעלעודלהזהירווחזרבידו

נשאכןואחרי .וכבודוהרבלכבודלועשווכבודמצרימהוילך

אשרוככלבשיירהויצאתוב"ב.צפ"תביתואללשוברגליואת

וגםכמנהגםהשיירהבנינחוהיוםויהיעושה.היההואעושיםהם

תרדמהעליונפלהמידהחמורמעלוברדתועמהם.הנזכרהחכם

משיכתוהחכםאתויקיצוללכתבלםויקומואחת.שעהשיעורוישן

הרדימהעליולנפולחזרוהואהחמורוילךחמורואתויתרריקם

וילפתהאישויחרדאדםשוםראהלאוכשקםשעות.ב'שיעורויישן

לקראתוראהלערבוסמוך .גדולוצערבחרדהאורחלרוץויחל

המקוםאלויבאלקראתםוירץעמהם.אלךואמרשמחחורשים,

ועודבאכזריותבשווריםמכההיהשהחורשוראהמעט.שםוישב

ויחלבעולואסרואדם.נעשהוהשורלשורהחורששנהפךראהמעט

ולאהחכםונבהלעושים,היוהדרךזהעלוכןרבהמכהלהכותו

בצערוהיהאורישכוןהדרךאיזוידעלאכילברוחמקוםלוהיה

שלשתםנעשוהשמשבאכיויהי .מחשבתונעשתהלאכיגדול

כבודךהבא,ברוךלאמו:עמווידברוויבכוקולםונתנואדםבני

בצפת?יושבאשכנזילורייאיצחקהרבלו:אמרוהין.א"למצפת?

ויאמרועמהם,בכההחכםוגםובכורגליולפנינפלוהן.להםאמר

קדושלמעןלו:אמרו .כןויאמרובצערנו?בעניינואדניראהלו:

לצפתלשובבלכתךוהיה .אנוישראלמבניכיעלינונארחםישראל

כינפשותינואתלתקןלווהתחנןלפניוונפלהרבלפניולךמהר

כןכדבריכםהחכם:ויאמרועזוב.עצורואפסידאזלתכייראה

שיאמרתיקוןכלולקייםלאשרחמורהשבועהוהשביעוהואעשה.

ותשבעין'כהרףבשיירהונתנוהווהרנטלואז .שיעשוהוהרבלו

לולהתחנןהמלךאללבאעיניונתןתכףלצפתוכשבאעליו.רוחו

בשבילוא"ל:קדמווהרבהרבלפניויבאההם.העלוביםעסקיעל

עשה.וכןאלי,תבאלמחרידעתי.-אליבאאדניהשווריםעסקי

והואזו,בהליכהלךשאמרתיההכרחתדעעתהז"ל:מורילוואמר

אז . 1לוני 1פממקום iלוני Jפבןפולוני]והםנשמתם.משרששכבודך

ראשם.פאתהשחתתבערן :]ו Jלאומר]ערכם.היהמההחכםשאל

א"ל:קרית?לאא"ל:בשוורים?לפאהיששייכותמהוכיא"ל:

מקראליה:אמרבמדרש.ולאבגמראלאכתובאינוזהדבראדני

 !=t. 'נדאהשיותרתודתוכבודלמעלתיוזרע
םתודהולהרביץדוסיאבארץלשבתלי

i
לעתכילא"י,יבאמאשדבישראל

ידחסהקב"המאדמבולבלתא"יעתה

הקב"ה .ישראלעמוכלועלעלינו

אזיזקןוכשיהיהטובהלזקנהיזנחו

שיעסוקמקוםובכל .לא"'בדנהיבא

ארץהואשםובמצותבתודהאדם

שביןבניגודהבחיןאבדמסוןישראל".

האיגרתדברילביןשלומילתיאורי

הצביעלכןקודםעודמפרסם.שהוא

רביעיתאיגדתשגילהאסף,שמחה

הסתירהעלמצפת,שלומילששלח

התמונהלביןבצפתהממשיהמצבבין

ודאושלומיל,שמציגהאידילית

קזכץמצפת","אגדותאסף,שמחה

קיט.עמ' ,)ש"ת(גידעל
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מתוךכאןהונאהשוודיםסיפור . 7 ~

g; חלקקודש,לשבתימיםתמדתספר -c ,כ-כ,יט,ג,פרקתקכ"ג,ונציהראשון

י=
הונאוהסיפורשלנוספותנוסחאותא. ....:
~ 

עמ'האר"י,תולדותבניהו,אצלוהושוו

נעמ'כסיפורהקצרודיונו , 234-232

 .להלןכךעלעודוראו . 114

אנולעפיהיעקבו'שלכינויו . 8

התקופה,כניכמקורותמונא"המצרי"

 . 114עמישם,בניהו,ודאו

כקהילתהאר"ישלמעורבותועל . 9

בניהו,מאידראו:מצריםיהודי

מסחרעסקיעלהגניזהמן"תעודות

כמצרים",משפחתוכניועלאר"ישל

ירושליםו,נסיםל.דרבהזכרוןספר

דוד,אברהםדנג-דנה;עמיתשמ"ה,

האר"י",כתולדותופרקמטיה"הלכה

יישראלבמחשבתירושליםמחקרי

דוד,אברהם ; 287-222עמ' ,) 1992 (

 . 184-183עמ'זהתיישכות,עלייה

אצל:הנושאסיכוםועתה

Lawrence Fine, Physician of 

: the Saul, Healer af the Cosmos 

Isaac Luria and His Kabbalistic 

. Fellawship, Stanford, 2003, pp 

. 19-40 

ו'עלהידועותהמעטותהעדויותסיכום

דוד'אכדד.םאצלמצויאכולעפיהיעקב

 . 180עמ'והתי'שבות,עלייה

ביוביעקבו'שלויותםוכמעל . 10

 , 1524שנתמאזכצפתוצאצאיו

נכתנושם,הסמיכהחידושועל

שכהם:העיקרייםרכים,מחקרים

מדרשו"ביתדימיטרוכסקי'ח"ז

ספונותכצפת",ביוביעקבוכישל

נץ,יעקבמג-קב;עמ'(תשכ"ג),ז

ביוביעקברכיכיןהסמיכה"מחלוקת

עמ'(תשי"א),טזציוןוהרלכ"ח",

של"חידושהבניהו,מאיר ; 45-28

ליצחקהיובלספדכצפת",הסמיכה

 248-עמ'תשכ"א,ירושליםבעד'

והתי'שבות,עלי'הדוד,אברהם ; 269

והספרות , 182-180 ; 150-148עמ'

שם.הנמסרתהנוספת

לאכתוב:ליה,אמרבתורה.ישלאזהפסוקליה:אמרהוא.מלא

בילומרפרות.ת[יבות]:ר[אשי]תשחיתוולאראשיכםפאתתקיפו

וצריך .בפרגללמתגהזקןאוהראשפאתמשחיתאוהמקיףבל

ובןלוני], Jפלשםובךכךולנויןמחרולהתענותאותםלתקןאתה

ערלעשותצריךשהיהוהסיגופיםהחקרניםכללוכתבהדרךזהעל

יכרכרלו:ויאמרובחלוםהחכםאלובאוהאנשים.אותםשנתקנו

לעשותשהתחלתהיוםמאותונפשינו,נחהכאשרדעתךתנוחה:

מאותההוציאונושעשיתהאחדבתקרןכיהרב.לךשאמרהחקרנים

הדרך 1ה 1זל! lעוכןלגיהנם,והכניסונוראיתאשרהקשההעבודה

קלליותרכבדמעולאותנומוציאיןהיועושהשהייתתקרןבכל

במחיצתנו.'שהכניסונועדממנו

במציאותאחיזהלהםשישיסודותעללכאודהמושתתזהמוזרסיפור

תרומותלאיסוףצפתבקהילתמקובלתאישיותשליציאתהההיסטורית.
כלכלתשלהאריחלקהשבע-עשרהובמאהקבוע,פעולהלדפוסחיתה

עליה.מבוססהנראהככלהיההאחדות)הקודש(ובעדיבצפתהקהלים

בהםמכונהאףוהואאחדים'ממקורותידועהלמצריםאבולעפיהשלזיקתו
יעקבשלפנייתואףאבולפייא".•מצדיאיליעקבכמה"דהנעלה//החכם

האד//יכיהדעת,עלמתקבלתלמצריםצאתוקודםהאד//יאלאבולעפיה

מחמש-עשרהיותרבהשהההואדווקא.מצדיםבענייניבד-סמכאנחשב

עסקהחכמים,חשוביאצלתודהשםלמדבגדות,ועדמנעורים-שנים

חברהיהותפירות,התבליניםבענפיבעיקרובינלאומי,מקומיבמסחר

למעןפילנטדופיתבפעילותעסקבקהיר,האשכנזיהקהלשלהדיןבית
קהילתמעשיריאחדשללבתונישאואףבארץ-ישראלויחידיםקהילות

מצדים,יהודיבחייובקימעורבכהמאדםעצהאועזרהבקשתקהיר.•

מאליה.ומובנתטבעיתאלאאינהשם,תרומותלאיסוףיציאתוקודם
האד//י////תולדותבמהדורתמחדשהסיפוראתשהדפיסבניהו,מאידאך

שרצהשכלבצפתכנראה,היה,//ידועאומד:הואנוסף.לענייורומזשלו,

קודםהאד//יאצלהלךאבולעפיהיעקבכלומד,האד"י/.'אלהלךלנסוע

כיווןאלאמצדים,בענייניכבד-סמכאנודעזהכידווקאלאונסיעתו

"רשמית//בשליחותמצפתשיצאמישכלעדגדולה,כהחיתהשסמכותו

עצםזהוואכן,רשותו.אתאוברכתואתלקבלכדיאליופנהאחרתאו

שלהמרכזייםמאישיהאבולעפיה,יעקבלומד.מבקששהסיפורהעניין
הואקבלה.בעניינימעורבותועלידועולאמובהקהלכהאישהיהצפת,

באמצעותלהודותהוסמךבהלכה,צפתחכמיגדולישלתלמידםהיה

השתיירובעיקר,צפת,שלגאוותהחיתהשעליההמפורסמתהסמיכה

הוא-השש-עשרההמאהשלבארץ-ישראלתהילהרבתרבניתלשושלת

דצ"ח)(בשנתבצפתהסמיכהמוסדמחדשביוב,יעקבו'שלנכדוהיה

הסיפור,טענתשם.'יהרוחניהמרכזשלבייסודוהדומיננטייםהאישיםומן

יעקבכמומרכזיתכהשאישיותכפשוטה,מקבלהבניהומאידשמפרשו

עצהלקבלכדידקלאלדדךיציאתהלפניהאד//יבפניהתייצבהאבולעפיה
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כוחבעמדתהאר"יאתמעמידהבברכתו,לזכותכדיאלאמצריםבענייני

השייכיםאחריםסיפוריםשכמהכ,ןעללהתפלאאיןאולידופן.יוצאת

שלמעמדבאותובפניומביאיםהאר"י''שבחישלאגדותמעגללאותו

חכמיהוגדולצפתחכמיזקןאתמאשרפחותלאסמכותוקבלתהכנעה

ו'קארר,לאחרבצפתהישיבהראשהגדול,החכםואתקארריוסףו'

לבקשארקבלהללמדםבהכנעההאר"יבפנימתחנניםהללוגלאנטי.משה

תיקונים.''עבורם

לביןההלכהמרריבידהרמוניהשלמסריםסרגכן,אםמשקף,הסיפור

כזרהרמוניההסו.דבעלישלהמוחלטתעליונותםשעיקרהצפתמקובלי

מןאחדהיאליהדות,השונותוהגישותהדתייםהזרמיםהקהילות,ביד

קארר,יוסףו'שלדמותוצפת.שלהמיתוסשלהחשוביםהמרכיבים

שלאזכורמכלמזדקרתבסתר,רמיסטיקאיזמנושלההלכהאנשיגדול

הערפלהסרתהקבלה."לעולםההלכהעולםבידלהרמוניהכראייהצפת

אתהמחלוקת,אתתחשוףשלו,דה·מיסטיפיקציההמיתוס,מעלהמכוון

הלכהביןלכאורההמופלאהההרמוניהתחתיו;שרחשווהקנאההיריבות

עשןמסךמאשריותרלאחיתהקארריוסףו'שלבדמותולמיסטיקה

ובפעילותובאישיותווייסוריםרבת-סבלהשלמהאיעללהאפילשנרעד

לסףעדאותרוהביאהעמוקאישישברבקרבושחוללההאינטלקטואלית,

קשה.נריררטימשבר

בכללה:הצפתיתבחברההתרחשהאישיבמישורקארראצלשהתקייםהשבר

במישוריםהתקיימומיסטיקאיםלבידבצפתהלכהמרריבידהמחלוקות

הטקסהיומיום,חייהחברתית,ההנהגההיצירה,-שוניםובתחומים

חכמיםתלמידיבידמחלוקותגםוהיוהמשיחית.העולםותפיסתוהפולחן,

כלכלייםמשאביםחלוקתמסים,תשלוםבענייניהקהילתיתהמנהיגותלבין

המחלוקותאתהזכרנוולאהערת'מני,השלטוןעםהיחסים(התרומות),

בידהתמידיהמתחואתבהןנתברכהשצפתהרבותהישיבותביןהקשות

מרסתעךבים."מערביים,איטלקים,אשכנזים,ספרדים,-בהשחיוהץ.דרת

ודמותוהשש-עשרה,המאהבסוףולהתעבותלצמוחהחלצפתשלהמיתוס

שלו.העיקריהמרכיבחיתהבהשנקשרוהמופלאיםוהמעשיםהאר"ישל

כמר-ובמערבבמזרחישראללקהילותמצפתשנשלחוהרביםהכתבים

המיתוס.שלומפיציונושאיוהיו-שהזכרנומדרעזניץשלרמילאיגרות
האר"י,שלתלמידיוותלמידיתלמידיוצפת,אנשיהיומהםיותרואולי
הגדולותהקהילותבידשנדדוגלאנטי,ידידיהרו'סרוקישראלו'כמר

יהודהונפלאותיה.צפתגדולתאתוהפיצוובאיטליהבתורכיהוהעשירות

השבע·המאהבראשיתבאיטליההיהודיםהחכמיםמגדוליממרדינה,אריה

בשנתשחיברנוהםאריבספררהמיתוס.שללבנייתוהץ.דיםבידהיהעשרה,

 14ונציה:בעירוסרוקישראלו'שלמעשירעלמספרהואו 638

צפת],מקובלי[אצלאצלםעיקריתכךכל[בגלגולים]זוואמונה

שלהיסודמהם,המסופריםהאר"יופלאות .בכלכופרבהשהכופר

 !f 'קארו'וסףו'שללרגלעל"תועל . 11
Cכראונפנ•ו,הכנועהועמ•דתוהאד"'אל

ii
 . 219-217עמ'האר"',תולרותננ•הו,

משהו'עומדבהדומהס'טואצ•העל

 . 224-222עמ'שם,גלאנט,'

משתקפת,כזוהדמונ•סט•תג•שה . 12

מא•דשלמחקד•ובאוסףלדוגמה,

בתולדותמחקד'םבח'ד,''זסףננ•הו'

תשנ"א.'דושל•םקאדו,'וסףדב'מדן

נא•ש•ותווהשברהמתח•םזאת,לעומת

 ,",חשונ'ם:מחקד•םנכמהנחשפ•ם

בעלקאדו:'וסףד'ודנלונסק,'צב'

תשנ"ו'דושל•םומקובל,הלכה

(להלן, ] 1962האנגל•ת:]המהדורה

פכטר'מדוב•קאדו);ורנלונסק•'

קאדו'וסףלוימ•שר•ם''מג•ד"ספד

(תשמ"ח), 21דעתמוסר",כספר

 . 83-57עמ'

אתשאפ"נוהמחלוקותמןכמהעל . 13

שלבצפתוהדוחהחברהה'ומ•ום,ח"

שלום,גרשםדאו:השש-עשרההמאה

 ,"'"דאהתלמ•ו•שלההתקשרות"שטר

הקד, ; 160-133עמי ,) 1940 (הצ'ון

שם;לעולם."",נאהפורענות"א'ן

דב'שלמדרשו"נ•תד'מ'טדונסק,'

"ו•כוחהנ"ל,שם;בצפת",נ'דנ'עקב

ספונותוהמנ•"ט",קארו•וסףמרןנ'ן

רוזן,מ•נהעא·קכג;עמי(תשכ"נ),ו

נ'ןוה•חס•םהמוסתערנ•ם"מעמד

'שואלבארץה'הוד'נ"שונהעדות

המאהשלה•עדהט"והמאהמשלה•

עמ'(תשמ"א), 17קתדרה ,"!"'ה

"העדותהודונ'ץ,כדמ' ; 101-73

שלםצפת",חס'ד'אלהמנ'"טל•חס

ננ•הו,מא•ר 284-273עמ' ,) 1987 (ה

חכמ•םתלמ•ד•לפ•טודצפת"הסכמת

אנ•דל•ן'הודהו'שלונס•ונוממ'ס'ם

עמי(תשכ"ג),זספזנותלנטלה",

שלמהו'של"•חסוזק,ברכהקג-ק•ז;

אשלהפ•לוסופ'ת",לחק•דהאלקבץ

 . 306-288עמ'(תשל"ו),אבאר-שבע

אר'ממוד•נא,אר•ה'הודה . 14

פנ•נהנער•כתכתנ•םלקטנוהם,

 , 222עמיתשכ"ח,'רושל•םנוח,

234-233 . 
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ישראלר'בענייןהמחלוקת . 15

מתחילההאר"'מיתוסכמעבירסרוק

"ישראלשלום,ג'שלהידועבמאמרו

הציוןהאר"י?",תלמיד-סרוג

מכלהדוחה , 243-214עמ' ,)ש"ת(

שלוהסתייגותהכזו,אפשרותוכל

תלמידסרוגישראל 'ר"מרוז,רונית

דעתבסוגיה",מחודשעיון-האר"י

מרוז,ר' ; 50-14עמ'(תשנ"ב), 82

חדשה",היסטוריה-סרוק"אסכולת

 . 193-151עמ'(תשס"ב),זשלם

תלמידווכןבגלגול.נשמתוחיתהמיאחד,כלמכירשהיההוארוכס

פהבהיותופעמיםאלףבריבודעמווהייתישהכרתיסדוקישראלו'

פעםחיתהמיופלוניפלונינשמתלהכירהיהתפארתוכלויניציאה,

נפרטות,ממנושמעתימאשדשפתי,עלשמותםאשאלאאחרת.

בזה.ודיההוא,האישחשיבותאועושרלפימייחסםשהיה

גלגוליםלזיהויפרקטיקותבפומבילבצעהיהנוהגסורקישראלכלומר,
ונציה.בקהילתומקובלמבוקשהיהוכנראההאר"י,מןשלמד
העולםנחלתחיתהלאעל-טבעיותותופעותכישוףמעשיאחרהנהייה
האירופיתהתרבותשלהחשוביםהמאפייניםאחדזההיהבלב.דהיהודי

קוסמיםשלהופעותמדירם,באמצעותמתיםרוחותעםשיחרתעת.באותה

הצגתואקזוטיים,וחרקיםממקומרתמופלאיםחפציםהבאתומכשפים,
אזהיוהרבה,באלהוכיוצאפומביות,במרתמעל"מפלצתיים"אנושבני

מרכזיהודיהיטב.ברהשתלבההצפתיתוהמיסטיקהבאירופה,נפרץחזירן
לתופעותנזקקוולא"שלהם",והמופלאהמיסטיעולםגילוומערבהאירופה

התקופה.בניהנוצריםבתודעתחשובמקרםשתפסוהזרותהעל-טבעיות

עלשסיפרוהסיפוריםהקהל,בפניעשהסורקשישראלהמעשיםאכן,
להפצתמשובחדלקחרמוהיולפניו,האר"ישעשהיותרגדוליםמעשים
המלומדממרדינה,אריהיהודהאךהשבע-עשרה.המאהבראשיתהמיתוס

תלויי·הםסורקישראלשערשהשהגלגוליםבכךהבחיןוהביקורתי,החריף

חזהולמכובדיםלעשיריםחנופה.משמץיותרבהםוישמובהקיםמעמד
מורציםשיהירככלכייותר,וראוייםמכרבדיםקודמיםגלגוליםכנראה

יותרפתוחהידםתהיהכןנשמתם,שייכתשאליוהיוחסיןמענףיותר
ממשיים.בנכסיםלסורקלגמול

ואומר:אריהיהודהוממשיר

האר"י],נשלתלמידיומגדולישהיהז"ל,סרוקישראלרביוהחכם

אומריםוהיושנים.מששיותרובאוהולךעומדעמנופההיה

אשראתלךאומרמהמבהילים.דבריםבשמותפועלשהיהעליו

חייבשהיהואנשיםריבעיםשילשיםועל !בזהקנקנועלתהיתי

קלהפעולהאפילובונמצאוולא-לושעשומהטובותלהם

 !ממנומדבריםהיומאשר

מרתולאחרשניםהמיתוס:בהתפתחותהשנילשלבכאןאנועדיםכלומר,

שחולל,הנפלאותמעשיאתעצמהבררנציהמספריםסורקישראלו'של
ספקכי(אףהאר"יוברשלמעשירעללכןקודםסיפרעצמושהואכפי

תלמידו)!"בכללהיהאם
והמיתוסהשבעים'בשנותהזהבתרומאזהמאהמחציתלהחלפהבקרשי

אריהיהודהאבלוהשלישי.השנילדורבמעבדותאוצהוצברהלךצפתשל

ששבמשךץ,דהיהעצמוהואהמיסטיפיקציה:מסךאתמסירממרדינה

ממהאחדמעשהאפילוערשהואחרולאסורק,שללמעשירתמימותשנים
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כנגדנואשתמאסףמלחמתבדבריולראותשלאאפשראיעליו.שמספרים
צפתשלשלמיתוסהיהודיים,החייםשלוגרברתההולכתהמיסטיפיקציה

יהודההקדישזהסיכויחסוולמאבקבר,ומרכזיחשובכהתפקידהיה
אלהבדבריםמשתלבתמפתיעבאופןנוהם.אריהאמיץספוראתאריה

אברלעפיה.יעקבו'סיפורנו,גיבורשלדמותואף

אריה:יהודהאומורכך

'= !:"' 
Cכ
;;-

]הגיע ... [שנהמכ"היותרזהבפנישהיהמהלךמלספראפשראי

 ]".[ישראלמארץשליחז"ל,גאלאנטיירידיהרביהחכםפה

 ]" .[ז"להאר"יונפלאותכיסיםממעשהלספרהגאלאנטיהתחיל

ישיבתנומבניוחסידגדולאחדשחכםממך,אעליםלאזאתועוד

בטרםז"למהאר"ימנפלאותמרבואנטי]גל[ידידיהזהעור ]" .[

רביהחכםפעמיםשכמהמקומי]חכם[אותואמרללמוד,החילונו

לאלו,אמרלהאד"י,ואחנריעשהיהז"ל,אבולעפיאהיעקב

!כלומר,הואושאףאלו!מפעולותיומהסיפורמעולםובריםהיו

שאומריםהדבריםכניםהיושלאלואומרהיהעצמו]האד"י

היוםרובהאד"ישהיההנ"ל,החכםבשםאמרועוד ]".[עליו

בסחורה.מתעסק

לפיעצמו.המקרראלהתלמידיםמדרוכאןחורגתהדה-מיסטיפיקציה

והיההאו"יאתהיטבהכיראברלעפיהיעקבו'ממרדינה,אריהיהודהגרסת

ולאהאינטימיים.סודותיואתבפניולחשוףהיהיכולשזהעדאליומקרוב
פעמים:כמהעליהשחזועדרתאלאאברלעפיהשלפהפליטתזרחיתה

דמותוזאת:ואףנבואר.ולאהיולאהאו"יעלוהנפלאותהגיסיםסיפורי
ובכתביבשבחיוכל-כךובהבעוצמתהמשתקפתהאו"י,שלהרוחנית

אףנותררכזהבמצריםסרחוהיההאו"יאשליה.אלאאינהתלמידיו,
בורח.דווקאלארבחרמו,עניינושעיקראדםבצפת,

צפתבקהילתמרכזיתדמותשלמפיהואשרךבגרףשעדרתהנזקגודלאת

האו"י,מיתוסשלותפוצתולהתגבשותולגורםעלולהאברלעפיהכיעקב
והמסוכןהקשהליריבםאברלעפיהיעקבהפךכךלשער.רקיכוליםאנו

בראשיתצפתשלהמיתוס""אמרגניושאוהאו"יתלמידישלבירתו

ה-דר.המאה

היההאחדאופנים.בשניהמיתוס""אמרגניהתמודדוזהממיןעדריותעם

רצהשלאהאו"ישלכהצטנעותארתךהמציגיםנגדיים,נרטיביםיצירת

גדולתו:אתלפרסם

גדוליםחכמיםלשניהדברשנשמעעדהעידבניכלביןהיהושמעו

זהמהלו:ויאמרוויבואוהשמועה.מפימאמיניםבלתיהיואשר

ומדובאלינו.נאהגדעתידות,צופהשאתהעליךשאומריםיצחק

אנכינביאבןולאאנכינביאלאויאמרהדברים,כחשענותנותו

ויגעלפניהםעבראישוהנהעמהםמדברובעודודבר.יודעואיני
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עמ'האר"',תולרותכנ'הו, . 16

161-160 . 

ס'פורסיוםשלהאחרתהנוסחה . 17

שאתהלךימחול 'ה"ההוא:לאישויאמרז"ל,האד"יבבגדיבגדיו

עלהחכמיםכופיםכאשדטבילות".כמהלעשותעכשיומצדיכני

ויאמרמפניהםהאישנבהל"אזבפניהם,להתוודותהאישאותו

הרעויצרעבדיכם,ערןמצאוהאלקיםאומד,ומהאדברמהלהם:

 1כדדכה.•שלאהזאתבלילהאשתיאתלבעולהשיאני

לרבם.האר"יאתאלהגדוליםחכמיםעליהםקיבלוומאז

על-לדבריומאודעדדומהצפתחכמישנישלללעגםכאןהאר"יתשובת
ישירהכתשובהממשנשמעוהסיפוראבולעפיה,יעקבר'שלעדותופי

אחתהתמודדותדרךכלומר,ממודינה.אריהיהודהאצלהמובאתלעדותו

מתוךאמרםאךאלהדבריםאמראכןשהאר"יהטענההיאהעדותעם

ונשערנעיזלאומדועההפך.אתהוכיחוומעשיואישיותובעודצניעות,
יעקבשהיהאפשרגדולים"ה"חכמיםמשניאחדהסיפורגרסתשעל-פי

שנוכחלאחראךאלה,דבריםהאר"ימפישמעשאכןעצמו,אבולעפיה
השוורים?באגדתשמסופרכפיכרבו,עליוקיבלוהאר"יבגדולת

השמצתוחיתהאבולעפיהשלהמזיקהעדותועםשנייההתמודדותדרך
הואכזהבהן.התמחתההקיצוניתשהאורתודוקסיהובאלימות,בחריפות

האחרות:מגרסאותיובאחתהסיפורנוסח

בחוללחרושבשוודיםיששייכותמהאדוני,לאד"י]:נאבולעפיהא"ל

לתלמידעצמושחושבלךאמדתיהלאא"ל:הפאה?!גילוח]עם-

ולאבגמרארמזלונמצאאינוכזהדברא"ל .דבריודעואינוחכם

לאקרית:לאיודע?אינווכבודךהואמלאפסוקא"לספד.בשום

לו:ואמדלדב,הודהואז'פר:תיבותראשיראשכם?פאתתקיפו

 11דבד.יודעיםאנושאיןהואהאמת

קושטא,דפוסמחוךמובאתהשוור'ם

הסיפורבנוסחיגםשנשמעוהקולותעוצמתאתמעלההסיפורשלזהנוסח . 233עמ'האר"י,תרלדרתבניהו,אצל

ככליומציגאבולעפיהיעקבאתבוטהבאורחמשפילהאר"י-האחרים

צפת.שבחכמימהחשוביםאחדאתריק

בעינה"והתעלומהשלום,גרשם . 18

 , 85עמ'(חשט"ו),חבח'נותעומדת",

בלשוןלמסקנהבניהושלוהצטרפותו

 . 115-114עמ'האר"י,תרלררתדפה,

ידידותועלעצמויעקבר'שלהנזכרתעדותועםזועובדהמתיישבתכיצד
רבכיחסיביניהםזוקרבהתופסשהסיפורהיאאחתאפשרותהאר"י?עם

אךבורותו.עלבתלמידווחיבה,קרבהמעשהסונט,הרבכאשרותלמיד

ומעמדואבולעפיהשלאישיותולאורהואאפשריבלתיכזהשפירושדומה
בדרכוההליכההיאאחרתאפשרותהאר"י.בתקופתבצפתוהתורניהחברתי

מתנגדואת"להפוךהמבקשכ"זיוף",הסיפוראתשראהשלום,גרשםשל

האר"ישלהנסיםמעשיבכלהידועהכופרואתויטאלחייםר'שלהמושבע

למהמובןלאהאר"י".•ישלוהנפלאותהנסיםממעשיבאחדפעיללשותף

אגדההואשהטקסטהכלעלומוסכםברורוהרי'זיוף';בביטוישלוםכיוון

שלוםשלמגמתםעםאחדבקנהעולהשהדבראפשרהיסטורי.מסמךולא
זיופים,שלכאנתולוגיהכולוימיםחמדתספראתלהציגתשביוישעיה
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טענתבאמצעותביקשששלוםדרמהבעיקראןלהלן.נראהשערדכפי

יעקבהשפלת-שציטטתיהקשיםהדבריםמשמערתאתלבטלהזיוף

באחדאותר"לשתף"באמתמבקשהסיפוראיןכיהאר"י:בידיאברלעפיה

מגמהאמינה,כבלתיעדותואתלהציגרכןלהשפילו,אלאהאר"ימשבחי

מיתוסעלכןלשמורכדיהאר"י,תלמידישלכוונתםעםאחדבקנההערלה
ממרדינה.אריהיהודהו'כמרומתנגדיםמשמיציםמולרצפתהאר"י

כידווקאימיםחמדתספרמתוןהשורריםסיפורנוסחאתלהביאבחרתי

בגרףהמסופרהיחידשהואבכןטמוןהידועיםהנוסחיםשארביןייחרדו

וקדמואברלעפייאיעקברביהחכםז"למדרילפניבאאחד"יוםראשון:

 ." ]".[ז"למדרילוראמו ]"[הכתבאתמדרילוכתבומיד ]".[ז"למדרי
והחשובהמובהקתלמידוהואהסיפורמספרזהנוסחעל-פיכלומר,

ראהשלרםשגרשםאפשרריטאל.חייםו'-האר"ישלתוותרשבמוסרי

אתלראותמתנגדהיהלאשוודאיבניהו,רמאיוהזיוף,אתבכןדווקא

ייחסשהואה"ארתנטירת"אתיותראףלהבליטרכןהסיפור,כמספררח"ר

שלרם.מיראתאוליזר,אפשרותרפה,בלשוןאמנםדחה,לו,

חמדתהחיבורמקררותאתתקדיםוחסריסודיבאופןחקרתשביישעיה

באיזמיר,הי"חהמאהשלהראשוןברבענוצרשהואלמסקנהוהגיעימים

לו,שקדמומחיבוריםציטוטיםממארתמורכבהואספרותיתושמבחינה
גדול.אחדזיוףועיקרורובוכלומר,מחברם.הואכאילוכאןהמוצגים
'מררי'שליוחסין"שלשלתמאמרוהואלענייננוישירותהנרגעהמחקר

עלמעידהשכותרתוימים'",'חמדתבספרהמוצביםבדוייםמררי'ר'א"א
המופיעיםזהמסוגהציטוטיםלכלמתייחסתשביאיןזאתעםתרכנו.

יותר,וחשובמקררם.•יאתלאתרשהצליחלאלהאלאימים,בחמדת
ז"ל""מרריבלשוןרח"רוכתביהאר"ידברימתוןהציטוטיםשכלמסתבר

חמדתשמחברכןעלבעיקרהתעוררהתשבישלחמתואןמדויקים.

שניםוחמישיםמאהכמעטלעולמושהלןהאר"י,כאילועצמוהציגימים
שלו.מרורהיהלכן,קודם

ימיםחמדתשבעללומראפשרהדברים.אתכןלראותהכרחאיןאולם
תלמידהואשהואולטעוןלזייפםהתכווןולאכלשונםהמקררותאתמצטט

אחד-ימיםחמדתספרשלבעדותולפקפקסיבהכלרואהאיניהאר"י.

צפתהשפעתתחתשנכתבוהחשוביםהמיסטיים-המוסרייםהחיבורים

קשוראינובמצרים"אשרהקודשל"כתביכאןהמיוחסהסיפורומנהגיה.

אלה,מכתביםמצוטטאלאימיםחמדתספרשלמחברואלכלשהיבדרן

אחרים.ציטוטיםמאותלגביהוכיחשתשביכפיכלשרנו,לוודאיקרוב

ממקררותשהעתיקובמפורשטועןהואלהפך,בדיוקמתרחשבסיפורנו

במקרהלפקפקסיבהכלשאיןלינראהכןעלמחברו.הואושאיןאחרים

הסיפור.שלכמספררריטאלחייםלו'הסיפורייחוסשלבאותנטיותזה
שנחקרושבעל-פה,העממיתהאגדהשלההתפתחותתהליכיזאת:ואף

ראשון,בגרףהץדרתמןהאגדהמעברעלמצביעיםשרנות,בתרבויות

אותרמספרשהתרחשלאירועץדארשגיבורוסיפור-ממרךטהקרויה

 י=·
~ 

ם
~ 

ישעיהשלימיםחמדתמחקרי . 19

חקרימאמריו:באוסףכלקטותשבי

ומקודדת,מחקריםושלוחותיה:קבלה

עמ'תשנ"ג,ירושליםשני,כרך

אמונהנתיביכספרו,וכן , 418-365

 108-עמ'תשנ"ר,ירושליםומינות,

המסכמתענוותואתגםואד . 168

ספרשלותו"שבתא ,פוגלמשהשל

מחורשת",התכוננותימים':'חמרת

ושברו:החלום(ערוכת),אליאוררחל

ושלוחותיה,השבתאיתהתנועה

 . 422-365עמ'תשס"א,ירושלים

טענתאתפניהעללהפוךמבקשפוגל

וגורסותשבי,שלוםשל"הויופים"

'חמרתשל iשהמחברלהניחש"ניתז

עלומקפיומוחלטביושרנוהגימים'!

לידיו"מתחתהיוצאתואותאותכל

הערכותששתילינראה .) 418(עמ'

מירה.באותהקיצוניותאלה
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;:::: 
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אצל:כךעלדאו . 20 ~
§ C.W. von Sydow, Selected 

n Falklare, Copenhagen סPapers 

. 1948, pp. 60-85, 127-145; A 

n סrmati סVan Gennep, La F 

des Legends, Paris 1917 ( "le 

. loi de crystallization "); L 

D 'gh "Process of Legend 

-Formation ", Faurth Inter 

-na/ Cangress far Falk סnati 

, Narrative Research in Athens 

. 77-87 . Athens 1965, pp 

עסקו,ו•טאלח"םו'שלב•ומנו . 21

במאהצפתשלשוניםבהקשרים

"שטרשלום,גדשםהשש-עשרה,

צירן ,"'"דאהתלמידישלההתקשרות

חמד,דוד ; 160-133עמ' ,)ש"ח(ה

שלהמשיחייםוחזיונותיו"חלומותיו

(חשמ"ד),ושלםו•טאל·:חייםו'

ליריבותהתייחסשאף , 229-211עמ'

 ;) 265-225(עמ'לאבולעפיהדח"ובין

החזיונות",''ספד"עוללוחחמד,ו'

ו'פב-פו;עמ'(חשמ"ב),צאסיני

ויטאל·:חייםו'של"גדולתוחמד,

סרלרכייצ'יק,רביוסףלר'היובלספר

קי"אעמ'חשמ"ד,ירושליםב:כדך

חרירן"חלום,אוזון'מיכלחצ"ר;-

לחייםהחריונוח'ב'ספדומציאות

כמחשכתיררשל•םמחקריויטל",

 . 309-299עמ'(חשנ"ב),יישראל

החזיונות,ספרמחוךהםהציטוטים . 22

 .חשי"ד'ירושליםאשכוליא"ןמהדורת

החזיונותספרשלחדשהמהרווה

להוצאתהמכוןעל-ידינתפרסמה

שובימוסדותשע"יר"לוברחינוספרי

שלטענתחשס"ב,ירושלים ,".נפש•

החיבורשלהידכתביעלמבוססעורכיו

אחדיםולחיבור'םלדפוסיםוהשוואתם

עבודתכאןשנעשתהאףדח"ו.של

בטוחאינימרשימה,והשוואהעריכה

לדוגמה: .ןךמהדודהעללסמוךשראוי

אחלגנאידח"ומןכ'רבומקוםבכל

חבריםעל-ידיהמסופרסיפוראותושלנוסח-הכרוני~טאלראשון,בגוף

הנובעיםושינוייםתוספותתוךוהם,הממורט,אתששמעובקהילהאחרים

שלישי.ס'כךבגוףהיסטוריכסיפוראותומספריםשהשתנתה,הריאליהמן

אתסיפרויטאלחייםהשוורים:לסיפורשאירעאתאףלהסביראפשר

רבותשניםאותולזכורביקשאואותו,שזכרכפיראשוןבגוףהסיפור

ששמעואחריםמפיאומפיו,הסיפוראתששמעמיהאר"י.מותלאחר

כמיעצמםלהציגיכלוכיצדשהרי-ראשוןבגוףעודלאסיפרוהומפיו,

שראויכפישלישי,בגוףאלא-לאבולעפיההאר"ישביןבשיחהשנכחו

 .הנוסחאותברובנשתמראכןהואוככזהככרוניקט,כלומרשיעשו,היה
כפיויטאל,חייםר'שלבעדותוהנראה,ככלהשתמש,ימיםחמדתמחבר

הסיפוראתהביאכןועלצפת,מתקופתאחריםבכתביםשימוששעשה

הראשוןמספרואתויטאלחייםבר'רואהאניכלל.לשנותובלאכלשונו
פרשנותועלעקרוניותהשלכותלהשישהנחההסיפור,שליוצרואףואולי

צפת.שלהמיתוסבהבנתמקומוועל
המיתוסשלהתגבשותוראשיתעלממודינהאריהיהודהשלמעדותולבד

ספוויטאל,חייםר'שלביומנולראותישלחשיבותה,ערוךשאיןהצפתי,
זו."ראשיתעלביותרהחשובהספרותי-האישיהמסמךאתהחזירנרת,

באופןוחלומותיותקוותיוחרדותיו,מחשבותיו,אתרח"ומתעדביומנו
מקוםכאןששמורכךעללהתפלאאיןולכןביותר,והאינטימיהחשוף
אבולעפיה.יעקבר'סיפורנו,לגיבורמרכזי

ושבוסחזיונותג.

מרעישאירועבדמשקהחל ) 1609ביולי, 31 (שס"טשנתבתמוז,בכ"ט
בתובדמשק"."הדיבוקבשםמכןלאחרונתפרסםשבועותכמהשנמשך

מצוקהסימנילגלותהחלהעניו)(אוענףרפאלהקהילה,מבניאחדשל

הרגש",שוםבלימתכפגרמוטלתו"היתההכרהאובדןעוויתות,קשים,

"אינניכישטעןפיטריעקבכחכםעצמושזיההזר,קולמפיהשנשמעעד

לישנשארקלחטאעלאםכיבאתיולאוצדיקחכםאניכיהרוחות,כשאר

שבכם"."העבירותמרובבתשובהלהשיבכםלכם,שלוחלהיותוגםלתקן

 'ר"אתאליושיביאודורשהואבדג,גלגולואתבפירוטמתארשהואלאחר
כרצוןלעשותסירבושםהאחריםוהנוכחיםהנערהאביהמקובל".חיים
דיאלוגמתפתחויטאלחייםר'שהגיעולאחרחרם".עליהםשגזר"עדהרוח

בתשובה,חזרהבענייניהואהשיחהשלעיקרההרוח.לביןבינומפורט
חייםאףכמוהנענשה.כנראהועל-כןבחייםבהיותהבהזלזלהשהרוח

דמשק,קהילתאתבתשובהלהחזירבניסיונותיונכשלשהואמודהויטאל

ולהתפלל,לאכולכדילביתוחוזרשרח"ולאחרבקולו".נשמעים"אינםכי
לבואה:האמיתיתהסיבהאתהרוחחושפת

מןשלחוניכיבעבורו,אלאהיהלאשלי,השליחותעניןכלוהנה
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מרבוירעשלאמהעליוניםשמיםרזילרח"ו] iלולגלותהשמים

תלויהכלכיבתשובה,העולםשישיבוגםהאר"י],מןכלומר, iז"ל

הואהלאכיהמשיח,ענינילולגלותובאתיהעולם.כללתקןבו,

לשיבאשישובודורשהואתמידוהנהלבוא.השערהכחוטתלוי

שקרהעם:אלאומרקנאה,מחמתאבולעפיאעקב] iיוו'המשיח,

כילו,ואויעליו.ומצחקזהבדורבאהמשיחאיןכידובר,הוא

נעידאשרגדולותעבירותובשבילדבריומפניכיגדול,עונשו

 23עבות.ברזלחבליהמשיחחבליהכבידוהזאת,

עליו,שהוטלההשליחותאתממלאאינוריטאלחייםאן

שיבאעדוהמתיןההואהרוחדבריאללשמוע[רח"ו]רצהלאיען

עכבתיכתאני הנה],.,[העניןנתבלבלכךידיועלמצפת,אבולעפיא

בדמשק]!כלומרבמדינהאזהיהלאשהואמפניהעםמלהשיב

החריבבבואוכיהדברונהפךהעבידיתוקןשנינוידישעלוחשבתי

עלכבודלייהיהשלאוכדילאבט"ושבתערבבאהואוהנה .הכל

 2העם.•בעיניהכלההבילכנ"ל,הרוחדבריידי

אותרמשפילהתלמידיו,עםהאירועמקרםאלאבולעפיהמגיעכאשר
לחלון,מבעדמבחוץ,עמהלדברעליוומצררההרוח

מתלוצץאתהשתמידלפיעמך,ברעהמשיחוהנהחוטא,שאתהלפי

חייםוכהר'הזה.בדורבאהמשיחאיןואומר:המשיח,ביאתבעניך

עליומתלוצץאתההמשיח,בעניניהעםאלתשובהדורשהמקובל

מהר'תורהרזילשמועלכםהיה ],.,[ובקנאתךמפנידבריוומהביל

ואתההעם,ולהוכיחלדרוששבתביוםרוצההיההואוהנהחיים.

מישראל."התשובהומנעתבידועכבת

דמשק,בקהילתשפשרגדולות""עבירותעלעתהזהרמזהאשרהרוח,

החוטאיםשמרתשלמפורשבאיזכררהחטאיםאתומפרטתממשיכה

משכבממזרים,הולדתאיש,אשתעםניאוףועמודיה:הקהילהמראשי-

אינואברלעפיהיעקבר'שלמקומרשאףוכמרבןזכר,משכביגרירת,עם

כאן:נגרע
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שחטאוביהודיםנתקלהואובחזותוהמקום,יהודיעםלסחורלמצרים

מקרית.להיותיכולהאינהבחומרה,ונענשו

אתשהביאהואדווקאימיםחמדתשספרהשערתי,אתמחזקיםאלהכל
לאירצדו.וגםמספורהואויטאלחייםו'וכיהסיפור,שלהמקורינוסחו

שבהאווירהובאותהתקופהבאותהרח"ועל-ידיסופרשהואהנמנעמן

המאהשלהראשוניםהעשוריםשניבמהלן-אלהוחלומותחזיונותנחזו

האר"יבידיהמשולחאבולעפיה,יעקבהסיפורשלגיבורוהשבע-עשרה.
אותוהואהכבדים,חטאיועלהתלמידיםבפניוהמושפלשליחויותכנער

תחתבמערההאד"יעל-ידישהושפלרח"ושלחזיונותיושלאבולעפיה
ספדשלהמכרעתחשיבותומכאןחלציו.עדהמגיעבלבושהמקדשבית

פותחהואממש,החשופיםהעצביםבקצותנוגעשהואכיווןהחזיונות:

והנוידוזותהחודרתשביןהתלותאתלדאותאפשרשדרכוצוהרבפנינו

כמומיתיאופיבעלינרטיביםשלהבנייתםלביןהאישיבמישוררח"ושל
השוודים.וסיפורהמעדהחלום

·= !:"" 
Cב
i0י-

המזרחלפאתהמערב~~קןו.

פגימהעלנוסףסיפורימיםחמדתספרמביאהשוורים,סיפרולאחרמיד
שנהגעלעיוומעשיריבאחדשנזףהחסידיהודהו'עלהסיפורהואבז~ן,
שהביאלזונוספתכראייההסיפוראתמביאימיםחמדתבעלזקנו."לגלח
אינוהואהזקן.אתלגלחהחמורהאיסורעלהשוודיםבסיפורלכןקודם

אינוהחסידיהודהו'עלשהסיפורהאפשרות,מןמתעלםואולייודע,

זה.סיפרושלודאיהכמעטמקורוהואאלאהאד"י,עללסיפורמצטרף

בעלאלעזרלו'המיוחסהגן"ב"ספרמובאהחסידיהודהו'עלהסיפור
מועתקהסיפוראשכנז.חסידיומראשיהחסידיהודהו'שלקרובוהרוקח,

ששמעהמעידהחסי,דיהודהו'שלבנוזלטמן,ו'שלידומכתבהגןבספו

כלשונו:זהסיפרולהביאואויממש.אביומפיזהסיפור

מובאהחס•ד'הודהו'שלס'פודו . 36

עמ'שס"ו,וינ•צ•אההגן,ספרמחוך

א.ב-י,ט,

המדרשבביתמצאתיז"לידידיהר'הרבלפניבשפאיירכשלמדתי

החסידמוריאבאא"להיא:וזוזלמןר'הרבשלידוכתיבתשלו

במספרייםזקנומגלחשהיהבאשפייארבעשירמעשההיהשבימיו

העשיראמרכידבריועלהשגיחולאבוומיחהבאמוריאבאוהיה

תדעידועמורי:אבאלואמר .הזקןלסבוליכולואיניאניאסטניס
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מצויההפרותעלהגימטריה . 3ו

מליריאהמשהו'שלכהנהגותיו

עמי , 1908שבטו,על-ידישפורסמו

האר",'תרלררתבניהו,גםודאו , 300

 . 114עמי

38 . ," Louis Ginzberg, "Beard 

, 2 . Jewish Encyclopedia, vol 

; 611-615 . NewYork 1902, pp 

משמעויות"עלהודוכיץ'אלימלך

כמזרחישראלכקהילותהזקן

וכראשיתהבינייםכימיוכאירופה

כתשנ"ד), 59פעמיםהחרשה",העת

זימר,(אריק)יצחק ; 148-124עמ'

יהודית?",זהותתעודתהראש:"פיארת

נרהג:כמנהגוערלםזימר,כאריק)יצחק

הלכותיהםהמנהגים,בתולררתפרקים

 43-עמיתשנ"ו,ירושליםרגלגרליהם,

כמנהגו).ערלםרימו,כלהלז 71

עלדרוסיםלפרותהרומיןשריםמותךלאחרכיאחריתךכימרה

תקפו'לאהוא,שכןותרעזקנם.פאתמשחיתיםחלקזהזקנך.פאת

פרות.תיבות:ראשיכז]יט,[ויקראתשחיתו'ולאראשיכםפאת

שבשפייארהגדוליםכלאצלויושביךהיוהעשיראותווכשנפטר

המתעשיראותועלוזרקאחרשםכותבוהיהשםהיהמוריואבא

אתלמרוטהמתאותווהתחילשם.היושביםכלמפניווברחוועמד,

אוילו:אמרלך?מהמורי:אבאלואמרבשערותיו.ותולשראשו

לנשמתך?נעשהמהנאהגידהמורי:אבאלואמרלך.שמעתישלא

כליוהביאגדולהלפרהודומהאחדשדבאנשמתישיצאתהא"ל:

לצאתיכולהחיתהולאנשמתיוקבלומלחוגפריתזפתמלאאחד

הנשמהעםהכליאותוהשדמאותוונטלהדיןמדתויצאתהמשם

קריתלי:ואמרקולבתיצאהנשמות.יוצרלפניאותווהביא

לי:ואמרספרלהביאצדהמידושניתי.קריתילו:אמרתיושנית?

פאתאתתשחית'ולאכתובמצאתיהספרכשפתחתימידבו.קרא

מכריז:שהיהאחדקולשמעתימידלהשיב.מהידעתיולאזקניך'

שהיובעודהגיהינום].של iהתחתונהבמדרגהזהשלנשמתותנו

המתינוקול:בתיצאההתחתונהבמדרגהלהביאנשמתינושאים

נפשותרדולארחמיםבקשועתהממנוצדיקבניירואמעט,לזה

לשונו].כאןעד iעכ"לשאולה.

התראתהמוות,שלאחרהעונשיםהפרות,עלהגימטריהביןהשילוב
שניביןלקשרלמדימשכנעותראיותהןבדיעב,דדבריווהוכחתהקדוש

הגןספרהסיפור:אתהכירלאויטאלחייםשר'להניחסיבהאיןהסיפורים.
לצפתהיטבמקושרשהיהתרבותבמרחבו' 606בשנתכברבוונציהנדפס

הסיפורשאףואפשר'פרות',עלשהגימטריהבוודאותידועכןולדמשק.

האר"י."תקופתקודםעודצפתלחכמימוכרתהיתהאליה,הקשור

זהאיסורנתפסבשניהםהזקן.גילוחהואהסיפוריםבשנימרכזינושא

חמורוהואלמוות,מעברהחוטאאתרודףשהעונשכךכדיעדכחמור
מאזחכמיםהעסיקההפניםשערהסרתשאלתאחרות.מעברותיותר

הנושאהביניים.ימיחכמיביןקשותבמחלוקותמלווהוהיתההמקרא

אשרהורוביץואלימלךזימר(אריק)יצחקגינצברג,לוישללמחקריםזכה

חומרתשלוהמיסטיההלכתיהחברתי,ההיסטורי,הרקעעלהצביעו

ראשכםפאתתקפו"לאהמקראיוהצוהתיאולוגיתלשאלהמעבר 38האיסור.

בסוגיההדיוןבבסיסעומדת ,) 27יט(ויקראזקנך"פאתאתתשחיתולא

החכמיםשלדבריהםלגויים.הדמיוןשלהחברתית-הלאומיתהשאלהזו
המנהיגיםשלכמעטסיזיפיכמאבקנשמעיםהנושאעלשכתבוהרבים
האיסוראתשוניםבאמצעיםלעקוףהמנסיםקהילותיהם,בבניהדתיים

הגוייםמןשוניםל;::זראותלאכדיהפניםשערהסרתעלהמפורשהמקראי

החסידיהודהשללסיפורוישירותקשורהזומציאותהתגוררו.שבקרבם

בלוריתלושישאדם"וכלגימטריאות":ב"ספרהמפורשיםלדבריווכן
לקדרתואסורגויםכעיןבמלבושיםאובמספריםאפי'זקנוומגולחבראשו

60 



זאסור ] ... [לזנותבכךשמייפיםהגויבזוכיתלכוולא ]".[תורהלספר
בנימוקרקמסתפקאינוהחסידיהודהו'כלומר, 39במספרים".אפי'לגלח

גזרהאיסורבחומרתרואהאלאהתורה,דבריאתלקייםשישתיאולוגי
בדרכיהם.והליכהלגוייםההידמותמפני

נאמרים-צפתתקופת-הזקןגילוחעלהמחלוקתשלהשניהזמןבמוקז

שניאתהמביאעצמו,ימיםחמדתספרזה.בענייומפורשיםדבריםכןגם

הואואףהגילוחאיסורלשאלתארוךזיוןמקדישזה,אחרבזההסיפורים

החברתית:בשאלהמתמקד

 ~ י='

 ~אכרמסדניאלמתוךהציטוט . 39
גימטריאותספרתא-שמע,וישראל

 , 1998אנג'לסלוסהחסי,ריהודהלד'

בצפת,שנעתקכתב-ידשלפקסימיליה

א. 4עמ'תדי"ג,

לידיוגםזומידהלידיבאוולאהמהקדושיםישראלבניואולם

החילבגלותבגויםהתערבוכיעלאלאוהזקןהראשפאתהשחתת

פשתהאשרהפראנקיאבארצותובפרטמעשיהםוילמדוהזה

להבדילבחוצותנכרוולאעמינובניברבתהזאתהמספחת

עדעמינובנימפריציבקצתהמספחתפסתהאלוובארצות 1 ." 1

ב.כ,שם,ימים,חמרת . 40 40הגוים.בחוקיללכתובמעלבמדדמילהשחית

מןהחזותיתההפרזהאיאלאהתורה,צוהפרתרקאינהכןאםהבעיה

זוכיאףבעקבותיהלמשוךועלולהרע,כלשורשבעיניושהיאהגויים,
היהודיםאתזהבחטאימיםחמדתבעלמאשיםמזועאךאחרות.גויים

עתהזהוהריבלב,דאירופהמערבקהילותאתכלומרפראנקיה,יושבי
ארץ-ישראלתושביהםהחוטאיםשםהשוורים,עלהסיפוראתהביאהוא
מצרים?או

עלהקדום,בסיפורהסיפורים.שניביןחשיבותרבהבדלכאןנחשףאכן

במספרים",זקנומגלח"שהיהמשפייראהעשירמואשםהחסי,דיהודהו'

הזקןנענשו.ראשם"פאתהשחתתש"בעוןנאמרהשווריםבסיפוראך

מצביעהואכימשמעות,רבהואוהשוניה,ךהיינואינםהראשופאת

מוסלמיתבסביבההחיותהתיכוןהיםקהילותשביןהעמוקההבדלעל
באירופההאסתטית-התרבותיתשהנורמהבעוזאירופה.מערביהודילבין

הביניים),מימיהמאוירותהעדויותרובשמראות(כפיחלקותפניםחיתה
העבותזקנוהיההגברשלוכבוזוהפוכה,האיסלםבארצותהאופנהחיתה

(אולהסיראירופהיהודיעלהיהלסביבהלהידמותכזיכן,עלוהמפואר.

כזיזקנםאתוטיפחוגידלוהמזרחשיהודיבעוזזקנם,אתמאוד)לקצר

בעלשלהאשמתואתלהביןישכךבארצותיהם.שבגוייםלטוביםלהידמות

ואינוזקנם,אתלהסירנוהגיםשהםאירופהמערביהודיאתימיםחמדת

ויהודיםנוצריםנוסעיםשלעדויותואכןשלו.מקומובניאתבכךמאשים

ויהודיםשמוסלמיםכ,ךעלמצביעותאירופהמארצותהלוואנטאלשבאו

לכולם.המשותףהעבותהזקןבגללהךהיינונראיםאלהבארצות

בכךבשווריםשנתגלגלוהחוטאיםאתמאשיםאינוהשווריםסיפוראך

כזאתלעשותבדעתויעלהלאמוסלמיתבארץיהודיכיבזקנם,שקצצו

החברהשלהתרבותייםהקודיםבגללאלאהתורה,איסורבגללדווקאלאו

חמדתספרואכן,ראשם.פאותש"הקיפו"בכךהואשמוהםחי.הואשבה
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האר"'שלפאות'יעלהעדות . 41

ספרצמח,ח"םב"ר'עקבאצלמצויה

ב,מח,תע"ב,אמשטרדםומצרה,נג'ד

עולםהראש","פ'אותז'מר,א'וראו

מנהגםעלהעדותובן , 51עמ'כמנהגו'

 . 52עמ'שם,מצר'ם,'הוו'של

נגידספדמתוךמצטט fהורוב'א'

לגלחשלאנוהג"היהשהאו"'ומצרה,

במספר'םולאבתערלאועיקרבלל

לאדםראוי 1 ". 1למטהולאלמעלהלא

כימזקנוכללשערשוםיעקורשלא

עתבכלויזהר 1 ". 1שפעצנזורתהם

יעקורשלאכדיבזקנולאחוזשלא

זאתמגדירהואשער",איזהו'תלוש

האר"י"בחוגשהתפתחהזקןכ"פולחן

 .) 139-138(עמ'

בפירוטמתאריםהאר"י,לחבורתהמקורביםאחריםוחיבוריםעצמו,ימים

פאת"בעניוריטאל:חייםר'שלמפירמוסרצמחיעקבהפאות.גידולאת
כלשהואהצדדיםרוחבכללהניחנוהגזלה"ה[האר"י]מרריהיההראש

היההראששלהפאותשער]רגם ... [המצחשלישעדהאוזןמןשיששער

הפאותכלומר, 41ממש".הזקןשערבמקרםלמטהשיכנסוכןכללגדלמניח

שההערצהלהניחקשהמארד.ובולטותארוכותרחבות,היוהאר"ישגידל

לאהאר"יאליותרהרחבהמאמיניםוחרגהאר"יגרריהתייחסושבה

שמנהגמסתברפאותיו.צררתכוללהאישיים,מנהגיושלחיקויאףכללה

מצרים,יהודיבקהילתנהרגהיהכןהאר"י;שלאישיתגחמההיהלאזה
ידבכתבבחיבורהמובהקים.מחניכיהוהיהרבותשניםהאר"יעשהשם

נאמר:האר"י,פיעלתשובהבתיקוניהעוסק

הזהשבזמן יפל]".[הפיאהלמגלחתשובהמצדים:שלקדושקהל

קצתשינויבלאנשארולאבדובכמלבושםומלבושינומליםהגויים

בדדךאוהמרחץבביתעדרםהאדםיהיהובזהוכדומה,המצנפתכגון

שיקבואפשרבדדךימותאםשכןוכלגוי,שהואחושבשדואהומי

קהלאותהשמניחיםכמוהגדולההפאהידיעלאבלגויים,בקנדי

ובמותובחייועבדהיהודים ].י.עשלי!הדגשהמצדיםשלקדוש

עלמעשה,כזהאירעובזההעמים.מןאתכםואבדילנתקייםובזה

 .ישראלבקנדיבדדךשמתאחדיהודינקברהפאהידי

זיהויכאמצעיאירופהמערביהודיאצלהזקןשמלאהתפקידאתכלומר,
T 

התיכון.המזרחיהודיאצלהפאותמילאוהגרייתהחברהמןוהבחנה

שמסתברכפיממצרים,אכןהיובשורריםשנתגלגלויהודיםאותםאם
האחרוןחלקואתעליהםלהחילאפילואפשרהסיפורי,במרחבממיקומם

ולאאבולעפיה,יעקבמצאםשםבמדברמתרשהםכלומר,הציטוט,של
בעליהיוהם-כיהודיםלזהותםהיהאפשראיכיישראלבקברנקברו

מזדהיםהםכןעלבמקומותיהם.המוסלמיםכמו-פאהקצוציאןזקן

עלככאלהלזהותםהיהיכוללאהוא(כיכיהודיםאברלעפיהיעקבבפני
מידה",כנגדה"מידהמודלפיעלמצוקתם.אתוחושפיםבלבד),מראםפי

רביעלזה-הסיפוריםבשניהחוטאיםהדתית,האגדהאתהמאפיין

ועלהדתית,זהרתםאתלטשטשביקשו-האר"יעלרזההחסידיהודה

האנושית.זהרתםמרתםלאחרמהםניטלהכן

ההבדלאףמונחכאןאןהסיפורים,לשניהמשותףמןאמנםישבכן

טיפוסיהחסידיהודהר'שלבסיפורוהחוטאשלעונשוביניהם;העמוק
החוזרהמתהביניים:ימישלוהיהודיותהנוצריותהעממיותלאמונותהוא

הזההעולםאלשבזהמתאןלו.שאירעעללדווחכדיהחייםלארצות

ההופכותטרנספורמציותארשינוייםכלובגופובוחליםלאשלו,בצורתו
שלכמרהזהבעולםסבלארנדודיםאינוהעונשאףאחרת.ליישרתאותר

שהואייסוריםאלא-לדווחכדירקשבהוא-בשווריםהמתגלגלים
והוארחם,בלאברמכיםפרותבצורתשדיםהאחר:בעולםבהםלרקה
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"התופת"בסגנוןממשהגיהינום,שלהתחתונהלדיוטהמושלןלהיותנדון
לסיפורהחסידיהודהו'שלסיפורובידזובאפיזודהההבדלונטה.של

עולםתפיסותשתיתקופות,שתיבידהמעבדאתהיטבמבטאהאד"י

אותם.שיצווהתרבותמדחניושני

כסיפורולפדות,הדומיםשדיםעל-ידינענשולאהאד"יבסיפורהחוטאים

ושובשוודים'והפכוטרנספורמציהעבדועצמםהםאלאהחסיד'יהודהשל
החסיד,יהודהו'אצלבשוודים.נתגלגלוכלומד,פעמים,כמהיוםמדי

אחד-לנפלאותיו"עשה"זכובחינתהיאהזההעולםאלהמתשלחזותו
בכלחיפשוויהודים,נוצריםהביניים,ימישאנשי ) mirabilia (הפלאיםמן

"להוכיח"כדיבהשישאחותמציאותשלקיומהאתלהציגרכןמקום
יוצאימקדיםרעודערד 42בערלמנר.השולטהאלוהיהכרחשלקיומואת

שללתקפותומשכנעתיזtיהלכדייחדמתקבציםכאלהמופלאיםדופן
והמובהקיםהנפרציםהגילוייםאחדהזה.בעולםולשליטתוהאלוהיהכרח
שלקיומםעצםהחיים.לעולםמתיםשלחזותםהואאלהמידביליהשל

לנוכחותההיאמוצקתיזtיההואהעולמותבידלנדודויכולתםכאלהמתים
ניתרנוהחייםלארצותהחוזריםאלהמתיםרכן,האלוהית.הישרתשל

מהעלובאריכותבפירוטמעידיםוהםוגיל,בלתידיבורבכוחבדדן-כלל

ההיררכיתהמערכתעלמספריםהםבעיקרהאחר.בעולםוחרושדאו
מעידיםכזהובאופןוהעונש,השכרמנגנוןרעלומלאכיםאלוהיםשל

התיאולרגייםהעקרונותשלאמיתרתםעל"אמין"ובאופןואשרךבגרף
בתרבותם.המקובלים

חברתיותומגמרתעולםתפיסותמשתקפותוהאד"יהשורריםבסיפור
קבלתשלהיסודמעקרונותשהיאעולםתמרנתנחשפתכאןאחרות.

גדשםשלהגדולהבמסתרהיטבומוגדריםמפורטיםאלהעקרונותהאד"י.
הקדם-לרריאניתבקבלהחיים.בבעליהגלגול-ראשית 43הגלגרל.עלשלרם

נחותותישויותנתוןאדםבנינשמותשללגלגולןהדוגמאותמעטרת
היטהרות,הריהיאהגלגולמטרתכיודוממים,צמחיםארחייםבעליכמר

גלגוללהניחמוכנהחיתהצפתקבלתנחרתה.ישותבתרןלהיטהרוקשה

כדיהקליפות,בידאלנפלוהאלוהייםשהניצוצותכפינחרתות,בישויות

שלדרשותעלמוזזרוניתהצביעהכןמקורן.אלותרעלנהשתתוקנה
בהןשכשתקעוודוממים),(וצומחיםחייםבעליאכילתשנושאןהאר"י
שללגלגולןדדןחיתהזו 44בשרן.אתשאכלובאנשיםונתגלגלונשמות
ניצוצותשללתיקונםארלתקנם,כדיחטאיםבגרפיםטהורותנשמות

טהורים.בגופיםגלגולםבאמצעותהחוטאים)(נשמותפגומים

הנשמרתאלאברלעפיהיעקבשלזיקתוהואכאןהמופיעאחרמרטיב

האד"ישידעכפינשמתם","משורששהואכירוןבשוררים.שנתגלגלו
רכן"לתקנם".יכולהוארקכיאליהםלצאתנבחרהואדווקאמראש,

שלום:אומר

 ]".[שורשלאותוהשייכותהפרטיותהנשמותאוהניצוצותכל

בעליניצוצותרקמיוחדת.ובסימפאטיהבקרבהבזוזוקשורות

·= 
 '":!י

Cכ
~ 

הכינ"םימישלהמידכיליהעל . 42

למשל:דאו,

Jacques Le Goff. The Medieval 

Imagination, Chicago and 

. 27-46 . London 1988, pp 

הח"םלארצותהמתיםשלחדרתםעל

דאו:דתיות,אמונותלאששכדי

Leander Petzoldt, Der Tote 

als Gast: Vo/kssage und 

Exempel, Helsinki 1968; Aron 

Gurevich, Medieval Popular 

Culture: Problems of Belief and 

, 1988 Perception, Cambridge 

. 104-152 . pp 

פרק•-"הגלגול",שלום,גדשם . 43

ירושליםדסמליה,הקבלהבהבנתיסדר

הציטוטים . 351-334עמ'תשל"ו,

מעמודיםמובאיםגוליםהגלכנושא

יסדר).פרקישלום,(להלןאלה

ומשמעותח"םככעליהגלגולעל . 44

"מליקוטימוזז,רוניתדאואכילתם,

האד"ידרשתפאנציידי:אפרים

מחקריהאכילה"'וכוונותכירושלים

(תשנ"כ),יישראלבמחשבתירדשלים

פאבציירי).מוזז,(להלן 257-211עמ'
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צריךאחרכלהאר"יקבלתעל-פי . 45

האר"ישמסראלהכמותיקוניםלעבור

אתש"איבחן"לאחראבולעפיהליעקב

לרוגזתלעלייההתנאיזהוחטאיו,

ראו:הגבוהות.הרוחניות

Lawrence Fine, "The Art of 

Metoposcopy: A Study in 

Isaac Luria's Charismatic 

,) Knowledge", in: L. Fine (ed 

, Essentia/ Papers On Kabbalah 

, 1995 New York and London 

. 315-317 . pp 

ך,תפתחותוהתיקון,מושגעל

 L .ראו:האו"יבקבלתותפקירו

" Fine, "Physician of the Soul 

. 187-258 . ibid.), pp ( 

יכוליםהםרקובעיבור;בגלגוללהתקשריכוליםמשותףשורש

גדולהלנשמההשייכיםהניצוצותבכלזה.אתזהולחזקלסייע

אוהטובהופעולתויחדסובליםהםהסימפאטיה:חוקשולטאחת

עמוקקשרהאחרים.כלעלומשפיעהחוזרתמהםאחדכלשלהרעה

הצדיקאףגורלם.אתקובעקרובות''נשמותשללעיןנראהובלתי

משורששאינםניצוצותהקליפותמתוךלהעלותיכולאינוהגמור

הפרטיתהנפששלנשמהשורשמאותושהם[."]הניצוצותנשמתו

ערבים'כולםלה:ומסייעיםזו,נפששלמורחבתחוםמעיןמהווים

[."]בדרךהגלגולים)שער(ויטאל,אחת'נשמההםוכולםלזהזה

המגולגליםרקהקודמים;גלגוליואתיודעאינואףהאדםכלל

עמומהידיעהלהםישחייםבעליבייחודנמוכות,בצורות-קיום

גורלם.מרעל

הטהורלמקרוהחזרתןכלומרותיקונן,קודםקירםלהןשהיהישויותזיהוי
שיביאו,הקוסמייםהתהליכיםהםשחטאו,קודםשייכרתהיושאליו

הגאולה.-רהאמיתיהגדוללתיקוןכאלה,תיקוניםריבויבאמצעות
בתרןהיהודיאת"הציבהואומו,שלרםממשיךהלרויאנית","הקבלה

תווהעםלקשוהיהניתןרבכןממנה,מפלטשאיןגלגוליםשלפקעת

הדבריםשכלהדורות,אותםשלהעמוקההתודעהאתימיםעתיקת
לגאולתםהדרןאתולהכיןולהתגלגללנדודחייביםוהכולבגלותהולכים

כבהגשמההשורריםבסיפורלהתבונןאפשרזרמבחינהמשותף".במאמץ

באמתאםהאו"י.בקבלתשהתפתחוהתיקוןהתשובהתהליךשלנרטיבית

זרמתוןהצפתיתהמסוותבתרןלראשונההסיפוראתשסיפוהואוח"ר

בסיפורעשהשהואהעיקרישהשינויבורוהחסי,דיהודהו'שלהביניימית

למקרה-מדגיםוהפיכתוהאו"ישבקבלתהגלגוליםלתרותהתאמתוהיה

 45רתיקרן.תשובהשל

הסיפורי,הקונפליקטשלבאופירהואהסיפוריםשניביןנוסףהבדל

שלותפקידובמשמעותולשינוייםהעיקריתהאינדיקציהבדון-כללשהוא

זקנושגילחהעשירביןבורו:הואהקונפליקטהביניימיבסיפורהסיפור.

שמפזוהרמזיםכן.לעשרתעליושאסרהחסידיהודהו'לביןבמספרים

"איסטניס","עשיו",הואהחסידיהודהו'שליריבובוררים:הסיפור

באחדמדובוכלומר,שבשפייאו".הגדוליםכלאצלו"ירשביןובמותר

הזקןגילוחוסמכות.ערשוגינוניבעלאדםאףשהואהקהילה,מפרנסי

הגוייםלאצולתלהידמותוצרנוארקירבתןמסימניבוודאיהואכאן

מבטאתלעשיויהודהו'ביןההתנגשותומעמדו.עושרומתוקףהמקומית
החסידיהודהו'הרוחנית;המנהיגותלביןהממוןאצולתביןהעימותאת

המנהיגותעלהתווה,סמכותבעיניושהיאסמכותו,אתלהשליטמבקש

אניציניות:שלגדושהבמידהסמכותואתדוחהזהאןהקהילתית,
אלאאינוהז~ןכדבריך.אעשהלאכןרעללו,מפריעשהזקןמעודןאדם

נבחוהואאןהקהילה,בהנהגתמרקדיםשניביןכוחנילמאבקאמצעי

הקדומההמסוותעללסמוךהרוחנילמנהיגמאפשרהואבמקרה:שלא
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אתלבטאהחברתיולמנהיג-האקטואליתודרשתוהתורהפסוק-

השליטה.לעיליתקרבתוואתמעמדו

אינוהעימותאחר.למקוםהוסטהצפתיבסיפורהקונפליקטמוקד

מקבליםשאינםהחוטאיםלבין-האר"י-הרוחניהמנהיגביןמתקיים

לבינו.החוטאיםביןמפגשכלמתקייםלאדברשללאמיתוסמכותו.את
לבין-אבולעפיהיעקבו'-האר"ישלשליחוביןעימותכלגםאין

הסיפוריהעימותרבו.סמכותואתסמכותואתמקבליםהםהחוטאים:

סמכותועללערערובניסיונוהאר"י,אלאבולעפיהשלבחזרתורקמתקיים

האר"י:שלהכליודעת

המראההודיענידמובחיי : lלאר"י Jלוויאמר 1אבולעפיה 1אליוויבא

וכן .פלוניממקוםפלוניבןפלוניהואהשורפלוניא"ל .מהוהזאת

ולזהראשםפאתוהקיפוהשריםעםהולכיםהיווהם .הדרךזהעל

יששייכותמהאדוני, : iאבולעפיה Jא"לזה.בעונשאותםענשו

שחושבלךאמרתיהלאא"להפאה?עם-בחוללחרושבשוורים

רמזלונמצאאינוכזהדברא"ל .דבריודעואינוחכםלתלמידעצמו

 4יודע.'אינווכבודךהואמלאפסוקא"לספר.בשוםולאבגמרא

בסיפורוהעשירשלמזהשונהאינובשווריםהמגולגליםשלחטאםאמנם

כלומר-ראשם"פאתוהקיפוהשריםעםהולכיםהיו"הם-רי"חשל

אךלחברתם.ולהתקבללגוייםלהידמותכדידתיתעבירהביודעיןעברו

בינואלאהביניימי,בסיפורכמוהאר"י,לביןבינםאינוכאמור,העימות,

אובדבריולפקפקיעזולאהאר"יחבורתאנשיבעודאבולעפיה.לבין

פרשנותועלגדולהתמיההאבולעפיהמדברימשתמעתעליהם,לחלוק
בחולהחורשיםשווריםביןמוצאשהואהסיבתייםהקשריםהאר"י.של

הואמכך,חמוראףאבולעפיה.טועןבסיס,חסריהםהפאותקיצוץלבין

ולאבגמראלאכזהלקשררמזאיןכיהאר"י,שלהתורהידיעתעלמערער

כלפיהבוזאתמבטאתכאןהאר"ישלהבוטהתגובתואחר.מקוםבשום

בתוךשהתפתחההמיוחדתהשפהאתמביןאומכירואינומבחוץשבאמי

התורה.ידיעתאוההיגיוןמכוחעליהלערערמנסהואףהתלמידים,חוג
העיליתביןהמאבקמןכאןהוסטהעיקריהסיפוריהקונפליקטכלומר,

עלהאר"ישלהרוחניתסמכותוהשלטתאלהחברתיתלמנהיגותהתורנית
חכם").לתלמידעצמושחושבלךאמרתי("הלאצפתשלהתורהגדולי

להורותהוסמךביוב,יעקבו'שלנכדוכאמורשהיהאבולעפיה,יעקבוהרי
כפיהתורנית,לעיליתספקבלאשיירוהיההחכמיםגדוליעל·ידיולפסוק

הסיפור.שומעילכלבוודאיידועשהיה

אליו,המתגליםשהחוטאיםמדויק,"מתכון"לאבולעפיה"רושם"האר"י

תוקפו:אתמאשריםהתיקון,תהליךאתשעברולאחר

פלוני,לשםוכךכךולנויןמחרולהתענותאותםלתקןאתהוצריך

לעשותצריךשהיהוהסיגופיםהחקרניםכללוכתבהדרךזהעלוכן

 ~ י='
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 . 233עמ'האר"•,תולדותבנ•הו, . 46
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"מעשהלונו,ביאליקמירון . 47

הספרותייםגילגוליווהמת:התנא

כתשמ"ח),באסופותוההלכתיים",

"התנאקושלכסקי,ולהכט-ע;עמי

לאאגרההאומנםהגורר:והמת

 30ופרשנותבקורתיהורית?",

 . 63-41עמ' ,) 1997 (

יכונןלו:ויאמרובחלוםהחכםאלובארהאנשים.אותםשנתקנוער

לעשרתשהתחלתהיוםמאותרנפשינו,נחהכאשררעתךתנוח ,'ה

מאותההרציארנרשעשיתהאחרבתקרןכיהרב.לךשאמרהחקרנים

בכלהדרךזהעלרכןלגיהנם,רהכניסונרראיתאשרהקשההעבודה

ממנוקלליותרכבדמערלאותנומרציאיןהיוערשהשהייתתקרן

 .במחיצתנויסרבוהנבשער

החוטאים,עבודכאלהתיקוניםלתקןהיהיכולאברלעפיהיעקבדקכאמוד,

כמרתם.חוטאהיהעצמוהוא-מכןויותרנשמתם","משורשהיההואכי

אברלעפיהאתהאשיםדח"רכיצדהחזיונותבספרבחלוםכבדדאינו

כמנהגוחברתפארתגידללאאףשהואוודאיחמודים.מינייםבחטאים

ליבםתועבת-בפאותיושמקצץכמיהחבורהבעיניונחשבהאד"י

המגולגליםלמעןערשהשהואהתיקוןעםיחדעצמולתקןעליוכןרעל

בשורדים.

בשםהידועההגאונים,מתקופתערדהרווחות,הביניימירתהמסודרתאחת

על-פיהשורדים.••סיפרואתכללייםבקוריםמזכירהוהמת",התנא"מעשה

עצמוושרדףעציםמלקטביעד,הרץאדםפוגשהתנאיםאחדזר,אגדה

כל-כןקשהלעונששנידוןמתהואכימעידהואלשאלתובאמצעותם.

מיאיןכילגיהינוםאפילולהיכנסיכולהואשאיןשחטא,חטאיםעל

רעם-הארץפראבןיששלאישמגלההתנאנשמתו.לעילויתפילהשיאמר

התפללשזהלאחדתפילה.ומלמדויושבוהואוכתוב,קוראיודעשאינו

אתשהביאעללווהודהבחלומולתנאהמתנתגלהאביר,נשמתלעילוי
קשהולאבדודה,הסיפוריםשניביןהמבניתהקונההבא.לעולםנשמתו

פה,ובעלשבכתבהיהודייםבמקררותמארדנפרץשהיהזה,שסיפרולשער

סיפרואתשעיצבוהסיפורייםהמודליםאחדוהיהבצפת,אףמוכוהיה

דח"ר.שלהשורדים

התנאוהמת",התנאב"מעשהעניין:בעלאחדהבדלעללהצביעוארי
החוטא.בןאתוכתובקוראמלמדאלאעצמו,ברהקשרוזבדערשהאינו

האד"יעל-ידיעצמואברלעפיהמצ~רההשורדיםבסיפורזאתלערמת
שהגיבורלאחדדקמתקייםשמעבדבעולםהשינויכלומד,תיקון.לעדרן
המסוותגיבורלערמתאברלעפיה,הזה.בעולםפנימישינויעבדעצמו

לתקןירכלאזודקבעצמו,ולתיקוןלמחילההזקוקכחוטאנתפסהקדומה,

הלרדיאניתהתפיסהאתמבליטהסיפוריםשניביןההבדלאחדים.חוטאים
שיביאוהגדוליםהקוסמייםהתיקוניםשלשראשיתםהגורסתהקלסית,

דאינוכבדמישראל.אדםכלשלהאישייםבתיקוניםהואהגאולהאת
החסידיהודהו'עלבסיפורשחלההעיקריתהסיפוריתשהטרנספורמציה

רדומההסיפור,עלהלרדיאניתהתודההחלתבתחוםהתרחשהוהעשיר

השורדיםלסיפורוהמת"התנא"מעשהשביןבמעבדשהתרחשהזרשאף

זהשבמישורהטענהאתומחזקתקונספטואלי,מרחבבאותומתקיימת

העיקריים.השינוייםאכןנעשו
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יריבוכייותר,מרוכבהקונפליקטעיצובהסיפורשלהרחבבהקשראך

המספרהואריטאל.חייםו'אלאהאר"יאינואברלעפיהשלהאמיתי

ששערנו,כפיוהוא,ימים,חמדתבנוסחכעדות-בגרף-ראשוןהסיפוראת

השבחיםמסיפורילחלקוהפכוהגדוליםהשינוייםאתברשעשהמיאף

אברלעפיהיעקבביןכלשהייריבותעלכאמור,לנר,ידועלאהאר"י.של
ישכלומר,ביניהם.מסוימתקרבהעלדווקאמורותוהעדריותלאר"י,
חזיונותסיפורים,שלקבוצהלאותהכשיירהשורריםסיפרואתלראות

שלדמותומעוצבתשבהםהחזיונות,בספובעיקרהמצרייםוחלומות
לגיבורםהמיתולוגיכיריבהשטנית,כדמותכאנטגרניסט,אברלעפיהיעקב

השניםרבהעימותשלתרצוכן,עלהוא,הסיפורריטאל.חייםו'המשיחי
יהודהו'שלהביניימיהנרטיביהמודלפיעלשעוצבלאברלעפיהרח"רבין

ביןוהאידאולוגיהפסיכולוגיהאישי,העימותזקנו.שגילחוהעשירהחסיד

והפךהקדומההמסורתשלרדיקלילשינויהביאדרכים'רשתיאישיםשני
הצפתי.המיתוסשלהיסודמסיפורילאחדארתה

העלילהלתחוםמחוץאלחרוגהאישיםשנישביןהאמיתיהעימות

להשליטניסההואהחסידיהודהו'שלשבסיפורוראינוהסיפורית.

דחהאיסטניסעשירשאותרהעובדההקהילה.עשיריעלסמכותואת
כלמיטתוסביבנאספוושבמותרהחסי,דיהודהו'שלאיומואתבציניות

ערעורעלמלמדתעצמו,החסידיהודהו'כוללהקהילה,ומכובדיעשירי

לעולםנזקקיםהרוחנייםהמנהיגיםכאשרבקהילה.הרבניתהארטרריטה

בעולםשלהםהארטרריטהשעוצמתברורואזהרה,איוםכאמצעיהבא

זהערערוהחסידיהודהו'שלסיפורולגביאםוהתערערה.נחלשההזה
עללנרהידועיםהחוץ-סיפורייםהפרטיםמיעוטבגללהשערהבגדרהוא
הדבריםריטאלחייםו'שלסיפורושלגביהריהחברתי,ומעמדוחייו

יותר.הרבהבוררים

תלמידיו,כבחירריטאל,חייםו'הצליחשל"ב,בשנתהאר"ישלמותרלאחר
האר"יתלמידיאת ) 1575 (של"הבשנתהחתיםהואאחת:ציבוריתבפעולה

רח"ראתומעמידהאר"יתרותפרסוםעלהאוסרההתקשרות,שטרעל
הלךהידוע,ככלואיל,ךמכאןמורשתו."עלהבלעדיוכאפוטרופוסכממשיכו

בוררות,לאסיברתבגללעליוהאהובהצפתאתעזבהואוהתערער.מצבר

בערנישראינו,כפיעשה,ימירסוףואתקצרהזמןלתקופתלירושליםעבר
האינטימייומנואתוערךשניסחבמקרםכאן,בדמשק.חברתיובבידוד

ושרבשרבמבקשהואצפת.עללחלוםמפסיקהואאיןהחזיונות,בספו
לסובביםמבטיחהואלצפת.לשרבתקורתואתויחזקאליויתגלהשהאר"י

תבראבראאךמכשוליםורצופתקשהלצפתשהחזרהלעצמו,ובעיקראותר,

שלאישיתגאולהמעיןלצפתזרעצומהבכמיההלראותישדבר.שלבסופר

בצפת,שאבדה.לארטרריטהכמיההכלקודםהםלצפתהגעגועיםרח"ר;
שהארטרריטההיהדרמהמותר,לאחרקצרהתקופהואףהאר"יכנפיתחת

הן-האר"יבחברותשהתגבשווהתקררתההבטחותושכלאליו,עוברת

והמצומצמתהמובחרתוהחבורהיתגשמו,אכן-הלאומיותהןהאישיות,

 ""':! י='
iכ
ii-

תלמידישלההתקשרותשטרעל . 48

הגניזה"מןרבינוביץ.זאבראו:האד"י

עמ' ,)ש"ת(הצידןהסטולנאית·:

ההתקשרות'.'"שטרשלום, ; 126-125

שם, •רבינוביץשללמאמרובהמשך

ללמדושישהאישיותבמסקנותאףרז

הנפשימצבועלהשטרממעשה

רח"ו.של
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במרחב,הןבזמןהןצפתשהתרחקהככלהמחנה.לפניההולךהחלוץתהיה

מובהקתסמיןזהוההבטחות.שלתוקפןונתערערהאוטודיטהנחלשהכן

דומההחברתי.בזהוהןהאישיבתחוםהןמשיחיתתנועהשלכישלונהשל
בספואבולעפיהיעקבשלתפקידואתיותרטובלהביןאנויכוליםשעתה

החברתימעמדובתוקףאישיותו,בעצםהוא,השוודים.ובאגדתהחזידנדת

שנשאההגדולהוההבטחההאוטודיטהשלחורבנהאתמסמלבדמשק,

כאן,אףמצויוהואההבטחה,שלבשיאהשםנכחהואהאד"י.תודתעמה

ויטאלחייםשד'הלודיאניתהאוטודיטהשלבערעורהמרכזיחלקונוטל
והחלשות.הצדותכתפיועלנושא

הזקןגילוחבסיפורשנעשועיקרייםשינוימישורישלושהכן,אםדאינו,
גילוחעודלא-הדיאליהבתחוםהיההאחדלצפת:מעבדועםהביניימי

היוהגוייםשםאירופהמערברבנישלמנוחתםאתשטרדהמציאותהזקן,

יהודישלוהזהותההינדסימןשהפכוהראשפאותקיצוץאלאמגולחים,

עשהמ"זכד-האידאולוגיהיההשניהשינוימישורישראל.וארץמצדים

שאפיינההגיהינוםלמדודיוהידידהאשכנז,חסידותבנוסחלנפלאותיו"

הגלגוליםתפיסתאל ,-12-13הבמאהאירופהבמערבהעממיתהדתאת

השלישיהשינוימישורהאד"י.קבלתשלוהנועזהחדשניבנוסחהותיקונם

עםהקדוששלהעימותאתהסיטהצפתישהסיפורדאינוהעימות.הוא

עםעימותאלומתמי,דמאזהקדושיםבסיפורישמתקייםכפיהחוטא,

למעמדםסכנהבודאוזה)במקדה(דח"והסיפורשמספריאחד,אנטגוניסט

עלמאבקמשקףהואהסיפורשלהעיקריותתחנותיובשתיולתודתם.
מכליותראבלעליה.שמערערמיעםהרוחניתהסמכותשלמעמדה

מקומהועלוכסמל,כמיתוסצפתשלעתידהעלהגדולהמאבקאת-
היהודי.הקולקטיביבזיכרון

יס nהמ nשיירה.

 13ה·במאהאשכנזחסידילמסורותהשוודיםסיפורביןהענייןרבתהזיקה

אלאזקנו,שגילחהעשירעלהחסידיהודהו'שלבסיפורומסתיימתאינה

 :חסידיםבספרהחסידיהודהו'שסיפראחדבסיפוראףמתקיימת

באותוזורחתוהלבנהיחידיבלילהרוכבשהיהאחדבאדםמעשה

העגלותועלעגלותעגלותגדולחילוראהבמדבררוכבהיהלילה.

עושים.היומהותמהאדםבניעגלותוהמושכיםאדם,בנייושבים

שאתםזהמהלהם,אמרמתו.שכברמקצתםהכיראצלםכשנתקרב

בשביללו,אמרועגלות?עלומקצתכםהעגלותהלילהכלמושכים

ובתולותנשיםעםמשחקיםהיינועולםבאותוחיים.כשהיינועונינו

שלאויגיעיםעייפיםאנושכךעדהעגלהאתמושכיםאנוועתה

ונוהגיםונחיםעוליךואנוהעגלהשעלאותןיוורידיותר,לנהוגנוכל

המוליכיןאתמכין[."]והישריםאלהכךואחרשיגיעים.עדאותנו
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 ~·ישבהמהמעשהבחייושעושהמי 1 ••• 1בעגלההבהמהאתבמנהיג

 ~הסיפורמצוטטמתוךספדחס'ד'ם, . 49 49כבהמה.עולםבאותולעבודלו
פרנקפורטופר"מן,ויסטינצקימהדורת

אינההאר"יסיפוריבמחזורהשווריםאגדתלביןזהסיפורשביןהזיקה

עלויינמןאריהלראשונההצביעו 988בשנתשרקומפתיעלהבחנה,קשה
הסיפוריתהמסגרתנעדרתחסידיםבספרהסיפורמן sביניהם.סהדימיון

הסיפוריהגרעיןאךהתיקון,ומעשהלצפתהחזרהלמצרים,היציאהעל

חבריהםעל-ידיומונהגיםכבהמותעגלותהמושכיםהמתיםשיירתעל
האפיזודההואלעת,מעתתפקידיהםאתומחליפיםבמושכותהאוחזים

בשניהם.הדומיננטיתהנרטיבית

אתהמושכיםהםאדםבניחסידיםשבספרהעובדהאתלהסביראפשר

אדםשבנישווריםהםאלההאר"ישבסיפורבעודכבהמות,העגלות

בסיפורלעולמנוהחוזריםהמתיםשביןההבדלבאמצעותבהם,נתגלגלו

לומכן,יותרברורים.והדבריםהצפתית,הגלגולתורתלעומתהביניימי

מחמיציםהיינוהחסיד,יהודהר'שלסיפורוזהוכאילוהסיפוראתהצגנו

המסורותאחתהואחסידיםבספרהסיפורכיחשיבותו,עיקראת

הידועהו'-3והו-2הבמאותהנוצריתבאירופההרווחותהעממיות

מנהיגשלשמופיעל , Familia Herlechini (המתים''שיירתבשם
הצרפתיהפולקלורוחוקרההיסטוריוןנפוצות).מסורותבכמההשיירה

עלהצביעאלה,אירופיותמסורותשחקרשמיט,ז'אן-קלודהבינייםבימי

שבההרבההאמינותועלהיבשת,שלשוניםבאזוריםהנוסחאותריבוי

עם.י'פשוטיהןמלומדים,הןהביניים,ימיאנשיאליהןהתייחסו
 ) Orderic Vi talis ,ו 5-07וו 42 (ויטאליסאורדריקהנוצריוהמלומדהנזיר

בספרומביאהנורמנית,הנצרותעלהמונומטליתההיסטוריהשלמחברה
ההיסטוריהשלהשמיניבספרזה.סיפורשלהראשונההכתובההעדותאת

 ) Walchelin (בלכליןבשםצעירכומרשלסיפורואתמוסרהואשלו
שחזרבעתבצרפת,אנג'רהעירלידו 09ובינואר-1הבליללושאירעעל

מקרבכנראהשחזרגדול""צבאשמעהוא 52חולה.אצלמביקורלמנזרו

צועדבגרזןחמושענקוראההעציםביןהסתתרהנזיראליו.מתקרבכלשהו

ההולכיםרגל,הולכישלהמוןהיההראשוןהצועדיםגלגדול.צבאבראש
השנים.במהלךשמתוממיודעיוכמהביניהםזיההוהנזירמרה,וזועקים

גדוליםראשיםבעליגמדיםועליהםכבדיםעץאדנינושאיצעדואחריהם
וזועקכבולאומללאדםכתפיהםעלנושאיםאתיופיםושנירגיל,לאבאופן
שפודיםבאמצעותהפסקבלאאותוודקרממעלישבנוראד wכימכאב

רצחהאישלכןקודםשנתיים-המעונהאתמידזיהההנזירלוהטים.
נשיםקבוצתבאהאחריהםחטאו.עלשנענשבלאומתהנזיריםאחדאת

לוהטיםמסמריםפזוריםהסוסיםגבועלאוכפים,בלאסוסיםעלרוכבות

הנשיםביןזיההבלכליןגבם.עלהתנודדושהןפעםבכלהנשיםאתשדקרו

עתהראההמבוהלהנזירומתירנות.פארחיישחיואצולהבנותכמההללו

החובשיםמנזרים,וראשיבישופיםובראשםונזיריםכמורהאנשיקבוצת

אתזיהוהאומלליםלוחשות.גחליםבשרםעלולובשיםשחוריםכובעים

סג.תרפ",דס''מיןע"נ

50 . Aryeh Wineman, Beyond 

ces: Stories from the רAppeara1 

Kabbalistic Ethical Writings , 

. 93-96 . Philadelphia 1988, pp 

51 . Jean-Claude Schmitt, Ghosts 

in the Middle Ages: The Living 

and the Dead in Medieval 

Society (trans. T. Lavender 

Fagan), Chicago and Londo11 

. 93-122 . 1998, pp 

הטועןו'טאל,ס'אורדר'קדברי . 52

שלמפיוממשהסיפוראתששמע

אצל:מוכא'םהצעיר,הנזיר

Marjorie Chibnall, The 

Ecclesiastical History of Orderic 

. Vitalis, Oxford 1973, vol. 4, pp 

. 237-251 
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משדאהנחדדהנזידבעדם.שיתפללאליווהתחננובשמו,קראובלכלין,

ומעמדםבשמםאותםמזההוהואמותם,קודםשהעריץאישיםביניהם

הםדב.בפירוטהמתוארתהאבירים,קבוצתבאהאחריהםבכנסיה.הדם

בכליוחמושיםגדוליםסוסיםעלדוכניםאש,ויורקיםשחודיםלבושים
מחשוביכמההנזידמזההכאןגםגדול.לקוביוצאיםהםכאילונשקם,

בתחינהאליוצועקיםהםואףלאחרונה,שמתוהמקומייםהשליטים
השיירהאתמזהההואאזדקשדאה.עללהםויספוקווניהםאתשיפגוש

ביעד,שועטתשדאותהעידוכבדאחדיםשאנשיםהדלקין,שלכצבאו

המלחמהבדדןשבחדבלכלין,שלאחיואףעתה.עדלהםהאמיןלאאן
ייסודיו,נוראיםכמהעדלוסיפוהואכשיידה.הופיעחיים,כקריירת

הדםעלכעונשמיוpל",זוזמהד"הכבדדםשלמשאלשאתעליוכיצד
לעזוראותו,לזכורהנזידמאחיודוושהואכאביו.בחייושפןשהואהרב

קשותשחלההצעיד,הנזידמייסודיו.להצילווכןתפילותיובאמצעותלו

מילהאותההעלהוזהעדותואתויטאליסלהיסטוריוןמסדלמנזר,בחוזדו
כאשדבידושנכווהקשהכוויהבפניוחשףאףהנזידהכתב.עלבמילה
כשיידה.הסוסיםבאחדלגעתניסה

שלושבמהלןאירופהוחביבכלשונותבווריאציותמובאותכאלהעדויות

אףהשיירה:שלהצבאיאופייההואלכולןהמשותףהבאות.השניםמאות

המתפללים-הבינייםימימעמדותשלאחדיםנציגיםגםבהשמשתתפים

הדומיננטיהיסודהואהכבדנשקםעלהצועדיםהאביריםצבא-והעמלים
כולםהסיפוריםהאמינות.הואאלהבעדויותמרכזיממדהעדויות.בדוב

שנלקחו(חפציםממשיותבדאיותהנתמכותמהימנות,כעדויותנמסרים

באלה).וכיוצאהמפגשבמהלן ד?('השנפגעגופניתפגיעההשיירה,מן

שאתהראשונהבמסוותכבדמצויההעדותמהימנותלהדגשתהסיבה

אלהלסיפוריםלהאמיןעתהעדסובעצמוהנזידכאן:הבאנותמציתה
מהימןג?דלשמשעשויכמותו"ספקן"לאאםמיכןועללהם,לעגואף

הדלקין.צבאשללקיומו
כיווןאוליהאמינות,משאלתדווקאמוטרדיםאינםהעברייםהנוסחים

יהודה 'ו(מסמכותהנובעתשאמינותהדתיתסמכותעל-ידיהוגדשהסיפור

ספרכתובחיבורבתוךנכללהסיפורכיעלאוויטאל),חייםרד'החסיד
האירופיות.אלהכמושבעל-פהעדותולאימים),חמדתוספדחסידים

שיירתלעומתמחדשותאועגלותרוכביהשיירה:אופיהואנוסףהבדל
כפיהביניים,בימיכבדלוודאיקרובנעשההשינויהלוחמים-האבירים.

מסודותשלהייהודדוניאתמאפייןוהואחסידים,בספוהסיפורשמעיד

שלהלוחםבאופייהענייןהיהלאהיהודיתלחברהאירופיות;סיפור

"אזרחית".טרנספורמציהעבדוהסיפוריםגיבוריכןועלהנוצרית,החברה
לכחודשמע,שאותהלמסוותאוהחסי,דיהודהלד'היהקשהלאכאן
חטיבהאותהאתהמתיםשיירתהורכבהשמהםהשוניםה"גלים"מבין

מספוהנוצרית.בחברהכיהודישלוהעולםלתפיסתיותרקוונהשחיתה
אלהיהודית,התרבותבתוךכבדשנקלטהזו,מסוותעבדהחסידים

הצפתי.הסיפור
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אתהמשקפתמירביליהרקאיכההבינייםימישלהמתיםשיירתאן
המתיםבעולםאנשיהשלהעמוקההאמונהואתהביכיימיתהמנטליות

טמונההעיקריתחשיבותההזה.העולםאלחזרתםובאפשרותותזמונים
הגדולהלתפוצתהובסיבותהביניים,ימיבחברת~לאהשהיאבתפקיד
בעלותמסורות-עםשלכדרכןלספירה.השנילאלףהראשונותבמאות

הכתובההעדותכברואכןעצמן.אתמפרשותהןואידאולוגי,דתיאופי
הסיפור:שלהמוסריתמגמתועלמעידהויטאליסאורןריקשלהראשונה

רביםסיפוריםכמומידה,ככגדמידהשלהאידיאיהמודלסביבבנויהוא

נענשיםשםהגיהינום,תיאוריהםשבהםשהחשוביםהתקופה,בכיאחרים

הנואפיםבלשונם,תלוייםהרכילהולכיחטאיהם:משקללפיהחוטאים
באלה."וכיוצאשדיהןבפטמותתלויותשחטאוכשיםמינם,באיברתלויים
בדם,נענשיםהדמיםשופכיתופעה:לאותהעדיםאנוהמתיםבשיירת
הנואפותהנשיםלוחשות,בגחליםעתהעטופיםפארמלבושילובשי

משקפתהחסידיהודהו'שלהמסורתלוהטים.מסמריםבאמצעותנדקרות

לעבודלוישבהמהמעשהבחייושעושה"מיתפיסה:אותההיאאף

המתיםהבינייםימימתקופתהללוהמסורותבכלכבהמה".עולםבאותו
סבלמחוצה-לו,נוראסבלסובליםהםהגיהינום.אלעדייןהגיעולא

שמיטואכן,ומטהר.מתקןהואסבלככלכיתכלית,חסראינושבוודאי
בתנועה","כ"פורגטוריוםרביםבמקריםמתפקדתשהשיירהבכןהבחין

גיהינום-הבינייםימישלבמנטליותאלהמרכזייםמושגיםשכיוכמו
שלגורלםאתעזיםבצבעיםלהמחישהיהתפקידהאף-ופורגטוריום

ולעונשיהם.לחטאיםאמינים"מתכונים"ולהעניקהחוטאים
הסיפורלביןהאירופיתהמתים""שיירתמסורותביןמשמעותרבדמיון

הצופההאדםאלבבקשהבשיירההמשתתפיםהמתיםפנייתהואהעברי

מאנשיכמהכאן,שראינוכפיואכן,ממכה."להצילםכדיעבורםלפעולבהם

להצילםכדיעבורםשיתפללומבקשיםהצעירהנזיראלפוניםהשיירה

המתים""שיירתשלאחרבנוסחבשיירה.הנדודיםשלהנוראהגורלמן

קהלבפכימתגלה ,וודובשנתבקרבשמת ,) Emicho (~מיקרהרוזן

עשוייםלהשיתרמווהדורונותשתפילותיהםוטועןבככסיההמתפללים
אתשראהאחרכזיוגםלכדו.דעליוכגזרשבההמתיםמשיירתלהצילו
וזהאחיו,עלבככסיהמיסותערןבתוכה,האהובאחיוואתהשיירה

אףואכן,ממכה.שהצילועללווהודהזמןתקופתלאחרלפניוהתגלה
לאנשיםישפיושעלחשיבה,מכגנוןבאותושימושעושההצפתיהסיפור

טמוןזובכקודהאןהבא.בעולםהמתיםגורלעלהשפעהיכולתחיים
להתפללמאבולעפיהמבקשיםאיכםהצפתיבסיפורהמתיםההבדל:אף

אחרתרוחניתסמכותעל-ידילושיוכתבותיקוןטקסילערוךאלאעבורם
עצמואתלתקןעליוכלומר,אישי.באופימעורבהואיהיהובהם(האר"י)

להיתקן.הםשיוכלוכדי
הצפתיתהאגדהלביןהאירופיות-הביכיימיותהמסורותביןזהחשובהבדל

אףקייםהואליהודית,הנוצריתהתרבותביןהמעברמןדווקאכובעאינו

הרווחוהמת",התכאב"מעשהשראינוכפיעצמה.היהודיתהתרבותבתוך

 י=·
~ 

Cב
j;-

השקול'םבג'ה'נוםהעונש'םעל . 53

על'ואובעונש,הנושא'םלחטא'

רבר'הוא-הזכרדנדתספר ,ף'ס'

 , 2001תל-אב'בל'רחמאל,ה'מ'ם

שםהנמסותוהספרות , 103-99עמ'

 . 466-462בעמ'

ואובתנועה,פווגטוו'וםעל . 54

Schmitt , ,מקב'לה . 113עמ'שם

"כףבמוט'בלדאותאפשרזהלמושג

פ'ישעלהמ'סט'ת,בספרותהקלע"

אוהקלע,בכףהאדםנשמתמתייסרת

כד'למקום,ממקוםבאמצעותהנזרקת

א'נהכ'הייסוד'ם,באמצעותלה'טהד

ואולג'ה'נום.לה'כנסעדייןואו'ה

 . 221-219עמ'פאנצייר,ימוזז,

הח"םמןהמת'םבקשתעל . 5 5

מןלהצ'לםכד'עבורםלהתפלל

עמ'שם, , Schmittדאוהש"דה

.113-110 
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"ש"ותמסורותב'ןהז'קהעל . 56

פול'ט"םא'ווע'םלב'ןהמת'ם"

 99 ; 39עמ'שם,שם,ואווצבא"ם

וא'לך. 109וא'לך,

שלבגורלואישיתמעורבאינובמתשפוגשהתנאהגאונים,תקופתמאז

להתפללאלאכלשהיבדרךלהיטהראולהיתקןצריךאינועצמוהואהמת,

מעונשו.המתאתלהצילוכךתאמר)שהתפילהלגרום(או

היאהראשונהסיבות.משתיהנראהככלנובעהצפתיתבמסורתהשינוי

מעורבותואתהרואההאר"י,קבלתשלהבסיסיתהמשיחיתהתפיסה

חוטאותנשמותאותןאםוהגאולה.התיקוןבתהליךבישראלפרטכלשל

שרקהריהקליפות,לביןשנפלוניצוצותבבחינתהןבשווריםשנתגלגלו
האמונהמשם.אותןלחלץעשויאבולעפיהיעקבר'שלעצמיתיקון

בתהליךפרטכלשלפשרותחסרתמחויבותבדברהבסיסיתהלוריאנית
ביןזהעקרונילהבדלהסיבותאחתלוודאיקרובהיאוהגאולה,התיקון
אףכאןמעורבתאךלה.המקבילותהאחרותלמסורותהצפתיתהמסורת

שבנוסחיםבעודאבולעפיה.יעקבר'שלבדמותוקשורהוהיאנוספת,סיבה

אוכמרים,נזירים,היוהמתיםשיירתעלודיווחשראהמיהמקבילים
המתיםאתשהצילההיאשמעלתןדמויותכלומרהיהודית,באגדההתנא

מאודנמוכהלהערכהשזכהאדםהיהה~דהצפתיבסיפורהרימגורלם,

נובעתהמתיםשייתקנוקודםלתיקונוהסיפורותביעתהאר"י,בחבורת

מאלהנופליםשאינםבחטאיםלהאשימולהשפילו,הסיפורשלמרצונו

לתיקון.הזקוקיםהמתיםלקושבהם

"שיירתעלהאירופיותבמסורותשעסקואחריםוחוקריםשמיטז'אן-קלוד

מחדשצצואלהסיפוריםמעניינת:היסטוריתעובדהעלהצביעוהמתים"

בחוסנוהקשרתלוייתבמחזוריותו-3והוה-והמאותבמהלךנעלמוושוב

כאשר sהסיפורים.•הופיעושבהםבאזוריםהמרכזיהשלטוןשלוביציבותו

המרכזיהשלטוןנחלשוהאביריםהפיאודליםלביןהמלךביןבמאבקים

שגברהככלאווהיציבות,הביטחוןעללשמורביכולתוהאמוןוהתערער

מספרןגברכןהכנסייה,שלטונותלביןהארצייםהשליטיםביןהיריבות

רביםשועטיםובההמתים,שיירתאתשראואנשיםעלהעדויותשל

אפשרכלומר,אלה.פוליטייםבמאבקיםמעורביםשהיוהאישיםמן

ביןוהפוליטייםהאלימיםבמאבקיםנוסףנשקככלישימשושהסיפורים

ואי-ודאויותחרדותשללוויסותןמנטלי""שסתוםכעיןאוליאוהיריבים,

מהדתית.אושלטוניתסמכותשלהיציבותוערעורסכנהשלבתקופות

משמעות.רבהואהצפתיתהמסורתעלמכךללמודאנושיכולים

"שבחיאגדותשלהראשוניבמחזורמופיעאינוהשווריםסיפורכאמור,

בדמותוהדוקקשרהקשורהיותרמאוחרתמסורתהנראהככלהואהאר"י".

ימיו,בסוףכנראהאותהיצראשרהואששיערתיוכפיויטאל,חייםר'של

מצפתאזשנשארמה .ו-7ההמאהשלהראשוניםהעשוריםשניבמהלך
לפארביקשורח"ו,ובראשםשמעריציה,הזיכרון,היהגדולתהבתקופת

ר'היהעתבאותהדמשקבקהילתודומיננטיתסמכותיתדמותולהאדיר.

שלוהרוחניתהפיזיתלמציאותהשותףהיהשבצעירותואבולעפיה,יעקב

עלצפת,שלהמיתיזציהעלעתה,אנושיודעיםכפיערער,הואאךצפת.

לכאן,משםלהעתיקביקשויטאלחייםשר'והפולחניםהאמונותהאגדות,

וקרוברח"ו,בעינילמיתוס.אותהלהפוךכלומר,גדולתה,את"לשחזר"וכך
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והתרחקה,הלכהעברושלהמופלאהצפתבכן,ברדדהיהשלאלוודאי

מחדשלהחיותםוניסיונותיוובטשטשו,הלכומציאותהשלהחדיםהקורים

והנשניםהחוזריםחלומותיואתאנוזוכריםבברז.ואפילובהתנגדותנתקלו

דמשקיהודיאתמחזירשאינועלברונוזףאליוהמתגלההאר"יעלרח"רשל

לו,שומעיםהםשאיןמצטדקררח"רייעודו,אתמזניחשהואעלבתשובה,

האוניםחוסרתחושתהיתהכזראברלעפיה.יעקבעומדהמתנגדיםובראש

לושהקדישמהאתלהגשיםביכולתושלוהעצמיהביטחוןוהתערערות

ועבורעבורוצפתשסמלהמהשלכואבתהתפרקותזרהיתהחייו.את

יעקבשלזמרתובנימתנגדיםשלבעטייםנגרמהוהיאאחרים,מאמינים

שלזמרתו-"המרכז"שלמעמדוערעוראי-היציבות,תחושתאברלעפיה.
ולחברהלרח"רכןאםמשותפיםוהחברתי,האישיהביטחוןארבזן-האר"י

זרמיםמניעיםעלהמתים"."שיירתעלהמסודרתהתפתחושבההאירופית

סיפוריבהתעוררות-חברתייםומשבריםיציבותחוסרשלתקופות-

אתמעתהלהביןישכןזה."בנושאשעסקוחוקריםהצביעוהזינוק,

אתובעיקרהצפתית,במסורתהאגדהשלבהתפתחותההבסיסיהמניע

המיתוסעלוהציבוריתהאישיתההתמודדותאתמשקפתהיאשבההדרן
השבע-עשרה.המאהבראשיתצפתשל

'=> 
-!:"" 
ם
~ 

בהתעוררותרומ•םמנ•ע•םעל . 57

ראו:הר•בוקס•פור•

H. Chajes, "City of the .) 

Dead: Spirit Possession in 

. Sixteenth-Century Safed ", M 

Goldish (ed), Spirit Possession 

in Judaism: Cases and Contexts 

 from the Middle Ages to theפרה")הואהמת,("השור " TORO MUERTO, VACA ES "ו.

124-. Present, Detroit 2003, pp 

 esp. p.129, and note ,158 42 .להצביעישהאר"יעלהשבחאגדתלביןחסידיםבספןהסיפוןנוסחבין

נתחלפרהחסידיהודה ,,שלשהפרותוהואלכאורה,שולינוסף,הבדלעל

עלודורכיםפרותצררתהלובשיםזים wאברלעפיה.יעקב ,,שפגשבשוררים

הולמיםהםכיהסיפור,לעלילתאינטגרלייםבגיהינוםהחוטאשלנשמתו

אתתשחיתולאואשכםפאתתקפו//לאהפסוקמןהערלההגימטריהאת

מתעלמתהצפתיבסיפורבשורריםהחלפתן .) 27יט(ויקרא 11זקנןפאת

ראינוכברהמוסרי.לתוכנומתאימהאןהקדומה,הגימטריהמןלכאורה
שנוהגשמיהמתים,,,//שיירתלסיפורבקשרמדגיש,החסידיהודה ,,ש

לצורןבהמה.כשליהיההבאבעולםשגורלויתפלאאלבחייוכבהמה

לשאלהלשוררים.אםלפרותאםהחוטאים,נהפכולמהמשנהאיןזה

צפת,תקופתשלהחשוביםהמוסרמספריבאחזמענייןדירןהוקדשזר

והמשפיעותהחשובותהדמויותמן-אזכריאלעזר ,,לחרדיםספד

השאר,ביןאזכרי,זןהחיבורשלהשביעיבפרקגדולתה.בתקופתבצפת

שלגורלםעלמספרהואהמרות.לאחרהחוטאיםשנענשיםבעונשים

הגיהינום,באשהנדוניםהרשעים

נפשויתברךהשםמחזירחטאולפיהקצובזמןבגהינםהיותוואחרי

כבהמה,ונחשבומזלות,כוכביםעובדיבגלגולהזהלעולםבגלגול

כדכתיב,כולןעלהמליכויתברךשהואעוףאוחיהאובבהמהאו

למדריגתהורידובהמה,מעשהעשהוהואידך.במעשהתמשילהו
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 ,) 1966 (תשכ"וירושליםממהדורת

למשל,דאו,אזכריעלקלו.עמ'

שלואישיותו"חייופכטד'מדרכי

המיסטייומנוכדאיאזכריאלעזרו'

(תשמ"א),גשלםחרדים",'ו'ספד

עלייהדוד,אברהם ; 147-127עמ'

והספרות , 159-158עמיוהתיישבות,

שם.הנמסרת

אידל,משהקלז.עמ'חדרים,ספד . 60

צפנתספד-וחיבורוחליווהיהודה 'ו"

 127-126עמ'(תשמ"ד),ושלםפענח",

אחד'סיפורמביאחליווה),דל'אי(להלן

 ,) 1544/5 (ש"הבשנתבצפתשנכתב

האד"י'תקופתלפנישנהכשלושים

"ועודכלשונו:אביאנוחשיבותוובגלל

שודמוליכיםהיואחתשפעםשמענו

מידםהשודוברחאחדבמקוםלשחיטה

ונחבא.אחדיהודיבביתהשודונכנס

שאניהצילניהש"ילמעןהשוד,וא"ל

הלךואזלשחיטה.תמסדניואלאביך

ובערבהשודדמילהםונתןהיהודי

בלילהומת.ונפלהשודנפשנתפשה

נפשךתנוחלו,ואמדבחלוםאליובא

נפשי".שהנחתכמו

שונהבנוסחהמובאסיפוראותו

עגל,אלאשודאינושגיבורהבמקצת,

סג-סדעמ'דח"ו,שלהחזיזנוחבספר

קארו'ודבלובסקי,אצלגםכךעל(ודאו

חולדותבניהו,אצלוכן ,) 224-223עמ'

עליהםהמוסיף , 112-111עמ'האד'",

אףעלגלנטיאברהםשלנוסחואת

חליווה,שלסיפוריהםביןהדמיון

אזכרי,שלסיפורולביןוגלנטידח"ו

אוהשודאצלם .סיפוראותוזהאין

דח"ו(ואצללשחיטהמובלהעגל

והואכלל),הגיבורשלאביוזהאין

לאכןשוודים.למלחמתמיועדאינו

שהמגולגלאלהסיפוריםכשנינאמד

אלאחוטא,היהבעגלאוכשוד

 .גוייםמשחיטתנפשולהצילשביקש

הכהמהעלזהשסיפוראולינדאה

לאובחייוכיון ]."[כדמותנובצלמנואדםנעשהשנאמדבהמה,

ופגםוהנוראהנכבדה'בדמותשהואגדולתותפארתליקרלבנתן

יחזירמותואחריוכמעשיהם,ועשהכבהמותונמשלהמלךדיוקן

 ssבהמות.שלוצלמםבדמותםבגלגוללעולם

אתהיטבמסבירהאזכרישלהטיעוןביסודהעומדתהתיאולוגיתהתפיסה

הבורא.ביציותבפגיעההחטאאתוקושרתהחסי,דיהודהו'שלטענתו

מותו;לאחומידה"ננגדב"מידההקב"ההענישובה,פגםשהחוטאניוון

לאחולבהמההפןכןועלבוראו,שלזהעלהבהמה"צלם"אתהעדיףהחוטא

במושגטמוןאזכרישללאלוהחסידיהודהו'דבריביןהעיקריההבדלמותו.

לאחולבהמההחוטאשלהפיכתועלמדברהחסידיהודהו'בעודהגלגול:
בהמה,לצוותמעבובפירושמזניואינוהואניברווה,אינה(הכוונהמותו

החוטאשנפשאזכרימדגישהחוטא),עלהדורכיםבהמותבצוותשדיםאלא
הזה,בעולםלהתקייםממשיכההחוטאתהנשמהכלומר,בבהמה:נתגלגלה

שנקבעהכליאןהקבלית,הגלגוליםתורתעל-פיהנשמותלכלשמתרחשנפי
בהמה.שלגופההואהקודםבגלגולהתבהמותהעלכעונשלמשכבה

יתגלגלזנועלהבאוגלגוליהם:החוטאיםאתומונהאזכריפותחכאן

יתגלגלועוףחיהעלהבאבעטלף,יתגלגלבהמהעלהבאוארנבת,בשפן

החטאיםכלומר,באלה.וניוצאבחמוריתגלגלאישאשתעלהבאבעורב,

תיאוראףלנו,נזכורשהיה,נפימיניים,חטאיםהםמבחינתוהממשיים

(אןהאו"ישבחבורתנראהדמשק.באנשיויטאלחייםו'שתלההחטאים
אפשרכןעלבאמת.החמוריםהחטאיםהיואלהאצלם)רקלאבוודאי
היהבסיפורנובשווריםהמתגלגליםנענשושבעטיושהחטאשאףלהניח
שהואאחו,לחטאנקייה,לשוןאומטונימיה,אןזוחיתההפאות,גילוח
מביאמכןלאחומידהמיני.החטא-האו"יחבורתבעיניהחטאיםכל~ם

השוורים:לסיפורנולההסוגיהאתמפתיעבאופןהקושרסיפוראזכרי

שודומזלותכוכביםלעובדימזומןשהיהבקשטלייאההיהומעשה

בלילההיוםבאותו .ולענותובולהכותיליןדגשהיוכמולשחוק

בנידעלו,ואמדאביוודאהבחלוםיהודיאחדלאדםבאההוא

המזומןהשודוהואבשודמותיאחדיאותיגלגלוהדניםשבערנותי

פוניבנילכן .הנזכרהעםבשחוקקשיןוליסוריןלעינוילמחר

יטרפוניוטרםיהרגוניטרםפלונימקוםדרךאברחשאניוהצילני

כשרויצאההואהשורותשחטממונךעלתחוסולאתפרני,ואתה

להגידוהרשוניהשמיםמןהודיעוניכךתודה.כעלילענייםותאכלנו

ואזכהאדםלגלגולבהמהמגלגולבמעלהנפשיתחזרובזהאליך,

בישראל,ארעורביםכאלהומעשיםהאל.בעזרתה'אתלעבוד

לך,"ויאמרוזקניךגרךויאביךשאל

החסידיהודהו'שלהפרותסיפורביןהחסרההחוליהטמונהוכאןאפשר
לתקופתשייראזכרישסיפוהסיפורהאו"י.שלהשווריםאגדתלבין
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ספודמגולילוביםבוודאימוכוהיהכןלאזכוימוכושהיהוכמוספו,ד
מתאו,הסיפורבציטוט.האחרוןהמשפטשמעידכפיבצפת,צאצאיהםאו

בעריהיוםעדהנהוגהשווריםמלחמתהעברית,בספרותלראשונהאולי
להמתתו,עדהעירבסמטאותהשוואחריהמרדף-ובפוובנסבספודשדה

המקוםיהודישליחסםהיהמהטקס.ס•ברובבשרוואכילתשחיטתו

מסיפורללמודאפשרהנוצריםשכניהםשלכאלהפופולרייםל"שעשועים"
להצביעעשויייסורים,רדיפה,עינויים,המזכיריםהפעליםוצףזה.קצו
אתמספריםהםהיהודים:בעיניהסיפורשליותרהעמוקהמשמעותועל

שלהזדהותהוודפיו.שללאהשוו,שלממקומו-אחוממקוםהסיפור

מלמדתבו)שנתגלגלהיהודי(דוןדווקאהשוועםהמקוםיהודיתודעת

המעונה,השוושלבדמותועצמםאתהםואותת-מודעובאופןשאפשר

הגוייםבשמחתחלקמלקחתהיוורחוקיםהנשחט,המיוסר,הנודף,

גדולה.בהנאהאותוהרודפים

הספרדיתובתרבותבמנטליותזומרכזיתבתופעהשעסקווביםמחקרים
טקסאלאמשחקולאקובלאהשווריםבמלחמתלראותשאיןמציעים
בטקסיויסודההעממית,לדתקשווההשווריםמלחמתמובהק.'•פולחני

ואכן,השוו.שלהאדיראונובדברעממיותלאמונותהמיוחסיםפוריות

בטקסהשווזניחת • 2ופוויות.אוןשלהעתיקיםהסמליםאחדהואהשוו

פוריותוואתהקהילהבניאלאונואתלהעבירהשאיפהאתמסמלתפולחני
שהוא'פר'ביןלהבחיןהמבקשיםישמחייתם.מקוושהיאהאדמה,אל

שהוא ) ox (ה'שוו'לביןוהפוריות,האוןובת ) taurus (הנערצתהחיה

הטקסטיםרובאמנםכראוי.'·האדמהאתלעבודשיוכלכדישסורספר
הלוחםהפראזכרי,שלבסיפורוואףהכינויים,שניביןמבחיניםאינם

התרבותהבחינהמעורפל,המינוחאםשאףספקאיןאן'שוו'.הוא
באונופרותעדריוהמרביעבגבורהבזיוההלוחםהפרביןברווההבחנה

ומושכיםלעגלהאולמחושההרתומיםהמסורסים,השווריםלביןהאדיר,

המאותשלהרומנטיתהעולםבתפיסתמחקריםרוח.בשפלותבעול

מסמלהאדירהפרשאםכ,ןעלהצביעווהשמונה-עשרההשבע-עשרה

ה"מיתיות"העתיקותהתרבויותאתועמוהבראשיתי,הפראי,הטבעאת

מסמלועבודהביתכבהמתהשווהמודרנית,התרבותבידישסורסוקודם

בסיפורוהשווביןההבדלזו,מבחינההאדם.בידיהטבעשלסירוסואת
אצלהפרחשיבות.ובהואהאו"יעלבסיפורהשווריםלביןאזכרישל

אתחורשיםהאו"יבאגדתהשווריםורב-און,לוחםיצווהואאזכרי

כלשוןפרות,בעצםהם-כלומררוח,בנמיכותבעולומושכיםהאדמה

בסיפורואףהיווכאלהזה,סעיףבכותרתהמובאהעתיקהספרדיהפתגם

החסי.ד··יהודהו'של

הזכר-האב:סמלהואהשוופסיכואנליטיות,אינטרפרטציותעל-פי

תת-מודעובאופןממנו'חודשהילדלאוןוהסמליהחושניהביטויהוא
משאלותאזכרישלבסיפורואליו.'·האבמןשיעבורושואףאליו {iכ~

שהןכיווןמיוחדת,לאינטרפרטציהנזקקותאינןאלהתת-מודעות

שחיטתובנו,בידיולכידתוהאב,אכןהואהשוולחלוטין:חשופות

 !f 'כנפיותחתונמלטתלשחיטההמוכלת
םמושפעשיצילה,כדימסויםקדוששל

j;-
דכיעלהסיפור-כהונהקדוםממקוו

לשחיטהשהוכלשעגלהנשיאיהודה

אמדזהאךשמלתותחתאלנמלט

נוצות".לכךלך?אעשה"מהלו:
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סמלהשורשלהיותועלמשבנעות
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הבהמהלאכילתישהצפתישבהקשרלזכור(ישציבוריבטקסואכילתו

משמעותוצדיקיםטהוריםאנשיםעל-ידיחוטאתנשמהנתגלגלהשבה

מפורשבאופןמבטאיםהלודיאנית)הגלגולמתודתחלקשהיאנוספת,

כיצדהאב."לדמותביחסאלהומודחקותכמוסותמשאלותביותר

אחדיר,רודפיםאנשיםועשרותבסמטאותהדוהרהגדול,השודעשוי

אתמזכירהשודהאםאביו?אלאסוציאציההמתבונןבאדםלעודד
אךחטאיואתהאבמזכירבסיפורהאב?שלאלימותואדנותו,כוחו,

אזכרימזבדלכן,קודםפסקאותכמהשדאינו,כפימפרטם.הואאין

חליםהאבשלמעשיועלשאףכנראהחמודים."מינייםחטאיםעל
היהבחייוהאבכלומד,קשד. ryבאותוממשמובאהסיפורכיהדברים,

אךמפניו,יראבנואסורים;מיןוביחסיבאלימותהשטוף'פר'מעיו
מפורשתדוגמהלהביאקשהואדנותו.כוחואתוהעריץאליונמשךגם

בחיבורומשאלה"ל"מילויבקשרפרוידשטעןלמהזהמסיפוריותר

החלומות.עלהגדול

אחרת,ומזוויתהיטב,להסבירעשויאזכרישלהשוודיםמלחמתסיפור
יעקבכלפיויטאלחייםו'שלשנאה/הערצההדחייה/משיכה,יחסיאת

אףהחזיונות.בספררביםדפיםגבימעלהיטבהנשמעיםאבולעפיה,
נשלחהואשאותםהשוודיםלביןאבולעפיהיעקבביןהסימביוטיהקשר
דאינו.שכבדכפיהלודיאנית,הגלגוליםתודתלאודהיטבבדודלתקן
אףנשמתם,משורשהואכיהשוודיםאתלתקןנשלחאבולעפיהדווקא

עםמיני)אוןפראית,(עוצמת"שרדית"הוויהלאותהכמותםשיירהוא
ויחסיכשוד,אבולעפיהדאיית-אלהגודמיםשניממנה.המשתמעכל

למסקנהמובילים-בדח"ועודדשהואנשלטותבלתיוהערצהחדדה

ויטאל.חייםו'עבודדמות-אבהיווהשהואנמנעתהבלתי

חיתהעבורו,והרצויההמודעתהראשונית,האבשדמותבדודאמנם

אוהאד"יאליונדאההחזיונותבספררביםבמקומותהאד"י.שלזו

אותומזרזידיו,אתמחזקבו,נוזףוהואבחלומותיו,להופיעמוזמן

"דמותהואאבולעפיהיעקבאךללכת.עליושבההדרךאתלוומודה

ויטאלשלבחייונוכחתהיאכיהאד"י,שלמזויותרדומיננטיתאב''

משנתיים.פחותבחייונכחהאד"יבעודלפחות,שניםשלושים
לוודאיוקרובכתלמי,דלאלו,כשווהלאד"ימקורבהיהאףאבולעפיה

נושאהואוסמכותומעמדואתבצפת.החברתיבמעמדועליועלהאף

שלהאמיתיהמייצגוהואצפת,שלהזהבתרדמתקופת"מאז",עמו

בבדובדאבולעפיהאלדח"ושלזומשכותוכןעלוהשפעתה.גדולתה
בזהגםאלאהאישיבמישורדקהתקיימולאממנוהעמוקהחרדתו
ובמעמדובאישיותושמייצגמיאבולעפיה,יעקביכירהאםהסמלי:
כלומד-לצידוויטאלחייםו'שלבמקומובגדולתה,צפתאתהחברתי
אבולעפיה,בידידח"ומשאלתשלהבוטהדחייתהצפת?שלבמיתוס

דח"ושטיפחהאיבהעומקאתהיטבלהסבירעשויהשדאינו,כפי

אגדתשלוהאידאיהנרטיביהמודלדדךגדולבקולהזועקתכלפיו,
השוודים.שלזקנם
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הזהבזמןז.

כריזמטית,דומיננטיותבעלמובהקת:אב""דמותהיהשלוםגרשםאף
הטמוניםאלה"אנטינומיים"בכוחותומסרס.מרחיקגםומפתה,מושן

החוקרגינת,ד"רועינם":"עידובסיפורועגנוןיוסףשמואלכברחשבשלום
היפהגמולהזאתועםאישי,מגעכלמעליוהדוחהוהמנוכר,הקרהכריזמטי,

לאובדןדברשלבסופוהמביאנשלט,בלתיבכוחאליונמשכתוהאהובה

תלמידיובעיניכמובניהו,מאירבעיניהצטיירשככזהספקליאיןשניהם.י•
אבל"רבנית",כמעטעצומה,סמכותבעלתאישיותהיההואהאחרים;

חינוןבעלשלום","בריתתנועתאישהמעשיות;המצוותאתבתוקףדחה

כלומר,ונשמתו.ברוחו"אשכנזי"-ומושרשתעמוקהאירופיתותרבות

"אצולה"למשפחתבןאבריו,רמ"חבכלהס"טבניהו,שלהמוחלטההפך

האוריינטליתשהתרבותקפדני,מצוותושומרמאמיניםבןמאמיןספרדית,

דמותובועוררהלאהאםמחשבתו.ואורחמחייונפרדבלתיחלקחיתה
יחד?גםגדולהוהערצהחרדהותלות,דחייהשלוםשלהדומיננטית

הרואהשלום,צפת:אלהשונותגישותיהםאתלהביןאוליניתןזהרקעעל
עיצבוהמאוחריםשהדורותמיתוסמאשריותרלאוהאר"יצפתסיפוריבכל

עלצפתשלתורתההשפעתאתולהעמיקלהאדירכדיכלשונו,ו"זייפו",
ומאודו,כוחובכלהמנסה,ובניהוהשבתאות);(למשל,מכןשלאחרהדורות

תקופתאליותרקרוביםשהםככלכי"קדומים",הםשהטקסטיםלהוכיח
לאירועיםונאמניםיותר"אותנטיים"אףהםתפיסתו,על-פיכן,האר"י
"תולדותשלקדימותובדברהגדולהשהמחלוקתנראהשהיו".'·"כפי

שלומיללמכתביובעיקרהאר"י,שבחישלהאחריםהטקסטיםלכלהאר"י"
על·שנכתב"אותנטי"מסמןשלקיומולהוכיחאלאבאהלאמדרעזניץ,

התרחשו,שאכןכפיהאירועיםאתמשקףהואכןועלהאר"י,תלמידיידי
מיתוסאינההאר"ישלצפתבניהובעינימאו.דעדאליהםהקרוביםאו

המתוארתכזוקדושה""קהילהאידילית,דתיתשמציאותלכןראיהאלא

התקיימההיהודית,בתרבותתקדיםלושאיןבפירוטהאר"יבתולדות
בימינו.גםאפשריתאכןוהיא

בניהו?שלהתזהאתמוקדם,בשלברקואפילולקבל,שלוםהסכיםמדוע

דחהששלוםהצפתי,המיתוסשלבאותנטיותאמונתובגלללאכמובן
מחולשותיואחתלרועץהגדוללמלומדעמדהכאןתוקף.בכלהסתםמן

הגרמניתהאקדמיהשלמדרשהמביתהפילולוגיתהשמרנותהמובהקות:

נותניםהםהכול,חזותהםהכתוביםהטקסטיםהתשע-עשרה.המאהבת

לנפות,להשוות,לנתח,אפשרשאותוומוחשיאמיתי"חומר"החוקרבידי

היסטורית.תופעהאותקופהשלנאמןמייצגבולראותובעיקרלסווג
בטלניםוסיפורםשהגרםסבתא","סיפוריאלאאינםהאוךלייםהטקסטים
זלזלכמהעדידועממשית."מחקרית"חשיבותחסריוהםושרלטנים,

המסורותאתלחקורובניסיונותהקבלהשלאתנוגרפייםבמחקריםשלום
ערוךלאיןבחשיבותועולהאחדידכתבירושלים:מקובלישלשבעל-פה

אורליות.סדמסורותעשרותעל

 !=t, 'חוטא'םשלכגלגול'םשנ'הםאת
Cכחטאאלכאןוהקשרח"ם,ננעל'

~ 
 .ברורהואמ'נ'

68v לס'פורוכאלהא'נטרפרטצ'ות

הוצעווע'נם""ע'רועגנוןשל

ע'רו"פשרטוננו'משולם ' 1על"'

רמת-גןעגנון,פשרנספרו:וע'נם",

מוקד,גנר'אל ; 122-106עמ' , 1968

מרע'ומחקראמנות"טראנסצנרנצ'ה,

עגנון: '"ששלסמל"םס'פור'םכשכ'

ברזלהללעולם'",ו'עריע'נם''ע'יי

מבחר-עגנון'וסףשמואל(עורך),

 , 1982תל-אנ'נ'צ'רתו,עלמאמר'ם

ה'העצמושלוםגרשם . 453-446עמי

לראשונהשהנח'(מ'הנראהככל

ר"רשלהספרות'תרמותושנ'ןנו'קה

עגנוןעלוכעסשלו,רמותולב'(ג'נת

ח"לאור,רןאצלכךעלראווה.בג'ז

ותל-אנ'נ'רושל'םנ'וגרפ'ה,-עגנון

 . 432-430עמ' ' 1998

אגדותשלהאותנט'ותתפ'סת . 69

 ' 1נ'טל'ד'נאהננ'הואצלצפת

השער .האר"'תולדותנספרומובהק

תולדות"ספרהספר,שלהרנ'ע'

 91-(עמיה'סטור'"מקורהאר"'

מחקרו,שלהתווךעמודשהוא ,) 125

שלהאותנט'ותלטענתנע'קרומוקרש

'צאנגרהוכר'וקהאגר'ות,המסורות

תמר,רווננ'הו,שלהחר'ףמנקרו

"עלתמר,רווהמפורטת:ננ'קורתו

 ' 1986תמר' ,"'"ראהתולדותהספר

 . 193-166עמ'

נחר'פותהשוללתלג'שהדוגמה . 70

של"הה'סטור'ת"חש'נותןאת

שלח'נורוה'אהאגר'ותהמסורות

על 1רנר'וכך ,'"שרעלצונץ'ו"ט

אנש'םתרבותעור"קמואלה:מסורות

התנכלואשרכזנקוחורש'לבנעור'

נוראותההואה'קרושעלמלנםונרו

אםכ'ונראותנשמעותלאונפלאות,

'שכ'לולאאשרכרב,שומע'לעם

ונרלכל'אמ'נוולכןולהנולווות

אמר'הםהכל'םהבלונר,סוף ]".]

נפלאותתואנ'מאפע,רנר'הםוכל

טוב('רםנם"'נחרונוראותומאמ'נ'

ש'(תרגםוש"'תולדותצונץ,ל'פמן

וו



על .)כ"עמד, , 1862ודשהכלון), ~

למחקריםשלוםגרשםשלהתנגדותו ~
E: שכעל-המסורותולמחקראתנוגרפיים
~ 
פרופ'ממו"רשמעתיהמקובליםשלפה-
!:: 

נוי.וכ

האנציקלופדיכערךשלוםכתבכך . 71

 : " Luria, Isaac "האר"יעל

a wealth of legend ]."[" 

accumulated around his 

personality, with historical 

recollection and authentic 

fact being mingled with 

visionary pronouncements and 

anecdotes of other holy men 

The legend is crystallized [."[ 

, in two important documents 

whose sequence of publication 

. is a matter of controversy 

One is the collection of 

three letters written in Safed 

between 1602 and 1609 by 

, Solomon (Shlomel) Dresnitz 

, an immigrant from Moravia 

" to his friend in Cracowl".I 

, The second document 

Toledot ha-Ari ( "Biography 

of Ha-Ari "), appears in 

numerous manuscripts from 

the 17th century; one version 

is published under the title 

)' Ma' asei Nissim ( "Miracles . 

However, M. Benayahu has 

published a complete edition 

of this recension (1967) and 

argued that it served as the 

' basis for the source of Dresnitz 

letters. Benayahu considers 

that the book was compiled 

between 1590 and 1600 by one 

of the scholars of Safed, and its 

various recensions circulated 

widely in the Orient and 

Italy. This, the first kabbalistic 

hagiography, compounds 

fact and imagination in its 

biographical account of the 

שלאפשריתהבלתיהתזהקבלתמאחוריהמניעהנראה,ככלהיה,זה

עצםאחרת.הזדמנותבכלידייםבשתימפניודוחההיהששלוםבניהו,

הערוךספרותית,מבחינההמלוטשהמקיף,האר"י"ש"תרלדרתהמחשבה

מדרעזניץ,שלרמילשלהאמוציונלייםלמכתביוהמקררהיהבקפדנות,
ושרבשרבמדגיששלרמילמחקרי.היגיוןלכלמנוגדתהרילהפ,ךולא
כלומר,אנשים,מפישמעהואבמכתביומספרשהואהאר"יסיפורישאת

שסופרר-אחרבניסוחעםאגדות-מובהקותעל-פהמסוררתהןאלה
לערמתהאר"י.פטירתמאזשחלפוהשניםשלרשיםבמהלןוהתפתחו

בניהוהגיששלרמיל,שלבמכתביושבעל-פהמסוררתעלאלהעדריות

בעשרותהמתועדוסמכותי,מסוגנןערר,ןשלם,ספררתיטקסטלשלום
להתגברשלב,באותוהיה,יכוללאכנראהושלרםישנים,ודפוסיםידכתבי

הסיפורעל-פני"המוחשי"הידכתבאתוהעדיףהפילולוגיתנטייתועל
הפרכה.מסקנהעלשהצביעוהעדריותרכלהסבירותחוסראףעלשבעל-פה,

לאוריצאהכאשרו' 97 3שנתלפניכלשהובמועדיותר,מאוחראמנם'
Encyclopedia Judaica , שלרם,שלהעצומההמדעיתהירשרהגברה

שנטלמאוחרחיבורהואהאר"ישתולדותבאפשרותלהכירמוכןהיהוהוא

 71להפך.ולאומילשלשלממכתביוהסיפוריםאת

לכאורה-פילולוגיבנושאשהמחלוקתמאוחר,בשלברקהבין,ששלוםדרמה

משמערת-בהרבהרחבהתרבותיתשאלהאלהמדעיהדירןמןחרגהזה
אכןהאר"ישבחימתוןהמשתקפתהמציאותאםכיום.צפתשלהמיתוס

אםאידיליים.דתייםחייםשללאפשרותםהוכחהלפנינוהריהתקיימה,

צפתיהודיאםונהגר,חיוכןאכןבסיפוריםהמתוארותהמופתדמויות

נהרויומיום,חייעלויתרומעםומורמיםפשוטיםגדולם,רעדמקטנם

אסקטייםרוחבחיישקרעיםהיוהקדושים,הקבריםואלהכנסתבתיאל
זהכלאכןאםהמסורתית,היהודית"הרוחניות"טוהרתעלומיסטיים

ולהתקייםלחזורעשויאדמותעליזהעדןשגןהריהיה,משלרקולאקרה
ועכשיו.כאןגם

להגןהמנסהעתיקהעירלפניורואהצפתשלבסמטאותיהכיוםהמטייל
המבניםאתלשחזרוהחצרות,הבתיםמבנהאתלשמרהקדום;צביונהעל

זיכרונותי,דוכתביספריםחפצים,-העברשרידיאתללקטההרוסים,
וחצרותיהצפתסמטאותמלאותכןופרטיים.ציבורייםבמוזיאוניםודמויות

מיסטיות,חסידיות,-ומשרנותשרנותלכתרתהשייכיםוגבריםבנשים
בגדיםלבושיםשביניהן,הצירופיםרכלבתשובהחוזרותאוריינטליות,

משפחהחיימנהליםמשלהן,ופולחןתפילהמנהגינוהגיםלהן,מיוחדים
והחילוניותהדתיותהישראליותהנורמותמןדופןויוצאיחריגיםוקהילה

מתפרנסיםירודים,בתנאיםחייםשהםהואלכולםהמשותףיח.דגם
רחייםהמודרנית,ישראלמדינתשלהיומיוםמהווייתמנותקיםרב,בדוחק

כדבריהם,מצפים,והםשאלואריצרוהםשארתו"רוחני"עולםבתרן
עירחייצפתמקיימתבצידםמאר.דבקרוביגיעשאכןהאור""להתגלות
רבתי-קפה,מלרןבתימסעדות,קולנוע,בתיבנקים,-דברלכל"מודרנית"
תנועה.ופקקיכבישיםמערכתהעירונית,בפריפריהשיכונים
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בטעותצפתשלאלהפניםשנישלהרמוניסטיתתמרנהלציירניסיוןכל
ומרה,קשההיאהעירחיישלאלהקטביםשניביןהיריבותיסודר.

והארציתהמקומיתהפוליטיתבמערכתהןהיומיום,בחייהןומתקיימת

בניאלה:עולמותבין"חפיפה"אףמתקיימתאכןהדתית.בהיררכיהוהן

המודרנית,העירבשירותימעטלאמשתמשיםהדתיות-מיסטיותהכתות

צפתשלבהווייתהמעטלאמשתתפיםצפתשלהחילונייםותושביה

שלבבסיסםאךלמיניהם.ובפסטיבליםבחגיגותבביקורים,-העתיקה

יונקתוהיאאחרת,עולמםותפיסתשונים,בעולמותחייםהםדברים,

כזוליריבותמובהקתדוגמהאחר.עתידאלושואפתשוניםממקררות

היאשברבמקוםהעתיקה,העירשלבמרכזהשנבנתהברסלבקרייתהיא

למחצהחרביםבתיםשלגבםעלצפת,שלהעתיקהקברותביתעלצרפה

המאבקואשרנה.ממדרגהוהיסטוריתארכיארלוגיתחשיבותבעליאך
רביןהארציתהפוליטיתבמערכתצפת,בעירייתוהתנהלרמוקשההיה

עלקרייתם,אתברסלבחסידיבנרובסופועצמם,לביןהעירתושבי

היפיםהמקומרתובאחדצפת,שלהוותיקיםתושביהשלוחמתםאפם

לליבם."והיקרים
תם,לאצפתשלהמיתוסעלשהקרבלכךהיאהוכחההיוםשלצפת

אתלשמררקמנסיםאינםהמיתוסבעליבשיאו.דווקאמצרישהואואפשר

הבנייניםאתבוניםברסלבחסידיהיולאכןלולאכישחיתה","כפיצפת

להחזירהמבקשיםהםנבנו.הםשבהובצורהבמקרםוהמודרנייםהגדולים

היהדות.שלהמיסטית-המשיחיתהתפיסהשלבליבההמרכזימעמדהאל
אלאהעברשרידישלארכיארלוגיב"שימור"כללמעונייניםהםאיןכןעל

המיסטית-המשיחיתהמציאותשל-מחדשעיצובה-בעצםבהחזרתה,

העיר.תוכניאל

זמננו,אלהשש-עשרההמאהשלמצפתשעשינוהארוךהמסעבראשית

אלשיןמשהו'לביןמדרעזניץשלרמילביןהגדולהפעראתראינו
למיתוסהגישהאתמאפייןזהפערהצפתית.המציאותשלבתיאורה
לראותהמבקשתהתפיסההיום.ועדהשש-עשרההמאהמאזהצפתי

ונכוןשאפשרריאלית,מציאותצפתאתהאופפיםהמיתייםבסיפורים

ואפרוריותה.מורכבותהכלעלהמציאותאתהמתארתוהתפיסהלחיותה,
ובכלהעוצמתבכלבצפת,המיסטיים-המשיחייםהזרמיםחותריםעתה

במשךוהתגבששתפחהמיתוסעל-פיהמציאותאתלעצבהאמצעים,
שלסמיוערפלבאותושובולכסותהאחרונות,השניםמאותארבע

והמסוכסכת.הקשההמציאותאתמיסטיפיקציה

תל-אביבאוניברסיטת

life of the saintly man. There '~ 

is no doubt that the legend of ~ 

the Ari was widespread, and 

circulated earlier than the 

written sources treating his 

kabbalistic teaching ההדגשות)

 .).י.עשלי

), Gershom Scholem, "Luria 

, Isaac", Encyclopedia Judaica 

1973 jerusalem ( 

שלהדפוסלביתהמביאכפיו,אלקנה

"שכחישלהמאוחדותהמהדורותאחת

שלעבודתואתכבושהכירהאו"י",

עליה,המחלוקתאתאףוכנראהבניהו

מפקפק"ובניהוהבאים:כדבריםאומו

סיפוריםששמעשטועןשלומילכדבריו

האו"י,תלמידיצפתוחכמימווומפי

מעיוהיהלאכלוםהדבראמתאםוכיו

סיפוריםאומרם?שםאתעליהם

אומרוכשםדבראמוריםאחרים

מובאיםהאר"יעלהסיפוריםאכל

צדיךשעליהםכשעהכסתםדוקא

בניהוולדעתי,ראיה.להביאהיה

הטעםמןלגמריחרגאלהכדבריו

עצמואתלהצדיקכדיוהכלהטוב

תולדותחיבוראתרואההואלמה

טענהאירווכיראשון,כמקורהאר"י

כללכתובשלומילצריךהאמנםזו?

תלמידיכחוגשידועיםהסיפורים

אחרשכלכצפתוהמקובליםהאר"י

כאגדתומספרםאלהסיפוריםיודע

מקודהישלאוזן'מפההעוכרתעם

שכחיספרכפיר,אלקנהמזה?"גדול

עמיתשמ"כ,תל-אביבהשלם,האר"י

יהודימפיכוורכנותדבריםאכןלג.

מתוכןהיטבשנדאה(כפיופשוטתם

מדפיסהוא-ומסגנונהההקדמה

אירועלאחרשנדרכנורהספדאת

לו).שארעטראומטי

כוסלכקרייתשלבנייתהעל . 72

והמאבקיםצפתשלהעתיקהכעיר

משנישמעתיכמהלכהשהתקיימו

שלכהווייתהמאורהבקיאיםאנישם

אדיהוהחוקריםהמדריכיםהעיד,

 .אמנוןורבקהלוכוכסקי
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עםאמאבן",לההיה"אבלמתוך: . 1

 , 1992תל-אביבהמאוחד,הקיבוץיל,ד

 . 23-22עמ'

ב"ג:סימןוידאפרשתחנחרמא,דאו . 2

אתריקהידואתאברהםוישלח ]".]"

אבא ]"]ולאמר ]".]לשחוטהמאכלת

ידעלעומדתכשהיאאמיאתתודיעלא

שמאהגג,עלעומדתכשהיאאוהבור

שניהםבנומידותמות,עצמהאתתפיל

המזבח]."]"עלועקדוהמזבחאת

וידאפרשתתזרה,שמערני,ילקרט . 3

שעה"באותהעולה":עצי"ויבקעד"ה

מודיעאניאםאברהםבלבוהרהר

לאואםקלהדעתןנשים-לשרה

דואהשאינהכיוןואגנבנואודיעה

תקנילהאמדעצמה.אתתחתוךאותו

]."]."מקורותונשמחומשתהמאכללנו

תנחומאע"ג;ל"ג,שבת,בבלי,נוספים:

ד"ה.כ"בוידא(ורשה)

אלבק),(תיאודוררבהבראשית . 4

 .נ"גפרשה

·ברוס 11קרטרות

~זqלכה~אלוד.ר~ה,פיע.ל
פתאם.~ע;לםאתtיע.צרהיא

ורביקזביץ'דליה

למיתוסומחוץהמקראיהעקדהלסיפורמחוץהנשיםשלדחיקתן
חשובלמרכיבהעקדהפרשתאתלהפוךמהןמנעהלאשלו,המסורתי

למרכזכניסתןהעכשווית.הישראליתהנשיתהשירהשלהתמטיבנוף
תגווקוראתאתגרמהווהתפקידים,להןניתנולאשבהבהצגההבימה

העקדה.שלוהסמליהגבריהמסורתי,אופיהעל
בשירתואףהמודרנית,בהגותוכלההמקראיבסיפורשהחללטעון,אפשר

להעמדתכוונתי"גברי",באמריגברי.כנושאנתפסתהעקדההתקומה,

בסיפורהמכונןהעולםלבדו.בוה"ניסיון"ומיקודבמרכזאברהםשלדמותו

ובעלי-החיים,המשנהדמויותכוללפנים-זכרי,כל-גברי,עולםהואהעקדה

ויצחק,אברהםהראשיות,הדמויותהחמור,האיל,המשרתים,הנערים

כגבריתנתפסהההקרבהפטריארכליות.בתבניותהמעוצבעצמו,והאל

הדורות.בראיגם

במדרשידווקאלמצואאפשרהעקדהסיפורבעיבודהנשיהיחסשורשיאת

עללהשיבנקראהמדרשרבה".ב"בראשיתבעיקרחז"ל,שלהעקדה

גםבמדרש,כצעקה.ופעורותלהבנהסתומותמותירשהמקראהשאלות

ישועל·כןקשה,תהיהשרהשלשתגובתהלכךעריםאברהםוגםיצחק
יותרקשהלאםשלפיהההנחהאתמבליעיםחז"למראש.אותהלהכין

כשהיאאמיאתתדעלאלאברהם:יצחקלו"אמרהבן:אוגדןעללהתגבר

 2ותמות".עצמהאתתפילשמאהגגעלעומדתכשהיאאוהבורעלעומדת

אנימודיעאםאעשה?'מהואמר:בלבואברהםהרהרשעה"באותהוגם:

תראהשלאכיווןואגנבנו,אודיעלאואםקלה.דעתןנשים-לשרה

 3עצמה".אתתחנוקאותו

אתאברהם"ויקראעולם:כתיקוןנתפסתשרהשלהאימהותועו,דזאת

הרבהעמה,נפקדועקרותהרבהשרהאמנושנפקדהבשעהאלא-בנושם

חסידותה 4נשתפו".שוטיםהרבהנתפתחו,סומיםהרבהנתפכחו,חרשים

80 



אברהםשלהאכזריתההורותרקעעלמובלטותבמדרששרהשלוצדיקותה

שממיטההקטסטרופהמולשנשתברכלל-עולמיסדולתקןבאהוכאילו

"אבננגדבאההיאמקרית;אינההיאגם"הרבה"עלההדגשההתנהגותו.

 sאבוהם.שלהכלל-אנושיתלאבהותוהמיוחסניכויגויים",המון

שיכולהעמדההמביעהראשוןהטקסטואליהמקורהואהמדרשבעוד
האובדןשלגודלוואתהאםשלמקומהאתומבליטנשיתנעמדהלהתפרש

פושתבהצבתבמקרא,נברמצויהזועמדהשלגיבושהואשיתהויהצפוי,

העקדה.לפושתבצמידותשרהחיי

התצפיתדוןלבדוקהמבקשמחקובתוךפרקעלמושתתזהמאמו

ואתהעבריתהשירהשלההיסטוריהאתהעקדהעל"המעבדתית"
ניהיא,המחקרהנחתהעשרים.במאההספרותיותשלההיסטוריה

המרכזייםהתשתיתמסיפוריאחדשלמחדשהקריאהאחריהמעקב

היסטוריתבחקירהשמעונייןלמירקלאחשובההחדשההעבריתבספרות

בהערכהלמעונייןאףאלאוהישראלית,העבריתהתרבותתולדותשל

החברתית-התנהגותנועלהמשפיעיםמבני-העומקשלאקטואלית

התרבותית.

 6החדשה.העבריתבספרותהרה-דרמטיזציהשלהגילוייםאחדהיאהעקדה

שניתןהמשקלהראשונה,מכריעות:השלכותשתייצרהסיפורשלהחילון
ביןהיחסבהדרגהתופסמקומוואתמתמעט,לאלוהיואדםביןליחס

ביןהיחס-ובהמשךהחברתיות-ההיסטוריות,לחוויותאדםעם)(או

למודלבהדרגהאפואנהפךהעקדהסיפורולגורלו.לקיומולעצמו,האדם

המשוררשבאמצעותהתבניתופסיכולוגיים,אקטואלייםאירועיםהמפרש

עולמו.אתמפוש

המאפשרתהסיפור,שלהמקודשבערךהפגיעההיאהשנייהההשלכה

במשמעויותהמשחקתבניותאתומעצימהלפרטיוהצמידותמןשחרור

מקברי.נעשההמשחקנאשרגםוהמושגיותהלשוניות

ביותוהשכיחהמקראיהטופוסבוודאישהיא-העקדהשלהעיבוד

מצדקוטביות:התייחסויותשתימאפשר-החדשההעבריתבספרות

היהודיהעםעלגזרהשלסוגהואהעקדהשסיפורהתחושה,עולהאחד

"הםגווי:חייםשל"ירושה"בשיוננאמוגנטי,קודבמעיןהמועבות
הזירהגםהואהמשפחה,בוומנסנמואחו,מצדבלבם".ומאכלתנולדים

שלהאידיאולוגיים-הפוליטייםהזהותופולמוסהמריבהיחסילניהול

והמיתוס.המקראעםהעבריתהספרות

העבריתבשירהבהתפתחויותזופריזמהדוןהמתבונןאתשמפתיעמה

הנשים.בשיותנדירהזההטעוןבמיתוסשהשימושהוא,והישראלית

ישראליאועברימשווונמעטשאיןהעובדהלאורהדברבולטבמיוחד
אחות.אוזובצווהאובססיביבאופןהעקדהסיפורבסבךנאחזלאאשו

ועדלמדןמיצחקגבוית,להגמוניהנתוןהנושאהיההשבעיםשנותעד

חתרניתקריאהגםהנלל.יעלמעידיםמהכללוהיוצאיםלאור,יצחק
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םהימי""ביניימיתהדתיתההגותגם . 5
גבולותאתחצתהלאוהמודרנית

הפילוסופיתבמחשבההדיון .המגדר

ליבוביץ')קירקגור,(הרמב"ם,

העריפהדת-מוסרלדילמהשנדרשה

על-פניהאללצוההישמעותאת

ההשתמעויותהמוסר.לצוההישמעות

הנובעותוהאמונתיותהמוסריות

 .אלושאלותחידדוהעקדהמסיפור

 Ruth Kartun-Blum ,ספרי:ראו . 6

Profane Scriptures, Refiections 

on the Dialogue with the Bible 

, in Modern Hebrew Literature 

, Hebrew Union College Press 

. 1999 Cincinnati להלן)Profane 

.) Scriptures 

המשוררתהיאזהבענייןדופןיוצאת .ו

שלהמייסדותמןבת-מרים,יוכבד

החדשה,העבריתהנשיםשירת

 .בהמשךארחיבזהובעניין
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"פחדכמאמריכשידהדיוןדאו . 8 ~
נוחןכמקדההעקדהמיתוסיצחק: ~ '""

כתוך:החדשה",העבריתהשירה §
rב. 
F-(עורכים),אוחנהודודוסטדייךרובוט
י=

ומכוןהמאוחדהקיבוץוזיכרןר,מיתוס

עמ' , 1998וירושליםתל-אניבליו,רן

248-231 . 

הקיבוץצפונה,מסעגלאי,כנימיך . 9

 . 76עמ' , 1968תל-אניבהמאוחד,

נשי)קולברשאין(סיפורהמקוריהסיפורמןשרהשלהיעדרהשלמעניינת

בוררשהריהאחרונים.העשוריםעדהעבריתהנשיםבשירתנמצאתלא
המקורישבסיפורהעובדהעלגםלהתגברצריכותנשייםוכתיבהשקריאה

טועהאגממנרןשבראיפיגניה,מסיפורשרנהזה(כמההנשי.לקולמקרםאין

קליטמנסטרה.)שלתגובתהאתבחשבוןהביאשלאבכך

ביותרהמענייןהמודרניהשירשרה,שללדמותההאמפתיתהפרשנותמצד

"חיילשירכוונתיבארץ"."דורמשוררגלאי,בנימיןעל-ידידווקאנכתב

 Bהעקדה.שלהאמיתיכקרובןשרה,אתהאם,אתהמעמידשרה"

שרהחיי

ב•חיו

ןח 9ז:.ז~י

נים. /oזp~ע .ח~ /o~~וים .ה~ /oז,נ~ה

-בס~ת
 ,ן;רב;: ry רז:;ב;:סע;לםמן ה~?ו:.נ 9נהיא

רנוים, o/??iJד;~.ליטפי;כתק;ל 7

 .ם;~;מש~ת~פלו:;בסח /P. oז
אר;נהאתכתפולווהמשפחהירידיכל

T -: •: : • ' • T T: • - •• •: T ו

 .ר;ן 'qtס??נוסת;ל??ק;ם
רקים-מן-;:זכקים,סיו:;בןה, qם /o~~לחיי· /oקן

iZ -ליםiZ .לים

ב•ףיו

ןח /oז:.ז~י

~ים. /oזp~ע .ח~ /o~~ריס .ח~ /oז,נ~ה

ןה. /oז:.ז~י!קנ.י

-בס~ת
t' ל~נ.ידניםר.:פים,:~יםנ.ןה הב;:~ ת~~~ר

 . ו~~ס:חר;ן 'qtס ה~~~ן;זpז
נים /o~ל-ס~שויס:ה הב;:ב;: /oזpכ;רס~ר;ן

יח.ר 't;:זר~ל םיז,כ~~??ע.:?יםז:;בר;ן
 9מ;ר~ה. rכ~.רו\ח.ד,סר~ל

איכויותלהבליטעשויספררתי,בקררפרסתבניתארנושאגלגוליאחרמעקב
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שובאות•תעקוראל"אברהם,/בשורה:

לנ•צולכמטפורההעקרההמזבח".על

מא•ראצללראשונהמופ•עהמ'נ'
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אתלהחזיראברהםשלוצרנועלארוטית,פנטזיהארארוטי,סיוטזהר
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כלומד,פוסט-טדאומה,שלתפיסההיאההיסטרדירסופיתתפיסתההזמנים.
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קידושכמעשינשיםשלהתבלטותן

אבדד,םראו:הביניים,כימיהשם

נשיםומודדוח:חסידותגרוסמן,

מרכזהביניים,כימיבאירופהיהודיות

הפרקבעיקרחשס"א,ירושליםשו"ר,

השם".וקידוש"הנשיםהתשיעי:

"אשלהשיראתלמשל,ראו, . 25

ההקצנהאתהמסביריםישלהישחט.כדיצווארןומטרתפעולהמשתפרת

הןשבשלה 20הדתית,בחברהבנחיתותןהנשיתבעמדההמדטידרלרגית

ויקטורהמומרשלבהסבריומשלדדךכךאדיקותן.אתלהפגיןלהוטות

 21פדנקפרדט.איש ) Victor Von Karben (קרבןפרן

"מראשיתבדריאד:מרדכיכותבהשם"בקידוש"נשיםבמאמרו

קידושבמעשינכבדמקרםהנשיםתופסותהיהודיתהמרטירולוגיה

 400עלסיפורמצריבדריאד,מצייןבגמרא,החורבןבאגדות 22השם".

הוכיתשבהםהגדולים.ללבבספינהוהובלולקלוןשנשברוצעידותצעירים

"כיורןהבא:בעולםחלקםאתיקפחולאעצמםאתיטביעואםכילהם

רעשוהבנותמעשהאתהבניםדאוהים.לתוךכולןקפצוכך,ילדותששמעו
שללדעתומתנגדלסיפור)שרנותגרסאות(המביאבדריאדכך".הםאף

אולםהיהודית,בדתהנחרתמעמדןעלפיצויבכךלדאותישכיקרבןפרן

סבירותשליותררבהמידה"ישאומד:שהלהאחדיםדבריםעםמסכים

מאחדכיחשבוהנשיםכישיעדהואקרבן.פרןהמומרבדבריאחדברמז

השםקידושמצורתבקירםשהחמרתןהדימילה,במצרותחייבותשאינן

קיימוכאילולהןייחשבהשםקידושומעשההשם,לפנילרצוןתעלה
קיימתשכןהדעת,עלמלהתקבלדחוקאינוזההסברהמילה.מצורתאת

 23השם".קידושרביןמילהביןפרשיותסמיכותבמקררותאמנם

טוענת 24ארד,לדאותהעומדספדהמתוךבפרקדפפרדט-אלבדט,עדה

במרטירולוגיה,לנשיםמקנההיהודיתשהמסורתהבולטהפומבישהמקום

משתלשלוהרוחנית,הדתיתבזירההנשיםשלהצדדילמקרםבהשוואה

המרות.אלהחייםמןמעבדלימינלי,רגעהואהמדטידרלרגישהרגעמכך

המציאותשלכהיפוךהמרותשלאחדהחייםשלהמסורתעםמתיישבהדבר
ניגוד-הגבריםשללמקומםשררהמקרםניתןלאלנשיםשבההקונקרטית,

רגעהזה.בעולםשלהןהשוליתהמציאותאתלקבעמשמשהמקדיםשבדוב

שברהבאבעולםלמצבהזהבעולםמהמצבהמעבדהואהמדטידרלרגיהמרות

גברים.ידיעלכללבדדךהמאוכלסבמרכזלהיותיכולותלראשונההן

מידתמההיאבעיניהחשובההשאלההסיפור,אתכתבוהנשיםשלאכיורן
וריאציההןהאיןהאלו.הנלהבותהנשיםשבהצגתההיסטוריתהאמת

גברים,שלדמיונםפדיכלומד,מקבת,ליידיאראנטיגרנהמזאת,על

ארהפוליטיותמטרותיהםאתלשרתכדירדיקליותשלדימוייםהיוצרים

 " unsex-מינהאתלשנותמקבתליידימבקשת(כזכור,האמנותיות?
" me -אכזריים.)מעשיםלבצעכדי

לאנדידה.היאהעקדהתבניתהעשרים,במאההמשודדות-האמהותבדוד

גרלדבדג.לאהבשידתארדאבאסתרבשידתרחל,בשידתכמעטארתהנמצא

התייחסותנמצאתלמשל,עמיד,אנדהבשידתכאשדהשחרור,מלחמתבדוד

הימנעות 2sהקרנררנציה.אתהנורמטיבי,הקולאתמבטאתהיאלעקדה,

משקפתהעבריתבשידההזההדומיננטיהעללסיפורמהזדקקותהמשודדות

העללעלילתשנלווהגמרנייםבמיתוסיםמטיפולהכלליתהימנעותןאת
תודעהביטאהאחד,מקראימיתוסמכליותראוליהעקדה,הציונית.
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שלמיקומן 26במרנז.הלאוםואתהכללאתשהעמידהתרבותית-רוחנית

הקורבניבמיתוסהשימושעלכמובןהיקשההלאומיהמיתוסבשוליהנשים

 27שלו.הקנוניותהתרבותיותהקונפיגורציותועל

תפקידהעםהאימהותאתשזיהתהבת-מריםיוכבדהיאהדופןיוצאת

חדלה-1948בירושליםבהריבקרבנפלהזזזוזיקשבנהאחריהספרותי.
חתרני:קולעולהמותואחרישנתבההקצריםהדבריםמןלכתוב.נמעט

יכולתיאילו !באשכתבתיאשרכלאתלהעלותליניתןאילוזוזיק,

זו,קריאתיבעצםהפשעהחטא, ]".[מהספרות.שמיאתלמחוק

ארורה-ועיוורתאוניםאיןמרחוקשעמדהאליךזואהבתיבעצם

ולהגןלשמורעמודנהכחומה-בעולםאמהות[."]אמהות,אני!

מהלךהמוותכלעריהם-כלוםולאאיןכלעריהםכיילדכןעל

ומשוועתנופלתאנישמךעלזוזיקזוזיק,-האילם.הצונן,בגופכן

 28 •שליזוזיקזוזיקבני,זוזיק-דומיהבאלם

במחזהוהמתאבלתלאםהקרדינלדבריאתמזכיריםבת-מריםשלדבריה

אתשאהבהנפיהמוותאתאוהבתהיאניג'ון","המלךשיקספירשל
האם:לומשיבהוכךבנה.

] ... [ . He talks to me that never had a son, she answers 

Grief fills the room up of my absent child/ Lies in his 

bed, walks up and down with me,/ Puts on his pretty 

looks, repeats his words, Remember me of all his 

gracious parts,/ Stuffs out his vacant garments with 

his form . 

~ג,וךשו /:ינ~~~ל.אנךחי~ני םוקמ]".[.לבןזכהלאאיש,~ד:נרכן

/סגולות- ה?~'ר~ןיו ,ש~?יחמדת-~ך~יויל.ך/אלךבכלישכב,

 29 •צלמו אל??'ריקיםבגדיו/ואתיזכירניאךכולןחנו

דורה.שלהספרותיתבמעונתדופןיוצאתדמותהיאבת-מריםיוכבדאבל

נעולהמיסטי,בקסםהעטויהמשוררת-נביאהשלדימוילעצמהיצרההיא

בקרבוהןהמשורריםקהלבקרבהןנתפסה,היאכןועל"מרחוק",משירי

ואורפית.אקסצנטריתכאישיותהקוראים,קהל

העקדהשלהמגדריתהקריאהבתבניתהשימוששלהגדולההפריצהכאמור,

בהשוואהמפתיעותעקדה,שירישלהרבהוהתפוצההשבעים,בשנות

רקמדועעצמואתלשאולהספרותשלההיסטוריוןועלקודמים,לדורות
הלאומי-השיחתוךאלולחדורהנשיםשירתאתלהציףהנושאמתחילאז

משוררתשלשהתמודדותברורהנשים.שירתשלהקונטקסטולתוךהקנוני
להצביעעשויהנשי,לקולמקוםבוהיהשלאמיתוס-העקדהסיפורעם

החדשה,הישראליתהשירהשלההקשרבתוךהנשיםשירתשלהמקוםעל

 ~עמיראברהשהקרישהאברהם",

-=::הל"ה.עםשנפלוייןדניאללנשמת
 'i=i ב!!לכללשותפיםהל'/ההשיר,לפי

r-
ם  • 1היחילמעשההמעניקהלאומי

ועומר'גד'ש(בתוך:וערךמשמעות

נורמטיביקול .) 23עמיתש"כ,דביר

"עקדה"ורדחיהשלמשירהגםעולה

הקיבוץומיתר'חרבעלשיריםבקובץ

 . 1956תל-אביבהמאוחד,

אימהותשלהזיהויאת . 26

הישראליתבתרבותומרטירולוגיה

כך .אלתרמןשירתרנהבמידהקבעה

השלישית","האםכמוקנונייםנשירים

"ההולךנבנהצופההשנייהכשהאם

עופרת"של"כדורובלנובשדות"

אברהם""הילדאו ;כחוץבכוכבים

השואה,בימישנכתבהשכ'עי,בטור

שבלבנההמתה-החיההאם,ונו

ל,ך"לךאברהםבנהעלמצווההסכין,

כתולע,כחיה,ודם;מאכלתלילורך

קרביוםתמו"הנהבשיראוכציפור";

שבישרלנערהאםעונהשנווערבו",

"דם;חרבו":עלנפל"המלךאיךלה

יקוםשבעאבליכס,/אמהותרגליאת

מתוך 'יובס"אדמתועליעםהעם,/

היונה.עיר

שלהדרתהעלכלליתסקירה . 27

ומןהציבוריהתחוםמןהאישה

יעלראו:היהודיתהקנוניתהתרבות

כחברותנשיםשללחייהןאשנבעצמון,

ירושליםשור,זלמןמרכז'הודיות,

האישההדרתעל . 25-19עמ' , 1995

כהן'טונהראו:העבריתהשפהמן

ניכוסעללה:ומחוצההתרבות"בתוך

אינטלקטואלילעיצובכדרךהאבשפת

אוניברסיטתב,סדןהנשי",האנישל

 . 110-69עמי , 1996תל-אניב

נכתב(עורך),יפהא"נמתוך . 28

שיריםשלאנתולרג'הכתש"ח:

מלחמתכמהלךשנכתבווסיפורים

 ' 1998תל-אביברשפים,הקוממיות,

 . 30-32עמי

שורותהשלישית,המערבהמתוך . 29

(תרגוםומרתו,יוחנןהמלךחיי . 93-97

תרשיש,ספריהלקין>שמעוןומבוא
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~ 30 . Alicia Ostriker, Stealing 

~ the Language: The Emergence 
י=

oj Women' s Poetry in America , 

. 1986 Beacon Press, Boston 

הקשרחברתנו.שלהגזוליםלמיתוסיםביחסהמשודדותשלעמדתןרעל

הדפוסהואהתופעה,אתלנזרקראוישבמסגרתואחדספררתי-תרבותי

המשודדותבולטותכאןגםהשראה.ניצולישלהשניהזרדבנותשידתשל

עלהחייםחווייתעםהשראהזיכרונותאתלחברבניסיונותומתאפיינות
הישראלי.המצבשלהקץקר

הישראליתבשירההעקדהעלהנשיהשיחקטגוריות

אפשר 30הדרריזירניסטי)(במובנההעקדהשלהסיפור""גבינתבאמצעות

"גבינתהמושגאתהישראלית.השידהשלבנרפהמגמרתכמהלמפרת

כיורןלטענתה,ארסטדיקד.אלישיההאמריקניתהחוקרתטבעההלשון"

לשרןליצורהאפשרויותאחתמובהק,אנזרצנטדיחרתםנושאתשהשפה

התרבותמןחלקשהואהמיתוס,שלמחדשכתיבהעל-ידיהיאאם

היאארסטדיקד,על-פיהמיתוס,שלמחדשהקריאההגבוהה.הקולקטיבית

שלנר.פנינולהיותיכולותבמיתוסהמשתקפותהפניםכיההבנה

אניהעקדהלמיתוסביחסהנשיהקולמקרםשלהראשונההקטגוריהאת
המדטידרלרגיתהעמדהשלחד-משמעיתשלילהשהיאהמרי","עמדתמכנה

ויהודיתהדביקרעיהשלכבשיריהןנשית,חלופהבמקומרלהציגוניסיון

המיתוסעםלהתמודדהמשודדותבחדרשבהןהדרכיםאחתזרכפרי.

ערלהאףארשררהעצמהאתהתרפסתנשית,דאותנקודתמתוןולשכתנו

השלילהבמוזלבר.לעסוקהלגיטימציהמבחינתהגבריתהפרספקטיבהעל

מופניתהנשיתהביקורתועיקראימהי,ליחסכהיפוךנתפסאברהםהזה

ואברהם.אלוהיםהמרכזיות:הגבריותהדמויותשתילעבד

התשהשידי

א

tזקדיבלא~ני

ה. 7לערבברדי

 .ינ\_!לא

ב!.'ני~לרהים:;גלילרת

זדשברנרתערוכים

למי.~גי~~ה

ו~:כיךהירד~ת~ני

תרךה.

!\תבנילא ל~~

ולא

לערלה.
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ב

נכים /oיזיך~~ים~ת /oע;ךלא

 .ה~?יל~ר~ע;ךלא

לטבסה.~צאןלא

~~ o/ ן;א~~י 

~~ o/ כמ~ךהי

~~ o/ ·ע;לה. 7~צאןי

ג

~לזזים

בדrז~יוב;~ה

לים. /oייי
סזידוסה>זי~:זדי;ם ל~(

 ה~~.ש~:נזר~ל
~יו q~ד

לים /oבירו

וד~~ה.~ךםספו~ה

ל~ל;הים~זוז

~יו q~ד

l'\ יייתo/ לים

~תר~~ח
בני

בתמוךה.יב

מלחמתשלבשיאה ' 1970בשנתהדביקרעיהכתבההתשה""שיריאת
הספר,מוקדששלוגוני,בנהנפילתאחריך-9g3בפורסמוהםאבלההתשה,

אלהשיריםעללחשובמצמרר 32הבופור.עלהקרבעלפיקדכאשרבלבנון

אלהדופן.יוצאיומעמדמטעןלהםהמקנהמצבשהתגשמה,נבואהכעל

והתשתמיתוסיםהתשתפוליטי-היסטורי,משולש:במובןהתשה""שירי

האישהאתהמכניסהעמדהחדשה,נשיתעמדהמבטאיםהםהקורא.

סמכותיקולהדוברתל~םאפולוגטית.נימהללאההגמוניהשיחלתוך

החתרנילאומיים-גבריים.מיתוסיםעםומתפלמסתהמתנצחתעמדהמכוח

משוררותסרבנית.באקטיביותהומרההפסיביתהמבטונקודתגלוינעשה

אתלשכוח""ללמודצריכותאוסטריקר,אלישיהאומרתרוויזיוניסטיות,

 .) To unlearn submissiveness (הכניעה
שלמפירוקןעוליםהמיתוס,תכתיבילפילפעולוהסירובהלשון,גבינת

לעיתיםמשולשות,בתבניותהסיפורמשובץכזכור,מקראיות.תבניות

ולעיתים-אהבת"אשריתיזואתבנךאתנא"קחמושאים:שלושה

שניאתריקתחמורואתויחבושבבוקר,אברהם"וישכםפעולות:שלוש

מתחלפת,הצייתנותאווירתאתהמעצימההמשולשתהתבניתנעריו".
לא"אניהסירוב:הגדיאתהמארגנתמשולשתבתבניתהמודרני,בטקסט

r-
i:; 
.וב.
 ב!!

;::::;-
r-
ם

 ," 1970התשה"שיריהדביק,רעיה . 31

המאוחד,הקיבוץלגרבי,שירים

(להלן 11-9עמי , 1983תל-אביב

לגרבי).שירים

לגוני.שירים . 32
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 Prafaneכספו'הו'וזואו . 33

Scriptures 'הרהמדרש:על-פ"

שםעלתמורהמה?שוםעלהמוו'ה

"מאגרותשפ'גל,ש'ואופ'ז" 1ח'ל

לאלכסנדרה•רבלספרהעקדה",

עמ' ,'"שת'ווק 1 '(עכו',חלקמרקם,

תעא-תקמז.

הוב'ע'תה'א'וושל'םבוכת . 34

האלתוארמופ'עושםהמזרזכבוכת

'דם"(כל'וושל'ם". 1בוחמ'"בונה

לממדוווקצ'העושההארוחה)"אחו'

פעולתלמע'זאותהוהופךהל'טווג'

ו'טואל'ת.ע'כול

אברהמיתהאנטיהחלופהזרלערלה".ולאאני,לאלערלה,בכוריאתאקריב

בעלההקרבהלגוני,השוררתרקערעלשולחת".לא"אניהדוברת:שמציגה

גםמתפלמסתהדביקזאת.יעשהאחרמישהואוליללא-אני,הופכתכורחה
ההיפרגרםאתממירההיאמשל,דרךכך,הסיפור.שלהמגדריההיבטעם

ושרה,אברהםההררים,שניאתומעמידהב"בכררי",יתיזו"אתבנך"את

שלבכררrוהואיצחקשכןהבן,אלהיחססרגלגבישוויוןחוסרשלבמצב
אחר.בכורלושישלאברהםבניגודהאם,

משנההיאכךבסיפור.כפעילהמסרבהנשיהצדאתמעמידהאםשלקולה
הגברי.הקולעלכערלהואפילוכלגיטימיהנשיהקולאתומציבההמיתוסאת

יותרגדולהזכרתלהיששרה,שלהבכורבנההואיצחקאםכיברורשהרי

בבכורואברהם"טיפל"כיצדשידועכיורןבעיקרהקרבתו,עלדעהלהביע
גםאוליפולמוס,בעמדתהדוברתאתאפואמציב"בכורי"התיקוןישמעאל.

המאפשרבמקרםארתהמעמידההסמכותיתהעמדהשרה.שלהפסיביותכנגד
לאברהםבמקררשניתנהזכרת-עמור"להתחשבן"אלוהים"עם"לדברלה
שלהטוריםגםהמקראי,הקדם-טקסטוכמרגויים.המרןאבהיותרשרםעל

מתנצל.ולאנוכחסירובומשמיעיםסטקטיים,קצרים,הדביק

שללפירוקוגררםההקרבהשלההגמרניהסיפורבתרךהנשיהקולהננחת
באמירותרקלאמנותצתהמרטיררלרגיתהעמדההמרטיררלרגי.העלסיפור

וראו,לשוניים-תרבותיים,מנגנוניםבפירוקגםאלאהמשולשותהשלילה
מאפשרהעקדהשלההקשרלטבח"."כצאןלצירוףבשירקררהמהמשל,

הציונותשעשתהההמרהאתמנפץהשירהשגור.הביטוישלריאליזציה
חללישלההרואיתלעקדההשראהקררבנרתשלהפסיביתהעקדהמן

בסופרהתמרנה;אתשמשנותהןהנסיבותולאהעמדהלאהמלחמות.
לקרובן.הופךבגאוןהלוחםגםחשבוןשל

הקריאהשלהאינטר-טקסטואליבמרחבהדהודיםרבהואהתמורהמושג

התמורההנשיהמודרנישבטקסטאלא 33העקדה.סיפורשלמחדש

"אתןסחר-חליפין:שלהמשלביתבמשמעותמופיעהוהיאמונמכת

מפילההדביקבתמררה".בניאתואקחירושלים/אתברחמיו/לאלוהים
המוכרתגברית-משהרטכניקה-עמוומתמקחתמטההאלוהיםאת

"ברנההפסוקוהקניין.המסחרמתחרםבמשלבים-סדרםמפרשתלנר
והופךקונקרטיזציהעובר 34המזרן,ברכתשלליבהשהואירושלים",ברחמיו

השירים,שלרשתלאורךלאםהאלביןהמתנהלרמתןהמשאמןלחלק
רעיהשלהפואטיהאב-עמיתייהודהשלשיריומהדהדיםכשברקע

"אלוהיםאררחמים"מלא"אלכגרן:לשיריםמשל,דרך(הכוונה,הדביק

הגן").ילדיעלמרחם

קרובןהדורשפגני,כמראלוהיםמעמידהלמי"מגיע"מהההתחשבנות
להשביעאלאהבאים,לדורותומרפתמשללשמשנרעדלאהניסיוןלעצמו.

האמרנההעמדתעלהמקראיהסיפורבקרובן.הקמאיהאלוהיהצורךאת
לקרובן.הצמאאלשללסיפורוהופךבניסיון

"וידענוכותבת:היאאחרעקדהובשירהדביק.אומרתויודעת",מכירה"אני

ואיןבסבך,/אילואיןההראלהולכיםשאנחנומארד/עדהיטביזרע
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בסיפורהידיעהאיאתמעמידההדביק 35בודדים".ואנחנובעולם/איל

שאינהשדה,הנעלמתהדמותשל(וכמרבןויצחקאברהםשלהעקדה
שלהמפוכחתהידיעהמולאלשחו)עםהמזורזתההליכהעלדבריודעת
שאינהבמקראלאםבניגודבהצלה.יסתייםלאשהסיפורהמודרנית,האם

בכתיבה.ידיעתהאתמבטאתגםאלאיודעתדקלאבשיוהאםיודעת,
אלנויוסף 'ו(ובחידה.הכרהידיעה,מתוךנעשההעקדהלציוריהסירוב

המוכרחהדברעליגונהארהאדםישובח"לו 36העיקוים":ב"ספוכותב

רכל".)מכלבחירישהואהדברעלאלא

בכחיותואברהםשלגדולתואתהוראההמסורתית,הגישהלערמת
מותחתהיאבכךומסוכת.הפרךכוחותהדביקשלבשידההדובותלציית,
המתקנתהקריאהדדךלו.שצייתמיעלוהןהציוריאופיעלהןביקרות

חברתיים,ערכיםשלמחודשתהגדרההדביקאפוא,מציגה,המיתוסשל

היאלגוני"ב"שיויםהננקטתהרטוריתהאסטרטגיהתרבותיים.פוליטיים,

האסטרטגיהאתהמקראי.ה"הנני"שלהצייתנות,שלהמוחלטתהשלילה
 Negative-שליליתקדם-הנחה 37קלו,ג'רנתןבעקבותמכנה,אניהזאת

Presupposition . עצמואתלהדחיקכדיהואמהמתאוששיואומוקלו
המאפיינתהזאת,השליליתקדם-ההנחהשידי.שיחשלאחותמצררה

רקלאהיאהתנ",ךעםבדיאלוגהפוליטיתהשידהשלגדולותחטיבות
נפשיתעמדהאלאלמשל),הליטרטס,(כמרטררפרסוטווי,קישוטשלסרג

בידההבחנהאתלטשטשבמחקונוטים(לעיתיםובדגשבכעסטעונה
הדוברתכן,עליתדפסיכולוגיות).ארתרבותיותלתפיסותוטורייםטורפים
אתאקריבלאב"אני/פותחתהיאשהריתוכרתי,מרחבלהגדירמבקשת

לרצףבאופוזיציהעצמהאתמעמידההיארכךאני",ב"לאומסיימתבכרוי"
לכנרן,מלחמתארהכיפוריםיוםמלחמתלגבידקאמידהזראידההיסטורי.

אפואהיאזרוטוויתתבניתכללית.מוטיורלרגיתעמדהלפרקניסיוןאלא
זהרת.להגדותמידהוקנהתוכרתיזיכרוןשלסמן

בעקבותכמאמוהאנטי-מוטיורלרגית.בעמדתהעקביתהדביקרעיה

תוקפתהיאלגלות",חזרהארהקרובן"קידושוקסמן,נחשוןשלחטיפתו
נידשלמקומראתולקפחהנחטף-הקרובןאתבמרכזלהעמידהנטייהאת

 38רנהוג.להצילושניסההחיילפורז,

דיאלוגייסחליפין

אחו,כיורןמסתמןהדביקרעיהשלהאגרסיביהאנטי-עקדתיהקרלערמת
דיאלוגדיאלרגיים":"חליפיןכיניתישארתוחד-משמעי,ופחותמחאתיפחות

לפרדיגמהפנחס-כהן.חרהשלבשיריםכאןהמיוצגלמיתוס,הנשיהקולביד
העמדהאחוות.ומשורדותמדיםדבקה 39שפוה,ש.שלשידיהןגםשייכיםזר

הפנייתשלמאקטהמיתוס.עםמרוכבבשיחאצלןמתחלפתהסירובשל
גםשלנר.פנינולהיותיכולותבמיתוסהמשתקפותשהפניםההבנהאלואש

ואנטי-אנטי-גבויתמחאהומשמיעההמגדרגבולותאתחרצהפנחס-כהן

 ~ . 12עמ'לגוני,שירים . 35

ו:ב.
r
!!lכ 

;-, 
r-י a 

העיקרים,ספראלנו,יוסףוני . 36

לספרות,מחברותל"ו,פרק ',גמאמר

 . 1950תל-אניב

Jonathan Culler, "Pre- .37 

supposition and Interlex

tuality", in: The Pursuit of 

Signs - Semiotic, Literature, 

Deconstruction, Cornell UP, 

1981. 

הקורנן"קידושהדביק,רעיה . 38

 ,) 1996 ( 10דימוילגלות",חזרהאו

 . 74-72עמ'

נשירתההעקדהשלהקונפיגורציה . 39

נפניפרדיגמהמהווהשפרהש.של

מתכניתהדרגתימענוכהישעצמה.

המיתיתהתכניתאלהמקראיתהעקדה

 .אותומכנותשהנשיםהמתהתמוךשל

הרגשתהיאשיריהאתשמפעילמה

העקדהנשירינכרונעצםהאשמה.

כמובלעמתגלותשלההמוקרמים

ורךנמו,התמוך,שלהמיתיותהפנים

נספרהלנער"ת 1מ"עלהשירמשל,

עליומדוע; 1 ". 1 "נשמה:נרותחצבים

הקדושה,נערותה,;שנגעמפני;למות

אתהו;וכפריחתמנשראניב,/-ולי

הואהסתיואחריהנא;והחורףהשלף

(עםנקיץ'.'ימות;הנע;רנקיץימות/

 .) 110עמ' , 1987תל-אניבעונו,

הןכמיתוסהמשתקפותהפניםאכן'

המשוררת.פני
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לאההחתוכ'ם",לשורש'ם"מענו . 40

פנחס-כהן'חוההמשוררתעםשנ'ר

תל·המאוחר,הק'נוץ , 41ש'חעל'

 . 89-7 4עמ' ' 1998אנ'נ

 .מובהקגבריכסיפורבשידתהנתפסהמקראיהעקדהסיפוראבהותית.
טו~ליותמייצגתהשמונים,בשנותהעבריתלשידהשנכנסהפנחס-כהן,חוה

ההווהועכשיו.בכאןלשלבןכדיהיסטוריותהשדאותמחפשתהיאחדשה.

העומקבתבניותהמשפיעיםהיסטורייםתקדימיםאלחיותבזיקותקשור
שלהן:

ההתחברותהיאהיוםכותבתאניובהדוברתאניאותההעברית

והמשקלהמודעותרבההיסטוריהרצףתוךאלכפרטשליהאישית

החיפוש ןכל]".[הנשגבעםאותיקושר הז]".[העבריתהשפהשל

מתמשכתהבנהאילייש ]".[השחזורבמקורותגםקשורהאישי

אניהשישים.שנותשירתהעברית,בשירהמאודמרכזימשהועם

אתשהעמידועלדולךוליונהויזלטירלמאירזך,לנתןמאודמודה

נפלאיםמכבליםהשפהאתששחררוועלשלהםהשיריתהאופציה

לנתןתודהאסירתאני ]".[העברכבלימצויה:היאבהםוקשים

חשתיאבל ]".[האישיעללהגןגבוההחומהשהקיםהמוקדםזך

אותיהמחייביםאחריםגבולותלי שי]".[שונהממקוםכותבתשאני

מרשה[."]איניההיסטוריהעםהמשפחה,עםהחייםרצףלשמירת

לדרךאליהם,פקוחהעיניוההיסטורי','מהעכשווילהינתקלעצמי

נשמתי.••ואלחייאלחודריםהםבה

לחיותאלאקונפליקטואלייםאלמנטיםליישבניסיוןאיןהזאתבקטגוריה

האנטי·עקדתיתהשידהרקעעלודווקאאליהם.עמוקהמודעותמתוך

לאוד),יצחקויזלטיד,(מאידוהתשעיםהשמוניםשנותשלהמובהקת

אי-יכולתהמחסוםאתשוברתהיאמורכב.כמהלךהזאתהעמדהמצטיידת

אמדה,כאילוהגברי.המיתוסבתוךעצמהאתלקרואמשודדת-אישהשל

שאתייחססיבהואיןבוחלקליישהזהלעםכבתלי.גםשיירהזההמיתוס

מקראים,דימוייםעםדו-משמעיתבדדךמשחקתשידתההצ.דמןאליו

לדעתה.אולטובתהמשחקיםהםאםבטוחהאינהולעולם
להשתמש(אםהעני""האנישלאיננהפנחס-כהןחוהבשידתהטו~ליות

שלצפוףמארגעל·ידיהנקבעחזקקולשלאלאחלפי),אברהםשלבלשונו
הדוברתהעולם.סדריועלההיסטוריהעללאמידותהמחוברתאינטימיות

במקומן-ההיסטוריהאוהמסורתלהשהועידהבמקוםעומדתאינה

כשידיהאפשרייםעל·כןממש.אברהםשלבמקומואלאהגד,אושדהשל
ההליכהאתהממשיכההדוברתאלאברהםשלמדמותוטבעייםמעבדים

ההיסטורי.הזיכרוןאתונוצרת

בקשה

~~דיתינ;ק:כ~זpר

זב~יו,~תר;קם~נ;שילב Qך
קצוביםךק;ל;ת~עימ;ת;נל.יל;ת~אים

-ד~ב;ת
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:::זזאתס~רץ~ל ת~.: ?91~ה q~ס
;ו~ק~ד~ספ;ת~ד~לים

~ !Q ןך;ע;ת~תי

:בר 9מת;ן~י_iילך~י i2 ;מ~

~ים wלס~רץת Wחי 7
 ~י~ oד~ת 9כ~ש.הזp~ע

~ה ttר:::זנ;ון 9 ~ז:::צ.לכמ;
 .א~ז;ו~ז;<ני,ל 15

ש ttזpל oרי ,:בר 9ר~שע.צים~ש

קים qW ??לאא~ה;תעם . ד~~ה ttו~ך
~ q ב;אים-

ע.י~י~לה 9:ב ?1:די~ק~ר
ה i2 ~~בא;:בדק;לי

ל-ק;לית 15

 41 ה~~i_י!

השיריהטקסטמורכב.מימושבשירמקבלהקנוןלשונותשלהניכוס
עלמודרניתוריאציהלפנינופנים:כפולתז'אנריסטיתבמסורתמעוצב

(אגב, 42היידית.הספרותבתחוםהנשיתליצירהסמל-ה"תחינה"

שכתבההחדשההעבריתבשירההיחידההמשוררתההפתעהלמרבה

עצמהאתשייכהובכך 43בת·מרים,יוכבדהיאה"תחינה"בתבניתשירים

שייכתה"בקשה"ומאידךתפילה.)הנושאתהעבריותהנשיםלמקהלת

במקוםעומדתשהדוברתכיווןהפיוט.שלהמרכזיתהגבריתלמסורת

ב"צאינההמתחננתהאישהדימויאתמתקנתהיאלידו,ולאאברהם
כלמקורהיאהאימהותויעקב".יצחקאברהם"אלוהיבנוסח:וראינה"
מהדהדתילדיהעללהגןהדוברתשלבקשתהבשיר:המובעיםהרגשות

התופת.מןילדיהןאתלהצילשביקשוהאמהותכללשלבקשותיהןאת
השואה.לזיכרוןמתחברהעקדהסיפור

בוקעותגופנית,אורליותשלהחוויהביותר,האינטימיתהאימהותבחוויית
המיניקההאם 44ביותר.והטראומטיההיסטורישלאסוציאציותועולות

רוחניות,עוצמותמלאתהדוברתשואתיות.צלמוותבתמונותנזכרת

השואה.לניסיוןביחסחשבונותועורכתהאלעםמשפטיםמדברת

מנהלהטקסטגדולות.אמירותשלבמפלסהיאכאן,גםהאינטימיות,

סיפוריםשל 45פלימפססטהיוצריםשוניםמקראייםמיתוסיםעםדיאלוג
 ." :ז

שבשיר.הדרמהמתרחשתשכנגדם

על-ידיבמקורהנאמרהמקראי,בדיבורמשתמשהטקסטהמגדריתבקריאה

כלפילטענותיהשלה,לדיבוראותווהופךלאברהם,אוהראשוןלאדםהאל

סלנגיתקלישאהבנוסחאיוםבמעיןמסתייםהשיריהביתעולם.סדרי

 ~איילה,מסעפנחס-כהן'חוה . 41

 י=: , 1994תל-אניבהמאוחד,הקיבוץ

 ...... !:!איילה).מסע(להלן 30עמ'
 ~ Tracy Goren Klirs (ed .(,דאו . 42

7he Merit af Our Mathers: A 

Bilingual Anthalagy af Jewish 

Wamen's Prayers, Hebrew 

Union College, Cincinnati 

. 1992 

התחינותספורתעלחלוצילמחקו

דאו:

Chava Weissler, Vaices af the 

Prayers סMatriarchs: Listening t 

, men סaf Early Madern Jewish W 

. 1998 Beacon Press, Boston 

המוקדש"וילון"המחזורדאו . 43

קובץמתוךהמשודדת,שללאימה

בת-מדים,שלהראשוןהשירים

המחזור . 1932כ"שהופיעמוחזק,

יצחקאברהם"אלוהיבשורותפותח

אלוהים!/אלנא,דחסחנן,ויעקב;

הנהאדע,לאלשפוךאיךשיחי

"תחינה"אקחאלוהים;;לפניךלבי

כלתפילה,אקראישנה,/מעוכה

קריאות,דמעות,בדמי./תפילה

עלכולכןעלינהקדמונ,'/-אנחות

שלהתחינות""שידישלי".שפתי

הפואטיקהאתמממשיםכת-מדים

שכבסיסה,שלה,המוגבהתהאקסטטית

אלפנייהשלסיטואציהדנות,פעמים

 .האללעיתים-נעלםנמען

ההנקהעלההתבססותכזכור' . 44

שלולאימהותהבכלללאימהותכסמל

כ,ך .חז"לכמדרשימצויכפרטשרה

שרה,כנים"הניקהי"ג:רכהבכראשית

יותרצנועהחיתהשדהאמנו .כןהניקה

הצניעוחשעתזואיןלהאמר .מידי

הכולשירעוכדידדייךאתגליאלא

גילתהנסים.לעשותהקכ"השהתחיל

כשניחלבנובעותוהיודדיהאת

ומניקותבאותמטרוניותוהיומעיינות

ממנה".בניהןאת

לאחרקלףעל-גבישנכתבידכתב . 45

נמחק.הקודםשהכתב
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שמשחקמשחקשלדומהתפיסה . 46

כזירהמצויהכעקדההחלשיםעםהאל

נודיתשלכסיפוריהלחלוטין,אחרת

היאהעקדהכדירות"."משחקיזרחי

הקיבוץחכרישללכגיהדמטפורהכאן

וכרגישים,הדופןכיוצאיהוותיקים

אבותשלככגידהגםנתפסתוהיא

שאישהייתכןאבא.כן"גםככנים:

הכןאתיפחי,דדקאפילויפחיד'תנ"כי

למעשה,אלויהם?"אהבתכשםלשו

החכרהנגדעמוקהמחאהכאןעולה

אתהעוקדתהקיבוצית,האידיאולוגית

איךלתמוהשלאאפשרואיילדיה.

העקדההעבריתכספרותהפכהלא

 .כילדיהםאבותלבגידתפרדיגמה

נודיתכתוך:נוראים,""אנשיםדאו

חמד,משכלנדידות,משחקיזרחי,

ניתן . 58-56עמ' , 1999תל-אביב

ליתד-השבעיםשנותשמאדלטעון

הכיפוריםיוםמלחמתלאחדדיוק

לאידסית,לתכניתהעקדההופכת-

כילדים.ההודיםבגידתדהיינו

רחמיםסוכתעלינו"ופרוש . 4 7

עוביתתפילתמתוךושלום",וחיים

ומועד.לשכת

נזיפהדו-משמעות:היוצרתבפסיחהנקטעהאיוםמשחקים".לא"איתי

אבותעםאולימנסים.לאאותןמחבואים",משחקיםלאאמהות"עם
באמונתם.מחוזקיםלצאתועודלעוקדםילדיםלשלוחמוכניםהםכן,
מקוםאידבגופהמפעפעוהחלבזרועותיהבידשהתינוקהאם,עםאך

כאלה.למשחקים

בא.לאמלאךאצלןלאברהם.שהיההמזלשיחקלאבהיסטוריהלאמהות
מותהואהסוףכאןמשחקית.תקשורתעםפעולהמשתפותלאאמהות

העקדה,שלהםוהעציםהסבךהבית:שבראשהאשריחגםומכאןהילד
מחבואים",משחקיםלאאמהות"עםהמשרפות.מןעולההאשריחאך

עסוקיםאינםהםגברים;משחקיהםשאלהמסתברהדוברת.אומרת

מתריסהפרשנותאיזוכאןמשתמעתחיים.בהענקתהיום-יומי,בטיפול
שםאברהם:עםשיחקשהאלאכזרימשחקמעידהאמוני,הניסיוןעל

אלוהיםכאןואילוהאחרון,ברגעאותווגילההקורבןאתהסתיראלוהים
לאיל;התחליףהםוהילדהאםילדים.המחזיקותאמהותמפנימסתתר

 46רציני.הפךהמשחקהאמיתי.הקורבןהם

ביןהפעראתיוצרהפיזית,האורליותהאם,שלהמובלטהגופניהצד
המושטותהאםזרועותהאב.שללזוהאםשמספקתההגנהמוחלטות

בתחינההןפשוטותזרועותיה-הסבךמתוךהמושטותאיללקרנימדומות

בצירוףהמרובדתהסמנטיתהמשמעותאתמפרקההקשרכמגננה.והן

"זרועבצירוףמהדהודהצלהשלמשמעותעולהמחדפשוטות":"זרועות
יד"."פושטהביטויבמימושהתחינהנימתנשמעתומאידךהנטויה",

עצמהאתהמעמידההעקדה,שלהאמיתיתהגיבורהאפוא,היא,האם
המהדהדת"אינה",השאלהמונולוג;נשארהדיאלוגאבלהאל.עםבדו-שיח

 ז··-

אלמופניתהבושה,מחמתומסתתרשחטאהראשוןלאדםהאלקריאתאת

לערעורהופכתהשאלהבאוויר.תלויהונשארתבמחבואיםשמשחקהאל
האל.שלתפקודואופןעל

לקינה,תונחהבידמקשרבנתיבוהזההלאינהאינהבידהפונטיהקישור
הפניםהסתרכלפיההתרסהאתהמהדהדתצופןמילתמעידהיאכשאינה

הטועניםננגדפולמוסיתאמירהגםכאןמסתתרתואוליבשואה.האלשל

נקודתעל-פיהחטא,אתשמיא.כלפיחטאיםעקבנגרמההשואהני

החמלהורגשותהאימהותעצמו.האלאצללחפשישהשיר,שלזוהשקפה
אינה.לזעוקהאלוהיהנוחאתלדוברתהמעניקיםהם

-'" T 

זושסוכהומזכירה /471רחמים"סוכתהשגורהביטויאתמרעננתהדוברת

והתאנההגפןנשליהיהצלשאותוהיאבקשתהולהגן.להצילאמורה

במינההאוטופיהשלוםחזוןמתוךודימוייםבמובהקנשייםעציםשני-

ההקשרהעולם.מןימוגרווהפחדשמלחמהלמשאלהביטויבושיש,ד

אלוהותשלסוגויוצרלרחמיםרחםביןהאטימולוגיתהזיקהאתמעורר
מטרנלית.

T 

בשירנטען-בנך"אתנא"קח-לאברהםהאלשלהפניהבנוסחהשימוש

אלמילית:אותהאתלבקשתהמוסיפההדוברתנאשראירוני-מריר,בממד

רימוזכאןמוצפןעודאברהם.שלניסיונואתגםהמהדהדנא,תנסכינא
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(במדברלה"נארפאנא"אלהמצורעתלאחותוא 9שירמשהלתפילת
שללדמותהבאלוזיההמגדריהצדאתמחזקתהמשוררתכלומר, .) 13יב

אתמעוררתובכךמחאה,הבעתעלבצרעתשנענשההמקראיתמרים
ומתפלמסתועונש,מחאהנשית,חירותבידהקשרבדברהסמויהההנחה

הנשית.האמירההיאהאל-קולית""הצעקהעמה.
להגותנושאאינוהואהיום-יום.בחייהמיתוסאתשוזרתפנחס-כהןחוה

משתמשתהדוברתויום-יומיות.בטבעיותחייהלתוךמחליקהואבו,
ולא Her Story-שלהההיסטוריהאתלגוללכדיהמקראיבסיפור

His Story . 
לאבהות:אימהותבידפנחס-כהןמעמתתולהישכח""להדהיםבשיר

ולהישכחלחוחים

מת;ךרףש.ל~ק~לתפ~ח~~אנרי~נקר
ד.ררלח ח~~~נלאפ.i-יםף j 15/ז~לף?ז,כ~חת 15[1ט;פ;~ןפית,ז,כ~ח

ר~~א םז::;ן~ 15חשביםפ.ע,ז,כ:ם

~ליעםח f! ':!שלחלמך~רפ.~ם
r.זר 15:.ליעםלדא;ת א~~ו~i-ים

~ז,כ~זpתב"קר~לב~ני
לד.רוז,כ~ניזpנ~ז?:;כים~ים l]ijגופ;ת ij~ת

ססמוץ-ל;לח iJ~.ריס
ב~~סחר~~חק~ל~ללסםן;קרת .ק;ת~

~ר.ררt;כי~~ים

~כוךח. r ר.~?

? iJ ~:;לפ.רוש; .~ך;ינ;וח 15 ,םיכi1 חאתfז,כים.~לז~

דוח;תפיi-יל?~דט

רכ;~:;כים

~לך.;ך;ךר,זpיך.~חר~י
:l ~:ז::; י,ק w י~~~לע;:;כךיםסר 

? iJ זים:iח 9ולחך~
 48ח~לא.~א;ר

במפלסחד-פעמימעשהשעשהמישלהואבשיראברהםשלהייצוג

החוקרתשלבלשונההגבריהזמןמגדירשהואהלינארי-ההיסטורי,הזמן

באתיקתיום-יומיתהיאהאםשלגבורתהואילו 49קריסטבה.ג'וליה

אסטרטגיהמפעילהטקסטהנשי.הזמןמעגלי-מחזורי,הואזמנההדאגה;
אברהם"."וישכםצירוף:באותוהפותחיםסיפוריםשניהקושרתמורשית

לבין ) 14נא(בראשיתהגרשילוחביןמחברתזומורשיתאסטרטגיה
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 . 69עמ'איילה,מסע . 48

Julia Kristeva, "Women's .49 

Time", in: T. Moi (ed.), 1he 

Kristeva Reader, Columbia 

U.P, New York 1986. 
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51 f: . גםנמצאלמפההגוףביןהקישור

אינטימיתבפעולה .ישמעאלאתמשקה

ברומןהעכשווית.הישראליתבפרוזה

קסטל-בלוםאורלישלסיטי""דולי

כשהקרבהמאומץ.בילדמדובר

שרטוטעל-ידינוכשתהגופנית

קסטל-בלום,(אורליהגוףעלהמפה

תל-אביב .זמורה-ביתן •סיטידולי

של"עשו"ברומןאו .) 29עמ' , 1992

לאחרשנהרההזקונים,בןשלו:מאיו

תחושתללאנולדהבכור,הבןנפילת

יוםמדיגופואתממששוהאבכאב

עשו,שלו,(מאיוסימניםבולמצוא

 . ) 1991תל-אביבעובד,עם

Helen Cixous, "The Laugh .52 

of the Medusa" (Trans. K. 

Cohen and P. Cohen), Sign 

1(4)1976 

בניועללוותרהמוכןאבשלשליליתתמונהיוצרהחיבורהעקדה.סיפור
החיבורנשים.קנאתבשלופעםהאלקנאתבשלפעםמאבק,כלללא

מאפשר soסיפודי-דאיכשניהגדלסיפורהעקדהסיפורביןהטקסטשעושה

העקדה,סיפורבאמצעותוישמעאלהגדלסיפורתיקוןלעשותלדוברת
המקורי.מתוכנומרוקנתהיאשאותו

אתוממששתבוקרכלמשכימהה~םפעמיים,המשכיםאברהםלעומת
שלהדגשי-החושניהזיכרוןואנחה".וגומהקפלכללהם"זוכרתילדיהגוף

הילדיםהשכמתבתהליךאברהם.מעשהלהכחשתישירביחסעומדהאם
שנמשכיםהחמים"הגופותהלידהתהליךעלחזרהמתקיימתבוקרכל

 ."]".[מתוקהחמוץ-;הלילהבריחלדדך/ממני
האישהליל,דהאםיחסיביןאנלוגיהנוצרתהמפהשלהדימויבאמצעות
שנשכחהמפהמתוךדףהדוברתמצאהבבוקר sלמקום.יהגוףלמרחב,

ויצחק.אברהםשלהליכתםמפתלשיטתה;דד,ךלהנמצאהלאשמעולם
המקוריכשבסיפורלמסומן,המסמןביןכיחסהואלדדךהמפהביןהיחס

וממידהמקראילמסומןהזרהעושההשירהעקדה.הואכמצופה,המסומן,
בחייהשנמהל-אחד"ילדעםלדאותיצא"ופעם-תמיםבתוכןאותו

זריחהאותההזריחה,אתלדאותאלאלעקדההלכולאכאילוהיום-יומיים,

זוהיתממותמילדיה.נפרדתהיאכאשדמחדשיוםבכלאותהשמלווה

אופןשבשוםאימהית,מבטמנקודתמכוונתהכחשהשלסימפטוםהיא

המקורי.הסיפורשלהאכזריותאתלהכיליכולהאינה

מכניסההיאנועז:שידימעשהעושהפנחס-כהןחוהשלהנשיתהכתיבה

בתוךכדמותעצמהומעמידההגבריהנרטיבתוךאלכאישהעצמהאת

המקראייםהאירועיםהצ.דמןאליושמתייחסתכמידקולאהמיתוס

העקדהוכאם.כאישההווייתהאתמבדרתהיאשדדכןתבניות-עומקהן

אני,אמדה:כאילווחרדות,רגשותשלסבךנבחןשדרכהפריזמההיא
ועתי,דהווהעבדובמעשיבגופימחברתבוקר,בכלהילדיםאלהמשכימה

הלשוןאכן,נשיות.בעינייםהזההמיתוסאתלקרוארשאיתאניועליכן
השימושלבעייתסיקסןהלןשמציעהכפתרוןלזבדלגוףגודמתהנשית
נשיתגאווהשלסוגכאןמשתמע s2המקפחת.הגבריתבלשוןהנשי

האישהשלתפקידהואתכשווי·עדךהשוניםהתפקידיםאתהמציגה

יותר.כחשובאולי

אלאאותו,שוללתאינההיאהמיתוס.שלדוויזיהמציעהפנחס·כהן
בזמןמתערבביםהמיתוסיםהגברית.לעקדהנשיתאלטרנטיבהמציגה

עלחוזרהכולשבומעגלי,זמןשונה;זמןקואורדינטותויוצריםהווה
התחלה.וללאסוףללאהבאהמהלךאלומוליךעצמו

ועקדה:מחנקשלכמערכתובתאםיחסימתוארים"פיאטה"בשידה

פיאטה

בך~יס~לארתיחזי~ה ryברך~עס:ה
ב.יתליסיווברכ.יס
שלחןהיווברכיה
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מז:נזכיו v vבר:כי 1

-;כ;ת~קט.~הל~י;ת~ק;םיו v vבךכי 1

לכןך~הז,כע:כרדאיתי~ה

לנזופימעבר~;וה l'tך~ה 1

ז;:כרתא.יניסהואסר~עוא.ת

לךא;תי Jעי ית~~~א.ר
בך:כיעל ה~;~;אנ;שאתא;תי

צבימש~ינ;פל;תזר;ע;ןךיס 1

י Jבעיז,כביט;ת 1י Qאמיעי~י

עי~יסבת;ךז,כביט;תסיוי Jועי

בל;לההיט.בלה~;ר:כס;תליא;ז,כרתוהיא

 ה~? vס?~ה?סמשירלהא;ז,כרתני )'lכ

מעצ~הtקיךז iJב;ךrכ 1

כר:כיעלכשךהומתז,כעט

:דיא.תר~ל~תי
 ה~;~;אלסרים

 53~עלה

הכפולהאמביוולנטיהיחסאתובעדינותבחריפותמעלההשיר

הכותרתלבנותיהן.אמהותביןספציפיובאופןלילדים,הוריםבין

הצדדים.אחדשלבמותוהמסתייםהיחס,סוגאתמסגירה"פייטה"

להלאפשרבכדיהעקדה,ולאהצליבה,בסצנתבוחרתפנחס-כהן

(העקדה)זכריותהןהדמויותשתישבהמסצנההלאה""להמשיך

בשירסצנהעד(פייטה),נשיתהיאאחתדמותשבהסצנהדרך

הבתאתהמחזיקההאםזואיןאולםנשיות.הןהדמויותשתישבה

בשורהלהפך.אחרים.על-ידישנצלבהלאחרברכיה,עלהצלובה

על-ידיהבתהקרבתעלהמשוררתרומזתמזבח"ליהיו"וברכיה

הביתיותתחושתאתגיבשהשהבתלאחרמתרחשתזוהקרבההאם.

מתרחשהשירבסיוםהגופניות.הבית,השולחן,-האםלהשנתנה

האם'דווקאהיאוה"נצלבת"ה"נעקדת"כימגליםאנו-מפתיעהיפוך

הסיוםברכיה.עלאותהמחזיקהאשרזוהיאוהבתמתמעטשבשרה

חומל,ליווישזהולמרותהבת.על-ידיהמוותאלהאםלהובלתרומז

שתוארוהיחסיםכשיקוףעקדתי","צליבתיפןלומעניקהפנחס-כהן

לאם.הבתביןקודם

המארגנתהאנלוגיהמןהנגזרתהמסורתיתהתבניתשלהיפוךמתרחשכאן

כסוגנתפסתהאםמןאפשריתפרידההנוצרי.הפייטהפסל-השיראת

היאהבין-נשיתהעקדה 54האלימה,הגבריתלעקדהבניגודאבלעקדה.של
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 . 27עמ'א"לה,מסע . 53

R. jirard" Violence and the .54 

Sacred (trans. Patrick Gregory), 

Johns Hopkins UP, Baltimore 

and London 1977. 
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מדים.דבקהעםואיון . 55

ב,לילה",מדים,"באותודבקה . 56

הפועלים,ספריתהאבן,אמותמשירי

 . 64עמ' ' 1988תל-אביב

אחו,לזמןמתמזגיםוההווההעברוחמלה.וכרתבושמעורביםתהליך

פרשנותההווהאתמפושתלמיתוסההתייחסותשבומעגליזמןחדש,
אלהההנקה.הלידה,ההדירן,-האישהחיימהווייתהנגזרתאינטימית

המיתוסביןמפרידהשאינהעמדהזוהרגשיים.לחומריםהבנייןאבני
למטותלאנשיתבעיןהמקראאתקרואתהיאלהווה.העברביןלאני,

התשתיתסיפרועםמתווכחתהיאחלופי.סיפרולספוכדיאלאפרובוקציה
סיפרומתקבלוכךהאימהות,עומדתהאמונהאבירותמולעליו.וכועסת

חדש-ישן.עקדה

רבקהשלשירתהרקעעלבולטתפנחס-כהןשלהנשיתהווויזיה

ושיריהןמסוותשומרותנשיםשתיהןדרו,אותובנות(שתיהןמרים

הפרשנותשתיהןיצירתבמרכזספרותיות).במותבאותןמתפרסמים

מודליםחושפותהזהותההיפוגומותדווקאאבלהמקרא,לסיפורי

לווויזיהמאפייניםמתקיימיםפנחס-כהןאצלנשים.שיותשלשונים
ואילואחוות,וחוקרותויץ'ואדויאןאוסטויקושהגדירוכפינשית

נושאיםמנכסתמריםרבקהמודרנית.דרשניתמעיןהיאמריםרבקה

כמו-גבוית.בדרךבהםומטפלתגבריםלכותביםשייכיםשהיו

חושבת"אניהפרובוקציה.גבולעלחדשיםמדרשיםמעיןהםשיריה
ארוטית.היאישראלעםשלהדחייהוגםארוטימקוםהואשהעולם
פירושיה ssואשה".אישושלמיןשלבמושגיםדווקאלאוהואהארוס

פסיכואנליטייםפירושיםהםולקבלהלתפילהלהלכה,למדרש,לתנ",ך

כותבת:היאלעיתים.אניגמטייםנועזים,

~ניזpאישמזP.~דדרעבכה,

:לדיזpלם ry~ביזp~ני א~~~
~בש.לכ.רחםס;הוגדולם

ר~ע.ללא .ר~עירם [iש.הוא

א~אליקךאו:לדי'
 יו:נ;ל;ק~;:::זכק~פיק~ל.י~םודד:;~רי

?דtוםא;סיףרס~ריםךב;דעים

ד;ל;ת. f ז::כא.צכע;נ:וי

א~אליקךאו:לדי,

 56 •~~קמ;נ:ויה !1 ק~;: א~~~לב vאם~ם

גבויים.כמורקהםפירושיההנשי.מקולהלהתעלםאיןזאת,עם
עלה"מויימית"הדובותתוהההאבן"אמות"משיריהשיויתבמחרוזת

אישאני/שאישליהובהרלילה"באותוהמבולבלת.המגדריתזהותה
אושת."".וזעוםכבד

מסירהשבהפוסט-פמיניסטית,תקופהמייצגתמריםרבקהשלשירתה
אלומתייחסתעליהשנכפההפוומתאיהתפקידאתמעצמההמשורות

האלוהיתבמהותדנההיאאנדווגנית.יותר,חופשיתבצווההמיתוס

הגבוי.הפןעםגםאותהומזההבעקדההמתגלה
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העקדהושיחסירובאימהות,ביןהקשר : sו nאי·מהו

לקולההמוסריולשיחלסירובאימהותביןביותוהמושיםהקישוראת
ו"אמאאמיתית""אהבההקבצים:בשניוביקוביץ'דליהיצרהאמאשל
הפלשתינאית.האםשלקולהגםהואהאםשלקולהשבהםילד",עם

הרגשהלי"נתנהבראיון,רביקוביץ'פעםאמרהשהאימהות",חושבת"אני

ילד",עם"אמא 58איתי"·יגמרולאכברשליהחיים ] ... [לאלמוותדומה

אףזאתיל.דבליאמאגםישכיטאוטולוגית,כותרתאינהמסתבר,

אתמצייןאינוהספרבכותרתילד""עםמת.ילדעםהריוןגםישזאת:
יולדתאםזהות.תוהילדהיותאתאלאיחדוהילדהאםשלהימצאותם

לעולםמגיחותזהויותשתיראשוןילדלידתבכלאם.מולידתינוקתינוק,
כמושלא-שהאימהותללמדןויניקוט,שלהמופלאכניסוחובו-בזמן,

תלויית·יחס.היאויופי,אמת-אחריםערכים

מזוהההמשוררתשלהפרסונהשבכולםשיריםוחמישהעשריםבקובץ

ביןרצףשלהסימביוטיהקשרמןנוצרתהשיויתהאנרגיההאימהות.עם

אב.איןהזההמשפחתיבתאחיותה.אתהאםשואבתשממנוליל,דאם
(בשיותהמגונןהביתבתוךבלתי-נפרדתאחתכישותמוצגיםוהבןהאם

בדמיון).מקורההחירותכיהחירות,מרחבהואהמגונןהחדררביקוביץ'

ומעמדהרביקוביץ',שלהפואטיבקולהשינויחוללההאימהותפרקטיקת

אחריות.ונטילתמחאהשללעמדהעוברתהיאבחלונהמשקיפהשל
האלה.השיריםשלהסמוייםהאינטוטקסטיםאחדהיאהעקדה

בןלההיהאבל

מלמד-איתןלרחל

ry ע~~~~זק;ךנ;וז:זילה:כדות v ח:רף
ס~ביב.~סוףה~שילה

נית. 9 ;;;זכ;~נית,א~ה

כ.ןלהס~ה
זק~;:ול.

 ,ת.ל.Pז~~יאו~הiךיא
:lq ניר~ה.~שןהי:~

 .לסן io/iJ_ולמו~ניםסמיו~תד:ם

~ז;ולםtכרובתוךזאתך~ל

נכגל. 9ל;ך

~זq?כה:;כ~לוה, fדךפיi.ול
~נ;וא.ם.סעולם~תtיע,צרiךיא

;כולה.iךיא~הלדi.ות~זקה

ודרים, ש~~לו~רמ~לי
ה. 9בךדי ה~~iךיא

 .כ.ןלהלקחו~רי

 ~נשמעתש'אימהות'בועתי"עלה . 57

 =:מתאראניויש,'א-ימהות.'כמוגם
 !:!!שמרגישותאמהותמעטלאלי,

i-ו 
 ~אתויונקמעצמןאותןמרוקןשהילד

לישתהייגרוסמן,ווושלהן'.'החרך

קריאה,סימןהמאוחד,הקיבוץ , rהםכ

 . 90עמ' , 1997תל-אביב

אמיתית",אהבהספר"עוו . 58

דליהעםקופלדליהשערכהראיון

 . 28.11.1986העיר,וביקוביץ,'
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להה'ה"אכלדל'ה,דכ'קוכ'ץ . 59

המאוח,דהק'כוץ'ל,דעםאמאכן",

השורה . 23-22עמ' , 1992תל-אב'ב

מזכ'דהשלך"אמארחל ' J"אהמדע'דה

העקדהש'יאתהחותמתהקו'אהאת

'צחק"הזה"המטומטםלאודשל

שלך".אבא ' J"א-מאוחות)(גרסה

לומבט'חהמגונןהאבה'לדבתודעת

 ' J א("שהד'אותו,לקחתלהם"תןשלא

שלך)",אבא ' Jאהמלאך/ ' Jא /הא'ל

 1974-ש'ר'םלאוד,'צחקמתוך:

תל-אב'בהמאוחד,הק'כוץ , 1992

 . 278עמ' , 2002

נים 9בשום![צדיקלאהיא

זאת. [iסלקיטה~ת
לה:ל;ו,נר;ע.זמי

גיר 9צי qזpתךסזו,נןי /oע.כ

ךתנ;רזדזקי

 .ה; Q;ה QזPו,נה

 .~אר~~רךע 9ו,נ 7י;בiאתהיא
כש;ב.ל;ך vסנוביע 9ס~

גטלים v![חJרי;נ;יה nהיא v:ריכמ;

ב~כ~ה.גו~הע.לרו,נץש;!כ:כת

ךזרלד ;זי)! .ךזדלהיא

vw בד.לה:ה:
ךי;םלילהל;א;ו,נרתוהיא

j2 וזדגים,מ;ע.דיםכחךף,יץ

 .~ץpזא~אךזדל~ני

ט~שיךךצ;ןשל.~הךה fiJמת;ך
 59 •~גזוםלי!)ין

רחלשל"עקרה"השירעםמהתכתבותהןנוצרתהשירבכותרתההתרסה

הישראליתבתרבותשיר-פולחןלמעיןשהפןליל,דהגעגועיםשיר-

באמצעותוהןנשית;למרטירולוגיה(בעייתית)אופציהשהציעכטקסט

"הבהליעקבשאמרההמקראיתרחלשלדמותהעםהאוטומטיהקישור

 .)ול(בראשיתאנרכי"מתהאיןראםבניםלי

והקרבהענישהאשמה,תחושותביןחיבוריוצרהעקדהשלהאינטרטקסט

ברשישאקט-גחלים"תחתיהחרתההיאידיה"במרמתמדת:עצמית

להמשיךדרךומשמשעצמהכלפיהמכוונתנשיתתוקפנות-סגפנותשליסוד

בן.להשאיןמשעהחייהלמהותשהפכווהאבלהכאבהסבל,אתלחיות

כאם.לבן,לאחר,ביחסעצמהאתמגדירההשכולאחריגםזררחלשהרי

מקראייםבטקסטיםאחוזיםאלאמבודדיםאינההעקדהרמזיכאןגם

האםחתרני.באופןהמתפקדיםהדיןוהצדקתסירובשלאחריםקנוניים

שהתנחםלדו,דדרמהאינההיאבמקרא.לאברתדרמהאינהבשירהשכולה

(שמואלשמלותיווהחליףהתרחץהארץ,מןקםבנר,מרתאחר"בקלות"

בנירלקיחתעלהדיןאתהמצדיקלאיוב,גםדרמההיאואין .) 20יבב,

רחל-רדודאיובלערמת .) 21(איובאלקח"רה'נתן 'ה"במשפטשמתר

הזאת".הלקיחהאתאופןבשרםתצדיק"לאבשיר

המשלבבתחביר,גםהוארביקרביץ'שירתשלהגדולההישגכרגיל,

משל,דרךכן,המדוברת.השפהעםהמקראיהרובדאתבטבעיות

האםאתשהופךהמזבח,פעולותשלהדהודמצרפתזהבשיר"הלקיחה"

השכול,לאחרהחייםחיתוןאופן"."בשרםהעכשוויהמשלבעםסבילה,
במיליםהשימושעל-ידימובלטיםבחיים,בעודהלמתההאםשלוהפיכתה
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קועלכולןהמרמזותהראשון,בביתו"צהריים"החורף""אמצע"חצי",

ולבסוףהעצירה,מודגשתהשניבביתזאת,לעומתהאל-חזור.קוהאמצע,

עלהחוזריםהחייםהסיזיפית,המחזוריותהמעגליות,-השלישיבבית

ויום","לילהושוב","הלוך"סיבובי",המילים:מופיעותכךטעם.ללאעצמם

רביקוביץ'שלבשירתההעיגוןמטאפורתוחגים"."מועדיםוחורף","קיץ

למסעיוצאתהשכולההאםלמתים.החייםביןהכפויההתנועהפריהוא

סיזיפוסשכמוהכביש",עלב"עומזהבתכמוממשושוב,הלוךסיבובי

למתים.החייםביןהליל-ליליתבחזרהולנועלשובניזונההיא

בקולהראשון,בגוףלדיבורועוברהמספרתבגוףפותחרביקוביץ'שלשירה
צמרמורתהמעוררתמודולציהמייצרלזהותממובחנותהמעברהאם.של

לייצוגהשירהופךכך J)6קזומים.קינהלשיריאופייניתשהיאתבנית-

נחתםוהואהשכולה,האםדמותאתהשיריהאנילובששבונפשי,מסע

השירבתחילתההיכרותמנחם".לי"איןראשון:בגוףהנאמרותבמילים

לנחמן.אפשראיכיהמכאיבהלהכרההופכתלאםהדוברתבין

החוזי-המשפטי:הניסוחעל-ידידווקאמובלטותוהמחאההרגשותעוצמת
גםמכוונתהשירמןהעולההמחאהחופשי".ורצוןשלמההכרה"מתוך

שלתוצאהאינםהאםממשיכהשבהםהשגרהשחיימבינהשאינהלחברה
הכוח,אוההכרה,מתוךנובעתאלא(תיאוזיציה),הזיןצידוקאוחולשה

הלאום)(המזינה,שהחברההכרהזוהזין.הצדקתשללפןמראהלשמש

 6להצזיקה.יאופןבשוםאפשראיכןועלהבןבלקיחתאשמה

המקראית,לרחלבדומהבשתיקותיה.גםפועלתהאינטרטקסטואליות

בשיררחלגםרביקוביץ',שלבשירתהדומיננטיתשיריתאםדמותשהיא
המקראילהמשךבניגודאבלירמיהו.אצלהאםכרחללהינחםממאנתזה

ומשמש-לגבולם"בנים"ושבו-הקוראשלבזיכרונוהמהדהדהמנחם,

במיליםמסתייםהשירמושתקת.הגאולהאפשרותכאןללקיחה,הצדקה

הנרמזותעמדותשתיבתוכןמשלבותאשרמנחם",לי"איןהמהדהדות:
מוצגיםשהםכפיוניחומים,ניחוםמלשוןמנחםליאיןאח,זמצדבשיר:

תיאוזיציהומעמידההאלמעשיאתהמצדיקהעמדה-איוברעיעל-ידי
שלכביכולמותועללהינחםהממאןהמקראייעקבאחר,ומצדחזקה,

יוסף.

כסיותאופציותלשלולכזיבכותרתהמהדהדאחרמקראיתת-טקסט

לועונהלשונמיתלגמולמבקשכשאלישעושונמית.גיחזיסיפורהוא
נלקחהואבןלהשניתןאחרי .)ו 4ןב,(מלכיםלה"איןבן"אבלגיחזי:

הנבואיהמופתנשללבשיראותו.מחיהאלישעאךחיטיםבקצירממנה
אתלבטלניסיוןושוםמטפיזיתנחמהשוםכאןאיןהילד;החייאתשל

המוות.שלסופיותו

פרויד:כותב 62ומלנכוליה""אבלהקלאסיבמאמרו

דהיינועמוק,לבבדאבוןמתבטאהמלנכוליהשלהנפשיייחודה

ואףלאהובהיכולתבאובדןהחיצוני,בעולםענייןמכלבהסתלקות

מציגהמלנכולי ]."[העצמיבדימויובפגיעההישגכלבבלימת
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ש.ואכדיות,שומריותקינותדאו . 60

נימיםכעורכים),קל"דויעקבשפדה

משירתאנתולוגיה-ההםהרחוקים

תל-אגיבערגו,עםהקדום,המזרח

1996 . 

דגיקוגיץ'דליהשלהפרווה . 61

שונה.אימהיתתודעהמפעילה

וינישלהכדורגל"קבוצתבסיפור

שם,אותוהנושא(בקובץמנדלה"

הקיבוץהוצאתהחדשההספדיה

תל-אגיבקריאה,סימןהמאוחד/ספדי

המיניםביןהמאבקדווקאעולה ) 1997

לביןהאםהאישהביןאיתניםומאבק

הפטריארכלית.החכרה

ומלנכוליהאכלפרויד,זיגמונד . 62

תל-דסלינג,טננגאום),אדם(תרגום

 . 2002אגיב
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העיסוקשלבפרוזההמבשרת . 64

פנימיתוריקנותהחייםכהרסבשכול

הטועיםהרבספרההנוליהודיתחיתה

ואוליו) 99ותל-אביבקריאה,(סימן

ויוןראו .המוקדמיםבסיפוריהאף

החלשהכרחמירון,דןאצלזובסוגיה

הנדל,יהרדיחשלכסיפורתעידנים-

 . 2002תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

65 . Carol Gilligan, In a Dijferent 

Voice: Psycological Theory and 

Women "s Development, Havard 

 UP and London ,ו 982 .

יוצאתערךהפחתתהאבל:עלחלשאינונוסףמהרבדבפנינו

באבלהאני.שלאדירההידלדלותכלומר,העצמי,דימויושלדופן

עצמובאנימדוברבמלנכוליהואילווריק,דלהנעשהבעולםמדובר

שלוהליבידואתהאנימשחררהאבלעבודת[".]לאחרכזההנעשה

פתוח,פצעכמומתנהגהמלנכוליהתסביך ]".[האבודמהאובייקט

כדיעדהאניאתומרוקןאנרגיות-הטענההצדדיםמכלשואבהוא

 63מוחלטת.הידלדלות

שלעמדהמלנכולית,כעמדהרביקרביץ'שלבשירהמוצגתהאםעמדת

הנוראההבדידותהרגשתה"חצי").במילות(השימושהאניהידלדלות
הבןרמותשנית,לאהובהיכולתבארבדןגםמוסברתהשירמןהערלה

שהייהאלאאבל""עבודתזהבשירמתוארתלאפתוח".כ"פצעמוצגאכן
המלנכוליה.אלאפואמחוברתהמחאה 64המלנכרליה.שלהנפשיבמצב

בפרפרזות,ארבאלרזירתשימושאיננובמקראבן"לההיהב"אבלהשימוש

רביקרביץמצליחההמאוחרתבשירתהגםהאחרות.המשוררותאצלכמר
בטבעיותהעכשוויתהדיבוריתבלשוןמקראייםוהקשריםמקראלשלב

צומחתרהתיארלרגיהלחזיתרקעביןההבחנהשמתבטלתעדובקלות,

משורראףמכירה(ואינניהסמכותשלהמקררהיאהשפההלשון.מתוך
השכולשירהופךרכךדומים),דבריםעליולומרשאפשראחרישראלי

אל-זמנית.מתריסה,מלנכוליתלקינההזה

העבריתבתרבותהאימהותבייצוגיאפואהמסתמןההיסטוריהמהלך

בשלביהרגםהבינייםבימיהעתיקה,בעתהמרטיררלרגיתהעמדהמןהוא
בשירההמלנכוליתלעמדהעדהחדשה,העבריתהספרותשלהראשונים

בשכבהלפחותבשירתה,מבחינהרביקרביץ'דליההישראלית-העכשווית.
ולאיוב,לדודבדרמהכשהגבריות,לנשירת,גבריותביןהאינטרטקסטים,של

ממושאהלבידראתומנתקתהפרוידיאניבמרבןאבל""עבודתמקיימת

לאובייקט.עצמהביןמבחינהאינהשהאםבערדהאבל,

* 

ביןקושרת In a Different Voice " 65ההשפעה"רבבספרהגיליגןקררל
ביכולתכרוכהנשיתעצמיתתודעהמוסרי:לקודנשיתעצמיתתודעה

ייחרדשלבמונחיםדווקאולאראחריםצורכישלבמונחיםלחשוב

הדאגה,אתיקתהואלנשיהגבריהקודביןהמבחיןכלומרואוטונומיה.

אתלתקןשתרכלאחרים,כלפייותרפעילהובאחריותבצררךההכרה

באי-התערבות.הדוגלתמוסריותשלהפוטנציאליתהאדישות

המיניהשירךומערכותהישראליתהשירהשלהספרותיתהמערכת
הקריאהבאמצעותרבים.וגלגוליםשינוייםהאחרוניםבעשוריםעברו

שלמחודשותהגדרותהמשוררותמציגותהמיתוסשלהררריזירניסטית

כדיהמיתוסאתומשכתבותופילוסופיים,פוליטייםחברתיים,ערכים
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האםישראלתרבותבתולדותהראשונהבפעםנשי.ערכיםעולםלייצג

המתקוממתהמוחה,היאחריפה:אופוזיציוניתבעמדהעצמהאתמציבה

אתיקתהציבורי-פוליטי.הקולאתבנכסההמוטיורלרגיתהעמדהכנגד

כמרקרובותקטנותלמסגרותגיליגןעל-פישמכוונתוהאחריות,הדאגה

מכרננתהמדינתי,האוניברסלי,הכללילמרחברקולאוקהילה,משפחה

מהסיפורהנרמינרזיהיסודאתמרחיקותהמשוורותשרנה.מוסריקודלהן

"אביועםאלוהים,עםהמקרא,עםמתפלמסותהנוף),אל(לעיתים

אלהשיריםהזה.בסיפורשלהןהנשיותמקרםלגביעצמןרעםהאמרנה"

כשניעומדיםאינםהםלאלוהים,אדםביןליחסשרנההגדרהגםמציגים

בזה.זהמרכליםאלאנפרדיםדברים

בספרהלארמית"מרטירולוגיהשלכינונהוהקדושים:"המעוניםבפרק

תודעהמכוננימאורעותבשלושהזוטלעדיתדנהוהמרות""האומה

תל·קובבאוץ-ישראל:הציוניהקולקטיבשלהשתרשותובתולדות

המרותכיטוענתזוטל 66אקסרדרס.האנייהופושתורשהגטומרדחי,

הדםאתהמקדשמיתוסכרנןגבםרעלהמאורעות,מתוךהושעווהשכול

חיי"הבטחתואומות:מוסהג'רוג'שלמעבודתומצטטתהיארהקרובן.

ועבודתזיכרוןבפולחניוקידושםהמולדתלמעןהצעיריםלנופליםנצח

במדינתחדשהאזרחיתדתשלכיצירתהמגדיושמוסהמההםמתים

"היהודישלבכינונוחשובנדבך 67העשוים".המאהואשיתשלהלאום

ממאמרומצטטתזוטללמרת.כיצדהשאלהחיתהבאוץ-ישראלהחדש"

"תרותעצמה:בעדמדברתשכותרתוהצעיר,הפועלביטאוןערוךשל

לבידלרחמים,מרתבקוב,מרותבידנעשתהובוררהחותכתאבחנהמרות".

יפה".לא"מרותאלשהלךלטבח""הצאן

הנדרשתהנשיםשיותשלחתרנותהשאתביתומזדקרתזאתלנוכח

כלמובלע.באופןטוענותהןיפה"ל"לא"יפה"מרותבידהבדלאידלעקדה.

פוליטיים.לצרכיםומומצאותמומצאות,הןתקפות,אינןהללוההבחנות

מכרנן,כניגודולאכהמשךמועמדותישראלמלחמרתטובלינקה,מצדה,

בעדלמרת"טובלאלחיות,טובאידיארלרגים.מודליםהציונותבנתהשעליו

המרות.אתהמקדשהישראלי,בזיכרוןשנחותההסיסמה-אוצנו"

הואהנשיםבשיותהעקדהשלמחדשהקריאהשלהעיקריהמאפיין
העליוןהערךאתלהחליףשאמרועליוןכערךהאימהותעםההזדהות

האמהותמןהדרישהעםמתמודדתהנשיםשיותהאל.לצרהציותשל

לסיומםולאהחייםלשימורמסירותהמתוךיום-יומילקרובןשנתבעות

אמירתבבחינתוב-דורית,מחאהמרחההשירהכןעלוההרואי.פעמיהחד

האידיאליםכלולגביוהעתידייםההיסטורייםהמצביםלכלביחסגרופתלא

לדגל.לבניםלקוראשעתידיםואלהבגאוןבעבושהתנוססואלה-

בעיקרההיאכזאת.איננההיאחילוניתכעמדהנדמיתזרשעמדהלמורת
המשוורותבעינינתפסיםוהאלאברהםאנטי·אבוהמית.אנטי-גבוית,

נועזותהדתית.ספירהשלמייצגיהמאשויותרגבויתספירהכמייצגים

שלההתרסהתיארלרגית.מאשומוסרית-תרבותיתיותרהיאהאמירהשל

הנתונה,המציאותשלוהבשרהגרףקשריחיתוךנגדהיאהנשיםשיות
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דביר,פזליטיקה,זיכרון,רטוריקה,

 . 2002תל-אביב

 . 37עמ'שם, . 67
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האמהותשירתואידיאית.נשגבתמציאותשלהרוחאחוותהעדפתונגד

(כדרךעורריןוללאשאלותללאהתמסרותמודלבעקדהלראותמסרבת
אתובראשונהבראשמייצגתהיא iקירקגור)אוהרמב"םשפושרה

טונליותעולההנשיםבשירתהבשר-ודמי.פעמי,החדהאנושי,האינטרס
למחאהמשווהזוומשמעותבבן,האבבגידתהמשפחה,בתוךבגידהשל

שבה.האנטי·אברהמיתהנימהאתומחזקתמגדריאופי

האנושיתהספרהלקידושונשנהחוזראישורמשמיעההנשיםשירת
אתדוחההיאזובאמירהואי-כשגנותה.פשטותהעלהיום-יומית

שלהאמונהאבירנוסחוהנשגב,המתוחכםהגבריהאקזיסטנציאליזם

החיים.לספרתכמנוגדתהדתספרתאתהרואהקירקגור,

בשירההעקדהשלהקונפיגורציותאחרהמעקבמןהעולותהתמיהותאחת

מכלקשהבגידהשלכפרדיגמההזהסיפור-העלנתפסלאכיצדהיאהחדשה

שללתבניתהנזקקיםהישראליתהספרות(יוצריהמשפחהבתוךבגידה-

המקרא).אלולאהחדשהבבריתקריותאישיהודהסיפוראלפוניםבגידה

משירתדווקאוהנהההדחקה.עוצמתאתמוכיחכזאתפרשנותהיעדר

משוותאלהמשמעויותבבן.האבבגידתבגידה,שלטונליותעולההנשים

שבה.האנטי·אברהמיתהנימהאתומחזקותמגדריאופילמחאה
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כדוגמתמרטירולוגית,מעמדההתפתחותאפואמצטיירתההיסטוריברצף

וסיפורישני,ביתבימיהילדותעלהסיפורבניה,ושבעתחנהעלהסיפור

בשירהמובעתשהיאכפיהמלנכולית,עמדהשללדגםעדהשם,קידוש

שבוממצבהנשיתהעמדהשלגמורההתחלפותזוהירביקוביץ'.של

עדהמרטירולוגית,בעמדההיאלזכותתוכלשלההיחידההלגיטימציה

הערכיםמערכתעלהתרסההמאפשרתעצמה,משלכוחבעלתלעמדה

חיה.היאשבההחברהשלהמכוננת

הפוליטייםוהתהליכיםהספרות

הניכוסהישראלית.החוויהשלהפועםבלבנוגעהעקדהעםהדיאלוג

השירהשלהקנוןללבהנשיםכניסתאתמסמןהזההמרכזיהמיתוסשל

הדיאלוגהמיתוס.לפרשנותהמתלווההמהפכניתהמשמעותואתהעברית

הפוליטיות.ההיסטוריותהנסיבותמכוחגםכמובןהתאפשר

הישראליתבנפשסיסמוגרפישברשחוללההכיפורים,יוםמלחמתאחרי

במלחמתהרטוריקה.השתנתההחיים,שללשברונםהמודעותאתויצרה
אולםההישג.בתחושתעטוףהיההואאבלגדול,אבלהיההימיםששת

הדגלאתשנשאהמיהמעשה,לעומתלמחירהמודעותשנתעוררהמרגע

בגללהתאפשרההנשי-האימהילייצוגהלגיטימציהכלומר,האם.היתה

שלוההשפעההמרכזיותאתלהזכירהמקוםכאןהקורבן.לענייןהמודעות

שהסיפורטוענתהיאשבובן-יהודה,נתיבהשלסיפורהלעבותות","מבעד

מולשעמדיצחק,שלהזוויתמןולאאברהםשלמהזוויתתמידסופר
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דרךהשחרורמלחמתשלהחתרניתהקריאהגםפנים.מולפניםהמרות

 68לבנרן.מלחמתאחרירקנתאפשרההעקדהשלהפריזמה

באינטרטקסטיםהעירןהואהתופעהאתלבדוקראוישברהאחרההקשר

אחת 69אחר,במקרםשטענתיכפיהנשית-הישראלית.הכתיבהשל

הואהאחרוניםבעשוריםהנשיםבשירתשחלוהמובהקותההתפתחויות

שלוהכתיבההקריאהשלה;האורגניתהמובהקתהאינטרטקסטראלירת

קריאותמשלבותהמשוררותוישראלים.יהודייםגברייםברזלצאןנכסי

מדרשירתאסטרטגיותמנכסותומדרשים,מקראיותפרשותשלמעניינות

האישי.לניסיוןאותןומתיקות

האידיארלרגיהאתהמייצגכשירנבחרכפרייהודיתשל"בראשיות"השיר

אסרןבעקבותו 997בפברוארשנוסדהתנועהאמהות","ארבעתנועתשל

"לאסיסמארתיה:ביןללבנון).בדרכםחיילים 73נהרגו(שברהמסרקים

"איןלעניינינו:והחשובההדם",על"חבלבלבנון",להיהרגלבניםלתת

"איך-שרהשתיקתנגדמתריסהשירמיותרות".למלחמותילדיםלנר

שרה":היתהואיפהקרהזה

 1לנ wמ;ת 1סע,מ~ראשי;ת
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~ב

כב;

וסזp~~לת.
~ךהד!ה!\יו

שןי?ס~~;והו!\יפה

מ;ך 9ל:~לההיא!\יו

~ריץ~י~ל ל\!ע.ל
ר;ןן qס~~ר~ע ז~;pז

 ה~,ע~לאהיאל~ה
קןם,ע;ך

מ;ך qס~תךנ:ום~ז;iןק

סעצים: ת\!וjן~מיס

 ~;ך:תשלח~ל

 ?!רל.:ס ל\!
נעמךהלאהיאל~ה

סורר ע~מ~~

ק;ת: 1םשנ:וים 9לשמ:;בע.דרלםזVה

סז;:;בדררצכע.ברלא

 !זד;ה~ניע;ך~ל

סדהס•לראתלא

 .ה~ 9ז.נ~הל; 1ז;iחכינ

ס~לר ת\!לא
.סד 1זקנ 9 ~נi;ז

105 

!:: 
 ;::ו

-=:קריאהמציעהפלדמןיעל . 68
!!::! 

 ;::::;עבריב"מגרר"בן·יהורהשלבספרה

 ~ :פלדמן'יעלראוציונית.ואידיאולוגיה
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בקרב:הנופליםמוסה, .לג'ורג . 71

מלחמותשתיזיכרוןשלמחרשעיצובו

עובד,עםשמיד),עמי(תדגוםהעולם

 . 1990תל-אביב

עלמחשכותבאות,דולאן . 72

כתר,ניב),דוד(תדגוםהצילום

 . 1992ירושלים

 . 75עמ'שם, . 73

האימהי.הקולמןדווקאוסמכותהכוחהאתשאבהאמהות""אובעתנועת

חד-משמעית,לדורשהזכרתאתלהםמקנההתנועה,חבויטענוזה,קול

הואהשיחאובייקטלאומה.שיירראינולהםששיירהיקרעללוותולא
צה"לכלפימוסריתחרבהחשותהןאחריות.שלהםוהקונספטיםהיל,ד

לגורלוהאחריותכילומראפשרמוסו.שלבבעירתומתחבטותוהמדינה
בדוןהפוליטיתהזירהניכוסהיאהילדיםלשלוםהדאגהדוןהעםשל

נשית.

תנועתהופיעהוכפויהדביקשלשיריהןפרסוםאחרישניםעשרהחמש

קדושתלמעןדתיות"נשיםתנועתגםיותרומארחואמהות,אובע

מנהותפתיחתעםשפוצרהמהומותבעקבות(שהתארגנההחיים"

איננהשלההמוצאשנקודתמדגישהזרתנועה .) 1996בספטמברהכותל

קדושתאתהעמידואלהדתיותנשיםאנושית.מוסריתאלאפוליטית
הפוליטיותההתארגנויותבדגםהאדמה.ארהדםלקדושתמעלהחיים

חשובמרכיבשהיאהגברית,ה"וערת"שלהטרפרסהמותמשרםישהללו
 71בקוב","הנופליםבספורמוסהל'ג'רוג'שלימדנוכפיהמלחמה,במיתוס

נשים.שלבאחורה-תש"חדרושלהעבריתהשירהאותנושלימדהוכפי

לגבולם".בנים"ושברבנוסחמקראייםבטקסטיםהשתמשוהתנועותשתי

וסמכותכוחלהןהוסיפההמסורתיתהטריטוריהמתוןהאימהותדגלהנפת

לבנון.בשאלתהציברוי·הפטויאוכליבשיח
השירכלשרןהאמירה,שלהיפוכהרקלאהיאשהשירהאפואמסתבר

האמירהאתמקדימהגםהיאוביםבמקויםאלאריזלטיו,מאיושל

האותות,שלהמטפורההקיר.עלהאותותהיאוביםבמובניםוהאירועים;

אתלהמציאהחותרתהנשיםלשיותבמיוחדמתאימההקיר,עלהכתם

הסיפוראתלכתובחותרתהבלתי-נמצאים,הדוידיאני)(במרבן"העקבות"

נכתב.שלא
ההוגיםשלבמחשבתםגםמצריאם·בןבקשוהתפקידיםחילופימעון

 /721הצילרםעל"מחשבותבאותורלאןשלבספורזריזה.רז'אקבאותורלאן

אמרתמרנת-החרוףגןתצלוםהאם,תמרנתאלהתמונותכלמובילות

כינדמהלפ~י".בחייםאמיחיתהשבר"הזמןאחיה,לצדחמש,בגיל
התחלפושבההמרות,לפנישלהאינטימיותאלבאותשבזרבתמרנה
בה:מטפלרהבןילדההפכההאם-ההורותתפקידי

ילדהאותהעםלאחתבעיניחיתהוכךשליהקטנהלילדהחיתההיא

כלהחזקה ,איה]".]הראשון.בתצלומהשמצאתיהכפי'מהותית'

הקטנה.בתילבסוףליחיתהקיומי,שלהפנימיהחוקשחיתהכך,

 73המוות.את'להמיס'דרכיחיתהזו

"במרבןלשפה:מחוץלשיח,מחוץשהואלמקרםשייכתהאםבאות,על·פי
החשיבותאיכישנינוהיינוסבורים ]".[איחהדיברתילאמעולםמסרים

שלהאמיתיהמרחבודאיהןהדימויים,השעייתהלשון,שלהקלילה
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בערדהמרות,שםהואהאב""שםזריזה.ז'אקאצלגםכן 74האהבה".

האב-השפהשלהדואלייםמסמניההםוהאבהאםחיים.מסמלתהאם

ה"פאורל"אתמייצגתהאםבערדוכללים,חרקיםמעוכת-ה"לאנג"הוא
בשפה.מטפורישאינומהלכלהמטפורההיאה"אם"החי.הדיבור-

והמרכזיהעמוקהנושאהםלבןהאבביןהמעורעריםשהיחסיםאפשר

הוינוכחהואראםמכתביו,כלילכמעטנעדרהאבזריזה.שלבמחשבתו

 75האב.נעדרכןהאם,דמותשמתעצמתככלההיעדר.אתמייצגהוא

יצחקלעקדתזריזהמתייחס 11The Gift of Death "מספורבפסקה
להתייחסשלאקשהכימצייןהואהכתבן"."בוטלבימלררילשלולסיפורו
והמפלצתייםהבנאלייםהללו,הנרטיביםבשנינשיםשלהיעדרןלעובדת
דמויותשלסיפרורבן,אבעלסיפרוהיא"העקדהדבריו,על-פיכאח.ד

כלל.נזכרתאיננהשרהיצחק.אברהם,האב,אלוהיםהיררכיה:שלגבויות,

במהלכוהתערבהלושרנההיהממנה,הנגזרוהחרקההקרבההגירןהאם

בסיסהבעומקמניחההקרבהשלזרמעוכתאין"האםובהמשך:אשה?"
 /761האישה?הקרבתאופצייתשלהדרתהאת

כמהרתומתגלהמגדריים,גבולותאפואממרססתהעבריתבשירההאימהות

ואתהגיבוריםמעמדאתהמיתולוגיות,השאלותאתהמאתגרתנאצלה

ניפרץשלבדוןלאהמגדרייםהגבולותהמסתעצםעליהם.הדיבורמעמד

הישראליתבשירהלעירןמהותיחלופי,סיפרוהצעתאגבאלאהמיתוסים
אלטרנטיביתדמותוהיאאלטרנטיבית,מספותהיאה~םהעקדה:על

חתרניבאופןמשתמשתהחדשהבשירההנשיותהעקדה.בסיפורי

ולסמכות.לכוחהגרףבשםוטוענתהעתיקהבדיכוטומיה

גרף·נפש,בדיכוטומיהלנשירתהמקושרהאיברעםהזדהותעל-ידידווקא

בסיפור.הסמכותמעוןאתלשנותלההמאפשרכוחהאםצרבות

תנועהלצמוחיכלהשברהמיתולוגיהמקוםהיוהעקדהשלוהזירההגזירה
אתמעטלשנותרקאלאהעולם"את"לעצרומבליאמהות""אובעכמר

מסלולו.

ירושליםהעברית,הארניבדסיטה
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 . 59עמ' , 1999ירושליםאקדמיה,

Jacques Derrida, The Gift Of.76 

Death (trans. David Wills), The 

University of Chicago Press, 

Chicago, 1992, pp. 35-45. 



באיןהסופיאת'"לומרישורוןחלית . 1

 , 11חרר'םיזהר",ס.עםראיוןסופי:

 . 235-215עמ' , 1994

זמורה-סיפז,דמקדמות:יזהר,ס. . 2

 . 1992תל-אביבביתן'

i:I 

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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מ'נעהראשון'נפרקלמשל'כ,ך . 4
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כאופייםלודומים . 62-61עמ' . 5
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כתל-אניב,גאולהכרחובגאולהלני"ס
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1976 University, Baltimore ; 

למדומה:מבערנרינקר,מנחם

הבריונית,ביצירהרייצרגמשמערת

 . 1988תל-אניבהמאוחד,הקיבוץ

רעכשיר,כאןאזספררתשקר,גרשון . 7

 187עמ' , 1993תל-אניבזמורה-ניתן,

 .) 1993שקר(להלז

 . 181עמ'שם, . 8
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 . 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

111 

r-י 

 ,,.י= ""
~ 
f-
r-

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

r
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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

121 



 ....י=
וך

י=
ם.

 ..... .... . 64עמ'מקדמות, . 45 ~
י=
!:: 
i'-ו 
c 

 . 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
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 . 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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שילובי,לנהלפוופ'נתונהתודתי *

עםלראשונהנפגשתישכזכותה

מיכלולו"ופרק,זירוז'שליצירתו

בעייתעללמותישממנהנפתלי,כך

לאעלישהעתירוהבגינהכלאהייצוג.

נכתב.זהמאמוהיה

הקיבוץהשירים,כלפגים,דן . 1

ירושליםביאליק,ומוסוהמאוחד

 . 167עמי , 1991

הילדותזיכרוןאו wפרק,זירוז' . 2

המאוחדהקיבוץכדק),אביבה(תדגום

(להלך 1991תל-אביבקריאה,וסימן

נפויסלראשונהלאודיצאהספדפרק).

 . 1975כשנת

סתיושירה

 .~נילי:ךא;מ.דא.ליןץ~ני
 .~ני~ני, .ע.מ~ :יב~?א;מ.ד~ני

 .א~ ttלי:ךא;מ.דא.ליןץ~בי

w המ.~נ;ודj21 כש.ם.ד~ר 1לנם
ש;:כב~ניךך;~ה:א.ליןץ~ני

ךד;ש.םקיד, iJ~ל י~~:כןגיל,

ל~ז iJקיד iJעל~גיד
 חכ:~~לכ.ל~לם,ם ry~מ;ת.י~ת

~מי.א.ת

"יוחסין"!פגיס,דן

 2הילדרת"זיכרוןאר W" ( Georges Perec (פרקז'רוז'שללספורהמתוודע

לעמודולנסותושרב,שרבברלקוראספומנוח.ברשאידספולגלותעשוי
כמרפעם.בכלהקרואעלפועלשהואהקשההפיזיתהפעולהשלטבעהעל

הקרואשלגורנועלהמתהדקתחנקטבעתמופיעהטראומה,שלתסמין
טקסטכללבדוקניתןשזוכהכמסגותהאחרוניםלעמודיםהגיעומדי

במרטויסו.דלתחושותהופכותהתיארוטירתהיסודהנחרתבשואה.העוסק

רוגשיםשצלליםזה,דעתטורף"ערפלקנו:ומרןאתפרקמצטטלספור
שלפנינו.הדירןאתגםמכוונתזרשאלהלפזור?"ארכלאיךבר,

חבורתורקעעללתארהמבלילהתייחסניתןלאפרקז'רוז'שלליצירתו
 110ULIP011בחברות

- Ouvroir de litterature potentiell סדנה")

ומתמטיקאיםחוקריםסופרים,כעשרהשלחבורהפוטנציאלית"),לספורת

היצירהשלהגלםכחרמובשפהוהתמקדה-1960מהחלנפויסשהתכנסה

ניסתהקנו,ורמוזקאלררינראיטלרגםעמהשנמנוהחבורה,הספרותית.
ביצירותענייןמתוךמתמטייםארצורנייםאילוציםהשפהעללהחיל

המרכזיהרעיוןהשואה.מתוךולאשרירותייםכלליםעל-פישיררצור
עצמועלכרפהשהיוצרהמלאכותייםהאילוציםכיהיה,החבורהשל
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פרק 3מקוריים.ביטויאופניולעוררמכבליודמיונואתלשחררעשויים

ידועהואהשארביןאלה.באילוציםה"משתעשעים"ביןהבולטהיה

"ההיעלמות"והרומןהצרפתית,בשפהביותרהארוןהפלינדרוםבכתיבת

) La Disparition (, שהאותעמודיםממאתייםיותרבןרומןe , האות

ממנו.נעדרתבצרפתית,ביותרהשכיחה

הצרפתיתבספרותשחלהרחבהמתפניתקטןחלקמייצגתאוליפוחבורת

באסכולתבעיקרביטוילידיבאהזותפניתהשנייה.העולםמלחמתשלאחר

חדשותדרכיםוחיפשההישנותהכתיבהמסורותאתשפסלההחדש","הרומן

"עידןבשםסארוטנטליהסופרתאותהתכנהיותרמאוחרספרותי.לביטוי

בדמויותהקוראושלהמחברשלהספרותיהאמוןחוסרשבועידןזהוהחשד".

נמנע.בלתיהיהרחב,כללי-תרבותיאמונהממשברנבעאשרובעלילה,
שלבלב-לבהנטועהילדות",זכרוןאו W "פרק,ז'ורז'שלספרוכינראה

השואה,נושאסביבנוגע,לאנוגעהסובב,הספר,הזאת.המשבריתהחוויה

הכתיבהוהםעיקריים,מוקדיםכמהדרךהשברבבחינתמהותיסמןמהווה

בבירורמתקשריםאלהמוקדיםוהלשון.העדותהזיכרון,האוטוביוגרפית,

השואה.שלהאומנותייםאוההיסטורייםייצוגיהאופנילשאלת

שפרקיהןסדרותמשתימורכבמהםאחדשכלחלקים,שנילספר

הרפתקאותרומןשלתחילתוהיאהראשונההסדרהלסירוגין.מופיעים

ילדאחרלחפשנשלחמלחמה,עריקמסתורי,גברורן:ז'ולנוסחבדיוני

לשחזורניסיוןהיאהשנייההסדרהים.בלבשנעלםחירש-אילם,יתום,

לאושוויץ.שנשלחהמאמולפרידתועדכילדפרקחיישלאוטוביוגרפי

אימתארתהריכוז,מחנותעלאלגוריהמעיןשהיאהשלישית,הסדרה

ועוסקיםאולימפיאידאלעל-פיחייםתושביושכל " W "בשםבדיוני
כילדפרקשלקורותיותיאוראתממשיכההרביעיתהסדרהבספורט.

שתיכאןמונחותזומולזואותו.אימצהשדודתולאחרהכבושה,בצרפת

והעדות.הבדיוןהכתיבה:אופציות

אופציונליות.סדרותשלושליצורחיתהפרקשלהראשוניתתכניתוברם,

כינהשפרקנוספת,סדרהלהסתרגאמורהחיתהלעדותהבדיוןבין

בכתיבתהקשייםעלתדווחאשרמטא-פואטיתכתיבה"אינטרטקסט",

ביותרהקשההדברחיתההספרכתיבתעצמו,פרקשלעדותועל-פיהרומן.

שנים,כחמשבמשךקטעים-קטעים,בהפסקות,נכתבהספרמעודו.שעשה

לטיפולנזקקאףשבעקבותיוממוש,ךיצירתיממחסוםסבלשבמהלכן
הכתיבה,במהלןהפרקמןירדהה"אינטרטקסט"תכנית 4פסיכואנליטי.

נותרתשאינההקושיחווייתהיטבמועברתבלעדיהשגםמשוםאולי
הקורא.עלגםפועלתהיאבלבד;הכותבשלחווייתו

שללבעייתיותהנוגעותשאלותאותןבכלנעוץהואקושי?אותומהואן

והיסטוריונים,חוקריםפילוסופים,להעסיקחדלהשאינההשואה,ייצוג

מןרצוןאי-שביעותמגליםהללוהאחרונים.העשוריםבשלושתבעיקר

החללהתקדם,וייחודיותההשואהעלהשיחעלולשאליהםהכיוונים
וכלה )" Anything Goes "(הולן""הכלשבופוסט-מודרניסטיבשטף
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"ליוטארנפתלי,בזמיכל . 5

 8וביקורתתיאוריהו/היהודים"',

 . 160עמ' ,) 1996 (

Jean-Fransois Lyotard, .6 

Heidegger and "the Jews" 

(trans. A. Michel), University of 

Minnesota Press, Minneapolis 

1990, pp. 16; 26. 

כיהיא,שלהםהדיוןבבסיסהעומדתהיסודהנחתמוחלטת.בהשכחה

הייצוגגבולותולהבינה.השואהאתלייצגכדימספקיםכליםבידינואין
דמיוניים,קוגניטיביים,להיותעשוייםכ,ןוביןכןביןהקיימיםוההבנה,

השיח.למוקדההופכיםוהםמוסריים,אואסתטיים

ישכיגורסתהאחתמרכזיות:עמדותשתיביןפיצוללזהותכןאםניתן
מוסרייםלאילוציםאותםלכרףעלינואןמושגים'שלהולםמצאיבידינו
האחות,העמדהוחד-פעמית.כייחודיתהשואהשלייצוגהעלשמירהתוך

לאנגו,ולרוכסליוטאופונסואהז'אןבעיקרהםשמייצגיהרדיקליתעמדה

השואהלאחושכןקוגניטיביים,בגבולותנתקלהשואהייצוגכיגורסת

שימושלהשתמשבאפשרותנואיןושובשלנוהקטגוויאליהעולםהשתנה

הזושלתחומואלעובריםאנוהשואהעלבדברנוהישן.בלקסיקוןהולם

תחוםשלבפמיליאויזציההסתרהשלאוריכוךשלסכנהוקיימתוהמוזר,

הישן.המושגיםמצאיבאמצעותזה

לייצוגורדיקלית:חריפהטענהליוטאומציגוהיהודים""היידגובספרו
מאחוויועומדותאםגםוהשכחה,וקנחהשלהיסטוריבתהליךחלקהשואה

מודחק.הפין,בלתיראשיתי,כאירוענתפסאושוויץומוסריות.טובותכוונות

שלסילוףמהווה(בפסיכואנליזה)ראשיתיתהדחקהשלייצוגיעיצובכלאם

מצאיבאמצעותאושוויץשלוהרציונליזציהשההבהרההוישהודחק,מה

הפסיכואנליזה sלהשכחתו.ואףלסילופולצמצומו,מביאותהקייםהמושגים

בנרטיביםהכרוכהזוהקדם-מקווית,בטראומההעוסקתהפרוידיאנית

שקרהמשהוהמשקפיםאקטואלייםבנרטיביםהאישיות,שלהיסודיים

מהלןמתארתפינטז,שהסובייקטמשהושמשקפיםבנרטיביםאולמעשה,

ללא(סימפטום)פגיעהשנית,לפגיעה.מודעותללאהלם,ואשית,משולש:

לומריכולתחוסואן"משהו",שישלכןמודעות-ולבסוףלהלם,מודעות

בכןהגנהמנגנוןלמטופלמספקתהייצוג,אפשרותהאנליזה,הדבר.מהו

גםכןוכרונולוגי.נרטיביארגוןבאמצעותהזאתהמערכתאתמסלפתשהיא

מנומקסדוהצורהחסותלמסההמעניקהוהנרטיבית,ההיסטוריתהכתיבה
ניתנתלמובן,ולהפכולנכסואושוויץ,אתלייצגבניסיוןמוסבר.ומקום

להישכח.יכולובתודעהבזיכרוןשנחקקמהרקכילשכחה,לגיטימציה

לשכחהלהישכח,יכולאינומיוצגואינומתנסחשאינומהזאת,לעומת

ולהזכירלזכורעלינולפיכן, 6פתוח.כפצעתמידנשאוהואאחיזה,בואין

ייצוגבאמצעותהייצוג,לבעיותהמודעתכתיבהדוןכנשכח.הנשכחאת
המציגייצוגעצמו,שלהמגבלותאתהמציגייצוגלייצוג,האפשרותחוסו

עצמה.הפרובלמטיקהאת

האוטוביוגרפיהמשברא.

בספוהחלקיםפרק.שלספרולהבנתמהותיתליוטאושלטענתו

כישלון:שלתיאוראלאאינםהאוטוביוגרפיהשחזורלניסיוןהמוקדשים
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ובמסמכיםבתצלומיםלשוואנאחזהמספרהייצוג.כישלוןהשחזור,כישלון
קרוביושלמטושטשותובעדויותסותריםזיכרונותבקרעיישנים'

אףלפרקיםכטעות,חשודבספק,מייימוטלשנכתבדברכלהמעטים.
זה:גביעלזהאותםועודםוניואנסיםספקותזורעפרקבמכוון.משובש

וניסוחיםמתייחסותהןשאליוהמקוראתלהפרידהבאותשולייםהעדות
יודע";אני"היוםמשעד";"אניחושב";"אניזוכר";("אניודאותמערערי

שלהסקתהאפשרותאתלסכלנועדווכדומה)"אולי"זוכר";לא"אני
חוסראתבמרכזולהעמידכלשהיביוגרפית/היסטוריתזהותשלאואמת

זוכר.אינושהואזוכראויודע,אינושהואיודעפרקעצמה.האפשרות

בעייתי.לז'אנרפרקבוחרשבוהאוטוביוגרפיהז'אנרהופךזהרקעעל
והובחנההוגדרההמציאות,בעובדותהמעוגןסיפור-חייםהאוטוביוגרפיה,

אמינותשלחוזהחותםאשדכז'אנר ) Philippe Lejeune (לז'ןפיליפבידי

ביןההבדללז'ן,פיעלהאוטוביוגדפי").ד("החוזההקוראלביןהמחברבין

במסירתמתמקדהזיכרונותשכותבבכךטמוןזיכרונותלסיפוראוטוביוגרפיה

אלאבכךמסתפקאינוהאוטוביוגדףואילוחייו,שלוהחוויותהמאורעות

האוטוביוגרפיהסיפורהכותב.ה"אני"שלהתהוותופרשתאתלפרושמנסה
העצמית,הזהותשלוכינונהגיבושהסיפורובראשונהבראשלפיכ,ךהוא,
זו:מעיןכוונהבספדומבטאעצמופרקאני?"."מילשאלהתשובהמעין

שללהזיק,כדיבושאיןבמעמ,ד[".]להתבצרניסיתירבותשנים

אינההילדותאךאיש.שוםשלבנוהדוהר,שלאמישליתום,

אוליאבלזהב,גיזתולאאבודעדןגןלאאימה,אינהנוסטלגיה,

למשוךיוכלוחיישחוטיצידיםמעדנתמוצא,נקודתאופק,היא

מתהוםלהעלותחייבאניבדידה,לי ןיא]".[משמעותם.אתמהם

שהיה,משהולהשיבו;שאיןדברבעיניהיהדבשזמןמהאתהנשיה

עוד,איננווהיוםפעםשהיהמשהושננעל:משהושנעצר,משהו

אהיה.'עדייןשאניכדישהיהמשהוגםאבל

ביןנחתםאשדהאוטוביוגרפי""החוזהומופרהולךהספדבמהלךאך
אתאלאהזהותשלרכישתהאתמציגספדואיןשכןקוראיו,לביןפרק

מלווהאחידה,לאמפוצלת,פדגמנטדית,הכתיבהארנונה.אתאוהיעדרה

שלמכוונתוהשארה"טעויות"תיקוןשוליים,ובהעדותגרסאותבריבוי

ויותרלכאודה,טדיוויאלייםענייניםעלפולמוסיםמתוקנות,לאטעויות
להותירהכתיבהשלנואשכניסיוןהנתפסתבפרטים,היאחזות-מכל

סיפורבמקום 9ולהיבלע.להיעלםשלאכדיכלשהם,עקבותאוחותם,
זהות.וארנוןהיעלמותהתפוררות,עלסיפורכאןמתקבלזהותכינוןעל
מראש.כאןמסוכלכמוןקונסטדוקציהשלמהלךכל

איבריםשלתחושהיוצרתהפדגמנטדיתהטכניקהכיאףזאת,עם

הראשונה,בסדרההסדרות.ביןמוסווהקשריוצרשפרקהדיקטועים,
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Philippe Lejeune, On Auto- . 7 

biography, (trans. K. Leary), 

University of Minnesota Press, 

Minneapolis 1989. 

 . 19עמ'פרק, . 8

ככתביוגםניכרזהנואשטעם . 9

מספריואחרפרק.שלהאחרים

לנסות"לכתוב:במילים:מסתיים

שישררולעשותמשהו,לשמרבקפדנות

מוריקיםפחותיםכמהלקרועמשהו:

אי-שם,להותיר,שמתרוקן,הריקמן

אותאיזשהועקב,איזשהותלם,איזשהו

וכר':חללפרק,ז'ורז'סימנים."כמהאו

ואווליןואוררן(תרגוםמרחביםמבחר

 . 1998תל-אביבבבל,עמו),
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10 . Bellos , '554עמ . 

של.'ההרגשה . 9עמ'פרק, . 11

 . 23עמ'שם, . 12

 . 19עמ'שם, . 13

שלי.ההרגשה . 13עמ'שם, . 14

 . 42עמ'שם, . 15

פיצולשלליטרליזציהפרקיוצרהבלתי-גמור,הבדיוניההרפתקאותרומן

לצאתמתעתדהמבוגרינקלר Wגספארהמבוגר.מה"אני"הילדה"אני"

מקריתאינה"גספאר"בשם(הבחירההילדגספאראחרחיפושיםלמסע

השורשיםחסרהמפורסם,היתוםהאוזר,קספארשלמסיפורולקוחהוא-

השםואילועצמו,אתפרקתופשבהלדרךמטפורהאלאשאינווהזהות,

" W "הילדיםרוצחעללאנגפריץשלבסרטוהדמויותמאחתלקוחינקלר

" o("M חיפושיםלמסעיוצאהאוטוביוגרפיה,כותבהמבוגר,שפרקכפיי

השמיתהזהותהאוטוביוגרפי:המהלךשלכפולציורזהוכילד.זהותואחר

ביןהשמיתהזהותעלוריאציההיאהילדינקלר Wלהמבוגרינקלר Wבין

פרקז'ורז'אתנקבלשאםכךאותה.שמספרל"אני"האוטוביוגרפיהכותב

לקבלנצטרךינקלר Wשאתהריהמודע,החלקכ"אגו",האוטוביוגרפיהמן

נטושילדשלזהותהאמיתית,לזהותומתכחשאשרזהשלו,כ"אלטר-אגו"

אבודה,אומפוצלת,היאינקלר Wשלשזהותווכשםחסר-זהות.ואבוד,

אלהששנייםלכךאחדמרמזיותרזורעפרקהמספר.זהותגםבהכרחכך

ינקלר: Wמדברילמשלהנההדמות.אותהלמעשההם

ואלמנכיםמפותבדקתיסיפורי,שלעקבותיואחרהתחקיתירבזמן

בארכיונים.גנוזיםבתכיםשלתיליםותילי

]."[ 

גברנכנסהיהודי,בגטוזולהמסעדהאלבוונציה,".שנים,לפני

מליםשלוששתייםכברממלמללקראתו,.מיהרתימוכרלישנראה

 11 •ניצוליםשנותרוייתכןלאהתנצלות.של

ברצלסרוצהאדוני-

להבין.בלאאמרתיסליחה?-

 12 •שלךהבירהעםלאכולברצלסברצלס.-

האוטוביוגרפיה:מספרומדברי

מתקבליםהבלתיזיכרונותיאתלאששכדילהיעזר,יכולאיני

מספורספורותבעדויותשהצהיבו,בתצלומיםאלאהדעת,על

 1עדך.'פחותיובמסמכים

לימיםאותו.ואיירתיכתבתיסיפור,מלביבדיתיעשרהשלושבגיל

לפתענזכרתיבוונציה,שנים,שבעלפניאחד,ערבאותו.שכחתי

 W:•1 'נקראזהשסיפור

אתזהבשםמציינים ]" ,[בהונגרית ]" ,[ .פרץהואמשפחתישם

 1s'ברצל'.מכניםשאנומה

אךהעצמית,זהותולגביביותרהראשוניתהוודאותהואאדםשלשמו

מקצההואבספרוזו.ודאותהאפשרככלולערערלטשטשבוחרפרק

ריבויהאחרות.הדמויותובשמותשלובשמו-בשמותלעיוןנרחבמקום
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זהותלהםלייחסהיכולתחוסרעלמכליותרמצביעהוריושלשמותיהם

או"אבזרה",אוליאו"יצחק-יהודה","ייצק-יוזקו",הואהאבברורה.אחת

"יוזקו"השםבפירושפרקשעושההמכוונתהטעות"איסי".או"איזי",

שם.שם, . 16הדרכיםמןאחתהיא ,) 1611יהוזיהמילהמןהנגזרחיבה"שםבורואה(הוא

בבסיסהעומדהצרפתי,לאניהיהודיהאניביןהקונפליקטעללהצביע

"נקרא,אשרהאב,שלאחיושםאתגםסובבזהמעיןערפולהזהות.בעיית

רשוםהואשלוהזהותבתעוזתכיאףליאון,שרירותי,פחותלאבאופן

שלאמו(כשםססיליהאוססיל,סירלה,-האםלגביגםכךכאליעזר".
פאני?אוסורה _הדודהולגביהילד)?ינקלר Wגספאר

נטלאשרהתהליךגםהואהיהודיותהדמויותשמותהשתנושבוהתהליך
שלמשפחתובשםבזיוןגםניכרהברורההזהותהיעזרזהותן.אתמהן

בצרפתית",לכתיבתואיותוביןקלהתאמהבחוסרמתייחדזה"שםהמחבר:

 . 43עמ·שם, . 11או Perecלאייתויש 11פרק 11השםאתנכונהלבטאכזיי 1פרק.כותב

Perrec , דווקאהואפרקנוקטבוהכתיבאךPerec . שלשמוכיהעובדה
ביןרקלאזרותשלתחושהיוצרתאותושמבטאיםכפינכתבאינופרק

שותףאינושהואמשפחתו,בנילביןבינובעיקראלאהאחריםלביןהכותב

מהעצמו.לביןובינוולתקוותיהם,לאמונותיהםלתרבותם,לתולדותיהם,

האוטוביוגרף,שלביותרהבסיסיהגלםחומרהללו,השמותכלשאתגם

בספק.המוטליםכנתוניםפרקכאןמוסר

3 
;:-
י=
ו::ב

~ 

הזיכרוןמשברב.

קודםעוזעקיפהבצורהבספרנמסרהשמותפרשתאתהאופףהערפול

בעל(כסופרשלוהראשוןהילדותזיכרוןאתמתארפרקכאשרלכן,

שלזיכרוןהואשלוהראשוןהזיכרוןכמסמנים,לאותיותעצומהמודעות

או/גאמת 1להקוראוהוא ,,פהעבריתהאותאתזיההילדבהיותואות).
 . 20עמ'שם, . 18אחרתטעותויוצרהטעותאת,,מתקן,,הואשולייםבהערתד sגאמלוו.

9כאו 1מן 1כלהיחשביכלהמסוימותשבנסיבות,,אות _
•

111M1 21עמ·שם, . 19צורתהי . 

משמאל,,,התחתונהבזויתפתוחריבוע//צורתהיאהמצוירתהאותשל

כאן,נמצאתובשלמותהבמלואה//המשפחהבתחושתמלווהכולווהזיכרון

בגוףהמצוירת ,,פהאותבצורה,,,מגןכחומת ]".[הילדסביבמלוכדת

אוש,,גאמתכפיפרק,שלמשפחתובשםהראשונההאותהיאהטקסט,

גספאר).של(ובשמוהפרטיבשמוהראשונההאותגימ,,ל,היאגאמל"

נפרצה,אשרבצורה"מגן//חומתאותההמשפחה,עםכאןמזוההפ/האות

משמאל,,,התחתונה//בזויתהאות,כמו

שלהראשונההאותעםאופ//אהאותעםפ/אתמזההאינועצמופרק

ושלשאבזהמשפחתולביןבינוהניתוקשלנוסףייצוגזהומשפחתו.שם
מזהההואזאתבמקוםזהות.להםלהעניקאותם,//לזהות//יכולתוחוסר

מקוםאתתופסהיחיד(כלומר,הפרטיבשמוהראשונהכאותזואות

אלאשאינה ,,, M ,,הלטיניתכאותאותהמזההיותרומאוחרהמשפחה)
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Marcel Benabu, "Perec's .20 

j ewishness", The Review of 

Conternporary Fiction, 13 111 

(1993), p. 79. 

פרק,אתמצטטבכאבומרסל . 21

אלהיהודיתהזהותמןפרק:"מסלול

אוולין(תרגוםהחסר'"של'האסתטיקה

 51 'עמ' ,) 1997 ( 1המעזררעמו),

שם.שם, . 22

 . 52עמ'שם, . 23

וההיפוךובגרמנית)באנגלית(בצרפתית,"אמא"במילההראשונההאות

המשפחה,ארנוןומזים:שלמפהכאןמשורטטתאט·אט ." W "שלהגופי
שלאבו,דאישלמפהזוהיהטוטליטרי.האיהאם,ארנוןהזהות,ארנון
שלעולםמשהוסביבתמידחגהאשולע,דנעלםשלהםשהופונטומזים

במפורש.נאמואינו

זיכרון-שוניםזיכרונותלשניפרקאצלמתקשרהמצויותהאותזיהוי

והמשחקמכאן,ביידיש,עיתוניםמתוןענויותאותיותזיהוישליידיענוי
כמומכאן.צרפתיים,עיתוניםמתוןלטיניותאותיותזיהויעליו,האהוב

ישושלתמונתווביןבמשפחתוהמוקףהילדתמונתביןמקשוהואכן,

בחוסוגםהשאר,ביןכ,ןאםטמון,הזהותמשבומלב")."בדויההיא(שגם

זהוהאם-אליומשתיירשהמספרהתרבותיהעולםמהולהכריעהיכולת
לאובדנו.ובהבמידה"תום"אשוהנוצרי,העולםאושאבדהיהודיהעולם

בבתי-ספוהיהודיהילדשלחייובמרוצתלהתפתחיוסיףזהזהותמשבו
יהודית.לאחברהמוקףנוצריים,

הסופריםכרובשלאהיהדות.אלפרקשליחסואתלתאוחשובזהרקעעל

היהודי,הניסיוןאתביצירותיהםהנכיחואשוהמלחמה,שלאחוהיהודיים

אוהיהודיםשלהקונקרטיההיסטוריהקיוםאתלהדחיקפרקנוטה

האןטןביןגךפית,המשימהאתעצמןעללקחכאשךךק zממנן.סלהתעלם

אלאבעיניויהדותוחיתהלאאז,עדליהדותו.לראשונהלהתייחסהחל
פרקהחלהאוטוביוגרפיהכתיבתעםוסתמי.גנאולוגיטהור,אנקדוטיפרט

היסטוריה,שלכבדמטעןעבורומהורהכלרם""לאשאותרלכןלהתוודע
הלאהזולתמןההבדללאהבדל.שלתחושהפעילבאופןהמפתחמטען
כולו,היהודיהעברמןהמתבוללהיהודיאתהמנתקההבדלאלאיהודי,
פרק,אומועצמי",בילמשהוביחסזואנימסרים"במרבןמעצמו:מחלק

 21מ'שכמותי'".שרנהמאחרים,שונהלאאבל'שונה',אנימסרים"במובן

ההיאהיכולתאישלהאחושמהאפוא,הוא,"יהודיזריזה:כדברי(אר

סימןיהודי][להיותזההיה"למעשהאחוות:ובמיליםעצמן"").להיות
זהרת,שלולאהמלחמה),בזמןהווי(היעלמותחסושלהיעדר,של

ולהיותעצמןלהיות :] ldentity, Identification [המילהמובניבשני
 23האחו".כמר

מתפתחכאחו,להיותאועצמוהואלהיותזהרת,לרכושהיכולתחרסו
והתליין.הקרובןדיכוטומייתאתבמכווןהמטשטשתכתיבהלכדיפרקאצל

מראשםהואשבהםמקויםמתואריםבספוקטעיםבשלושהלפחות

הפלתהסיפורהואהראשוןהקטעבכפר:עווללאעללכאווהמה,נדבו

המדליהבתלישתעליונענשהילדשפרקבבית-הספר,הקטנההילדהשל
אנטישמיותשלכא~ביהודילזיכרוןילדותיתה~חזה(מעיןמחולצתו
חבורפציעתמקרההואהשניהקטעדוייפוס);משפט-צרפתית

הקטערצרלק;בפניוהרכהכןשעלמחליקי-סקי,באמצעותללימודים
שבמעוןהמטאטאיםבחזוילדהשלבנעילתההאשמתואתמתאוהשלישי
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כלמספקהואאיןכיאףבהלהודותמוכןהיהשלאהאשמה 24הילדים,

היסוסואתמטפוריתבצווהמציגיםהמקויםשלושתלמעשה.אחוהסבו

הקוובןפוזיצייתלביןלסובביו,רעהמסבהתליין,פוזיצייתביןפרקשל
חמורים)אשםוגשישלהעקיףלייצוגם(מעבומצביעזההיסוסהנפגע.

ולאכאן"לאהיותועלמשתיי,ךהואשאליההקבוצהבבחירתהקושיעל

אתמלווהמשמעותשלזוכפולההצגההשתיים.ביןועומדתלוישם",

הואכזההזהות.משבושלהעיקריתהמתווהוהיאכולו,הספרכתיבת

הואכןשונים,סיפוריםשניחלקיומשניאחדבכלהמצליבעצמו,הספר
בשתיהניתןהילדפרקשלחייוסיפורהואכזההיהודי-נוצרי,הקונפליקט

לסיפורהמבוגרגספאושלחייוסיפורבהקבלתשניתומוכפלסדרות,

היל.דגספאושלחייו

האותיות 25מפווט.לדיוןזוכותאשובאותיותגםמתבטאתזוכפילות

x -וv נאצייםלסמליםומתקשרותאחתצווהשלמהכפלתהמורכבות

מוכפלת).מצווההואגםהמורכבדוד(ולמגןהקרסוצלב s.s .-הכמו

שבהופעתו , xה-הופךפרקאצלכיצדמראהשדינגתםמייקלהחוקר

לסמל,שבמשוואה),(הנעלםטהורהספרהאלאאינוביותוהאלמנטרית

(מכשיוהפיזיהאובייקטשלהחומריותביןתלוי Xה· . MARKל·לסימן,

קרובןושלמחיקהשלהיעדר,שלכסימן Xהאותלבין )" X "הקווינגרות

לאותיותלהפוךשיכולגופי,סמלגםהוא xה-הפסיכולוגי).(בז'רגון

שפרקהיחידות(הדוגמות Mול· Wל·גםכמוכאן,המוזכריםולסמלים

היעלמותהאלומתקשר , Wאתמעלים , MARKה· , Xה·מציין!).אינו

כפיהכתיבה.פעולתאלבחומו,הזיכרוןשלגלגולואל ,)" M "(האםשל

אתמחדשלתכניתהכישלוןשבומעגלי,תהליךכאןנוצרשדינגתם,שמראה

המנציחמווי""ממנטרוליצירתועקבותסימניםלחקיקתמובילההורים
עובדתאתמחזירזהתהליךגםאןהוויו.אלפרקשלקשריואתמחדש

על-ידיהיאלייצגםהיחידההדרןשכןשנית,אותםמשמידההיעדרות,

 ," X "מעיןמהווהפרקשלילדותומזיכרונותאחדכלהיעדרותם.סימון
המספקבדיולסימוןהופכתהזיכרוןכתיבתיח.דגםוא·חומויחומרימשהו

לגאול,יכולהאינהשהכתיבהההיעדר,לעקבותחקיקהשלמקוםעוגן,

 26לנצח.מקומואתלסמןיכולההיאאן

מעוכתאתלאקאןשללתיאורוטרגית,אישית,המחשהכןיוצרפרק

חיפושו 27שלהם.המסומןמןהמנותקיםויקיםמסמניםשלכמעוכתהשפה

המסמןביןנמנעהבלתיהפערעלשיגשרוומיליםאותיותאחוהנואש

שמודגשתוככלההיעדר.אתמחדשמדגישהאשולפעילותהופךלמסומן,
למלאוהניסיוןהמסמנים,שלריקנותםנגדהזעקהעולהכןההיעדרות,

המחשהאלאאינוהזיכרוןאןהזיכרון.באמצעותמחודשבתוכןאותם

שלמסיפורהופךהילדות"זכווןאו W "·ולאקאניאני,סיפורלאותונוספת
השבר,חווייתשלבלבהנעוץכסמה,הזיכרון,זיכרון.עללסיפורזיכרון

מציג " Les Lieux De Memoire "בספרווההיעדר.הניתוקהקריעה,

לחוויההמודעותעלייתעםהזיכרוןייצוגשידעהמעבריםאתנווהפייו

מעורבתהעברמןההינתקותתודעתשבותפנית,וגע"זהוהמשברית:
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להיסטוריה:זיכרון"ביןנורה,פייר . 28 ;!::;
י=
רבקה(תרגוםהמקום"שלהבעיהעל "'":! = 

 6עמי ,) 1993 ( 45זמניםספיבק),

 .נורה)(לו.לן

 . 7עמישם, . 29

מיליםמשחקכאןיוצרפרק . 30

ההבחנהעלהמבוססבצרפתית,

 Histoireל-(סיפור) histoireבין

הזהה , Hהאותשםועל(היסטוריה),

שפירושה , hacheלמילהבהגייתו

כמוהידיעהנה//אההיסטוריהגרזן:

גרזן·במכתהזיכרוןאתקרעה

 . 13עמ'פרק, . 31

 . 12עמ'נורה, . 32

זיכרוןדיעדייןמעוררהקרעשבורגעאבלקרוע;זיכרוןשלבתחושה

ביןהלימההיתהבעבר 28בחומן".הזיכרוןשלגלגולושאלתשתעלהכדי

מנוגדים.למושגיםוהפכוזהמעלזהשנקרעועדלהיסטוריה,הזיכרון

לאמצעיות.למרחק,לסימנים,צדיואינוהספונטני,הזורם,החי,הזיכרון

הספונטניהזיכרוןאתלהדחיקמבקשתאשרההיסטוריה,שלכליההםאלה
זהייצוגהזיכרון.במחוזותהיסטורי,לקיבועחומרי,לייצוגנזקקשהואעד

הואהזיכרוןמחוזותשל"זמנםשכןהזיכרון,מסורתשלקצהאתמסמן

נעלם,הזיכרון,שלבאינטימיותאותושחווינועצום,הוןשבורגע,אותו

 29מחדש".שכוננההיסטוריהשלבמבטהאלאעודלחיותשלאכדי

פרק:גםמעידבה,הנבלעלזיכרוןההיסטוריהשביןזהמתחעל

האובייקטיביותהיסטוריה:לישאיןבמחשבההתנחמתירבותשנים

אבלעלי,סוככווזכותהתומתההמדומה,ודאותהשלה,היבשה

מןחיי,מסיפורשלי,ההיסטוריהמפנילאאםעליסוככומהמפני

יבשה,לאהנראה,כפיהייתה,לאאשרלי,המיוחדתההיסטוריה

וזכה?תמהלאואףלכאורה,ודאיתלאאובייקטיבית,לא

קריאתבמעיןבביטחון,זוטענהניסחתיילדות':זיכרונותלי'אין

בתכניתנכללהלאהיאזו.בשאלהלהיבחןעליהיהלאכמעט.תיגר

ההיסטוריהאחרת,היסטוריהממנה:פטורהייתישלי.הלימודים

המלחמה,במקומי:השיבוכבד 30וגדזנה,ההיסטוריההידיעה,בהא

המחנות.''

בהיסטוריה.החיהאישיהזיכרוןשלהיבלעותואתכאןלתארמפליאפרק

הממשי:במישורוגםהמטפוריבמישורגםהמתרחשתהיבלעותזוהי
(זיכרונותהאישיתההיסטוריהמןהמספראתפוטרתהכלליתההיסטוריה

מהכלאתגםאלאהזיכרוןאתרקלאמשמידהשהיאמשוםהילדות),

אפשרותהיעלמותמתוךזו,שברתודעתמתוךקיומו.אתליצוריכולשהיה

הצורךעולההרפלקס,ומןההרגלמןהנובעזהאמיתי,זיכרוןשלקיומו

דיוקעלהנסמך"ארכיוני"זיכרוןועקיף,מודערצוני,זיכרוןשלבייצורו
נוסחהזיכרוןחיזיוןאתלממשניתןלאשובהשרידים.וחומריותהסימנים

באמת.עברלאמעולםכמולתחייה,העבראתמקיםאשרזהפרוסט'
נראה;בלתיעבראלנראהעברשלהמושג"מןנורה,פיירכותב"הגענו",

שלברצףעצמהאתשחיפשהמהיסטוריהכשבר;שנחווהלעברמעבר
הופכתהשברתודעת 32ההיסטוריה".שלבשברשמשתקףזיכרוןאלזיכרון,

זיכרון.למחוזלעקבות,אפשריסימןכל

עלישנים,מסמכיםעללהסתמכותנזקקרקלאפרקזאת,בעקבות

רבה,במידהנאלץ,גםאלאספורות,עדויותועלמצהיביםתצלומים

שלגלגולואחרים.שלזיכרונותלנכסאוזיכרונותלעצמו"להמציא"

המועט"הארכיוני"החומראופנים:בשניביטוילידיבאבחומרהזיכרון

זיכרונותמתגלגליםשבולחומרההופךעצמופרקשלגופווכןמספק,והלא
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סקי,במסלולתארנהשלזיכרונההואהללוהזיכרונותאחדאחרים.של
אירעהזרתארנהכילומתבררולימיםידו,לכאורהנשברהשבעקבותיה

"אינימעיר:הואשלג,ממזחלתנפילהאחר,זיכרוןעלפיליפ.לידידו
לדעתנוכחתםשכברכפיאם,ארבשרי,עלזרתארנהחוויתיאםיודע

 33אחר".ממישהוארתהשאלתיארמלביארתהבדיתיאחרות,בהזדמנויות
כהתאמה. 136 , 83עמ'פרק, . 33

תאונותשלזיכרונותהםהמושאליםארהבדוייםהזיכרונותכימקרהזהאין

שימשו ]".[ולאששבריםהדברמהרלהביןעתהמיטיב"אנישברים:ושל
מהאתלתארכדיבהאיןזרשמטפורההיוםסבוראניאםגםתחליף,לו

בלתיאיברבדמותלהכילולקורתטעםכלהיהושלאאז,נשברשבאמת
 . 83עמ'שם, . 34הארכיוני,החומרשמספקהוודאותוחסריהמועטיםבפרטים 34קיים".

כחורכשבר,רקלהסתמןהזיכרוןיכולמומצאות,תאונותשלובזיכרונן

גבולותיושבהבמידהרקקייםהואכשלעצמו;קייםהואאיןכפער.אר
היעדרו.אתמסמנים

גבולותיואתוהאישי,החיהזיכרוןהיעדראתפרקמסמןשבההדרך

המפוצלהמבנההספר.שלבמבנהגםהיטבמוטמעתהזיכרון,ייצוגשל

שהקוראכררנרלרגיזציהשלמהלךלכללהתנגדכדיאלאבאאינווהמסווג

ההיעדר,חווייתאתלהנכיחנועדהכאןהנבניתהזמןתודעתלהפעיל.עלול
כרונולוגי.רצףבאמצעותוהתפתחותהתקדמותשלתחושהליצורבמקרם

 " Durational Time "בשםלאנגרלרוכסשכינהזרכגרןזמןתודעתזוהי
ניצולים·עםרביםראיונותשלבווידאותיעודסמךעלהמשכי"."הזמן-

"משכי",בזיכרוןשמוצאהכעדותהשראהעדרתאתלאנגרמגדירעדים,

בלאהניסיוןאתלמחוקלכרונולוגיהמאפשראינואשרתמי,דנוכח

להשיבאיןכילהדגישמבקשלירטאר,בעקבותלאנגר,עקבות.שתותיר

שמירהנשכח.בלתישיישארכךהנשכחעללשמוררקאלאהנעלם,את

למאמץהמתנגדזמןהמשכי","הזמןבאמצעותלהיעשותיכולהזאת

לאנגר,כותבאושוויץ","היהואישוש.הבנהסופיות,לפתחהכרונולוגי

מייצגיםאינםהללוהמונחיםשניכינביןשלאעדאך'האחר-כך'."והיה

אושוויץ 35ארשרריץ".הקרויההתהוםאללהיכנסנרכללאכרונולוגיה,

המשכיות.ולאפיצולמסמן

לטענתו,בעל-פה.הניתנותעדריותעלרקשלוהקטגוריהאתמבססלאנגר

 36כררנרלרגיזציה.עליהןלכפרתעלולהכתיבהבמדיוםאלהעדריותשלייצוגן

סידוראמנם,לאנגר.שלטענתואתמפריכהפרקשלכתיבתוכידומני

הקריאהתהליךכלאךליניארירת,עליוכרפהובמשפטיםבמיליםהספר
ביןהתדיריםהחילופיםכרונולוגית.לקריאההתנגדותלמעשה,מממש,

האינרציהאתשובריםהקריאה,הרגליאתנוגדיםהשונותהספרסדרות

שחוזרתהשוליים,הערותשיטת 37מנטלית"."התעמלותהקוראעלוכרפים

אחדביטוירקהיאהילדות,זיכרונותשלהראשונהבסדרהעצמהעל
סיפוראלהמתייחסלמדני-אקדמי,מנגנוןפרקמפתחכאןהרצף.לשבירת

אתלהטריםכדיבהשישבאירוניהפסבדר-מדעיים,בכליםהכאוביםחייו

מקבלתזרשיטה . wבסיפורהקוראבהשיפגושסדר"של"זרועהארתה
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עלערלהשאודכןהעדות 26המכיל , 8בפרקמפלצתית-כמעטנוכחות

בסופרמופיעותגםאלההעדותמתייחסות.הןשאליוהמקררשלאודנו

ומחריבאקרובטי,לתרגילכאןנדרשהקוראהעמוד:בשוליולאהמקרר,של
דקלאפרקזרבדדןפעמים. 26ודפדף,חזורושרב,הלוךבקריאתולנוע
עצמושהואבחוריההקוראאתמשתףגםאלאהכרונולוגיה,אתשובר
ביןהזמןצידעלתמידיתתנועהועדריות,מסמכיםאיסוףשלחוריהעבד:

הזמנים.שבשניהשוניםהתצפיתלפערימוזערתתוךלהורה,עבד

עובדהכלהספד.שלאודנולכלכאמוד,מתרחשת,הרצףשבירת
ינקלד Wגספאדשלסיפורוגםאלאהילדותזיכרונותדקלאפדגמנטציה:

כללקרואוינסה"יתחכם"אשדהקורא . wהבדיוניהאישלוקורותיו

ביןקשרנטרלתהיאהילדותזיכרונותסדרתכייגלהוברצף,בנפרדסדרה

שטףבעליהםהבדיונייםהאיותקנוןההרפתקאותדומןבערדחלקיה,
הפרקיםפיצולידיעלהזההשטףאתלמנועמתעקשפרקבדם,משלהם.
הכללי(השםאושוויץ"את"לייצגשלודרכוזוהילסירוגין.ושילובם

סופית.והבנההמשכיותהמונעפיצולשלכמקרםהפרטי)לא"אושוויץ",
הפרדללאהמשולבתמשכיתכחוריהאושוויץאתלהנציחדדנוגםזוהי

שלמערכתיוצריםלסירוגיןהמובאיםהשוניםהטקסטיםההורה.בחיי

קשריםאחריות,עליהםלקחתהקוראאתמזמינהאשדוקשרים,חיבורים

לפיכןהיאהקריאה,שלהראשיתהחוויהעצמו.בכתובמנוסחיםשאינם

והיסודותהמיליםשהכבדתשתיקהנאמד,לאאשדהדברחוויית

קיומה.אתומדגישיםחוזריםאןמפניה,להימלטמנסיםהמשחקיים

העדותמשברג.

הבא:הסימןשבמרכזולבן,עמודמצריהספדחלקישניבין

(".) 

מדוקדקתבבחינהזה?מטרידסימןספררבלבלשתוללנכוןפרקדאהמדוע
בדדן·מסמנים'עגוליםסוגרייםהבאות:ההבחנותערלותהסימןפרטישל

ישירותקשוראינוופרנס)ארהרחבה,(סטייה,ביניהםהמובאכיכלל,
לשתיקהלעצירה,ויזואליסימןהןהנקודותשלרשלהם.מחוץהמובאאל
נשמטאשדלמשהוסימןהןעגוליםבסוגרייםנקודותשלרשלהשהיה.אר
לאאשדכלשהודברזר,השמטהסביבכידרמההטקסטואלי.הציטוטמן

במעגליםכולוהספדנעאותר,שיאמדומיליםבנמצאשאיןמשרםנאמד
שחרד"."חרד-ובמרכזםבדירןושלהיזכרותשלמעגליםקונצנטריים.

במפתחלופייםואתריםההשמדהמחנהאושוויץ:את"לייצגבמאמרה,

גישההשראה:לייצוגגישרתשתיביןאזרחיסדרהמבחינההזיכרון",

גםהמשמידסגודכמקרםאושוויץאתהמייצגתצנטריפטלית,סטטית
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מזמינהאשרצנטריפוגלית,דינמיתגישהמולוהבנתו,מדידתוכליאת
לבנייתוזינוקמוצאנקודותעלומצביעהההיסטוריה,עםומתןמשא

שחור",כ"חוררואההיאבאושוויץההתרכזותאת 38חלופיות.היסטוריות

רקאםלטענתה,ומשמעויות.מיליםבולעאשרקוסמי""שואב-אבקמעין

לפתוחנוכלבעולם,אחרמקוםכלאלמאושוויץהכובדמרכזאתנעביר

יוצריםניצביםהקשתקצוותבשניקולות.ריבוישללאפשרותהנרטיבאת
לויופרימובקרכיורקויוצריםמזה,בורובסקיותדיאושצלאןכפאול
רצףעללשמורומנסהוהמסירה,ההנחלהדחיפותמתוךפועללוימזה.

דמיוןהפעלתבאמצעותחוריםממלאהשקרן","יעקבברומןבקר,תרבותי;

מענייןהאכזר.מגורלם-ספוריםלימיםולו-הקורבנותאתשמצילה

כינראהראשוןבמבטשכןזו,בקשתפרקשלספרוממוקםהיכןלבחון

ובלתימרכזיהיעדראיזהשחור","חורגם-קצותיהשנישלייצוגבויש
המושאלים,הזיכרונותסמךעלחלופיות,היסטוריותשלבנייהוגםמנוסח,

שלדמיונואתהמציתותהעולםלספרויותהרביםהרפרנטיםבאמצעות
 . wהאישלהבדיוניבסיפורוובעיקרהיל,ד

חלופיות?היסטוריותשלכניסוחיםאלהכלאתלראותנוכלאכןהאםאך

שלהמואצתלפעולהוההיזקקותבחומר,הזיכרוןשלגלגולוכינראה

אתאותם,מפעילאשרהחסרהמקוראתומדגישיםחוזריםרקהדמיון,

גאולה.שלאורצףשלחוויהליצורבמקוםההיעלמות,ואתההיעדר

נכתבת . wהאישללסיפורוהנוגעבכליותרמורכבתהופכתהשאלה

שלמדגסקר""פרוייקטעלוכמו-ילדותיתבדיוניתוריאציהמעיןכאן

ככולהרובההעוסקתחברהשלחייהאתמתארתהאלגוריהאייכמן.
עלהילדותית,הפנטזיההאש.בארץקטנטןאיעלספורטבתחרויות

לחיזיוןלפרקמפרקהופכתהאולימפי,האידאללאורהמנוהלתקריה
לפיצולבניגודהריכוז.מחנותעללאלגוריהטוטליטרי,משטרשלמאיים

בשטףנכתבתשהאלגוריההריהילדות,זיכרונותכתיבתאתהמאפיין

איזהעללהעידבכדיזהבשטףישהאםאךבאובססיה.כמעטמתעצם,
אלטרנטיבה?איזוריפוי,

המעמדלנוכחבעיקרמעניינת,האלגוריתבסוגהפרקשלבחירתו
בנימיןולטרשלכתביובעקבותבפוסט-מודרניזםלוזוכהשזוהחדש

האלגוריתהפואטיקהביןמבחיןבנימיןהתוגה").ומחזה("האלגוריה

שלהרמוניתכשלמותהעולםאתחווההאחרונההסמלנית:לפואטיקה

פרטיםשלמצטברגודשיוצרתשהראשונהבעודבצורה,המתממשיופי

מבליטהכךאחר.משהולייצגכדיאלאקיימיםאינםהדבריםומשמעויות.
הזויה,משמעותשלממדויוצרתהדבריםשלהרופףקיומםאתהאלגוריה

 39גואלת.בלתי"צפה",או

היאאלאדימויים,בטכניקתהשתעשעות"איננהבנימין,כותב"האלגוריה",

ההיסטוריהשלהגוסס''פניהצופהלעינינחשפיםבאלגוריה ]".[ביטוי.
והמוחמץהסבלרוויבזמנו,שלאהבאכלעל ] ... [שקפאקדמונינוףכמין

 ]".[ההצגההאלגורית,ההתבוננותגרעיןזהומתחילתה.אליההנלווים
להישהחורבןבתחנותרקהעולם;שלהייסוריםכדרךההיסטוריהשל
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כמפתחלופי'םואתריםההשמדהמחנה

 ,) 1996 ( 8זכיקורתתיאזריההזיכרון",

 . 178-171עמ'

פוסטמזררניזם:גווכי,'ץווו . 39

 ,-20ההמאהבסוףוספרותתרבות

 . 232עמ' , 1997תל-אביבוכיו,
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40 r. כרךכתב,ם'מבחרבנ'מ'ז'ולטר

r:: 
i;;, הק'בוץ ,)רגנ'!רוו(תרגוםהרהרר'ם :'ב

 • 15עמ' , 1996תל-אב'בהמאוחר,

של'.ההרגשה . 69עמ'פרק, . 41

של'.ההדגשה . 10-9עמ'שם, . 42

 . 163עמ'שם, . 43

הואשהמרותמשרםלמרות,רבהכההתמכרותרבה,כהמשמערתמשמערת.

 40רמשמערת".פיסיסביןהקטועהגנרלקראתביותרעמוקהחריתההחורת

 . wאתגםהמאפיינותהןלמרות,שכזרר"התמכררת"שכזר,התבוננות
בשארהספוגההיעדרמצוקתארתהמתקיימת wשלהבדיוןשטףבתרך

לשחזריכולוהקוראהקשרים,נקשריםהאחרוןבפרקרקהספר.חלקי

לביןהזיכרוןוהיעלמותהאםהיעלמותביןולחברכלשהי,"משמערת"

אראלטרנטיביבדירןאינולפיכ,ך , Wבאלגוריה.המיוצגההשמדהמחנה

והיעדר.פערשלשחרר""חוראותראתמעמיקהואאלאגואל.

האי.שלהמוזרשמרראשית,העדר?שללייצוג wגםהופךכיצדאך
במילים(למעטהצרפתיהכתיבמן"נעדרת"באותפרקבחרבמקרהלא

ייצוגהיאהלשוןמןהארתשלהיעדרותהזרות).משפרתהשאולות

מכלויותראליו,גישהכלשאיןעצמו,האישלהיעדרויותר,רחבלהעדר

בדיונית,כאופציהנכתבתכולההאלגוריהתושביו.שלהיעלמותם-

אי.ישהעולם,שלהשניבקצהושם,כי"אפשרבמשפט:הפותחת
w ."עדייןהאיכאילוהורה,בזמןהאיתושביאתמתארהסיפור 41שמן

מקרםכאל wאלהתייחסויותשתיבספרישזאתעםאךאי-שם,מצרי

בחיפושים Wאלנשלחאשרינקלר, Wגספארמפיבאההראשונהשחרב.

הילד:ינקלר Wאחר

נכנסוייוהיהבגטוזולהמסעדהאלבוונציה,שנים, ".לפני

שלוששתייםכבדממלמללקראתו,מיהרתימוכר.לישנראהגבר

עינישראומהניצולים.שנותרוייתכןלאהתנצלות.שלמילים

הבתים;אתבלעהיערהיסודות,אתהבקיעהקנוקנתוןאירע:אכן

ברבבותיהן,פשטוהקורמוראןציפוריהאיצטדיונים,אתכיסהחול

 42לפתע.השתררהדומיית-מוותודומיה,

 : Wסיפורשלהסדרהסוףלאחרמידבאההשנייהההתייחסות

אלאתחילהבוימצאלאהמבצר,אלפעםאייחדוראשרמי

ביןהמהדהדצעדיוקולואפורים.ארוכיםריקים,חדריםשלשורה

להמשיךעליויהיהאבלפחד,בויעוררהגבוהיםהבטוןקימרונות

שרידיואתהאדמה,בבטןקבוריםיגלה,בטרםרבזמןעודוללכת

שלתיליםתילילכאורה:ממנושנשכחעולםשלהחת-קרקעיים

ריבואותאלפימשקפיים,שלנישואין,טבעותשלשיני-זהב,

שלמיצבריםאבק,מעלותכרטיסיותלערימה,מגובביםבגדים

 43 •ירודהשאיכותויסבון

פגשינקלר Wשה"ניצרל"כיהרמיזהתושביו,היעלמותהאי,שלחורבנו

מקרםמשאיריםאינםאלהכל-החפציםערמותתיאוריהודי,הוא

רצחההשמדה,מחנהאושוויץ,הואהאלגוריהשלהרפרנטכילספק

"קראותרשלמתיחתותוךלאלגוריה,"מחוץ"מסתמןהרפרנטברם,עם.
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שלבתחומונשארתהקישורעבודתלמשמעות".פיסיסביןהקטועהגבול

המלווהומטרידה,מוזרהנוספת,היעלמותבשלבעיקרזאתלבדו.הקורא

 . wשלפרקיוכלאת
בטוןכולומסופר wאךראשון,בגוףמסופרותבספרהאחרותהסדרות

הביורוקרטית-הלשוןהדובר.הקולשלזיהויכלללאאימפרסונלי,
העדמיהומרכזית:שאלהמידמעוררתלחלוטין,הבלתי-אישיתתקנונית,
הואהאם ? Wשלמתושביואחדהואהאםהדברים?נמסריםשבקולו

האפשרותהמבוגר?ינקלר Wהואהאםשנעלם?הילדינקלר, Wגספאר

הספר:בתחילתכברנרמזתהאחרונה

שערכתיהמסעשלסיפורואתלכתובשניגשתיערהיססתירבזמן

משוכנעעליון,כורחמתוךזאת,לעשותעלימקבלאניהיום . Wל-

לאור.ולצאתלהתגלותחייביםלהםעדשהייתיהמאורעותכי

להלןיסופראשרבכלכילעילהכתובמןהביןודאיקשובקורא

 44פעיל.שחקןולאעד-ראיהדקהייתי

דפיביןבספקמוטלת Wשלהעדהוא-הואינקלר Wכיהאפשרותאך

בעבר:שכתבאחרלספרמתייחספרקכאשרהספר,

'הקונדוטיירה';ואחר-כךמת;לא'גספאדלספרקראתיתחילה

שאינוגאוני,זייפןהואינקלר, Wגספארהגיבור,הסופית,בגרסה

ובגללמסינה,והאנטונלושלחיקויידיומתחתלהוציאמצליח

 45הציור.אתאצלושהזמיןהאישאתרוצחהואזהכישלונו

החייםופרטיהשאולההזהותבעלהאדםינקלר, Wגספארמיהו

נתייחסלאאםגם ? Wשלהמוסריהעדאורוצח?זייפן?המעורפלים?

אתלזהותביכולתנואיןעדייןפרק,שלהאינטר-טקסטואליתלהערה

W במפתיע,נפסקגיבורושהואההרפתקאותרומןהוודאי.כעדינקלר

היל,דינקלר Wאחרלחיפושיםלצאתעצמועללוקחשהואהמשימהעם

ללאנותרהקוראמחוור.קשרכלללאמתחילה , Wהבאה,והסדרה

האםהילד?שלבגורלועלהמהאותו:המטרידותלשאלותמענהכל
W החייםתקנוןלביןהחיפושסיפורביןהקשרומהואותו?מצאינקלר

השאלותאתמחדדבמספר,מזוהה,בעדהחוסר ? Wב-הספורטיביים

העדותלמשברפרקמתייחסבהןהדרכיםמןאחדהואזהחוסרהללו.

השואה.שבייצוג

בקשרהאמתלבידהעדותבידהיחסאתבדקאשרלאוב,דוריהחוקר
עד".ללא"אירועכאללשואהמתייחסהשואה,שלההיסטורילניסיון
שהנאציםמשוםרקלאעדים:שוםהפיקלאאשראירועהיאהשואה

המבנהבשלגםאלאלפשעם,הפיזייםהעדיםאתלהשמידניסו
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Dory Laub, "An Event .46 

Without a Witness: Truth, 

Testimony and Survival", in: 

Felman, Shoshana and Dory 

Laub (eds.), Testimony: Crises 

in Literature, Psychoanalysis, 

,and History, New York 1992 

pp. 80-81. 

והניצוליםהשוקעיםלוי,פרימו . 47

עםשוסטרמן-פדובאנו),מריס(תדגום

 . 64-63עמ' , 1986תל-אביבעונד,

עלומוות:קיטשפרידלנדר,שאול . 48

נכות),ג'ני(תדגוםהנאצזיםהשתקפות

 . 85-83עמ' , 1985ירושליםכתר,

אינהרנטית,שוללומוליךנתפסבלתישהואהאירוע,שלהפסיכולוגי

מסבירלאובעצמם.הקורבנותמפיאפילועדויותיו,אתמונעולכן

עליוהאירועשלכוחוהשפעתאתלנטרליכולאינוהשואהקוונןכי

למלכודותמחוץו"בלתי-מוכתם",מעורבלאחיוני,כעדלשמשכדי

החוסררקשלאמכאן,(קוונן-תליין).השונותוהזהויותהתפקידים

עדים;ללאהתרחשההשואהכיהעובדהאתשירתהעולםבתגובת

שלקיומםאתמנעאשרהאירוע","בתוךההיותעצםגםנוסףלכן

ההתייחסותלמסגרתמחוץאללצעודשיוכלמישהוכלומר,עדים,

להיבחן.האירועיוכלשדרכההתייחסותמסגרתולספקהטוטליטרית
מפניםלאע,דאףלשואההיהלאהיסטוריתמבחינהכילומר,ניתןכן

 46לאירוע.מחוץולא

אנו,ואומר:שב"אניהעדות:משבראלמתייחסלויפרימוהסופרגם

מיעוטהננוהשורדיםאנו ]".[האמיתיים.העדיםאיננוהפליטה,שארית

אוהישר,מדרןהסטייהשבגללאלה,אנוזעיר:מיעוטזאתומלבדחריג
שראומיעשו,שכןמיבתחתית.נגענולאהמזלבגללאוההעזה,בגלל

הםאולםאילמים.חזרואולספר,כדימשםחזרולאהתופת,תחתיתאת
עדותםהסתםשמןהמלאים,העדיםהםלמצולות,היורדיםהםהמוזלמנים,

לוי, 47הכלל".מןהיוצאיםאנחנוהכלל,הםכללית.משמעותבעלתהייתה

הניצוליםהיוכמו-מוסריתכבעיההעדותמשבראתמנסחכלאוב,שלא

העדותבמשברנראהאםביןאןהקרבנות.שלבשמםלהעידראוייםבלתי

"אירועמולנותריםאנומוסרית,בעיהבונראהאםוביןקוגניטיביתבעיה
זוועהביורוקרטית,מערכת : Wמוצגגםכןלאוב).של(כניסוחועד"ללא

שללייצוגהאוכלשהו,סובייקטשללקולומקוםכלאיןשבהסדר,של

מובחן.דוברמפיממשיתעדות

הלשוןמשברו.

מספרמצדרגשית-אישיתבהתייחסותוהחוסר wבסיפורהעדשלהיעדרו

ביטוילידיבאהשהיאכפיהלשון","מלכודתאלכאןמתקשריםמזוהה,
מנסהאשרההיסטוריוגרפיה,בשואה.העוסקיםהיסטורייםבטקסטים

לתגובהמקוםמותירהאינהמנותקת,עמדהנקיטתתוךאושוויץאתלהבהיר
וגםהמנהלייםהאמצעיםתיאוריגםיבואומעוקרסגנוןבאותורגשית.

שאולההיסטוריוןטועןזה,מעיןמשפטכלמאחוריהמזוויעות.תוצאותיהם
אשרהדמיון,שלהרגיליםהמבניםנמצאיםומוות","קיטשבספרופרידלנדר
בכןישרבה,במידהכפשוטן.המיליםמשמעותאתומסתיריםמנטרלים

צעדעצמה,אתרוקנהאשרלשוןבאושוויץ:השתמשובההלשוןעלחזרה

הנפערהמרחקעל 48הפנמה.שלאפשרותאורגש,פנייה,מכלצע,דאחר

 : Wמתוןהבא,הקטעמןללמודניתןהאירועלביןהלשוןביןכאן
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שניםמובליםבסופיות,ואםבמוקדמותאםהרגילות,בתחרויות

במקצת(דומיםמסורגיםבכלוביםהזינוקקואלהמתחריםעשר

המזניקשלהאקדחוירייתמרוץ),סוסילהובלתהמשמשיםלכלובים

המתחריםוששהשבעיםמאה ]".(אחד.כאישאותםמקפיצה

מחושמלת,ברזלסבכתהזינוק;באזוריחדיוכלואיםבאטלנטיאדות

לביןבינםוחוצצתהמסלולעלמוצבתמטרים,כמהשלברוחב

זרםאתהמזניקמנתקהצורך,דיהתקדמושהנשיםלאחרהנשים.

 49טרפם.בעקבותלזנקיכוליםוהגבריםהחשמל

מעוקרתבכתיבהו"עובדתי",יבשתיאורשלשטףבאמצעותכ,ך

את wמשחזרמזוהה,סובייקטיבידוברנטולתבירוקרטית,ובלשון

בניגודאןאושוויץ.עלההיסטוריוגרפיהשיחלשוןואתאושוויץלשון

המתואר:האירועאתלנמקלרגע,ולומנסה,פרקאיןלהיסטוריוגרפיה,

באיזועיגוןכלחסרישרירותיים,חוקיםשלכמצבורנמסרהאיתקנון

הצדקהאוהסברבאףלהיאחזיכולאינוהקוראמוצקה.אידיאולוגיה

נוצרהמדועמתרחשים:שהםכפימתרחשיםשהדבריםלכןהגיונית

שכזו?בהתעללותצורןישמדועספורט?לתחרויותהמשועבדתחברה
והנימוקיםהתשובותהיעדרהנוקשים?החוקיםנועדומטרהלאיזו

השחזורבניסיוןכמולרגע.מרגעהמתעצמתהזוועה,אתמגביררק

שלהמתמדתהנוכחותברקעניצבתכאןגםפרק,שלהאוטוביוגרפי
השתיקה,סממניכלמתנקזיםשאליומפורשלאצומתנאמר,שאינומה

וההיעלמות.ההיעדר

 ," La Disparition "פרק,שלאחרספרשלשםגםהיאכאמור,ההיעלמות,
 euxבצרפתית(המבוטאת eהאותאתבמכווןממנוהעליםפרקאשר

 ," Pour e '"היאהילדות"זכרוןאו W "בפתחההקדשההם).-כלומר
להם, , Pour euxוגם"ההיעלמות"ברומןשנעלמהלאות , e '-לכלומר,

השאולהכפול,במוטוגםניכרתהאוגדןחווייתאב.דאשרלעםלנעדרים,
שצלליםזה,דעתטרוף"ערפלהספר:חלקישניאתפותחאשרקנו,מומרן

הניסיוןעלומצביעהראשון,החלקשואללפזרו?"אוכלאידבו,רוגשים

המוטוההיסטוריה.שלוצלליהערפיליתביןועוגןאחיזהנקודתלגבש
הזהבו,רוגשיםשצלליםזה,דעתטרוף"ערפלזו:שאלהעלמשיבהשני

עתידי?"הוא

אינםוהבדיוןהאלגוריזציההכתיבה,ההיזכרות,השחזור,ניסיונות
מאותוהחוצהלזינוקאפשרותאוהבנה,ריפוי,כללהציעיכולים
השואה,ייצוגבעייתעםפרקשלהתמודדותואוגדן.שלשחור""חור

עלוהתעקשותווהלשון,העדותהזיכרון,האוטוביוגרפיה,מוקדידון
שבוהריק,המעגלאלשובאותנומחזירההייצוג,אפשרותחוסרייצוג
שלכוחהנאמרת,אינהאשרהמילהשלכוחההואהיחידהמניעהכוח

השתיקה.
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אינירבד;אומרשאינייורעאנילומר,מהליאיןאםיורעאיני

לאמירהניתןשאינומפנינאמרלאלומרשיכולתימהאםיורע

שמלכתחילהזההואבכתוב,מובלעאינולאמירהניתןשאינו(מה

סתמי,ריק,הואאומרשאנימהכייורעאנילכתוב);אותיהניע

 soחזרה.ממנהשאיןכליהעלולתמיראחתומעיר

בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת
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לייש"לפעמיםאותה,שואלתאניאתי?"התיידדתבעצם"למה

אותי."שונאתממששאתהדגשה

ממשהזהוהתפקידיהודייה,לאםובמיוחדלאם,זקוקה"אני

לך."מתאים

אתי?"התיידדתאתלמהזה,עלמוכריםכבר"אם

שלך,בסערותאותםממלאהאתשלי,לחייםרעננותמכניסה"את

אמא.שלהזההתפקיד-שאמרתוכמושלךבנעוריםנאחזתאני

בחיים."שליתפקידשזהכנראה

שלך?"התינוקתאנימה?"אז

"קצת."

שלהןוהגיבורההסופרת-המספרתביןשיחה

הפנימי"האגם 11שמודה,היא 2003באפרילאלמוגרותשנתנהבראיון

הכיטהורה,ואמנותספרותזושלי,השיאזהזאתובכלקשה,//ספרהוא

//עלילההקושי:אתהסבירהלאורהספרצאתעםבראיון 2לשירה,,.קרובה

מסיחהעלילהרוויהריאליסטיהז,אנרטבעו,מעצםאותי.מעניינתאיננה

אלמוגבאדם//.שישהעושרלצמצוםלירידות,מוליךמבדר,הדעת,את

חיבורשליהחדשלספרקוראת//אניהרומן:סוגתכלליאתשהפרהמודה

ומציאות,בדיוןופרוזה,שירה-דבריםהרבהשלחיבורבאמתזהכי

בעיקרטבע,הרבההעולם,מתרבותמיתולוגיותודמויותמיתוסיםאוסף
העולההמסרובחשיבותזהקשה//ב,,ספרדןהמאמרוטווסים//.(ברבורים

שלמקומועלאעמודשבכתוביםבספרישלו.המורכבהספרותימהמבנה
יצירותיה.בקורפוסהפנימי////האגם
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מקיףממחקרחלקהואהמאמר •

שעתיראלמוגרותשליצירותיהעל

כעריכתמגוריםכסורהאורלראות

נוח.חנה

הקיבוץהפנימי,האגםאלמוג,רות . 1

 . 79עמ' , 2000תל-אניבהמאוחר,

 .הפנימיהאגםלהלן

שאם"הכנתיאויבי-שושן,אסתי . 2

כמולכתובעלילפרוץ,רוצהאני

עתרןאלמוג,רותעםראיוןגבר",

עמ' ,) 2003(אפריל 278גיליון , 77

כעקבותנכתנומעטותביקורות . 24

יגאלראוהפנימי.האגםפרסום

הזהותשלפנדורה"תיבתשוורץ,

 373גיליוןספרים,הארץ,הנשית",

צור,שי ; 2-1עמי ,) 19.4.2000 (

כרךמאזנים,המוטבעת","האופציה

 .) 2000(אפריל 4גיליוןע"ה,

מכירהלא"אניקורן'יהווה . 3

רותעםראיוןמאושרים",אנשים

 ,) 11.2.2000 (אחררנרתידיעותאלמוג,

 . 26עמ'
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אחו"יוםנאמד:למשל, , 107בעמי . 4

חשוב.ותותמחוקומכתבקיבלתי

התחלתינספח)(דאההמכתבבעקבות

 " bב"נספחיהיאזיוים".עללקרוא

שיחה"בעקבותזו:העדהמאומתת

קיבלתי ]".]ליבסיהווהפרופיעם

ויכונו"כשנפגשנוהבא:המכתבאת

]."].ונזכרתיהטווסשלעניינו לע]".]

עמישם,היאזיוית".לדתשהכוונה
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אתלהזכיר.ואויזהבהקשר . 5

הטוענתפלומן'יעלשלובדיה

 1986משנתאוויר""ש.ודשישבדומן

העצמיהדיוקןאתאלמוגהשלימה

 .עובדתהיאוממנוהתבגרותה,של

סיפוריהבאוסף"אימהית"לכתיבה

ללאפלדמן,יעלאמנותי"."תיקון

ביצירתןזלאזמיותמגררמשלהן:חרר

מיכל(תדגוםישראליותסופרותשל

תל-אבי'בהמאוחד,הקיבוץספיר),
 . 230עמי , 1999

אוסףאלאאינושהספרהמחברת,שלבאמירתהאמוןלתתעלינוהאם

טקסטיםהמציג-הספרמפגיןלכאורהשהריאסתטי,אופיבעליטקסטים
עלילה?העדר-מגוונים

הברבור""מחברתשווים,חלקיםלשנימחולקהואסימטרי:הספרמבנה

ממוספריםקטעיםואחדמשבעיםמורכבאחדכשכלהטווס",ו"מחברת

אינפורמציהמוסריםהקטעיםרובעצמה.בפנייחידההואקטעוכל
הםאורניתולוגיה;שלהיסטוריהעלהציפורים,שתיעלאנציקלופדית

הרומית,היוונית,ובמיתולוגיותבספרויותוטווסיםברבוריםעלמספרים

היאזידיםקהילתשלהאזוטריתבתיאולוגיהוכןהסקנדינביתהאירית,

בעירק.

שנמסרהמידעעלותיעודהסבריםהמוסיפיםה"נספחים",הספר,שלסיומו
מופיעששמה-אלמוגרות-הסופרתנרמז:אשראתמאשרבטקסט,

כברהמספרתראשון.בגוףהאנונימיתהמספרתגםהיאהספרכריכתעל
 4הפנימי";"האגםכמחברתברורהאןעקיפהבדרןבספרעצמהאתהציגה

שלהאוטוביוגרפיההיבטאתמאירההסופרתעםהמספרתשלהזדהותה
במיוחדאלמוגרותפונההפנימי"שב"האגםלומר,יהיהנכוןהאם sהספר.

במסווה ) autobiographical fiction (בדיוניתאוטוביוגרפיהשללסוגה
"חיבור"?של

דמיוןביןוהסופרת,המספרתביןהגבולותאתהמטשטשב"אני"השימוש
בדיוניתאוטוביוגרפיהשלהאקספרימנטליהאופיאתמבליטומציאות,

סיפור-מסוימתבמידה-גםהואהספרהזהויות,ערבובובגללזו.
כאוטוביוגרפיהגםאולםהסופרת.שלחייהסיפורכלומראותנטי,חיים

המסופרת-שלסיפורהאלאמקובל,חייםקורותסיפורזהאיןאותנטית

מתרכזיםאלהיחסיםיצירתה.עםהמורכביםיחסיהעלהמספרת
השואה.שלאחרבעידןאמנותיתיצירהשלבבעייתיות

יחסישלמטפוריתהצגההואהפנימי"ש"האגםלהראות,אנסהבדברי

 . iעיצבהאולטימטיביהרועשאירועעולםשלבמציאותהיצירהעםהאמן
מתרכזתהתמהשםאוויר","שורשיכמובדיוניתלאוטוביוגרפיהבניגוד

הוריהעםהפגומיםמיחסיההגיבורההשתחררותשלהפסיכולוגיבתהליך
האנטומיהאתהאוטוביוגרפיהבוחנתכאןאמנותית,יות riליצירכתנאי
ה"בת"-הגיבורה.לביןדמיונה,ופריה"אם"-הסופרתביןהיחסיםשל

היצירה.וביןהיוצרתביןמאבקזירתלתפיסתי,הוא,הפנימי""האגם

שואפתהיצירההסופי","הפתרוןשלהמודעותנטבעהשבהבמציאות

אמנות,יצירתשלהמקובלותוהאתיותהאסתטיותהמסגרותלפירוק
מנסההיוצרתעצמה.אתלהרוסמתכוונת-פרדוקסליבאופן-וכן

כאמן.שלה raison d'etreה-אתולשמרעצמימהרסהיצירהאתלהציל
צורהבעלתאמנותשלהתפרקותהאתלעצורדרכיםמחפשתהאמניJר
מתעמתהספרוסבל.טרוררוע,בושפשהבעולםמשמעותייםומסר

המורשתמולהאמנות,שלוהאתיקההיופי,שלוהשבירותהפגיעותעם

העשרים.המאהשלהנוראה
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הייחיבוריישלהחוטיםוהטווס:הברבורבין

שאיןוהולכתגוברתבהכרהמאופייןהאימהית""האמניתעיצובתהליך
התפשטותו.אתלהגבילצורןויששבעולםהרועמןלהתעלםאפשרות
רודפתהיאבזמןובוגדולפחדמעוררתבמעורבותבצורןהמודעות

מהחייםלפרושהעזרצונהלמרותמנוח.להנותנתואיננההאמניתאת

להתמודדמשתוקקתהיאואלימות,סבלשלמעולםולהימלטהיומיומיים
טוהראסתטיקה,שלעולםביןמתלבטתהיאביצירתה.זהעולםעם

היסטוריים,באירועים-נגועאינודיוקוליתר-נוגעשאיננוושלווה
האתיקהערכיכלאתמוטטהההיסטוריהשבובעולםלהתערותהדחףובין

כמטפורהבעולםוהיצירההיוצרמקוםאתמציגהפנימי""האגםוהיופי.

אותההמושכיםהחיבור"חוטי"אלהסופרת-המספרתהתייחסותשל

ה"ברבורי",האידיאלי'העולםשלהמושלםהיופימנוגדים:בכיוונים
חיי","סיפור"הטווסית".הפגומה,ההיסטוריתהמציאותעםמתנגש

"משייטהברבור 6והברבור".הטווסבין"נודדהסופרת-המספרת,מתוודה

הואנשבר,הענוגכשצווארוושברירי.דקהנטויצווארובדממה,באצילות,

קולו.רעקול ".יודעאיננולשירזכר"טווסזאת,לעומתשיר".מפיק
יודעות ".שלוהאזמרגדעיניהירקרקות,ועיניומרהיבהצבעוניותואבל

לראווה,זנבואתלכשיפרושבהופעתן,אותומכשפותהעולם,עלמשהו
ךובתשוקה".ברהב

גםהיאהציפוריםמןאחתכלאותן,מתארתשהסופרת-המספרתכפי

 'וצבעוניותוהברבורשלהטהורהיופיאח,דמצדאמנות.יצירתוגםאמן
לצפייה;ונהדריםמושכיםלאובייקטיםהציפוריםאתהופכותהטווסשל
מגדיריםהטווסשלהמכשפתוהופעתוהברבורשלהמוותשירשני,מצד
לקינה,גסיסתואתההופךמשוררהואהברבורכאמנים.הציפוריםאת

מנוסהשחקןהואהטווסהמוות.עלמתעלהשירתושלהתמיםוהיופי
הברבורשלאמנותולו.להאמיןהמתפתההעולםאתשוללשמוליך
לעומתלחיים;משיקיםשאינםהמושלמיםוהתוםהטוהראתמסמלת

מגרעותיהםקסמיהם,עלבחייםמעורבותמסמלתהטווסשלאמנותוזאת,

שבהם.והאמביוולנטיות

הברבורעולםשלהאלמוותבןהיופיאלהסופרת-המספרתשלכמיהתה
אליזבטשלמשירההלקוחבאפיגרףעצמו,הטקסטלפניעודמסומנת,
שבדמיון":"הקרחוןבישופ,

פי~ה. 9ry~י-9~לךח;ן i?V~תרים p: ~?? ונ~~~

ע. v ~ 9ס;ףהואר~י vזץ.פ.רושפי~לף 15
~פוף-~בלע p:9ךר;ז,נםןל-ז;רנו~ה pזק.הוא ' i;!~לף 15

מתנ;ע.~.יש w ;ל?~ם vו~ל

 .ה~'נ;! 9V~י-9~לךח;ן ?tiז~תרים I? ~ f ונ~~~
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 . 18עמ'הפנימי,האגם . 6

שלי.ההדגשה , 16עמ'שם, . 7
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 . 43עמ'שם, . 9

האחרוןהמשפט . 139עמ'שם, . 10

האחרוןהב'תתרגוםהואבצ'טוט

מופ'עהש'רב'שופ.שלבש'רה

 Elizabeth Bishop, Theב-

, Complete Paems, Frarrar 

: Straus and Giroux, New York 

. 4 . 1969, p . 

ש'רתשלמענ"נותא'נטרפרטצ'ות

 Anneאצללמצואאפשרב'שופ

Colwell, Inscrutable Hauses 

Metaphars af the Bady in the 

, ems af Elizabeth Bishap סP 

, University of Alabama Press 

, Tuscaloosa 1997; Susan McCabe 

Elizabeth Bishop: Her Poetics af 

ss, Pennsylvania University סL 

. 1994 Press 

 . 11עמ'הפנ'מ,'האגם . 11

כדיתוךהברבור",ב"מחברתלטקסט;מחוץנשארתאיננהבישופ

שבישופהסופרת-המספרתמצהירהוהטווס,הברבורביןהתלבטויות

השיר:מןלצטטממשיכההיאבהמשך sעליה"."האהובההמשוררתהיא

שלזוקביעתהבצדקתביטחונהאתומביעהלנשמה",יאים"קרחונים

והמשתנההחולפתהזמניותעל-פניהאלמוותחיישלהעדיפותהמשוררת.

שמפליגהלספינהנגידשלום,"הייולומר:להתנתקבנומאיצההרףללא
התשוקה 9יותר".חםברקיעאציםוענניםלזהזהנכנעיםשהגליםלמקום
עולםאלההשתוקקותאתמבליטהוהעננים""הגליםמתהפוכותלריחוק

אתהמייצגתהחייםספינתאתלנטושרצוןלזמן;מחוץהעומדהברבור
המכשף,עולמו-אושרשלבהבטחותשוללהמוליךעולםהכזב,עולם

הטווס.שלוהאמביוולנטיהמפתה

וגםהטווס""מחברתאתגםהמסייםהקטעואח,דשבעיםבקטעאולם
יכולהאינהשהמחברתמתבררה"נספחים,,,מלבדגופו,ה,,חיבור//את

שהואהיומיום,שלהפגוםהעולםאלאותההקושרהחוטאתלנתק

הטווס:שלעולמו

ירעידבלילהגםהלואלנמל?מנמלבמסעההנפשלהשתבקשמהו

צבעיויסתחררושלהבותכמוויצעק.האחמולאלשובלואתהטווס

 .וזגוגיתינאדו,ימסוכן-מפניםיחתוךפאותיואת-[."]והקרחון

הספינה."'אתעל-פניומבכדיםאנחנולפעמיםאבל

אינומהלזמןאפילוההתבדלותהעולםאלוההתכנסותהחייםמןהניתוק

הסופרת-המספרתנטשהלאהקרחוןאלכמיהתהשלמרותמתברראפשרי.

נקרע;לאהטווסשלהחוטהמאמצים,כללמרותהחיים.ספינתאת

היאקרחוניםשלבעולםולאועננים////גליםשלבעולםהאמןשלבחירתו

הקוראהעולםשלקולורבה;סכנהטומנתזובחירהאולםנמנעת.בלתי

מהרהעדהופכתאמנותיצירתשבולמצבהאמניתאתגוררלמעורבות

נואשות.הצלהבפעולותצורךוישהיוצרתעללאיום

הפניםרבתהגיבורהעםהנוראהיופיעלהמאבק

המאיץהקולעםהסופרת-המספרתמנהלתאליםואפילונוקשהמאבק

מעולםכל-כךהשונההפגוםהעולםהטווס,שלעולמואללהתחברבה

להשתיקושבמטרהכך,כדיעדאיומהחרדהמעוררקולזהוהברבור.

לדבריה-אושלה, ) alter-ego (האלטר-אגואתהסופרת-המספרתהרגה
 ,,,,,שמשהאלולהתקרב//כנפיהלפרושששאפהשבה,//האשה//את-

הפנימי,,,//האגםשלתוכובתוךשלההיצירתיהעצמיאתהטביעהכך

//קופסתאלהגישהאתלאבדלהגורמתהיוצרתהתשוקהשלהדחקתה

שהןהקטנות//הציפורים//שבענקברושבההנחושתלהרשמתחתהזהב//

ארנוןהשירים,,,//כלשל//האמת//הןאלהציפוריםהאשה,,,של//נשמתה
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אולםליד".הבאמכלולגנוביחפה"ללכתלסופרת-מחברתגורםהשירים

מוכןשהיהלאיקרוסבדומהביוקר,להעלתההאלטר-אגושלההשתקה

הפכהציפוריהשלהקבורההנשגב.שלוהמענישההצורבתבאשלהתגרות

שתיסיפורישלפסיביתמתבוננת-אספנית-לצפריתאירוני,באופןאותה,

"גנבה,הואוהטווסהברבורעלהמידעאיסוףוהטווס.הברבורהציפורים,

יוצרת".פעולהאיננושכמובןאחרים,דבריהמשחזרמכניעסוקדהיינו

גםאךהלוהטת,השמשמסכנתאותההצילהאולילמאווייהההתנכרות

שלהלבנהכמו"פגומהעצמהרואההיאלכןהחיים.טעםאתממנהגזלה

 . 11 ; 9מעמ'הציטוטיםשם, . 12אחריםדברישלשכאוסףמכאן 12למראית-עין".רקוחיההחודשראשית

ליצור.הוויתורעללפיצוימספקלאניסיוןהואה"חיבור"

הסופרת-אתדוחקהטווסשלעולמובקוללשמועהסירובמדועאולם

לבהמשאלתאתלמלאלהמאפשרשאינו ) limbo (ללימבוהמספרת

אללפרושיכולההיאאיןמדועהקרחון?של"הברבורי"עולמואלולהיכנס

ההתמסרותהברבור?עולםשלכקרח,והקרההטהורההמוחלטת,השלווה

המלווהאליםרצחשלאיומהתמונהבגללנמנעתהברבורשללעולמו

"מדרכותשלמנוחלהנותןשלאטראומתיחיזיוןהסופרת-המספרת;את

ב1ךא.ריאת"~נץאשרה"לילה"הואחיזיוןאותושנשחטו.נערותדם"רוויות
 . 12עמ'שם, . 13עםלהזדהותמאפשרתאינההאלימות 13עוד".יאמרולאושירהברבורים

אפואמתבררהאלמוות.בתשירתואתמשתיקהשהיאמשוםהברבור

שלהנוראההתמונהאח,דמצדהסופרת-המספרת:שלהקשהמצבה

שני,מצדשהושתק;היופיאללהגיעהאפשרותאתמבטלתהאלימות

הנוראאתהאמנותדרךלהציגשבניסיוןהסיכוןעלמתריעהזוועהגודל

שלבלימבוהאמניתחיהוכךהברבור.אתלהשתיקבכוחואשרשבעולם

שלאורךעצמיתובגידההונאהשלחייםעין","למראיתרקשהםחיים

גוברתהיצירהעולםאלהתשוקהלבסוףאולםנסבלים.בלתיהופכיםזמן

האתגרעםלהתמודדנאלצתהסופרת-המספרתוהחרדות.החששותעל

ממנהנוטלהחייםעםההתמודדותאתגרפרדוקסליבאופןבפניה.הניצב

חייה:משמעותסוףפירושוהסירובכיליצור,לחופשלסרבהחופשאת

רוחיעלהעולהככללעשותרוצהאניבחופש.להחזיקרוצהאני

הרהב,מלאהצורךוזהאותימנחהאחרצורךכשרק 1 ". 1תנאיםבלא

שיופיהזההצורךכולם,הצרכיםמכליותרחטאבגדרשהואהצורך

יודעתשאניעםאבלנורא.ויתורוגםנס.כאןדרוש 1 ". 1יוולדנורא

שאלמלאיודעתגםאניראשי,עלעונשלהביאעלולהזהשהרהב

שלי.ההדגשות . 20-19עמ'שם, . 14 14דבר.בשוםטעםאיןכן

בתיאורהסופרת-המספרתמשתמשתשבה"רהב",המילהעלהחזרה

אתלכשףלנסות ) hubris (הובריסואפילוהעזה,מדגישההיהיר,הטווס

 terrible beauty is (הנורא"היופי"לידתהמובאהאמנות.במעשההעולם
born ( ייטסשלהמפורסםמשירו) Yeats (, 1916הפסחא"חג " ) Easter 
שלבמסורתמשימתהאתלעגןהסופרתשלהצורךאתמוכיחה 15 ,) 1916

דe Collected hבקובץנמצאהשיר . 15

,! . Works of W. B. Yeats, Vol 

. Scribner, New York 1997, pp 

. 182-184 
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16 . se סJefferson Holridge, 7h 

j סMingled Seas: 7he Paetry 

W. B. Yeats, 7he Beautiful 

and the Sublime, University 

College Dublin Press, Dublin 

. 3 ; 2 . 2000, p 

העסיקההנשגבשלהאסתטיקה

וביניהםלייטסהקודמיםפילוסופים

הקלסיהדיוןוקאנט. ) Burke (בדק

המאהבןלונגינוס,אצלמצויכךעל

הראשונה.

 . 9עמ'הפנימי,האגם . 17

 . 20עמ'שם, . 18

שנועדבשירוסבל.הרגלנוכחהאמנותשלותפקידהמקומהעללבטים
השאלהאתייטסהציגאנגליה,נגדהאיריםהמורדיםשלמותםאתלהנציח

סבלשלאסתטיקהליצוראפשרהאםנורא"."יופיבאוקסימורוןהנוקבת
אסתטית?כחוויהאליםמוותשלהנוראאתלהציגאפשרהאםוכאב?

ערכישבובעולםהאמנותשללמשמעותהבאשרסקפטיותמשקףהשיר
האלימות.שלהמשמעותחוסרלאורבספקמוטליםגבורה

 the modern (המודרניהנשגבסוגתשלבמרכזיותההדןבמחקר
sublime ( הולדריג'ג'פרסוןטועןייטסשלביצירתו) Jefferson 

Holdridge (, שללההמודרניהעולםשלמדםהעקובהשההיסטוריה
הרמוניהלהשגתהאמצעיאתביופיראתהאשרהרומנטיתהגישהאת

האסתטיקהבידשהפערלטעון,אפשרהולדריג'בעקבות 16העולם.עם

התפוררותועלמצביעהאתייםהערכיםשלהידרדרותםוביןהאמנותשל
 " the-ייטסשלהנודעותמילותיולפי-שברהמודרני,העולםשל

centre cannot hold ". להכיליכולהאיננהאמנותיתמסגרתשום
רועשלהנוראההמציאותאתכלומרהמודרני,הנשגבאתולעצב
 .אנושיוסבל

דרכהבתחילתמידמתממשותהסופרת-המספרתשלחששותיהאכן,

מהרהעדעולפורקיםהיצירהבמעשהשמשתחרריםהכוחותכיוצרת.
שלההגיבורהאתליצורמנסההיאאמנםלשליטה.ניתניםואינם

במקצועי,צפרית"אניה"חיבור":בתחילתכברמצהירהכשהיאבדמותה

שכלמתברר,מהרהעדאולם 17השמרת".רבתמתוקה,שלי,הגיבורהכמר

הכפילה-לתפקיד-מתוקה-שלההגיבורהאתלהגבילניסיונותיה

"כלליאתמתוקהמפרהיוצרועלהקםכגולםבתוהו.ערליםהצפרית
יוצרתה:עלחשששוםללארקמההסופרת-המספרתשקבעההמשחק
הואאות,ןימחץהחופשאות,ןמזהירהאנימתוקה,אומרת"תשמעי,

ציור,שרםתמרנה,שרםתיווצרלאהמתאר,קוריאתיטשטשהכל,יפורר

אתלבצעהיסוסללאניגשתהגיבורהובאמת,ו sסיפור".שרםדמות,שרם

"מתוקה".לשמהנוסףשם,ערדלעצמהנותנתכשהיאזממה

שראהניצולתשלשמהעלמתוקהלגיבורהקראההסופרת-המספרת

התלמידיםואלימה.פראיתגדולה,חיתהמתוקהלבית-ספרה.שהגיעה

לנפשה.אותהועזבוממנהפחדוחדשיםבעוליםשהתעללוהארץילידי
שאינהחזקהשראהניצולתשלאופטימיסיפורלבנותהרצוןמתוןאולי

את"לאלף"רצוןמתוןואוליהקררבן,תפקידאתעצמהעללקבלמוכנה
חמש-בגילוהתחתנהמיניתמבחינהמפותחתשחיתההסוררתמתוקה

הסופרת-המספרתהחליטה-יחדגםהסיבותשתימתוןואוליעשרה,

גיבורתה.כעלמתוקהעל

להשהעניקההסיפוראתלמוטטחופשנוטלתמתוקהמהרהעדואולם

אתהמנתץחדשסיפורשמייצגנוסףשםלעצמהנותנתהיאהסופרת.

החופשנטילתעבורה.תכננהשהסופרת-המספרתהצפריתשלהסיפור
היצירה.אתלפרקכוונתהאתגםאלאהגיבורהשלכוחהאתרקלאמציגה
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מתוקה.שפירושו ) Glycera (יוונישםלגליקדיה,שמהאתמשנהמתוקה
רומנטיתאהבהמסתורין,שלמוזרתמטיצירוףהואכגליקדיהסיפורה

להתעלםאפשראיהשואה.דודשלכבתחווהשהיאפיקדסקיומסע
עלילהכלחסדב"חיבוד"וטווסים,בדבוריםסיפורישסביבהעובדהמן

שלבתםהיאגליקדיהגליקדיה.שלנוראהחייםעלילתנשזרתכביכול,
בשואה,ורכושומשפחתוביתו,אתשאיבדיוונישואהניצולכהן,אלברט

ביהודים.מדעייםניסוייםעדךהנאצישאביהגרמנייההילטדו,דושל
אתהלהתחתןאלברטאתמשכנעתתיקון,לעשותהמנסההילטדו,ד
שםעלגליקדיה,להקוראואביההבתנולדתשםישראל.לארץולעלות

הנפשששוויון-אביהלבסוף,במלחמה.ושנהרגהשאהביוונייהילדה
 . 30עמ'שם, . 19בספינהגליקדיהאתעוזב- 19בלבושנשאהקברשלמסווההיהשלו

ידוע.בלתייעדאלונעלם
האירוניתהמשמעותעללעמודכדיגליקדיהשלמסיפורהלרגענסטה
היהודי-הצדפתי-השוויצדיהסופדכשםשמוהשואה.ניצולאביהשלבשמו
שליווהואנטישמיותשלהמאייםהצללמרותאשדכהן,אלנוהגדול

לגאולהיהודיהעםשלובייעודוההומניזםבעדנילהאמיןהמשירמילדותו
המשיך-בשווייץהתקופהאתעבדהוא-השואהלמרותהעולם.את

משנתשלוהדומןאתהאנושי.המיןשלובאחווהביופיבטוב,להאמיןכהן
משיחית,כדמותהיהודיגיבורומופיעשבו ," Belle du Seigneur " ,ו 968

התמוטטותעםמלהתעמתנמנעהואכךהשלושים.בשנותכהןממקם

בלתימסדלעולםשהשאירהדגולכסופדשלא 20השואה.בזמןההומניזם

שלאביהכהן,אלברטבני-אנוש,שלוביופיבטובאימוןשלמעורער
להמעניקשהואהמורשהלבתו.הומניסטימסדמותיראינוגליקדיה,
היאכפול:זיכרוןלאתרבתואתהופךכהןלמעשהומוות.אלימותמסמנת
האלימותשלהמודעותאתגםכךועל-ידיהמתההאהובהשםאתנושאת

המלחמה.שלהנוראה

הילטדודואלימות.מוותשלמורשהגליקדיהמקבלתאמהמצדגם

הנאצי.סבהמעשיתיקוןשלאפשריהבלתיהתפקידאתבתהעלהטילה
הגרמנייהלסבתהאותהשולחגליקדיהשלאביהמתה,הילטדודכאשד
יודעתאינהגליקדיהנכדתה.אתוששונאתלבתהסלחהלאפעםשאף

והםיואכיםאתפוגשתגליקדיהבינתייםבמחבוא.עדייןחיהנאצישסבה

שלבןהואומוות.אלימותשלנוראסיפורישליואכיםגםמתאהבים.
במטהאוזן,מחנהשומרשהיהלשעבדנאציעםשהתחתנהשואהניצולת
כמדען.הילטדודשלאביהעבדושבוגליקדיהשלאביהשההשבוהמחנה

יואכיםהנאצים.הפושעיםאתלהרוגבמותהעליומצווהיואכיםשלאמו
והופךהגנגסטריםעולםעםמסתבךהואכךומשוםנאציםציידנעשה

היותהבשלבהחושדאךנפשאהבתגליקדיהאתאוהבהואלטרוריסט.
סבהשלמחבואומקוםאתיודעתשהיאחושבהואהנאצי.שלנכדתו
היאאךנפש,אהבתיואכיםאתאוהבתהיאאףגליקדיהאחריה.ועוקב
לוושישוטרוריסטגנגסטרשהואוחושדתאחריהעוקבשהואיודעת

התחתון.העולםעםקשרים
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ילדותי,מאזמותיעםחישאני"משום

חשיבותולטובשלאהבהיודעאני

לשכנעאצליחכיצדאךעליונה.

בניאחיאח,האנוש?בניאחיאתבכך

שנאה".שבהעדרשמחההנידואנוש

שלי>(התרגום
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גליקריה,שלזהותהאתלעצמהשצרפהמתוקה,שלסיפורהשאכןנראה

הואהסופרת-המספרת:שלסיפורהאתלפוררהבטחתהאתממלא

ובניניצוליםבניביןונוקמים,טרוריסטיםביןהגבולותאתמטשטש

מתים,אונעלמים,ההוריםשבוסיפורהוא-מכולהגרועואולינאצים;

מערעריםהםבכךואלימות.מוותשלמורשהלילדיהםמשאיריםכשהם

בסיפוראכן,סייגים.חסריואהבהנאמנותיחסיקיוםשלהאפשרותעל

גליקריההמאהבים,שניבזו.זהאימוןנותניםאינםמאהביםאפילוזה

בשלבהנוראה;המורשהמןלהשתחררמאמציםאמנםעושיםויואכים,

מיתולוגיתאלהאותהכקליפסו,עצמהאתלדמייןגליקריהמנסהמסוים
אתמסגירההפנטזיהאודיסאוס.מאהבהאתהחביאההיאשבואיבעלת

הנכזבתתשוקתהכמואךיואכים.עםקבועביתלבנותגליקריהשלרצונה
גםמשתוקקיואכיםמתגשמת.איננהגליקריהשלהפנטזיהגםקליפסו,של

מאווייםאךגליקריה.עםמשפחהולבנותהגנגסטריםחייאתלעזובהוא
להםשהותוותהבדרךבכפייתיותממשיכיםשניהםמתקיימים;אינםאלה

אתהחתימהההוריםשלההישרדותפרדוקסליבאופןהוריהם.על-ידי

לרדיפהאמו,בצוחייו,אתמקדישיואכיםכאשרמוות.שלבחותםהילדים

אמה,ושלאביהשלומוותהאימהירושותאתהנושאתגליקריה,והרג,

כשהיאעצמות",שלחבילהמקשההחזהשבביתריקה"לאשההופכת

 21מתהוו.כמואני ]".[כלוםמרגישהלא//אנילעצמה:אומרת

מהגיבורהלהתנתקיכולההסופרת-המספרתאיןשבגללההסיבהאוליוזאת

הייאושפיה.אתשהמרתהלמרותדמיונה,פריבת-יצירתה,שהיאשלה,
קריאותיהממנה:מנוסלהואיןמנוחלהנותןאינו //התב//שלהנורא

בחלומותוגםהלילהבחלומותגםאותהמלוותמתוקה/גליקריהשל
הנורא,,,//היופיאת//ללדת//לדחףשנכנעההסופרת-המספרת, 22בהקיץ.

נוראייאוששלבמצב //התב//אתלהפקיריכולהשאיננהל,,אימא//הפכה

איננההיאזה,למאמרבאפיגרףשראינוכפילמותה.להביאהמאיים

עצמהשהיאליופיכלומרנעורים,לסערתהחיים,לרעננותלתתיכולה
אחרות,במיליםוהרוע.הזוועהמורשתעל-ידילהיהרסיצרה•//ילדה,,,

שלהיופיאתלהשמידהעולםשללנוראלתתיכולהאיננההאמנית

שבה.האמןנפשאתגםואתהיצירתהאתימיתהנוראניצחוןיצירתה.

הציפוריםשבעהרגהזהב,בקופסתשיריהשלהסופיתהקבורהזותהיה

להיחלץחייבתהיאלכןוחייה.נשמתה-שראינוכפי-שהןהקטנות,

בחייהינתקבלקשרקשוריםשחייהיצירתה,בתהגיבורה,שללעזרתה

פרדוקסליבאופןהחיים.טעםאתלאמןמעניקהיצירהשרקמשוםשלה,

השוקעתהיצירהעם//איתנים//במאבקאותהמערבתלהצילהתשוקה

ולאבדון.לייאוש

ייאושה,עלולהתגברמתוקה/גליקריהשלכאבהאתלשכךבניסיון
האישהדולסה,שלשמהזהונוסף.שםה,,אימא//•הסופרתלהמעניקה

בזמןגרמניהבעריביהודיםבפרעותמבנותיהשתייםעםשנרצחה

אלעזר(רביהרוקחאלעזרבעלה,כתבהאכזרימותהבעקבותהצלבנים.

אתמשכתבכשהואדולסה,אתמפארהואשבהקינהמוורמס),בן-יהודה
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ביקשהשהסופרת-המספרתנראה 23חיל.אשתאתהמהללממשליהפרק

במקריםאפילוששורדתתקווהשלבדוגמאותמתוקה/גליקריהאתלפייס

דולסהשלהטוביםמעשיההנורא,המוותלמרותובאמת,איום.רועשל
האתייםהערכיםאתמאשררתהקינהבעלה.שלביצירהלחיותממשיכים

פרעותבזמןאפילולייאושמקוםאיןהיהודית.המשפחהשלהמסורתיים
בעלה;שלוכבודאהבהלרגשותביטויהואדולסהעלההללהצלבנים.

ומחזקתהסובליםאתשמתחזקתלאמונהביטויהואמשלישלהשכתוב

ושכול.סבלשלבזמניםדווקאאותם

האמונהעםולהזדהותדולסהשלשמהאתלאמץמסוגלתגליקריההאם

הנאציתהמורשהאתשנזכורראויזהבהקשרמסמל?שהואובטובבאהבה

להעדרבנוסףוכייואכים,לאהובהרוחשתשהיאהאמוןחוסרואתשלה
בגלללהאבדהלישראלהשייכותהרגשתארץ.חסרתהיאמשפחתיבית

על-ידימותקפתהיאלארץמגיעההיאכאשרבארצה.המלחמהמצב

כילחזורומסרבתישראלאתנטשההיאהתעופה.בשדהטרוריסטים

שלמרותלדולסה,בניגוד 24פוסקת.הבלתיהדמים"בשפיכותקצה"נפשה

גליקריה/מתוקהואיתן,חזקבמסורתמקומהמותה-בגללואולי-

וחסרתביתחסרתנוודתנוסעת,ספקדיילת,ספקבעולם,מסתובבת

אותהזנחשלאעולמהעםההרמונייםוליחסיהלדולסהבניגודמנוחה.

השוניםעיסוקיהמכ,ךיתרהמנוח.להמוצאתלאגליקריהבמותה,גם

שרויההיאבית;מחפשתאינהשהיאכךעלמוריםהכפייתייםונדודיה

שמספרתהסיפורכנגדלפיכ,ךשלה.האיומהמהמורשהמתמדתבבריחה

"בלדתאתהרףללאגליקריהמצטטתדולסהשללזכרההקינהעל"אמה"
טשרניחובסקי:שאולשלהזאב''

ברק~~?~ניםגדוד

לJןיד: די?(~ד 9ר

נtקדיד. 1ט pישזרםנ~:כן. 1ט /poזרם

~עמרן~די~ :ח~ WiJ:~ךכוזרם

 25 ]".[~מרןךאישססיד 1לק p :לל /o:~ךר

כאשרו' 942בשנתהצלבניםפרעותעלהשיראתכתבטשרנוחובסקי
אינוהשירשלוהניהיליסטיהאירוניהמסרבעיצומה.חיתההשואה
"אדםהאימרהאתעל-פיההופךכשהואלגאולה.תקווהשוםמשאיר

אתמייחסטשרניחובסקי ,) homo homini lupus est (זאב"לאדם

וכךהפרעותשלהגוססיםהקורבנותאתשהרגלזאבההומנייםהערכים

וזרעטורפיםלזאביםהפכובני-אדםהשיר,אומרמאז,סבלם.אתקיצר

מזמן.נעלםהרחמןהזאב

הרוקח,אלעזרשלבקינתוהמסורתוכוחהסופר,כהןאלנושלההומניזם

הואכזהעולםאנוש.צלםאיבדובני-אדםשבהבמציאותתוקףבניאינם

התפוררותשלהאוניברסליהממדרקלאאולםגאולה.ומנועתקווהחסר

גםבבחירהישהשיר;אתגליקריהשלבבחירתהמצויההומנייםהערכים
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 26היא",מיהבינהלאפעםש"אףגליקריה,בחרהבכדילאברור.אישיממד

הבחירהבגרמניה.היהודיםשלהפוגרומיםעלטשרניחובסקישלבשירו

בימיהגרמנייםהפורעיםביןהחיוזהותה:לגביהנוראהספקאתמסמנת
סבהמעשיאתבישרוהבינייםימישלהפרעותהאםאבותיה?גםהביניים
שמעורביםמוצאה,אנוש?בדמותזאביםשלסממניםבהישהאםהנאצי?

ללאוספקאי-ביטחוןבמצביגליקריהאתמעמידוהקורבנות,הפושעיםבו
לאבדון.אותהשדניםנשוא

אותהמפנהנוראמייאוש"בתה"אתלהצילה"אם"·הסופרתשלמאבקה

מספרתהיאוכן .וטווסיםברבוריםעלשלההמיתייםהסיפוריםאוסףאל
אפשרות"לאדםהמעניקההטווסשלהשלישית""העיןעללגליקריה
סגולההיאטווסשנוצתהסיבהזובנצח.לחזותוגםפנימהלהתבונן

"אניייאושה:עומקאתמגלהגליקריהלהתנחםבמקוםאןעד".לחיי

ריק!ריק!ריק!כלום.שםשאיןיודעתאניפנימה].[להתבונןמפחדתלא
צריךמינצח!חייטווס.נוצתבטחזהצריכהלאשאנימשהוישואם

אלימהבאפיזודהסופהאתעצמהעלמביאהאכןגליקריה 2711בכלל?חיים

מתכננתהיאחי,שסבהמגלההיאכאשרנהרגת.היאובהיוזמתשהיא

התפקידאת"אמה"עלמטילהכשהיאעולםקבלזהותואתלחשוף
בעדהלעצוראחרוןבניסיוןקיומו.דבראתולפרסםהפושעאתלראיין
שהואכפיהטווסבמיתוסה"אם"נעזרתהטראומתי,המפגשאתמלקיים

אנשי 28כורדי.ממוצאקטנהדתיתכתהיאזידים,שלבתיאולוגיהמופיע

[להימנע]ושחובתם ] ... [רבכוחיששלשטן"מאמיניםהיאזידיתהכת

הטווס,אתהשטןכסמלבחרוהםכןלשם 29 ."]וב[פגיעהאועלבוןמכל

 30האויב".המרושע,החזק,האופל,נסיוזבוב,בעל"כמפתה,נודעשגם

היאזידיםמצליחיםהשטןשל ) displacement (מקום"ל"מילויהודות

 .הרועעםמלהתמודדלהימנע
הרועבכוחותלהתגרותשלאהיאזידיםשלהזהירההגישהדוגמתאולם

אתמסווההתוכניתאוליהייאוש.אכולתהגיבורהאתמשכנעתאיננה

כאןמסתתרתואולילרוע?קץלשיםוכןהזקןשללמותולגרוםהרצון

למתהאותהשהפכהמוצאהשלהסטיגמהעלשיכפרהמוותתשוקת

אמורשבוברגעגליקריה.שלמשאלותיהמתגשמותאכןלכאורהבחייה?
קבוצתמתפרצתעצמו,אתלחשוף 31הזקן",השטןהאופל,"נסיואותוהסב,

גליקריה.ואתאותווהורגיםבזקןיוריםוהםיואכים,ובראשהגנגסטרים

התקיימה,אכןולחסלוהרועאתלחשוףגליקריהשלשמשאלתהנראה

האוהבאתהופךהרועדיוקליתראוהאהבה,גםנרצחתהרועעםיחדאן

שלהפחדיםמתגשמיםאירוניבאופןאהבתו.אתשהורגמשחיתלכלי
כנכונה.מוכחתהרועאתלעוררשאסורואמונתםהשטן,מןהיאזידים

הרוע,אתלמגראפשרשאירקשלאלכןההוכחההואגליקריהשלהרצח

בו.שמתגרהלמימלחמהלהשיבנדליםבלתיכוחותשלרועאלא

פריהאהובה,"בתה"גםהיאיואכים;שלאהובתורקלאהיאגליקריה

לנוכחלדמייןאולכתובאולומראפשרומההסופרת."אמה"שלדמיונה
להגיברוצהאכןהאיוםבמחזהשצופההסופרת-המספרתהמזעזע?מותה
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האםהיופי?אתוחיסלגברשהנוראנאלם?היצירהשקולהדברפירוש
אכןהשראהשלהנוראהרועבמודעותהספוגשבעולםמכךלהסיקאפשר
השליטהארבדןרעםעצמי,להרסשואפתרזוהיצירהעלהשליטהאבדה
האמן?של tre ~ raison d'f.ה·גםנעלם
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המיתוסשלהגואלכוחו

הפרסט·שהעידןטוען ) Jean-Franois Lyotard (ליארטרפרנסראהז'אן

מודרני

שלהיופיכזהבעולםמנשוא.גדולהאימהבפניאותנוהעמיד

הנשגבשלהפוסט-מודרניתהאסתטיקה .אפשריאינוהשלמות

בתוך ) the unpresentable (להצגהניתןהבלתיאתמדגישה

לחפשמסדנת!האסתטיקה] איה]".!עצמה. ) presentation (ההצגה

שלבמוסכמותנחמהאו ) ngood foמ s (מקובלותבצורותפיצוי

הצגהדונימחפשתהיא .) consensus of the taste (טעםטוב

הבלתיאתלהדגישכדיאלאהאסתטי,העונגלשםלאחדשות

לייצוג."ניתן

משרםפרסט·מרדרניהואהעכשוויהספרותיהטקסטרטר, tלי~שללשיטתו
בעזרתבנשגבשטיפלההמודרניסטיתהגישהאתלקבליכולהואשאין

ההיסטוריהשלהזורעותעםבמפגשומתפרקהואאסתטיות.צרורת

פירוקשלרפרזנטציההיאשנותרהליצרוהדרךהזהבעולםהמודרנית.

משמערתוחסרתלהבנהניתנתבלתיאימהשיצרעולםומוסכמות.צרורת

להציגו.שמנסההאמנותשלוהטעםהצורהבהעדרמשתקף
שלמזרשרנהבגישהאלמוגבוחרתהפנימי""האגםב"חיברר"לטענתי
אתוראהאלמוגליארטר,כמרביניהם.המשותףהמכנהאףעלליארטר
שלהדעותלהוגיאפילולהסברניתנתלאולכןנתפסתהבלתיהאימה

"לאהסופרת-המספרת,טוענתלי",שידועכמה"עדהעכשווי.העידן

נורע,העשריםהמאהשלהשנייההמחציתשלהפילוסופיםהתעסקו
 34הזאת".המאהילידישלהיסודחווייתהואשהורעלישנראהלמורת

להצגה,ניתןהבלתיהנוראשללמציאות"הנכנע"לליארטרבניגודאולם
האמנות.שלוהמשמעותהיופיעללוותראלמוגמסרבת

ה"בת""עםה"אם"·הסרפרת·הירצרתשמנהלתהמאבקאתלעילתיארתי

הראיתיסיפרו.דמות,צירו,תמרנה,כללפוררהמאיימתהגיבורה-היצירה

עלעמדתילאבדון.המובילמייאוש"בתה"אתלהצילה"אם"נאבקתכיצד
רצח,לכליאהבהההופכתאלימותשלהזרועהלמראההאמניתשלהאלם

ניתנתשאינההאימהבתרךונעלםנבלעהסיפורשלכוחוהאםושאלתי
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 . 134עמ'שם, . 35

שלשהטקסטהעובדהשעצםלטעון,פשטניזהיהיההאםואולםלהבעה.

הסופרתובאלםהגיבורהרצחשלבאפיזודהמסתייםאינוהפנימי""האגם

הבאהקטעשל ) 65 (הסידוריהמספרהאסון?לאחרהמשכיותעלמורה

והמבנההסדרהרצח,שלהמזעזעהאירועשלמרותכ,ךעלמצביעאחריו
אתרקלאמפגיןוחמישהשישיםהקטעקיוםהופרעו.לאהיצירהשל

וארבעהשישיםקטעבעקבותלדברהסופרת-המספרתשליכולתה

מצהירההיאובאמתהסיפור.אתלהמשיךיכולתהאתגםאלאהנורא,

המיתיתההפלגהאתמשלימותואנימתוקהכן,כי"הנהנפש:בשלוות

שלההתחלהכן,אםההתחלה".בנקודתעצמנואתמוצאותכשאנושלנו

לאהגיבורהלמעשהכיצד?אפשרית.עדיין,ידועהבלתיהבא,הסיפור

לדעתאיןאולם ] ... [נצחלחייהבטחה ] ... [טווסנוצתלהנתתי"כימתה
 35בה".תתגלגלנפשאיזו

הקביעהחדש:באורהספראתמאירהזהבקטעמדוקדקתהתבוננות

שלה"אני"ביןההפרדהנפרדות.ישויותשתימאשררתואני""מתוקה

 ) fictionality (הבדיוןאתחושפתהגיבורהדמותוביןהסופרת-המספרת
הציגההיוצרתכאשרהסיפור,מתחילתאגב,צוין,זהן iבדיהסיפור.של

מבטלשמותריבוישלהציוןהשמות.רבתמתוקה-שלההגיבורהאת

אולם .) suspense of disbelief (אמוןחוסרשלההשהיהעקרוןאת

לידהיוצרתמקוםשלכמעט,הסיפורבסוףהנוספת,ההדגשהדווקא

זממה.אתלבצעהגיבורהשלאי-ההצלחהאתמוכיחהשלה,הגיבורה

גילוייוצרתה.ואתעצמהאתהסיפור,אתלהרוסאיימהמתוקהשהרי

ש"תפרה"היאשהסופרת-המספרתכ,ךאםמוכיח,הסיפורשלה"תפרים"

רקולאעצמיותה.עללשמורשהצליחהלכךהוכחהגםוזאתהסיפור,את

ביצירתה.המוחלטתשליטתהעלגםאםכילשמור,הצליחהעצמיותהעל

מיתית",ל"הפלגהנמל"אל"מנמלההפלגהאתלהפוךבכוחהישכיוצרת

הסופרת-שלהאוטוריטהכן,עליתרמחדש.בהלהתחילאפשרשתמיד

נוצתבעזרתהגיבורהשלהמוותאת"לבטל"בכוחהגםבולטתהמספרת

הגיבורהדחתהשראינו,כפישאותה,הנצחחיינוצתהמיתית,הטווס

הקודם.בגלגולה

הנצחחיישלהקביעה-הסופרת-המספרתשלנוסףפןמופיעזובנקודה

ליטולההעזהחדש.באורהטקסטאתמאירהזוואף-לגיבורהשהעניקה

רואיםאנועתההאמנית.אתשראינו,כפימפחידה,ליצורהחופשאת

הסופניות,אתלנטרלדרכיםלחפשחופשלדמיוןמעניקהההעזהכיצד

שליאוטרכפיהפוסט-מודרני,הסיפורנבלעשבומוצא"ה"איןאתכלומר

"ההפלגהאת"ללדת"נוטלתשהיאהחופשאחרות,במיליםזאת.רואה

בסתירהעומדמחדש,בהלהתחילאפשרשתמידהפלגהכלומרהמיתית",

הסופיותאתלהציגהואלעשותמסוגלהיוםשלשהסיפורמהשכללטענה

האימה.עולםשלהנוראהאבסורדשל
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ובכלמוצא"ה"איןמןלהימלטהסיפורשלהמיתיהאופימאפשרכיצד

לטענתומוחלט?כךכלברועשהתנסהבעולםמשמעותלחפשזאת
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מצויההמיתוסשלחיוניותו ) Roberto Calasso (קלסורובוטושל
שונים"נוסחיםבעלי"סיפוריםהםשמיתוסיםבעובדהגרסאותיו,בריבוי

) stories with variants (. ובונהאחתבתמההמתרכזהרומןלעומת

מיתותומתותרבותעלילות"חיותהמיתיותהדמויותעלילה,שלקו
גםמהדהדיםומיתותחייםשלהרביםשבסיפוריםמדגישקלסורבות".

שוםגםאןנשכח,לאדברשוםקודמים.ומיתותחייםשלהסיפוריםכל

האפשרותהאופציה,שאלתעולהתמידמיתיסיפורבכלסופי.איננודבר
 /361לו?קורההיה"מההשאלההאחרת,

המסוגלכוחעצום,כוחלדמיוןמעניקהלו?"קורההיה"מההשאלה
מוצאשלדמיוןאוהמצאהעל-ידימוצא""איןשלהייאושעללהתגבר

כלומרהאחר",ש"המוצאמגלההפנימי""האגםבספרמדוקדקעיוןאחר.

גליקריה,השםגליקריה:הולדתעםבבדבדנולדאחר,סיפורשלהאופציה

ילדהשלסיפורבתוכומסתיראביה,אהובתהמתה,הילדהשםשהוא
"הענקתבה:נוגעאיננושהמוותאהובהילדה-ברבורמיתית,ילדהאחרת,

השםגליקריה,הישןשמהאלחזרההיאכןעלברכה,אות,היאשם
קר,קר.לביןבינההקשרדברלהנודעלאועדיין ]".[להנתןשאביה
 37פרפך".בלעהעתיקהכשמלכהנולדהשאוליהיפהפייה,הברבורעלמת

מדיהעולה ,) Caer Ormaith (קרעלהעתיקההאיריתהאגדהשלהמוטיב

אהובהעםלמרחקיםועפהברבורשלצורהלובשתהמתים,מארץשנה

פעמיםבספרחוזרהעולם,אתהמרגיעמתוקשירשריםכששניהםאנגוס
בשירונזכריםהסופרת-המספרת,לנראומרתאלה,אלמוותברבורי 38רבות.

 The Wild Swans (בקול"'הפרא'ברבוריהגדול,האיריהמשורר"של
at Coole (. המושלמים,הברבוריםהעלמותאתייטסמבכהזהבשירו

שלהקרובמרתועלמררההיעלמותםהאלמות.בניהיפיםהמסתוריים,
 39לרארתם.יזכהשלאהמשורר

בןוהיופיהאלימותעולםשלהנוראהיופי-ייטסשלהאיזכררים
"האגםבספרהפרדיגמהאתמשרטטים-הברבוריםשלהאלמוות

האמנותשלמשמעותהאתלשמרהאפשרותעלהמאירההפנימי",
האמןשלביכולתותלויהזואפשרותשלנו.הניהיליסטיתבתקופהאפילו
ואולילשרודאפשרכןרקהאלטרנטיבי.הסיפוראתבסיפורולגלות
לאחררכן,והשכול.המוותבוששולטיםלעולםתקורהשלזיקלהביא

עכשיואחרת:אימהיתזהותהסופרת-המספרתלובשתגליקריהשלמרתה

הלאיפהפייה,תינוקתוילדהפרפרבלעהאשרעתיקהמלכהאותההיא
מציגסיפורשכלטועןקלסר-נשכחשהעבראומרתזאתאיןקר.היא

הקודמים.הנוסחיםרכלהגרסאותכלברמהדהדיםאבלמנוגדת,אופציה

לבימתוןנעקרהש"היא"אמה"-המספרתמרגישהמתה,גליקריהכאשר

החדשבגלגולגםמהדהדזיכרונה 40חלרל".אותרוהשאירהבאלימות,

שבההביטי","אמא,קר:"התינוקת"אומרתכאשרלקר.גליקריהשל
המתהגליקריהבדמה".מתבוססת"אשהלראותהמספרתהסופרת-

שרב:"התינוקת"להאומרתוכאשרנשכחת.איננהכל-כןאכזרימרות

האוויראתחוצהאפרודיטהשלמרכבתה"אתרואההיאהביטי","אמא,
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36 . Roberto Calasso, The 

Marriage af Cadmus and 

,) Harmany, (trans. Tim Parks 

, 1994 Vintage Books, NewYork 

281 , 22 . p . של'התרגום. 

 . 24עמ'הפנ'מ,'האגם . 37

 , 132 , 32עמ'וכן , 29-28עמ'ראו . 38

135 , 136 . 

 7he Callectedנקוכץנמצאהש'ר . 39

. Warks af W. B. Yeats, Vol. !, p 

. 131 

 . 138עמ'הפנ'מ,'האגם . 40



 ... . 136עמ'שם, . 41 ~
י=

 :... ..... 3י=
~ 

י=

ציפוריהםהברבוריםהאהבה;אלתהיאאפרודיטה 41לברבורים".רתומה

המורשהשלהעצובבסיפורוהתוםהטוהרהאהבה,מותוהתום.הטוהר

איןאןהיטב,זכוריםהשואהבעקבותויואכיםגליקריהשקיבלוהנוראה

מסוגלהואפועל,האמנותיהדמיוןעודכלהיחי.דהסיפורהנוראסיפורם
יופי.גםלייצר
בקיומםיכירשהאמןבתנאיאחתבכפיפהלהתקייםיכוליםוהיפההנורא

באפיזודהובאמת,הטווס.שלוגםהברבורשלהרע,ושלהטובשל
הפנימיהאגםשפתעלוהברבוריםהטווסיםעומדיםהספרשלהאחרונה
הציידהאגם".מעלהמרחפותהקטנותהציפוריםב"שבעצופיםכשהם

האליםבעולםהיצירההרסשלמתמידאיוםהואהאילנותביןבסתרהאורב

שבה,האמןנשמתשהןהציפורים,ימותושאםיודעתהאישההיום.של
אבלמסוכן,לעיסוקהפכהיופישליצירההנוראשלבעידןהיא.גםתמות

נשמתשלהמוותאתמסמנתהיאפחות;לאמסוכנתמיצירההתנזרות
"האגםוסבלרועודאות,חוסרמשמעות,חוסרשלבמציאותהאמן.

האלטרנטיבות,אתמציגהמיתוסהמיתוס.שלה"לידה"אתמציעהפנימי"
אתבונההמיתוסהכול.אתזוכרגםאןאחר,גלגולשלהאופציהאת

שלמרותאיזוןוהיופי,הנוראביןוהתקווה,הייאושביןוהפגיעהעדיןהאיזון

הסיפור.באמנותגאולהלחפשממשיךהכול

ריסקרנסין-מדיסרןאוניברסיטת
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שוורץיגאל

"ספררתלכנרתהשאפשרמפוארתלמסורתשייכתמורטיפונקושלכתיבתו

כאריקדגוליםתרבותיותיבשותומגלינוסעיםלוקדמובתרבות".המסעות
מי 4באחטין.מיכאלוכמרבן 3הארזר,ארנרלד 2לרקאץ',גיאררגאאררבן,י

 sבארמן.זיגמרנדהואכיוםלומקבילבמסלולשהולן

בזמןמסערתתאורתהבאות:התכונותמשותפותהללוהחוקריםלכל

מורטישלוהמרתקיםהחשוביםממחקריושאחדפלא(אידובמרחב
מסוררתשלברציפותןאמונההאירופית");הספרותשל"האטלסעניינו

באחדותהאמונהבזה,זהתלוייםוהדבריםרגם,ותרבותיותחברתיות

אמיצהובזיקהרכן,המערבית/האירופית.החברהשלהמנטלית-התרבותית

דגמיםביןמהותיקשרשלקיומובדבריסודהנחתהאלו,לאמונות

עלייתהרנסנסי,האדםהיוונית,(הפרליסמסוימיםופסיכולוגייםחברתיים
מסוימות,ארמנרתירתלצוררתוכר')הפרסט·פררידיאניהאדםהבורגנות,

כי,אם-וכר')ומשנייםמרכזייםואסכולותזרמיםותת-ז'אנרים,ז'אנרים

ושמירההתחומיםשנישלבאוטונומיותהכרהתוךהכרחית:תוספתוזוהי

הנבדלים.קיומםאופניעלקפדנית
המלך",ל"דרכיחיבתםהיאהאלוהגדוליםלנוסעיםנוספתמשותפתתכרנה

הצמתיםעלהמערביתהתרבותשלהראשייםההתפתחותלמסלוליכלומר,

 .שלהםהמרכזייםוההסתעפויות
במיוחדהאירופי,הרומןשלבמסלולבבית""חשהואלמורטי,אשר

כפישהוא,החניכה,רומןשלבמסלולובעיקרשלו,המכובדיםבמופעים

ספרותיתצררהבכלמאשריותרשבה,הספרותיתהצורהבצדק,טועןשהוא

מורטיהזהבמרבןהמודרנית.המערביתהתרבותועוצבההשתקפהאחרת,

האירופי".ה"קנרןאתמסעלכלגברעלנושאהואקלסי.אירופיחוקרהוא
התושייההספקולציה,ביכולתלפגרםהנוסע,אתלעכבהיכולכבדמטעןזהר

היסטררירגרפיםשלממחקריםיפהמכיריםשאנומכשלה-שלווהאלתור

וזאת,-הפדסטריאניתהכבדותמןפטורמורטיאבלמעטים.לאאירופים

שלו.הכתיבהסגנוןבשלבעיקרכמדרמה,

גםניכרהזההדיבורבכתב.אלינומדברהואאלינו.כותבלאמורטי

שלוהאינטונציהאתשומעיםאנושבאמצעותןמילים,שלבהדגשות

גםניכרהואנבין.נשמע,שנקרא,לוחשובבאמתמהמביניםבעתרבה
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התגלמותמימזיס:אוארבך,אוין . 1

(תרגוםהמערבבספרותהמציאות

ירושליםביאליק,מוסדקרא),ברוך

1969 . 

בספרותהריאליזםלוקאץ,'גיאודג . 2

פועלים,ספריתמתרגם),שם(ללא

ההיסטורי:הרומן ; 1951מרחביה

בענפיוהצורותהמגמותהתפתחות

הקיבוץסולח),אריה(תדגוםהספרות

 . 19 5 5מרחביההצעיד'השומרהארצי

חברתיתהיסטוריההאוזר,ארנולד . 3

(תרגוםא-ב,והספרות,האמנותשל

תל·המאוחד,הקיבוץיבין),אברהם

 . 1973אביב

4 . Mikhail Bakhtin, "The Forms 

of Time and The Chronotopos 

in The Novel: From the Greek 

',' Novel to Modern Fiction 

; 493-528 . PLT 131, (1978), pp 

. Rabe/ais and His World (trans 

, Helene Iswolsky), M.I.T. Press 

. 1968 ,. Cambridge, Mass 

ספריו:ביד . 5

Zygmunt Bauman, Culture as 

, Praxis, Routledge and K. Paul 

London 1973; Hermeneutics 

and Social Science: Approaches 

, to Understanding, Hutchinson 

London 1978; Intimations of 

, Postmodernity, Routledge 

, London 1992; Liquid Modernity 

Polity Press, Cambridge and 

. 2000 Blackwe\l, Malden MA 
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מ"סטר:ר'להלםגתה,וולפגנגירחן . 6

כפכפי),יצחק(תרגוםהחנ'כרתשגרת

 . 1979תל-אב'בהמאוחר,הקיבוץ

הסנט'מנטל':הח'נרךפלוכר,.גוסטכ 7

לוין),מנשה(תרגוםצע'רארםקרררת

 . 1978תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

גרריראבאכלדק,רהאונורה . 8

המאוחד,הקיבוץסכו),יונת(תרגום

 . 1992תל-אניב

קררםרמשפטגאררהאוסטן,ג'יין . 9

מעריב,ספריתאמיר),אהוון(תרגום

 . 1984תל-אניב

(תדגוםמ'רלמארץ'אליוט,ג'ורג' . 10

תל-וניר,כדוירא),ואפריםג'נטילה

 . 1985אביב

שהואהאקטואליסטיותבדיגרסיותבו,לנקוטמרבהשהואהסיפוריבנוסח

שהטקסטוהאירוניהההומורובמנחמישם,אישםאילעצמו,מרשה

בהם.מנומר

המתרגמת,סתיו,ששירה-מורטישלה"ספורט-אלגנט"סגנוןברם,

ההבחנותאתמטשטשאינו-בעבריתמקבילהלולמצואהפליאה

ואתבכלל,האירופיולרומןבפרטהחניכהלרומןביחסשלוהחשובות

דרךמתכוון,אניהאלו.ההבחנותביןלקשורשלוהווירטואוזיתהיכולת

הרומןומסורתמודרניותנעורים,ביןיוצרשהואהעמוקלחיבורמשל,

ממששלקשרקושראינומורטישלו:המלך"ב"דרך(כאמור,האירופי
הפיקרסקי)הרומן"הממזרי"מתחרהולביןהחניכהרומןבין(וחבל),

עלהמזין,והסוציאליזציה;האינדיבידואציהביןהיסודמתחלביןמזה,
החברהאתהןופשרות,קונפליקטיםשלשונותבגרסאותתפיסתו,פי

המודרנית.באירופההרומןאתוהן

מהליבהדוגמאותעשרותבאמצעותמורטימאששהללוהאבחנותאת
 sגוויו,אבאהסנטימנטלי,דהחינון 6מייסטו,(וילהלםהאירופיהקנוןשל

במיומנותושובהלוךנעכשהואועוד), 10מידלמאוץ/ 9קדומה,ודעהגאווה

כפי-בעיקר(יחסית),פרטנייםלניתוחיםגורפותהכללותביןמרשימה

העלילות.ברמת-לספרבמבואלעשותמתחייבשהוא

הואדעתי,לעניותשבעטיים,מורטישלהטקסטשלנוספיםמאפייניםשני
קלסית,היסטוריוגרפיתגישהביןכל-כךהנדירהשילובהם:ומרתקמאתגר

ובביקורתבפילוסופיהפעיל"ל"ידעהזה,המונחשלביותרהטובבמובן
יש,פרנקפורט(ולאסכולתהעשריםהמאהשלוהתרבותהספרות

המשוחררותקביעותלהציגויכולתוזה),בהקשרמיוחדמשקלכמדומני,

מןקביעותהאמריקנית. P .cה-תרבותשלהאינקוויזטורייםמכבליה

שניביןהקושרותאלולמשל,הן,עיניים,ומאירותיפותהאחרון,הסוג

משמעותשבוזה-החניכהרומןשלהעיקרייםהצורנייםהמסלולים

מגולמתהאירועיםמשמעותשבוזהלעומתבסופיותםמונחתהאירועים
"מזגיםארבעביןו/אולאומיים,קורפוסיםארבעהלבין-בנרטיביות

והמסלולואנגלים,גרמניםליוצריםאופייניהראשוןהמסלוללאומיים":

וצרפתים.רוסיםליוצריםאופייניהשני
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מורטיפונקו

םמריתכצורההחניכהרומן

דב:זאתונןםלי'ס~הלאם 1:;כל

 .אך~ב;:::זש~יוןל~זבת,ס 1::ז?למ

 ,בז::בלא-ק~דהס;ןם::ז~~ריםלי

ס~ז.ב, 1 א~ז::סאזzןר

 ,בז:: tivבך:;בת .ה~~שז::~ש

 !נ~זןי 1נעליסשידה

פאוסטיגתה,

מבוגר.בשל,גברהואהקלסיהאפוסגיבורירליסס:הקטרר,אכילס,

אתלהפליאמגלםעדיין,צעיררבןמדיזקןאבוממלטהנושא 2~ינ.יאס,

תאויןהזאתהתבניתהחיים.של"האמצע"שלבשלהסמליתהרלוונטיות

תתמוטטאן Nel mezzo del cammin di nostra vita"),3 "."(ימים

המלטהטקסט,על-פיהמודרני.הזמןשלהראשוןהאניגמטיהגיבורעם

תרבותנואןצעיר.מלהיותרחוקהואהרנסנסשלבמושגיםשלרשים:בן
גילו,את"שכחה"הראשון,הסמליגיבררrולהיותבהמלטשבחרהשלנו,

צעיר.כגברדנמרקנסיראתולצייראותר,לשנותנאלצהדיוקליתר
לובששהדברואופייניהזה;בכיורןהמכריעההדחיפהאתשדחףהואגתה

אתבנעוריםורואההחדשההתבניתאתהמקודדתביצירהמדויקתצררה

בהמסמן,זהרומןמייסטו.דילהלםבחיים:ביותרהמשמעותיהפרק

שלהזהבבתרושתשלוט(הצורההחניכהרומןשלהולדתםאתבעת,

רילהלםחדש:גיבורושל 4ארתר)שתאפשרזרדיוקליתרהמערבי,הנרטיב
 Bמןךןןפךדךיק 7ךסטיניאק 6סןךל,ןז'רליין Sבנטאליזבתואחריומייסטך,

 13ארנייגין,יבגני 12'?ימ~לינר, iךדז 11יל,ד Qקר~ררדירריד 10רר~ךלי 9 ,י?{~-ל~ר

 1s •••~ך~קדרררתיאה 14ב, i~א!אר

גםאמנםאלה.לגיבוריםיחדגםומספיקההכרחיתהגדרההיאנעורים

וכפופיםטפליםהיונעוריוואולםצעיר,היהאייסכילרסשלאררסטס

אגממנרן.שלבנרהיותרלמשל,-יותרהרבהמשמעותייםלמאפיינים
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שלהראשוןוחלקוהמבואתרגום *

 Franco Moretti ,מתוך:אפרק

he ד: The Way oj the World 

Bildungsroman in European 

,) Culture (trans. Albert Sbragia 

1987 Verso, London . תרגמה

 .סת'וש'רההבהרותוהוס'פהמאנגל'ת

עלנו'בורגרלקאר'ןמודההמתרגמת

מגומנ'ת.המונח'םכתרגוםעזרתה

טרגד'הפארסט:גתה,וולפגנג'והן . 1

תל-אנ'בונ'ו,כפכפ'),'צחק(תרגום

 . 15עמ' , 1975

ו'וג'ל'וס,מאתהא'ניאדהג'נור . 2

שככתנההוומ'ות,שכפואמותהגדולה

(המתרגמת).ק'סואוגוסטוסנ'מ'

ל'צ'ותוהמפורסמתהפת'חהשוות . 3

"כאמצעהאלוהית:הקדמד•הונטה,של

'ערשלכלנושאב'ג'ל'ת'ח"נו,מסע

(חמתו'), "'לאנדהודוב'אפל,

"רומןכמונחאשתמשהצורךנעת . 4

המודלג'זלהנח'ןכד'קלס'"חנ'כה

לג'זואוסטןגתהש'צדוהנוט'נ'

החנ'כה.דומןשלהכלל•הז'אנר

הםח'נוות"ו"וומןהתהוות""רומן

אחו'םאפשו"םז'אנר"םס'ווג'ם

למנועכד•בהםמשתמש ' Jשא'

מ'ותר.כלבול

הדרהלהצד'קל'הרשוזהכהקשר

ה'הלאודא'גולרהשהגנרלכפולה

הרוס'הרומןהורתעל'ה:מתמרמר

סופר'םדקאותומ"צג'ם(שכאן

הא'רופ'תלמסורתהדוקקשוהקשור'ם

וטורגנ"ב),פושק'ןכגוןהמעונ'ת,

(הכעור ' Jהאמר'קהרומןוהורת

נונעהונולווס'ה,כאשדלחלוט'ן).

בולטדת'ממדשלהמתמדתמנוכחותו

של"הפול'ט'-לאומ'"בנוסחזה ה'ה'(

המטפ'ז'-מוסד'בזהאוושלרםמלחמה

לק'וםהמ"חסווסטו"נסק'),של

בדרכ'םמשמעותהא'נו'נ'דואל'

כל'להמחולןכ'קום"תכנושלא

 .המערב'הא'רופ'החנ'כהדומןשל

בנוסףשבו, ' Jהאמר'קננרט'נגםכך

אתהנוגדסמל'עדך'של"טבע"לכך,

הרומןשלכ'סווההאורכנ'תהתמט'קה

החוו'הכנא'רופה,שלאונו,הא'וופ';



עםמפגשאינההגיבורשלהמכריעה =:

לרוב-"הזו"עםאלאנודע""הלא י;:
שחוו.אואינדיאני §=י

5 c )1813.גיבוותספוהשלג'ייןאוסטן ( 
s::: 
 .)'תמה(קדומהודעהגאווה י;;
c:: 
 ) 1831 (סטנולשלספדוגיבור . 6 ;:::::

(חמתו').והשחורהאדום ......י=
c:: 
 ) 1835-1834.גיבורספרושלבלואק( 7 ;:::::
<:; 
(חמתו').גור'ואבאי=

 ) 1869 (פלובוגוסטבשלספדוגיבור . 8 :::::! '""
ו:יר

E::: (חמתו').הסנטימנטליהח'נוך

 ) 1885 (מופסדוהשלגיספרוגיבור . 9

(חמתו').בל-אמי

 ) 1814 (סקוטוולטושלספדוגיבור . 10

Waverley .('חמתו)

ויקנסצ'ולסשלספדוגיבור . 11

קופדפ'לדדיוו'ד ,) 1850-1849 (

(חמתו').

מנצרניאלסנורושלספדוגיבור . 12

) 1827 (, i promessi sposi .('חמתו)

 1823- (פושקיןשלספרוגיבור . 13

(חמתו').אונייגיןיבגני ,) 1831

 ,) 1862 (טווגנייבשלספרוגיבור . 14

(חמתו').ובניםאבות

אליוטג'ווג'שלספרהגיבורת . 15

(חמתו').מידלמדאץ' ,) 1872-1871 (

16 . Karl Mannheim, "The 

," Problem of Generations 

in: Essays on the Sociology 

of Knowledge (ed. Paul 

, 1952 Kecskemeti), London 

) 2 p.300 (footnote . מנהייםקול

הונגרי,סוציולוגהוא ) 1947-1893 (

הידע",של"הסוציולוגיהתורתאבי

(חמתו').חברתיכמוסדהמדעחקו

בית-הספרביןהמתמדתהעוינות . 17

לכתשומתמעוורתהרומןלכין

קריאתמגנהבית-הספדמיוחדת:

עלמשפיעהשהיאוטועןרומנים

הרומןולעומתולועה.התלמידים

לימודיואתלנטושמגיבורודורש

בית-הספדאלומתייחסמרקוםכשלכ

תועלת.וחסרמיותרפרקכאל

שלהכפולטבעועלמלמדזהעימות

אובייקטיבי·תהליךהמודרני:הח:כוות

והנעוריםהעדיפויות,סדריהשתנוהשמונה-עשרההמאהבסוףאולם

הבאיםואתמייסטררילהלםאת-רבהבמידה-שעשרהםכשלעצמם

שלהרביםהנוסחיםדיוקליתרהנעורים,ומעניינים.ייצוגייםאחריו

הנושאתלתקופההמודרניתתרבותנובעיניהפכוהאירופי,ברומןהנעורים

לפארסט.מציעשמפיסטרהראשונההמתנהזוהיהחיים":"משמערתאת

עלהזאת,הסמליתלתמורההגורמיםעלאורלזרועכוונתיזהבמחקר

תוצאותיה.רעלמאפייניה

* 

"להיות"מסורתיות",ארמעמדיותבחברותכלומר,יציבות",ב"קהילרת
אלהבחברות 16מנהיים.קולכותבביולוגית,הבחנהשלשאלההואצעיר"

יחידכלשלנעוריומבוגר.להיותלאעדייןפשוטמשמערצעירלהיות
משתנה:בלתיבתפקידאותרומציביםאבותיו,שלאלהעלנאמנהחוזרים

לצטטאםלמימוש,זוכיםשאינםנעוריםמתכון","עלפינעוריםהםאלה
ערכם.אתומטעימהאותםשמייחדתתרבותשרםאיןמנהיים.אתשרב

משמערת".ר"חסרינראים""בלתינעוריםהםאלהכילומרנרכל
העיר,לטובתנזנחהכפרלהתמוטט,מתחילההמעמדיתמשהחברהאך

הצבע,חסרהז:ייברותהרף,וללאייאמןשלאבקצבמשתנההעבודהועולם
עלמתקבל"הישנים"הנעוריםשלהאירועיםונטרלהריגושיםנטרלכלומר
עצמםהנעוריםאתשערשהבעיהלבעיה,הופךהואופחות:פחותהדעת

התקדמותארתהאינהשרב"חניכות"מייסטרשלבמקרהכברבעייתיים.

המרחבשלמהוססתחקירהאלאהאב,שלעבודתואלוצפריהאיטית
באמצעותמספרר,רבותפעמיםהתשע-עשרההמאהשתדגישהחברתי,

שהתעשר.והעניהבוהמיבדר,ךוהתעייההשוטטותוההרפתקה,המסע

הכוחותלדור,מדורהרציפותפירוקבאמצעותכידוע,הכרחית:חקירהזר

שלא ) mobility (נייוד·תכרפיםהקפיטליזםשלוהמערעריםהחדשים
תהליךזהרשהריאליה,שנכספיםחקירהגםזוהיאךאז.עדמוכרתהיתה

שהיא ) interiority (פנימיו·תמחוללרכךצפריות,בלתיתקרותהמעורר

שהבחיןכפי-ומנוחנחתחסרתלעולםגםאלאמשתיתה,גדושהרקלא

זאת.שגינההגםהגל,בבירור

אחרים:רביםדבריםגםהםהמודרנייםהנעוריםאמנם,ופנימיות.ניידות

יחסיםהדורות,בתרךהקשריםהיזרקהחינו,ךשלוהולכתהגדלההשפעתו
אלהתכונות-הנעוריםשל"הספיריטראליזציה"הטבע,עםחדשים
זונחהחניכהרומןואולם"הממשית".בהתפתחותןפחותלאחשובות

"סמליים",נעוריםהממשייםהנעוריםמןומפשיטבר,חפץאיןככליאותן
מזרע?זרבחירהובפנימיות.דובניידותאמרנו,כךהמתמצים,

המאזנייםכףעלהוטלהשמונה-עשרההמאהשבמפנהמשרםלדעתי,

והסיוטיםהחלומותמתוךהנעורים.עלמחדשחשיבהמאשריותרהרבה
אלהתראה,ללאלמעשהאירופה,צללההכפולה""המהפכהשקרוימהשל

הנעוריםאםלפיכ,ךמודרניות.שלתרבותשתעבדובליהמודרניותתוך
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מתחילההחניכהרומןשלהעל"ו"עלילתסמלית,למרכזיותזוכים
דווקאולאומשמעותלצקתחייבתשאירופהמשוםזההרילהתקיים,

במודרניות.כמובנעורים

בסקי, iופנ 1Bקסיררלטענתהמודרניות:שלהסמלית"כ"צורההחניכהרומן

שלספציפידימויזה,[במקרהמסויםרוחני"תוכןכזוצורהבאמצעות

ומזוההנעורים]זה,[במקרהמסויםחומריסימןעםמתקשרמודרניות]

שאיפיוניהדימויבדיוקמודרניות":שלספציפי"דימוי 1911עמו.עמוקות

כתהליךהמודרניותמבטאים.הפנימימנוחחוסרושלניידותשלהנעורים
מודרניותאבודות".ו"אשליותגדולות""תקוותגדושקסם,ומלאמסוכן

שנצברהניסיוןאתהתופסתמרקס,שלבמילותיומתמדת",כ"מהפכה

פחותועודשהבגרות,לחושעודיכולהאינהולכןערך,כחסרבמסורת

אותה.מייצגותהז~נה,מכך

שלהספציפי"החומרי"הסימןבתורהנעורים"נבחרים"זהראשוןבמובן

בזכותאחריםאפשרייםסימניםהמונימתוךנבחריםהםהחדשה.התקופה

הנעורים, 20הפכפכותה.ואתהמודרניותשלהדינמיותאתלהטעיםיכולתם

המחפשעולםשלסימנוהמודרניות,"מהות"הסכן,לומרמותראם

עםלהתמודדאפשרהיהלאהאמתולמעןבעבר.ולאבעתידמשמעות

לעשותיכלהשלאסמליתצורהשלהם:המהפכניבדחףלהכירבליהזמנים

זאת,אתרקלעשותיכלהאםשני,ומצדלחלוטין.ערךחסרתחיתהזאת

על-פישקרה,מהבדיוק-כצורהעצמהאתשתהרוסבכךהסתכנה

אתלייצגגתהשלהאחרהגדוללניסיוןבביקורת,ימיםעתיקתמסורת

עושיםפנימיתנחתואיניידותאםאחרות,במיליםפאוסט.המודרניות:

לקחתאותםמאלציםגםהםהמודרניות,את"יסמלו"ברומןשהנעורים

המתעתעת.חמקנותהעלהחדשה,התקופהשלהצורה"ב"חוסרחלק

כמעטמאו,דשונהבתכונהלהתאפייןהנעוריםעל"צורה",להיעשותכדי

מעט,הקרתנימאו,דהפשוטהרעיוןהזכרנו:שכברהתכונותמןהפוכה

מוגבלים,מקוםומכלקצרים,הנעוריםלעד".נמשכים"אינםשהנעורים

ציורעלפורמלימעצורמראשלהטילמאלץ,שכןכללאשמאפשר,מה

ביסודה,הגבולותחסרתהדינמיות,אתמרסניםאםשרקנראההמודרניות.

רקמהותה,בעצםמהבמידתלבגודמסכימיםאםרקהמודרניות,של

אנושית";"להיעשותיכולההיאכךרקועו,דזאתאותה.לייצגאפשרכך

והאינטלקטואליתהרגשיתהמערכתמןנפרדבלתילחלקלהפוךיכולה
ב"עודףמבחוץהזאתהמערכתאתהמפגיזעויןכוחשאותובמקוםשלנו,

נתפס-בנימיןועדפרוידדרך 21מזי~ל-ומתמידשמאזכוחגירויים",

 22המודרניות.שלביותרהטיפוסיכאיום

החניכהרומןהקץ":ו"תחושתמנוחחוסרוגבולות,דינמיות-זאתועם

מבנהו,ביסודסתירותמלאבהכרחיהיהבולטיםכהניגודיםעלהבנוי

כצורההרומן-האסתטיקהלפניבמיוחדמעניינותבעיותהמציבהעובדה
אףמעניינותובעיות-הצעירלוקאץ'כדברילסכנות"ביותר"הפתוחה

ננסההבהבכך,שנדוןקודםאךהתרבות.שלההיסטוריהלפנייותר
הזאת.הפורמליתהסתירהשלהפנימיהגיונהעללהתחקות
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 ~ל"שילובלהביאשמטרתוהתמחותי,
§ 

 '""החברתי,הסדרתוךאלפונקציונלי"
;= 
המוסדיהחינוךשלמשימתוהוא '=!!

שמטרתוג~ד.יסובייקטיביותהליך-

הסדרשלסמלית""הצדקהליצור

הספרות.שלמשימתההואהחברת,י

בתי-ספוכגוןמוסדותאחדות:במילים

ותהאההתנהגות,אתלחבותפועלים

(הואההאאשדהיחידשלאמונתו

להאמיןלאהחומד,אתלדעתצדיך

הדומןכגוןמוסדותבאמיחותו).

שהתיאודיהמהאתלחבותמטרתם

מוסווה"נשמתנו":מכנההרומןשל

"הסכם"באותומטפליםהרומןכגון

רציפוחהמבטיחיותראופחותמודע

המבנהלביןהיחידשלקיומובין

שלהחידתיתההצלחה .החברתי

השטן!עם!הברית Teufelspaktה-

יראהשאינה-המודרניתבתרבות

היא-וכללכללהגיהנוםמןבוודאי

לאהזה:השנילתהליךאלגוריהמעין

גםהואנשמה,ישהמודרנישלאדםרק

קונים.יהיוותמידאותהלמכוריכול

הוא ) 1945-1874 (קסיוואונסט . 18

גרמנ,ירעיונותוהיסטוריוןפילוסוף

הנאו-קנטיאניתהמחשבהממובילי

החשוביםספריוניןהעשרים.במאה

הצורותשלהפילוסופיה :) 1929-1923 (

(חמתו').הסמליות

19 . Erwin Panofsky, "Die 

Perspektive als 'Symbolische 

Form"', Vortrdge der Bibliothek 

. 1927 Warburg, Leipzig-Berlin 

הוא ) 1968-1892 (פנובסקיאווין

בפרשנויותיו .גרמניאמנותהיסטוריון

שלניתוחשילבאמנותליצירות

היסטורייםסימבוליים,גורמים

(חמתו').וחברתיים

חיבתואתגםמסביוזהעניין . 20

מןלגיבוריםהחניכהרומןשל

הטווחשלגבולותיוהבינוני:המעמד

יציביםבדרך-כללנותריםהחברתי

עוניושלובעושרשל(תנאיםיחסית

אבלכלל),בדרךלאטמשתניםדב

יחידכל-לקוותיכולהכול"באמצע"

"להתרושש"אווה",את"לעשותיכול



0-
r
r-
לדמותמתח'ל'םוהח"םעצמו,בכוחות ~ =י=
הב'נונ'המעמדאתשעושהמה .לדומן ~
המודרנ'ותשלא'ר'אל'תהודהללוח ~

תקווהשלק'ום-'חיאותואפואהוא 8
g :מ"ת'אור"תהגמורההפךופ'כחון
r-
האנגלו-הרומן"של ' Jהב'נוהמעמד ~

הרומןב'ןהקשראתהמסב'רהסקס'ת, ~

"על"תו"במונחי ' Jהב'נוו.מעמדלב'ן ~
C:; 

המעמדשלהחברת'תוהתחזקותו

בפועלמתדחש'םכשהדבר'ם .הב'נונ'

שלהנרחבתצ'ה Tהב'ורוקרט'בצר-

מסתמן-האחרונותהשנ'םמאה

המקור'ת:בצורתוהרומןשלסופו

תחת'ו,הראש"םהחותר'םשכ'

צ'ודהשאר,ב'ןצ"רו,וג'ו'ס,קפקא

המעמדשעברהגלגולשלמאודח'

הזאת.במאההב'נונ'

הוא ) 1918-1858 (!'מלגאורג . 21

תפ'סתאתשפ'תחגרמנ'סוצ'ולוג

גומליןפעולותשלכרשתהחברה

(המחר').מובנות

אתרוא'םאנוהתמט'ברובד . 22

שלבחיברותהזהה"הסדרה"תהל'ך

הנ"דהזה,הג'בוד .ברומןהג'בור

צע'ררווקמוגדר,והכלת'חברת'ת

אלכברלאזהשהגיעוא'נטל'גנטי

הסוער'םהה'בט'םאתמגלםהע'ר,

ולאהוא,לכןהמודרנ'ות:שלביותר

"צורה"לקבלשח"בה.והים,חבד'ו

החלשתהדברפ'רושאםגם-

שאכןכפ''ותו,הח'ונ'ותתכונות'ו

דנות.פעמ'םנעשה

זאתדבר,שוםבזהמב'ןלא"אב' . 23

'וזףהרוזןעכש'ו."האופנת'תהמ'לה

הוגההוא ) 1821-1753 (דה-מ"סטר

הצרפת'תהמהפכהממתנגדידעות,

משעב').לדרורותודה(המחר:

* 

שובסמליתנצרדהאותםשמכונןמהלע.ד//נמשכיםאינם//הנעורים

זהאיןבזמן.אלאברנסנס,בפרספקטיבהכמו//במרחב,,,התיחוםאינו

.ראשיתהתשע-עשרההמאהעלהיההמודרניותלחץתחתשהדימפתיע,
מדי,דנותשפעמיםתפיסה-שלההשינויתפיסתאתמחדשלעדרךכל

ולפיכךמשמעותחסותכמציאותהתגלתההצרפתית,המהפכהימימאז

 (מאיימת
11 ,Je n'y comprends rien11 11 ,-1796בדה-מייסטדכתבc'est 

23 
.) le grand mot du jour11 שלמרכזיותהאתלהסבירכדיבכךיש

מרכזיותואתאףדרוויןומאזהתשע-עשרה,המאהנתונותההיסטוריה

הנרטיבלמעשה,הספרות.בתחוםהנרטיבשלמרכזיותוואתהמדע,של

אתמדגימיםאלאהאירועים,מתקפתמפנינסוגיםאינםוההיסטוריה

שמשמעותמציעיםהםכן,עליתדומשמעות.סדולהםלהעניקהאפשרות

דקלאשלה.ההיסטודי·דיאכדוניבממדודקאךמעתהתובןהמציאות

דקמשמעותלהיותיכולהמעתהמשמעות";//חסדיאירועיםעודשאין

אירועים.באמצעות

הבדליםובראשונה(בואשמספודדניםהבדליםשישנםעל-פיאףלכן,

סביבזהמחקואערוךהחניכה,דומןשלהשוניםהסוגיםבין"סגנוניים//)

המהותלהבנתלדעתי,ביותו,העניינייםההבדליםשהםבעלילה,הבדלים
הבדליםהזאת.ההיסטורית-נרטיביתהתרבותשלוהאידיאולוגיתהרטורית

משמעות.מחוללתשהעלילהבאופניםהבדליםדיוק,ליתדאו,בעלילה
במשקלםכשינויההבדלאתלהביענוכללרו.קמן,שלהבסיסייםבמושגיו

 ) classification ( 11סיווג 11העקרוןטקסטואלי:אוגרןשלעקרונותשנישל
מופיעיםתמידהעקרונותשני .) transformation ( 11השתנות 11הועקרון

ביניהםהיחסולמעשהשווה,משקלםאיןדובעל-פיאךנרטיבית,ביצירה

חשבוןעלאחתוטוויתאסטרטגיהשלהדגשתהשנדאה,כפיהפוך:

מאודשוניםבעוניםבחידהעלמרמזתקיצונית,בצודהבייחודהאחדת,

לה.הפוכותגישותעלואפילוהמודרניותמן
ובדומןהאנגליהמשפחתי//כב,,דומן-ביותוהחזקהואהסיווגכאשד

שהןבמידהדקמשמעותישהעלילהלהשתנויות-הקלסיהחניכה

המקורי,מזהשונהסיווגהקובעסיוםבמיוחד:בולטלסיוםמוליכות

המילה.מובניבשנימכריע,סיום-לחלוטיןויציבנהיוזאתועם

בסופיותםמונחתהאירועיםמשמעות-הזאתהתכליתיתהרטוריקה

עמהחולקתוהיאההגליאניתלמחשבההנרטיביתהמקבילההיא-

אח,דלסיוםמשהוליכומשמעותקוניםהאירועיםחזק:נורמטיביייעוד

בלבד.ואחד

ככליותרגדולהמשמעותלסיפורישהסיווגעקרוןלאודאחדות,במילים
עקרוןלאודיותר.דנהבנאמנותסיפוריותואתלהסוותמצליחשהוא

ועדשמבלזקבזוכמואוופושקין,סטנדלשמייצגיםכבמגמה-ההשתנות

הנרטיביותהואמשמעותלסיפורשמקנהמההנכון:הואההפך-פלובד
תכליתשלתוצאתהאינההמשמעותפתוח.שסופותהליךהיותושלו,
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שלכדחייתושכזה,פתרוןשלהטוטליתהדחייהשלאלאשהוגשמה,
משמערתוסירוגית,מנטליותשלמיוחסנרטיבירגעאותרהסירם,דרווין.

החתימותאונייגין,שלההרוס,האחרון,הפרקביותר.הפחותההיאכאן

שלתמידהמושהיםהסיומיםארסטנדל,שללהחציףהשרירותיות
משמערתשעל-פירנרטיבילהיגיוןדוגמאותהםהאנושית,הקומדיה

אותר."לסדר"האפשרותבחוסרבדיוקטמונההסיפור

מצדכ,ךקץ.איןעדלהתמשךכמרבןיכוליםהמודליםשניביןהניגודים
באופןוהמסווגהמכריעכמעשההנראיםהנישואים,רומןישנוהסירוג

הנישואיםיהפכואףהחניכהרומןשלהתפתחותובסוףביותר:המובהק

נושאשאינולאלירט,דיררנדהדניאלשלבדמותומופשט,עקרוןלכלל

רומןישנוההשתנויות,מצדנוקשה.נורמטיביתתרבותאלאממשאישה

האנגלירת-גרמאנירתהמסורותדעתעלמתקבליםשאינםיחסיםהניאוף:

בלבדוההרסניהמרושעככוחמופיעיםארלחלוטיןנעדריםהם(שמהן

נעשיםגבהים),באנקתאר ] Elective Affinities [שבבחירהכבהקךבה

ובסופרלהפכפכות.המוקדשקירםשלהטבעימשכנרלכך,בניגודכאן,

לפלרבר,מררופרדריקשלבדמותולהפשטההניאוףגםהופךדברשל

אלאאישהעםערדנואףאינודיררנדהלדניאלמושלמתבהקבלהאשר

הכרעה.חוסרשלחומריבלתיעקרוןעם
ת iהנבדלת iברטרריקמתבונניםאנוכאשרמופיעפחותלאבולטניגוד

שלעלילתוכ,ךהרעיונות.שלההיסטוריהשלהמבטמנקודתהנרטיבשל

כדירקאךשבערכים,כגברהה"ארשר"אתמעמידההקלסיהחניכהרומן

סטנדל,ואילו-לביטולולהביאזאתובעקבותה"חרפש"בערךלפגוע
היקטמותולכך,בדרמההחלטיות.ובאותהההפוך,בנתיבהולךמצדו,

הזהרתרעיוןעצםאתלפרקסופההגלגוליםומןהניידותמןבלזקשל
מחוללת,האישיתהזהרתערךשלמרכזיותובאנגליה,ואילו-האישית

לשינוי.התנגדותהכורח,אותרמתוך

המודרניות:אלהפוכרתגישרתמבטאיםהמודליםשניכיברורמזה,יתרה

ההשתנותעקרוןדיה, IP'אתומגרשארתהכולאהסירוגעקרוןאשרבערד

המלאפיתוחוכיברורובייחודטית. iהיפנארתהוערשהארתהמסכסך

עקרוןשברבמקרםהנעורים.דימויבעצםפיצולעלמצביעהניגודשל
האנגלי,הרומןוסופריגתהכאצלמוטעם,הואשברבמקרם-גוברהסירוג

בדרמהה"בגרות":לרעיוןכפופיםהנעורים-להסתיים////חייביםהנעורים

יציבהלזהותמוליכיםשהםבמידהרקמשמערתקוניםהםלסיפור,
הנעוריםשלוהדינמיותגוברההשתנותעקרוןשברובמקרםר,,סרפית,,,

אריכוליםאינםהנעוריםהצרפתי,הרומןסופריכאצלשמוטעמת,היא
הצעירהגיבורחששכזהב,,סירם//הדרך:אתלבגרותלפנותרוציםאינם

אשרתחתמשמערתם,אתמנעוריותגזולאשרבגידה,מעיןלמעשה

אותם.תעשיר

המטעימההתרבותהפרך:יחסאפואישהנעוריםלביןהבגרותבין

המנוגדיםבקטביםולהפך.הנעורים,שלבערכםמפחיתההבגרותאת

אחד,מצדלאלירטדיוונדהודניאלהולטפליקסנמצאיםזהפיצולשל
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במ•ל•ם . 78עמ'פאוסט,מתוך . 24

פאוסטביןההסכםאמוראלה

ותודה(חמתו.'קצואללבואומפ•סטו

הראל).למע'י(

בוגרהגיבוראליוט,שלברומניםשני.מצדלפלובוהסנטימנטליוהחינון
מנוחבחוסושקשורמהמכלמתנעושהואעדההתחלה,מןכבוכל-כך

אולישקייםקסםכלהחניקההקץ""תחושתחשד:מתוךהנעוריםשל

הכוחותמןכל-כךמהופנטמווופודויקשני,מצדפלובו,ואצלבנעורים.

ארנוןבהורואהשהיא,הכרעהבכלבוחלשהואעדבנעוריו,הטמונים

החפציםוהנרקיסיסטיים,הנבואייםנעוריומשמעות:שלנסבלבלתי

קהותתוךאללילהבןויקרסוהבגו~תאתיחסלוקץ,איןעדלהתמשך
הזקנה.שלהחושים

הנגדיהעיקרוןאתמבטלתאחדעיקרוןשלהמופרזתהתפתחותו
הואעצמוהחניכהרומןזאת,עושהמשהיאאךמלאה:בסימטריה

ככלבז'אנר.האחרונותהןופלובואליוטשלהמופתיצירות-שנעלם

למוותלאלהתקייםיכלהזוסמליתצווהפרדוקסלי,הדברשייראה

משוםלהתקייםיכלההיאסתירות.המלאטבעהמכוחדווקאאלא

שני-בכללותוהז'אנרובתוךהיצירותמןאחתכלבתוך-שבתוכה

היאומאוזן.שווההיהלאכוחםאםגםבזמןבופעיליםהיוהעקרונות

בסתירהשכןלהתקיים.חייבתהיתההיאדיוק,ליתרלהתקיים:יכלה

הערכיםביןאוהנעורים,ושלהמודרניותשלהמתנגשותההערכותבין

גםבהישואולי-פגםאיןהסמליות,היחסיםמערכותוביןהמנוגדים

שלהפרדוקסליהתפקודיהעיקרוןלכלמעלהיאזוסתירהאך-פגם

חופש-לעילשהזכרנובערכיםניזכרהמודרנית.התרבותמןגדולנתח

כולםמנוגדים,שהםעל-פיאףומטמורפוזה:ביטחוןושינוי,זהותואושר,

אתתובעעולמנוהמודרנית.המערביתלמנטליותשווהבמידהחשובים

המסוגלתרבותימנגנוןכן,אםדווש,הואקשה;הדבראםגםיחדקיומם

אותו.ולבחוןאותולחקוריח,דקיומםאתלייצג

להצליח"לוו"לגווםהסתירות,ובבקיום-יחדלשלוטבמיוחד"חזק"ניסיון

בתוך-המודרניתהתרבותשלהרבותהנשמותבתוךכאן,בפאוסט.מצוי

 Strebenה·שלוהחופש 24נפלאת."")נ'ההןהשתהה,("נאלאושרהכמיהה
 T •:י

הזהותבתוךהלאה";אותנוסוחף"תמידאשולגדולות]לשאוף[החופש

כאן-ההיסטוריותהשתנויותיואינספורעלהגיבורשללוסנrושאין
בידהעלהלאמעולםזאת,ועםכול.חובקתלסינתזהאפשרותגתהמציע

יהיהניתןלאלעולםשמאהספק-ספקותינואתלפזוזוסינתזהשל

שההימורופילימון;::נ.א~קיסשלזוואתגוטכן,שלהטרגדיהאתלמחות
היאשסינתזהאחוות,במיליםזיוף:אלאאינהפאוסטשלשישועתונכשל;

המפעלפאוסט,שלהעשוריםבאותםוכ,ךעו.דלהגשימוניתןשלאאידיאל

שונהפתרוןעלמעידהחניכהרומןשלמודעוהבלתיהעצוםהקולקטיבי
השאפתניהאחו,הפתרוןהמודרנית.התרבותשלסתירותהמלאלטבעה

התמהגםהיאבמפתיע,ושלאה~שרה:היאהסינתזה,מןפחותהרבה

הרומן.שלביותוהמפורסמת

לאבלזקסטנדל,אתמבטלאינוגתהשבוסתום,מבויאפואנוצרכך

יחידשלכלמאליומובןאליוט.אתמבטללאפלובודיקנס,אתמבטל
 • Dבלעדייייחשבולאלעולםהםאךשלהם:ההעדפותיהיותרבותולכל
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המוקדםלחיבורולהתייחסאם-מוצאיםאיננוהזההממרקבעולם
: T " 

אתאלא ," i/א i"אשלהטרגיההיגיוןאת-קיוקגוועללוקאץ'של

הפשרהאלזושנטייהנראהמכלויותרוגם"."גםשליותר,הפשרניזה

צורותביןהמוחשיהקיום"ב"מאבקלנצחהחניכהלרומןשאיפשוההיא

הרומןהשמונה·עשוה:המאהבמפנהשהתרחשמאבקהשונות,הנרטיב

ה"וומנטי",הסטירי,האלגורי,הלירי,הרומןהמכתבים,ורומןההיסטורי

היהאלוצורותשלגורלןדרווין,כאצלהאמן]."[רומן Ktinstleח omanה·

למבנהמחויבותשנותרוככלכלומר,מהן:ואחתאחתכלשלב"טוהו"תלוי

גמישהחיתהשהצורהככלולהפך:הישרדותם.חיתהקשהכןקשיח,מקווי

ההיסטוריהשלהסינתזהנטולתבמבוכהלשגשגהיטיבהכןופשרנית,

השליטלז'אנרשהפןהואהצורותשביןחוקיהבלתיוהילדהמודרנית.
המודרניותשלהאליםליו,בחמלןכאליםשלאמשוםהמערבי:בנרטיב

חוקיים.הלאהילדיםשללצדםבאמתעומדים
"האידיאולוגיהשלהנוכחיהמושגאתמחדשלבחוןאותנומאלץזהכל

הצלחתולמעשה,כרצונכם.לכןקראוהבורגנית","התרבותאוהמודרנית",

בעולמנובאמתהמרכזיותשהאידיאולוגיותמלמדתהחניכהרומןשל
הדה·במחשבתאגב,יותר,אףהרווחותהרווחות;לוודאויותבניגוד-

סובלניות,בלתיאינןוכללכללאלהאידיאולוגיות-קונסטרוקציה
לחלוטין.לדחותןאולחלוטיןלהןלהיכפףשישמימונולוגיות,נורמטיביות,

ו"בלתי"חלשות"בנסיבות,תלויותלהשפעה,נוחותהןהנכון:הואההפך
אתשציירההסמליתהצורה-החניכהשרומןנזכוראםטהורות".

הכיגםהוא-אחותצווהמכליותראותו,וטיפחההמודרניהז:זיבוות

בעולמנוכיניווכחהמודרניות,הסמליותהצורותמביןסתירותמלא
הצעדהסתירה.שלההפנמהובראשונהבואשמהווהעצמוהז:זיבוות

להפכהואףעמהלחיותללמודאלאהסתירה,את"ליישב"אינוהבא

להישרדות.המסייעלאמצעי

* 

לטרגדיהפרוידיאניותפרשנויותשישייתכןאידשאלה:נציגהבה
ביחסלזהשישווהדברשוםאן-ולקומדיההאגדהלסיפורולמיתוס,

ממשיתפרוידיאניתאנליזהשוםשאיןסבור,אניהסיבה,מאותהלרומן?
הפסיכואנליזהשלהקיום]נטעם raison detreשה·משוםהנעורים:של

שלמשימתםואילו-מנוגדים"כוחות"לכדיהנפששלבפירוקהטמון
התכונותאתיח,דלצוףהפחותלכללמזג,הפוכה:הרומןושלהנעורים

שהפסיכואנליזהמשוםאחוות,במיליםהיחי.דאישיותשלהמתנגשות
אתלבנותמנסההחניכהרומןואילו-לאגומעבראלמביטהתמיד

 25מבנהו.שלמעורערהבלתילמרכזולעשותוהאגו

בהיותו,-הז:זיבוותשלבתמהכמובן,קשווה,האגושלמרכזיותו

יעילהפשרהלאותההודותהאגו,שלת" iהנא"התפקודרבה,במידה

לבחוןאותנומאלץהדבראןהפרוידיאני.המציאות""עקרון-במיוחד
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שלהעיקר"םהטיפוסיםארבעת . 25

בע"ת"םהיבטיםמאיריםהחניכהרומן

החניכהרומן .האגובהתעצבותשונים

הפחדאתלהטעיםנוהגהאנגלי

כאיוםהחיצוניהעולםמןהראשוני

האיריאלואילוהיחיד'שלזהותועל

מעודנתפשרה-להרמוניהגתהשל

מתמקד-מגוונותהתח"כויותכין

סופרי .האגושלהפנימיתכדינמיקה

ישירהכרוךפוסעיםהצרפתיהרומן

האגובערךממעיטהאשרפחות,

סכנותאתומטעימהלעצמו,כשהוא

ושלהסופר-אגושלהמופרזכוחם

אצלהחובה"ב"מושגהמתגלםהאיר,

אופ"ניבלזק.אצלוב"תשוקה"סטנרל

ברובושם,-האחרונותשבדוגמאות

מאשרבהרבהחלשהאגו"הסיפור",של

חשיבותועולה-הראשונותבדוגמאות

 daxaוה·"הריסקורסיבי",הוונושל

אתמשיבההמספרשלהעולם!!השקפת

לגיבור.שאברהכוחותאיזון
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"ההתנהלותהיומיום",חיי 11

"אנתוופוצנטו'ות','התק'נה",

עוו"הזדמנות": ,"ןו'ס'נ" ,"תו'ש'א"

המונח'םמןאחדבכלבהרחבהנדון

שהםמוצא'םשאנומשום ,הללו

והעק'בהשלםבאופןמתבטא'ם

אף-על- .הקלס'החנ'כהברומןב'ותו

בתחוםלעשותש'שהמלאכהשובהפ'

תקווהמתוךלתוכהעצמ'הטלת'זה,

מענ"ןמחקולשדהמהובולתוום

אפשוו'ות.ועת'ובמ'וחו

מאודמביךרעיון-ה"נורמליות"רעיוןאלהחנינהרומןשלגישתואת

חלקכידוע,ניגו.דעםמתחיליםאנוהפעםגםהמודרנית.התרבותבעבור

הגדיר-למשלפוקרועדמפרויד-העשריםהמאהממחשבתגדול

מולהחדים,הקצוותמולהפתולוגיה,מולהיפוכה:מולהנורמליותאת
בלתינישותאלאמשמעות,נבעלתנתפסתאינההנורמליותההדחקה.

עלהמגוננתתוצאתואלאשאינההנורמליות,שלמשמעותהאתנינות.

ולאמדירהשהיאבמהלה:מחוץלמצואניתן"שלילה",תהליךשלעצמה
מנילה.שהיאבמה

(המסורתהחנינהרומןשלביותרהאלמנטריתהצורהאתבצדנשאיראם

ל"בלתיהקולינריתהמקבילהשהואמונח-ה"תפל"הגיבורשלהאנגלית

בעבורבוהשתמשוסקוטג'ונסטרםבעבורבוהשתמששפילדינגני~ר",
Waverley , ברורקופופילד),ולדיווידאייולג'ייןגםהמתאיםמונח

אותנוהרגילהואלעיל.שתיארנומזוהפונהבאסטרטגיהנקטשהרומן

והואלה;מחוץהיוצאיםשלממקומםולאמתוכהבנורמליותלהתבונן

בהיותהורבת-משמעותמעניינתהנורמליותאתשעושהפנומנולוגיהיצר

הרואיתאנטיתמידהיאהחנינהרומןשלהמחדלברירתנורמליות.

ז'וליאןפאוסט;לאמייסטר,וילהלםהואהגיבור-במפורשופרוזאית

אצלהלאה(רנןהקדושהתרזהאונפוליאוןלאקרוק,ודורותיאהסורל

אלהמדמויותאחתשכלעל-פיואף-ג'ויס)אצלואחריופלובר,

ניכרותבלתימלהיותרחוקותעדייןהןשלה,בדרנהלחלוטין"נורמלית"

משמעות.חסרותאו

שלכהדרתןנורמליות-מתונהחייםומלאתמעניינתברורה,נורמליות

ליישבניתןלאתיאורטי,באופןאמיתי.סמנטינריקהניכרות,התכונותכל
הבחינהמןאךולהפך.שגויה,האחרתנכונה,האחתאםהתפיסות:שתיבין

והמרחב.הזמןחלוקתעבודה:חלוקתלמעיןהזההניגודהפךההיסטורית

~ש~רנפול:איוםשלתוצרהיאנ"שלילה"הנורמליות , iפוקשהראהנפי

הזמןהנוח.שלהאלימה,החדשה,והיערכותוחברתי-תרבותי,סדרשל

חברתייםמוסדותהמוקףשלה,המרחביצירה.ושלמשברשלזמןהואשלה

תשוקתהגדורים".ה"בלתישללחלוטיןהשליליהאזורהואבמיוח,דחזקים

בה.שיבחינובלאלעבוררנןאחראחדככללהיותהיא

התשע-עשרה:המאהשלההמוניםנרטיבהואהספרותיביטויהועו,דזאת

אבלהקיצוניים.והריפוייםהקיצונייםהחולייםהחריגים,המצביםספרות

בביקורתנרחבתלהתייחסותזנה(אשרההמוניםנרטיבכך:בדיוק

הרומןבודקנדירותלעיתיםרקהרומן.ולא-במקרה)ולאהפרוידיאנית,

"באמצע",נשארהואבדרך-כללהקיים:העולםשלוהמרחבהזמןגבולותאת

כל-המודרניותההנאה,ואתההרגשהאתיוצר,אוליאומגלה,הואשם

מרחבהיומיום:חייהתקינה"."ההתנהלותושלהיומיום""חיישלכ,ך

האובייקטיביותאתבומאבדותהחברתיותהפעילויותשכלאנתרופוצנטרי

זמןהתקינה:ההתנהלות"האישיות".בתחומיומתכנסותשלהןהחמורה

אךב"הזדמנויות",מלאשהואזמן-אישיתצמיחהושלחיים""ניסיוןשל

 26שבה.היצירהאתוגםשבתרבותהמשבראתגםמדירהגדרתומעצם

168 



ג'ייןועםגתהעםנולדהואבהיסטוריה:החניכהרומןשלדרכועלז:ושבו

מןלהימנעהיהשניתןלהוכיחמנתעלכמוכותביםשנראה,שכפיאוסטן,

שלגיבוריועםממשיךהואהשמונה-עשרה.המאהשלהכפולההמהפכה

הנפוליוני.המהפכניבאפוסחלקלקחתמכדי"מאוחר"הנולדיםסטנדל,

(המהפכההסנטימנטליהחיכוךפלוברשלבספרו 1848עםגוועהוא

אליוט,שלבספריההאנגליותהשלושיםשנותועםמהפכה)חיתהשלא

זוהישהבטיחו).אתקיימושלא(ה"רפורמות"ומידלמואץ'הולטפליקס

התחמקותההיסטוריים:הבקיעיםומןהמפנהמנקודותמתמדתהתחמקות

מעצם , Soul and Formsבספרולוקאץ'שכותבכפיולפיכך,הטרגדיהמן

 21האמת".ב"רגעימשמעותםמלואאתקוניםויחידיםשחברותהרעיון

הכוחותאיזוןאתלהפרשיכולמהמכלהתחמקותזוהידבר,שלסיכומו

הקיוםאופניאלהימשכותזה,ולעומת-שלוה~שרותאתולסכלבאגו

אםובעיקר-זהבמובן 28במלואו.עצמואתלהציגלאגוהמאפשרים

עלינו-הכללמרותקיימיםעודםאמתורגעישהזדמנויותלהאמיןנוסיף

שהיא-זווחולשההוא,אכןוכךחלשה.צורההואשהרומןלהסיק

אחריםמאפייניםעםאחדבקנהעולה-שלנוחולשתנוגםכמובן

אלותכונותואולם,והפשרני.ההיברידיסתירות,המלאטבעוש~~נו:

למחצהמודעתנורמלית,יומיומית,-הקיוםדרךאתגםמאפיינות

להגןהפסקללאניסתההמערביתשהתרבות-במכווןהרואיתובלתי

הפקידהאשרעדוגדלה:הולכתמשמעותלהוהאצילהולהרחיבה,עליה

"משמעותאחרת,הגדרהבהעדרלכנות,ממשיכיםשאנומהאתבידיה

שעיצבהכפיהזההערךאתשעיצבוהדבריםשמעטיםומשוםהחיים''.

הרומןשלחולשתוכילהסיקשעלינואפשרשלנו,הרומןמסורתאותו

תמימה.מלהיותרחוקה

הציוויליזציהרווחת

כנקודתמתבלטהואהמונח.אתאופףכמומסתוריקסםחניכה"."רומן

שאותוסדירהבלתישבמרחבהמעטותמביןביותרהברורהההתייחסות

שלהפילוסופיותבחקירותמרכזיתפקידממלאהוא"רומן".מכניםאנו

שלהתיאוריתועד 29בדילת.יי,עבורהגל,מאתהאסתטיקהמןהרומן,

מיכאילשלהרחביםההיסטורייםבמבניםלמצאוניתןלוקאץ'.מאתהרומן

 3Uלוטמןיורישבנהבמודליםלהכירוואפילואואןבך,אדיךושלבאחטין

התהוות",("רומןשונותבכותרותומופיע,חוזרהואהנרטיב.לעלילת

אתאפילוהעיקריות.הספרותיותהמסורותבכל"חינוך"),"התקבלות",

איןהתהוות,שלרומניםאוחניכהשלרומניםאינםבפירושאשרהרומנים

"כישלוןעלמדבריםאנוכךהזה;המושגיהאופקכנגדאלאתופסיםאנו

השלילה,דרךעלההגדרותככלבעייתית"."התהוותעלאוההתקבלות"
עלמעידיםהםזאתובכלבספק;מוטלתאלהביטוייםשלתועלתם

שלנו.הניתוחבאופניזוצורהלהשקנתההאחיזה
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משוםדווקאווסטוי'בסקי, . 27

מוחלטותאמיתותשלסופושהוא

מגרריוצאותטרגיותכסינרהושל

באחטיזאחהלאשצ"זכפי-הרגיל

כתבלאמעולם-ובעצמובכבורו

עמדשתמירוארורנו,חניכה.רומז

האמת,אלהאמנותשלמחויבותהעל

החניכה,ברומזעב"(גילהלאמעולם

 .בכללברומזאו

היירזביאפואלתמוהלנואל . 28

 Metahistoryכספרוהעוקבוייט,

הנרטיבשלהשונותהרטוריקותאחר

התשע·המאהשלבהיסטוריוגרפיה

הרומנסה,הקומדיה,אתמזכירעשרה,

מזכיראינואך-והטרגדיההסטירה

שהרומז·פיעלאף .הרומןאת

במהלךמשגשגיםוההיסטוריוגרפיה

למעשהיוצרהרומןתקופה,אותה

ו"ההתנהלותהיומיום""חייעם-

מקביל,זמןצירמעין-התקינה"

התשע·המאהשלשההיסטוריוגרפיה

כהיסטוריאוחותופסתאינהעשרה

המנטליותשלההיסטוריהבאמת.

הארוך!!הטווח longue dureeה·ושל

חקירתןשנושאכךכמרכז'זאתשינתה

זמננו,בנותרבותהיסטוריוגרפיותשל

רומיםשלהן'הקטגוריותגםולעיתים

 .הרומןשללאלועזומיון

 ) 1911-1833 (רילתייוילהלם . 29

תוברחוהיסטוריוןפילוסוףהוא

עלניכרתהשפעהשהשפיעגרמני,

מתוךהרוח,מרעישלהמתודולוגיה

(המחר').ההיסטוריתהראייההרגשה

הוא ) 1993-1922 (לוטמןיורי . 30

ולרימירמתלמידידרס,'סמיוטיקאי

(המחר').פרופ
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החניכהרומןשמושגעל-פיאףמקרית.איננהכזאתסמנטיתהתפשטות

מןאחדאתבולצייןמבקשיםשאנוברורויותר,יותרמעורפלנעשה

בציוויליזציההגובלתלדילמהפעםאישהוצעוביותרההרמונייםהפתרונות

העצמיתההגדרהשלהאידיאלביןהקונפליקטהמודרנית:הבורגנית

הכירומאותשתילפניהr:ויברו·ת.שלפחות,לאהתקיפותהתביעותלבין

עצמיובמושגעצמיבמוסרלבחורהיחידשלבזכותוהמערביותהחברות

שהצהרותזכויות-האישיגורלואתולעצבבחופשיותלדמיין"אושר",של

ניתנותהןאיןזאתוחרףהכתב,עלאותןהעלווחוקותעליהןהכריזו

ואםסותרות.שאיפותבבירורמעוררותהןשכןאוניברסלי,למימוש

מיטיבהאשרכזוספקללאהיאוקפיטליסטיתליברלית-דמוקרטיתחברה
חברתייםיחסיםשלמערכתבהיותהכיגםברורקונפליקט,"לשאת"

סדירים,צפויים,פעולהבאופניעצמהאתלשקענוטההיאאףופוליטיים,

קונצנזוס.הומוגניות,הסכמה,תובעתהיאהמערכות,ככל"נורמליים".
תרבותשלההכרחיהפריהאינדיביודאליות,אללנטייהלגרוםאפשראיד
התולדההנורמליות,אלההפוכההנטייהלצדלהתקייםעצמית,הגדרהשל

הבעיה,שלהראשוןההיבטזהוהחיבר~ת?מנגנוןשלנמנעתהבלתי

הציוויליזציהשלאחרמאפייןעםיותראףמרתקתונעשיתהמסתבכת
ולכןטבעיות,זכויותשלתורותאליהחלחלושתמידציוויליזציהשלנו,

לסמכות.גמורהכניעהעלמבוססשהז:ויבר~תלהודותמסוגלתהיאאין

מבחינהגםכשרלהיראותעליו"חוקי";הואהחברתישהסדרבכךדיאין

כיסודיים,אותםרואהשהחברהמערכיםהשראתואתלינוקעליוסמלית.

שעושהכמילהיראותעליוהפחותלכלומעודדת.משקפתשהחברהערכים

זאת.

היצריםאתתכבושפשוטהמודרניתהבורגניתשהחברהבכךדיאפואאין

בנורמותיראהשאדםגםההכרחמןה"נורמליות".למושגיהמתנגדים

חופשי"כ"אדםמשוכנע,כאזרחאלאמפוחדכנתיןלא-החברתיות

הכפייהאתולמזגאותןלהפניםחייבהואעצמו.שלוהנורמותאת-

עודיוכללאכיעדחדשה,אחדותלכללהפנימייםהדחפיםואתהחיצונית

"הסכמה"לכנותנוהגיםשאנומהאלאאינההזאתהמזיגהביניהם.להבחין

צירנקודתיסודי,היוםגםבעינינונראההחניכהרומןאם"הצדקה".או

בכוחהזאתהמזיגהאתלייצגשהצליחמשוםזההרישלנו,בהיסטוריה
למעשה,מתחרים.להםיהיולאשלעולםאופטימיתובבהירותשכנוע

ביןחיבר~ת,לביןאינדיבידואליותביןקונפליקטכללאיןשכאןנראהעוד
התעצבותואובייקטיביות.לביןפנימיותביןנורמליות,לביןאוטונומיות

השתלבותואתסייגללאתואמתולעצמובעצמוכאינדיבידואלאדםשל

זה,אתזהמזיניםהללוהמסלוליםשניהשלם.שלכחלקבחברה

כ-החיברותשלכואבתתפיסהאותההדעתעלבהםמתקבלתלאועדיין

Entsagung , "והנרטיביתהפסיכולוגיתהבעייתיותאת(היוצרתכ"פרישה

הציוויליזציה":"רווחתוהעשרים).התשע-עשרההמאהשלהעצומה

שלההיסטוריתמשמעותואתלתארהמיטיבותהמיליםהןאלהאולי

החניכה.רומן
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ה-ביןהקודםהניגודאתהמבטלתכסינתזההקלסיהחניכהדומן

Entwicklungsroman שלהסובייקטיביהפיתוח"ההתפתחות",(דומן

תהליך"החינון",(דומן Erziehungsromanה-לביןהאינדיבידואליות)

הקלסיהחניכהדומןהמחנך).שלמבטומנקודתהנצפהאובייקטיבי

מסבירהזוהגדרהכיהבנתיבמחקרי,שהתקדמתיככלזאת,ועםכסינתזה:

כאילוזההדיהאנלוגיה,דדןעלבוחן.שאניהיצירותשלאחדהיבטדק

המונחיםגדוליםמישוריםמשנימורכבהקלסיהחניכהדומןשלמבנהו

אתכובשהואהסינתזה:תחוםהואהמשותףהשטחזה.גביעלזהבחלקם

יותרכולה.אתלכבושבכוונתואיןגםואוליכולה,אתלאאןהתבנית,מרכז

המנוגדיםהמתחיםשניאתמתאדתהקלסיהחניכהדומןשלמשהסינתזה

כמשלימיםאותםמציגההיאוצורה,ממדשוויכמתחיםהמודרניהקיוםשל

דווקאדיוק,ליתדאו-גםאןכמובן,אורגני,משקלבשיוויזה.אתזה

לחלוטין.מזהזהודחוקיםהיסודעדשונים-שהםמשום

ביןסינתזהשלנו.בניתוחהמוצאנקודתאפואהואהסינתזהשטח

המרחבהיחיד:של"אושרו"אתמטעימיםאשדהנרטיבבמבנהההיבטים
האישיות,שלוהפתוחההחופשיתה~~יהשל"האסתטית",ההרמוניהשל

ההשגחהעולםזה:כלשלהאחדותהפניםוביןהנרטיבי,הסו·ז'טשל

הפ:נ.ו·לה.ההכרח,"האורגני",האי-שוויוןהחברתית,
תפיסהאופניבידיומונהגיםשונים,קיוםלשטחימיוחסיםשונים,ערכים

מפליאהבמיומנותומחולקיםשונים,נרטיב.שלשוניםומנגנוניםשונים
נראיתשהיאעדהלב,אתכןכלהשובהא-סימטדיהסימטרי:לאבאופן

תחושתאתהמש.ביעיםוהחוויותשהערכיםמשוםערמומית.כמעט

מרכיביםמלאים,מאירים,הדודים,בחזית:תמידהםשלנוהאינדיבידואליות

פ:נ.ו·לה,בלאסוז'טאיןאבלהסוז'ט.הסיפור:מעשהשלהעיקריחלקואת

היצירה,של"הדומיננטי"כהיבטונדאהמונים,אלפימרתקהסוז'טאםוגם

אופןבכלנשארת-תלויהבלתילגמדילוגית,יסודית,-הפ::נ.~לההדי
יותר.הרבהמוצקהאןלעין,נראיתפחותשלה:"הקובע"היסוד
המחשבהשלנמחיתהבלתישצורתהנדאההאורגנית,לסינתזהמעבד

יתממשו?ואחדיםכאלהשערכיםרוציםהייתםמתחלפת.-הבורגנית
יוכלולאבלעדיהםכיאחדים,גםלקבלעליכםעמםאןויפה,טוב-

אחד.זבדומאבדיםמהזבדמשיגיםובהםחילופים,להתקיים.הראשונים
להוכיח.שננסהמהבדיוק

החייםמעגל

רגוענעשיתילישנתגלוהדבריםנובחמעמיק.בעיוןשקעתי

איניכיחשתישמץ-מה,לישנודעלאחררקכאחד.רגועובלתי

ביןהקשרראייתליחסרהעדייןבכך:צדקתיואכןמאומה,יודע

העיקר.הואהואזהקשרוהרין, Zusammenhanglהדברים

 !Jרביעי)פרקראשון,ספרמייסטר,(וילהלם
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מייסטר:רילהלסגתה,ורלפגנגירחן . 31

כפכפי),יצחק(חוגרםהחביכרתשברת

 . 1979תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

מייסטרר"להלםמתוךהציטוטיםכל

(המחר').זהמתרגוםלקוחיםשלהלן
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Wilhelm Dilthey, Esperienza .32 

vissuta e Poesia (Das Erlebnis 

und die Dichtung, 1905), Milan 

1947, pp. 198-199. 

 . p . 259שם, . 33

מקרבתחיתהלווהמוכרותהישנותהאמנותיצירותשלמציאותן

נקודהמצאלאאותוהסובבככלאחת.וכעונהבעתאותוודוחה

בזכדונו,שעלהוכדכלממנה.להינתקשיוכלאובה,להיאחזשיוכל

המונחחייו,מעגלבכלהיההוגהיחד.עמוכרוךהכלאתהעלה

(וילהלםעולמית.תקנהעודלואיןוכמולדגליו,מרוסקעתה

שביעי)פרקשמיני,ספדמייסטד,

ליצורמצליחלאהואבעיה:אותהלוילהלםיח,דגםובסופוהרומןבתחילת
הדבר,יתרחשלאואםאותם.ולחתוםמעגל,צורתלחייולשוות"קשר",

שכןמשמעות.חסרימכך:גרוע-גמוריםבלתייוותרושחייוסכנהיש
דילתיי,כךעצמו:הדבראותוהםו"קשר""משמעות"מייסטובוילהלם
גתה":שלהפואטי"הדמיון

האירועיםביןהארעייםהקשריםאתההופכתהפואטיתו,[היצירה

הערכיםאתלתחייהכךמשיבהמאליהם,למובניםוהפעולות

 .ammenhangl ~ IZuבעלילההמבודדיםולחלקיולאירועהשייכים

 • 1 ". 1משמעותואלמוגבההאירועזו,בדדךהם.באשדהחייםשל

האירועאתלציידביכולתםטמונההגדוליםהמשודדיםשלגאונותם

חושפתכךהמשמעות.לביןהחייםשביןהיחסיםאתשיאירכך

משודדשללעיניומבעדהחיים.שלתבונתםאתבפנינוהשידה

הקשרואתהאנושייםהדבריםשלעדכםאתמגליםאנוגדול,

ammenhangl ~ Zu. 32ביניהם.ו 

Zusammenhang : ההגיוןאתלהציגמיטיבהמונחשלהמשמעותכפל

בעליהםהחייםכילנומגלההואהקלסי.החניכהרומןשלהנרטיבי

החייםשל("העלילההיחידשלבזמנוהפנימייםהקשריםאםמשמעות

מתמידורחבהצפופהרשתאלהחוץ,אלהיפתחותעלגםרומזיםכולם")

דילתיימוסיף-זובראייהאנושיים".//דבריםעםחיצונייםיחסיםשל

 11fiir das 11חישהואבמידהרק 11עצמוהוא 11באמתהואאדם-ומעיר
" Ganze , אומשברים,ליצורעלולשהחיברותהרעיוןכאן, 33השלם.למען

ההתפתחותהדעת.עלעולהאינוהיחי,דשלמהתעצבותוקורבנותלתבוע
וההתגלותומתלכדים,משלימיםמסלוליםהןוההשתלבותהעצמית
המפגשבנקודתשוכנת//הבגרות,,,היאהמשמעות,שלוהכפולההמלאה

אתהסיפורמעשההגשיםאליה,שהגיעמשעהביניהם.הכוחותואיזון
בנחת.להסתייםיכולוהואמטרתו

שאדםבכךדיאפואאיןהבגרות,שלהמכריעההסינתזהאללהגיעכדי
מקצוע,רכישת-יהיואשראלהיהיו//אובייקטיביות,,,תוצאותישיג

"העלילהאתלכווןוילהלם,כמוללמו,דעליולכלראשיתמשפחה.הקמת
ההשתייכותתחושתאתבויחזקורגערגעשכלכך //]ולש[החייםשל

כן,יעשהלאאםמולדת.למצואכדיהזמןאתלהקדישעליורחבה.לקהילה

משמעות.חסרימטרה,חסרימבוזבזים:חייםהיאהתוצאהיצליח,לאאו
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רעה"ילדהן: iמיניאר.וליהנבל,כגבתהיאלכןההוכחההאחרונים,בספרים

לבן!"פרעםמהנאראימאמץ?כלעליךאסרנולאהאם ,]".[

ספרמייסטו,(וילהלםהוא."פרעםמדירבזמן ]".[כבר!יישבר"לו

חמישי).פרקשמיני,

העלילה-הזמןחלוףבעבורה,מינירן.שלהאחרונותמילותיההןאלה
יחסים,שלכמערכתלעלילהוהפןצורתואתשינהלא-כרונולוגיכרצף

 Kennst du das Land, wo die Zitronen-שלההנוסטלגיהכ"מעגל":
." bltihn ששרםלחייםתסמיןהיא-פורח]הלימוןשםהארץאת[הידעת

פרעםהזמןכאןהמקורית.המולדתשלמקרמהאתבהםמילאהלאמולדת
רומןשלהאורגניתוהתכליתיותושוחק,מכניבמאמץמשתנה,לאבקצב

מחוץלשלם,מחוץהמרות.הלמותהיהכאילואותרלה 1ו;נהקלסיהחניכה
חיים.שרםאיןכמולדת,לעולם

מהם.מאושררקואולימפוקפק:פיצויחיים,מאשריותרמעטישובתוכם

אן ,]".[יודעאינימלרכהשלערכה"מהרילהלם:שלהאחרונותמילותיו

דברבשרםאמירתוושלאלו,ראוישאיניאושרבחלקישנפליודעאני

עשירי).פרקשמיני,ספרמייסטו,(וילהלםשבעולם."

מצארהחייםהושלם,"המעגל"הרומן.שלהאחרונותמלרחיוגםהןאלה
בעיגול,לזרום,ממשיךהזמןמטרתם,אתשהגשימומשעהמשמערתם.את

הזמן:חיסולשלדימויים-העיגולהמעגל,ומשינויים.מזעזועיםחופשי

רילהלם-שבעולם."דברבשרםאמירתוושלאלו,ראוישאיני"אושר
מדברתשהבגרותמבלבלת:מסקנהילדותית.בתמימותלהיעלמותומייחל

האגדות.בשפת
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שהציגהרביםבחידושיםהמשמעותיזהרכ"רשת",ארכ"מעגל",העלילה
 .] Lehrjahre [החניכותשנותמייסטו,וילהלםשלהשניבנוסחגתה

 ] Theatralische Sendung [התאטווניתהשליחות-הראשוןבנוסח
ודמותוצפריה,ובלתי"דרמטית"יותרהרבהחיתההעלילההתקדמות-

בשנותהאחרות.הדמויותמכליותרעורריןללאהתבלטהרילהלםשל

ואילוותחזיות;זיכרונותנבראות,שלגדושברצףמואטהזמןזרםהחניכ~ת

של"מרכזיותו"המשניות,הדמויותשלוגדלהההולכתהרלוונטיותעם

שהספרולרומן,לדרמההאנטיתזהזוהישרנה.משמערתרוכשתהגיבור

בהרחבה:בהדןהחמישי

והתרחשויות,היפעלויותבעיקרלפנינולהציגחייבהרומן

לאיטר,להתנהלהרומןעלומעשים.טיפוסים-הרדמהואילו

שלחתירתואתלרסןחייבותהמרכזיתהרמותשלוהיפעלויותיה

להיותחייבתהרדמהזאתלעומתהתפענחותו.לקראתהמכלול

למרותהסוףלקראתלחתורחייבתהמרכזיתוהרמותשוטפת,

מקוםומכלסביל'להיותחייבהרומןגיבורהמרסנות.הנסיבות

נתבעהרדמהגיבורואילוהמירה;עליתרפעילשיהיהאסור

וייקפילר,שלהכומרפמלה,קלריסה,גרנריסון,ומעשים.לפעולות

173 



ו
r
r-
י=
 ;::;=י
ו::כ

r-
!§. 
 ר'i =י=
 .....י=
 ;:::::י=
י=
י=
""' c 
ו:ייך

E::; 

השליחותאתלכתובהחלגתה . 34

והפסיקן-777כהתאטוונית

 . 1785כ"

מעכבותדמויותסבילות,דמויותאינםאםאףעצמם,ג'ונסתום

מסוימתבמידהמעוצבותההתרחשויותוכלהפחות,לכלהם,

על-פימאומהמעצבהגיבוראיןבדרמההיפעלויותיהם.על-פי

המכשוליםאתומסידמ~נהוהריהוכנגדו,קםהכלאלאעצמ~תו,

חמישי,ספדמייסטר,(וילהלםתחתיהם.מוכרעשהואאומדרכו,

שביעי)פרק

שדהערכים,שלשלםעולםבתוכואוצוהגיבורבדומה,כן:זאתלנסחנוכל
מוטלהחייםמשמעותשאתהטרגי,הגיבורשל"בדידותו"זוהיתבניתי:

אפשרי:הדבראיוהקלסיהחניכהברומןאבלקונפליקט.דוןלהשיגעליו
בהשתתפותאלאבקונפליקט,טמונהאינההמשמעותשלודאותהכאן,

סתירהאלאאינו"דרמטי"קלסיחניכהרומןכן.אחריהגלכאצלבשלם,
את"לסיים"גתהשלבידועלהלאשמעולםמקרהזהואין-מושגית

אתישליםהראשוןשוילהלםבלאונזנחשנקטעהתאטווכית,השליחות
לאהעבודה,אלגתהכששבמכן,לאחושניםלעשוקורב 34התעצבותו.

משנהמבראשית,מתחילהואהראשון:הנוסחאתלסייםאפילוניסה
שמתאוהסוגלרומן.אחומסוגבגיבורבבירורובוחרהעלילה,מבנהאת

 : 1796בנובמבר 2sה·מןלגתהבמכתבשילד

שבהן;החשובלאאךשבדמויות,החיוניהואמייסטרוילהלם

איןגםגיבור,בושאיןהיאשלךברומןהמוזרותהתכונותאחת

משוםדווקאנעטיר:לאאךסביבו,מתרחשהכללו.נזקקהוא

הואבעודעוצמות,ומבטאיםמייצגיםאותוהסובביםשהדברים

שוניםלהיותחייביםהיוהדמויותשארעםיחסיולהשפעה,נוח

אחדים.ברומניםגיבוריםשלמאלה

אפואדווש-מוצלחתחניכהשלייצוגה-הרומןאלהדומהמןהמעבר

במחלוקתהיאואיןעוד,"לבדה"שאינהזו,דמותלהשפעה:נוחהדמות

ההקשרשלהגווניםגווניאינספורובההיטב,בנויהפריזמההיאהעולם,עם

שבדמויות,"החיוניהרמונית."אישיות"לכללבזהזהנמזגיםהחברתי

פוטנציאליכמניעלהבחין.שילדשמיטיבכפישבהן,"החשובלאאן
רומןאםחיוני,הואאולםחשוב.אינובפירושוילהלם-העלילהשל

"חייב-אשולגיבורמסלולשלמופתלהעמידמבקשהקלסיהחניכה

מותיר-המידה"עליתרפעילשיהיהאסורמקוםומכלסביל,להיות
וילהלםמביןלהכריע",אפשרותרואה"אינןשלו.חייואתלעצבלאחרים
עליךותכפההחוץמןההכרעהתבואכיהיית"מבקשהטקסט,במהלן

ולבסוף:תשעה-עשו).פרקוביעי,ספומייסטו,(וילהלםהבחירה"את

ובאושר,חי,אניאחוות,במיליםאו, ,,,ולראוישאיניאושרבחלקי//נפל

רוח,באוון//מסביבי//שנטוותהעלילהאלגישהלישה~תוהמשוםרק

שהסכמתימשוםעצמי,,,//למעןחיאני ,,,הווצ//וכשתיהמגדל.חבותבידי

החיגרותשלהאידיאליתהתבניתזוהיואכן,אותי.יגדירשהחוץמרצוני
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לבסוף,ממילא.לעשותעלישהיהמהאתלעשותמשתוקקאניהמודרני:
מיניאטורההםכוונותיו,אףעלשמחלהיותנאלץכשוילהלםהנישואים,

כולו.התהליךשלתוצאהמושלמת,

לפיקוחברצוןנעתרהואאםרקלאינדיבידואללהפוךיכולוילהלםאם

כחברת"חזקים','חברתייםלמוסדותהנכון:הואההפךגםהמגדל,מן

רצונואתלהשביעמנתעלרקולטוותןעלילותלתכנןהזכותישהמגדל,

רקקייםמייסטובוילהלםשהמגדלנאמראםנפריזלאשלהן.החניךשל

עדאך-באמריקהביקרלותריווילהלם.של"אושרו"אתלאפשרכדי

(וילהלםמקום!"בשוםשאינהאוהיא,כאן"אמריקהחוזר:הואמהרה

בזוזוהכרוכותהדמויות,עליהיהשלישי).פרקשביעי,ספרמייסטו,

מתרחשזהכלאךברוסיה.באמריקה,העולם,ברחבילהתפזרבעיקשות,
הואוהאחריםלותריושלהאוטונומיקיומםלאגתה:שללרומןמעבר

מטרתוילהלם.עללהםשישההשפעותורקאךאלאאותנו,המעניין
עללהעידאחת,היאהרומןסוףלקראתווונושלהמחודשתהופעתו

מלאחיצוניגורםשלבמילותיוהמגדלשלהחינוךמערכתשליעילותה
הנניבטוחכןעל-פיואףעו,דליקרתהלאכזאת ]".[לא!"לא,קנאה:

נלבבנעשהופיךנתעדן,חוטמךנתרחב,מצחךהעמיקו,עיניךבצדקתי.

אני,ואילו ]".[אחד!בקנההכלעולהכיצדעמידתו!אתנאראויותר.

הןהאלה,הימיםבכללמכבירכסףצברתיאילולא ,]".[שכמוניחל.כה
ראשון).פרקשמיני,ספרמייסטו,(וילהלםואין"אפסהייתי

משפר(ואפילואותומעצבשהואמכיווןוילהלם,"למען"אפואקייםהמגדל

יותר.שורשיבמובןגםאךווונו):שאומרכפיהגופניות,תכונותיואת

החניכותשנותהטקסטכיוילהלםמגלההשביעיבספרהאחרוןבעמוד

ביותרהסודיבחדרהעבר,בהיכלהנשמרגווילהואמייסטווילהלםשל

שאנוהרומןאתאחרות,במיליםלהיכנס.לבסוףהורשהשאליובמגדל,

קונהחזקתואלהכניסהעםורקוילהלם,למעןהמגדלכתבקוראים

רצףנעלמת,הדו-משמעותבגווילבהם.ושליטהחייועלחזקהוילהלם

לבסוףנראיתהשלם""תחושתכיוון,ובעלהגיוניהופךהמבלבלהאירועים
המגדלשהריכפולה:הצדקהאותומצדיקזהמאורעלמגדל,ובאשרלעין.

טקסטלכתובוגם-וילהלםשלכזומופתית,חניכהלחוללגםהצליח
מייסטו.וילהלםשלהחניכותשנותכגוןתבניתי,

האושרשלהרטוריקה

מכפיףשהואלכךהודותרקמושגתוילהלםשלהתעצבותומושלם:עיגול

עושהשהואלכךהודותרקמושגתהמגדלוהצדקת-למגדלעצמואת

"לתועלתמושלם:תואםיפהפייה,סימטריהזוהי 35מאושר.וילהלםאת

אלהכמומושלמים:נישואיםנבט.אליזבתשלבמילותיהשניהם",
קדומה.ודעהגאווהואתמייסטווילהלםאתהחותמים
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רועהגאווהאתלתארניתן . 35

אליזבתבמעט:זהיםבקוויםקרומה

שהיאעםעצמהאתלבסוףמוצאת

וארסישלב"עליונותו"מבירה

אצילותמגלהמצוו,ווארסי,-

אישיובמידעבכסףומשתמשנפש

אותומקשריםגבולללאוירע(נוח

אתלהשפילנוילאהמגדל)אל

להביאלהלאפשרנויאלאאליזבת,

נותבובךהמשמח.סופםאלנעוריהאת

תבונותעל ) Trilling (טרילינגליובל

אוסטן:אצלהאהבהשלהחיברות

אנונימית!במבקרתאוסטן"ג'יין

 North British Reviewב·שנתבה

ב"רעיוןיה" 1"רוחיתה ]-1870ב

ברעיוןונקההיא-אפלטוני"

שעל-פיוהאינטיליגנטית","האהבה

ביותרוהאמיתייםהעמוקיםהיחסים

הםאוםבניביןלהתקייםשיכולים

מורכביםאלהיחסיםפדגוגיים.יחסים

התנהגותעלירעשלומקבלהמנתינה

כיריאוםשלומותומעיצובטובה,

להדרכתוההיענותמןאחר,אום

העצמית"הצמיחהלשםאחרשל

, Sincerity and Authenticity ( 

.) 82 . Oxford 1972, p 
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 Ancient Law ,נספרוזהבביטוי ~
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מצטט ) Tanner (טאנרוטוני , 1861

 Adultery in the Novel :נספרואותו

, n סContract and Transgressi 

ohns Hopkins University ) 

. Press 1979, p.s 

ללאהעולם".לניןהיחיד"נין . 37

שניניןנערכיםהנישואיםספק,

וילחלםנענודאבלנלכד:יחידים

הרטורי(והמנכהאליזבתונענוד

הקוראאתמאלץהרומניםשנישל

עלעולמם)בהשקפתעמםלחלוק

יותרהונחמוטלהמאזנייםכף

כלאתמסכמיםהנישואיםשכןמזח,

אותם.ומייצביםהחברתייםיחסיהם

המגדל)עםקשריה(באמצעותנטליה

נצווחלמעשהמייצגיםורארסי

האופייניתהכוחמערכתאתמושלמת

הקלסי'החניכהלרומן

שלהעצמאותהכרזתמתוך . 38

הארבעהאמריקה,שלחבריתארצות

(חמתו'), 1776ביולי

 ,) 1794-176 7 (סן-ז'יסטלראי . 39

(חמתו').הצרפתיתהמהפכהממובילי

40 . Francois, Furet, "The 

',' French Revolution is over 

in Interpreting the French 

n, (tran. Elborg סReva/uti 

Forster) Carnbridge University 

Press, Carnbridge and Paris 

. 46 ; 3 . 1981, pp 

המודרניהאינדיבידואלאתלשכנעאפשראידהראשונית:בשאלתנוניזכר
ובראשונהבראששלו?החופשאתמרצונולהגביל-"החופשי"-

זהמייחסיםאנשיםכששניבנישואים:-כןבדיוקהנישואים,באמצעות

בסוףהחלכילהבחיןאפשרהנישואים.לכבליהיענותכדיעדעדןלזה
מסוגחברתילחוזהמודלנהיוהנישואיםואילןהשמונה-עשרההמאה

(כמולאינדיבידואלשמחוץכוחותבידינחתםאינוששובחוזהחדש:

מתקבלתתזה 36אישית"."מחויבותשלתחושהעלמיוסדאלאמעמד),

תמיד"חייב''הקלסיהחניכהדומןמדועלהביןלנוהמסייעתהדעת,על

משפחה,הקמתדקלאמוטלותהמאזניים?כףעלבנישואים.להסתיים
אשדגומלין"הסכם"אותו 37העולם,לביןהיחידשבין"בדית"אותהגםאלא

לו.שנישאיןסמלימיזוגהכלולותשבטקסהכפול " do 1 "ב-דואה
החניכהשדומןעדהדבר,נכוןכההחברתי:החוזהשלכמטפורההנישואים

אחדיהגיוני,שהיהמההרווקות,אתהנישואיםכנגדמעמידאינוהקלסי
מתחתן,שאדםאו(אוסטן).ה"חדפה"אתאו(גתה)המוותאתאלאהכול,

יותרובמשךהחברתיים:החייםאתלעזובעליואחרתאוזושבדדןאו
מפרידדקשלאקרעהנישואיםבמשברהאירופיתהתודעהתדאהממאה

עלהשומריםרגשותאותםשלשורשיהםאתמשמידגםאלאזוג,בניבין

בהשקפתבדיסט.אפיבובאדי,אמהקדנינה,אנה-היחידשל"חיותו"

מתקבל"סיום"להיותיכוליםאינםלעולםוגירושיםמשבדהזאת,העולם

שכפההאמיתי,אןאפשריהבלתי-ב'חלק-הבובותביתהדעת:על

סופו-ומוותצעדהכלעלשתמיטאוהביתה,לשובהלמ.ינודהעל
התשע-עשרה.המאהשל"אמת"אותהשלהברבורשידתלהיות

דקלאהקלסיהחניכהדומןשללמרכזיותוהסיבהאפואטמונהכאן

מתאר,זהז'אנרכולה.התרבותיתבמורשתנוגםאלאהדומןשלבהיסטוריה

החברתית,הטוטליותעםהיחסיםאתבו,קריאתנואגבמחדשומחוקק

ביתיות""תחושתבאותהומתוקה,"אינטימית"דווחהבאותההרווייםיחסים

וילהלםכתיבתבמהלןגתהאלבמכתבושילדשהזכירובוטחתשלווה

בממשיותבשלווה,בבהירות,הזאתהרווחהתחושתאתתולה"אנימייסטו:

היכוליםמינורייםפרטיםבאותםאפילוהדומן,בכלהשולטותובשקיפות

יותררגשותיהאתמאמציםואינםומנוח,סיפוקחסרתהנפשאתלהותיר
מחדש.""ולהציתההחייםשמחתאתבאדםלשמדהנדרשמן

הדבריםאליזבת.ושלוילהלםשלעדכםעלהעולההאושרהחיים.שמחת

הרעיון"אושר, 38האושד."";רדיפתחדות,"חיים,ידועות:מיליםמהדהדים

הגמורההפךהואגתהושלשילדשל"האושר"אבללאירופה.""החדש

מלחמהשללוואיבאושרדאהסן-זייסט 39וסן-ז'יסט.ג'פדסוןשדמיינומזה

שיימשךבעייתי,בקשר-קשורעדייןהואמערער.דינמי,הואומהפכה:

ללאלרדוףישהזההאושראתה"חדות".ברעיון-יימוגואזסטנדל,עד

מייצגתהמהפכהשהדיומהפכה.מלחמהבמחירגםפשרות:וללאמנוחה

ששיעורה"ההבטחהאתאפשרויותיה":למלואהחברהשל"פתיחותהאת
 4011אחדית.לואיןאןראשיתלוש"יש"עדגדול,כה
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סוףאתהחופש,שלהיפוכואתבאושרראווגתהשילדזאת,לעומת

לביןהיחידשביןהמתחכלשלקצואתמסמנתהופעתוהאישית.התמורה

הגרמניהמונחשרומזכפידועכת.נוספיםלגלגוליםתשוקהכלהעולם;

Gliick -ו"מזל","אושר"יחדהמצרףbonheur -וfortune , אוfelicit 
41ו- fortuna -,מייסטו,ברילהלםהאחרוןבמשפטבמקרה,ולאומופיע

חיברותשלהסובייקטיביהתסמיןהואהקלסיהחניכהברומןהאושר

בהומוגניותספקלהטילסיבהכלאיןאובייקטיבית:בצורהשהושלם

שכזו.דיאלקטית

הזההאושראתלחתוםהקלסיהחניכהלרומןטיפוסיכיראינוכבר

אפשרי:חברתילחוזהמטפורהעדייןהיאכאןהמשפחהואולם,בנישואים.

המאהבעבורלאשכריסטופרשבנהלב"חסרבעולם"מקלטאותוהיאאין

יכולהאושרשבוהיחידהתחוםאינההמשפחהאחרות,במילים 42הבאה.

התחוםרקאלאהרמונית,אובייקטיבית-סובייקטיביתבשניותלהתקיים

ולבקשהמשפחהתוךאללסגתאינוהענייןלכן, 43האופייני.אוהטיפוסי

להאיראלאאותם,מסכלתהציבוריתהספ.רהכישנראההיעדיםאתשם

שלבוטחתוקבלהפנימיתהרמוניהשלמושגאותואתלמשפחהמחוץ

הואהענייןאחרות,במילים 44ביותר.הבולטותמתכונותיהשהםקשרים

של-הציבוריתלספרההאינטימיתהספרהביןהדרךבאמצע-מיסוד

אתמחדשלשרטטהדורשמפעלב"קירבה".האמוןאתהמשיבההאווירה

בקיוםהעבודהשלתפקידהאתובראשונהבראשהמודרניים,היומיוםחיי
הסמלי.ערכהואתהאנושי,

בינזון-11אנט·

שבההשיחההיאמייסטוברילהלםביותרהידועותהאפיזודותמןאחת

מעלותאתהקרובידידולפנימתאר-וילהלםשלהאלטר-אגו-רודנו

המסחר:

ליוברינמל'עריבכמהגדולות,מסחרעריבכמהתחילהנאבקר

האנשיםרביםמהבעיניךלכשתחזהבהתלהבות.תיגרףאתהגםכי

ודאיהולך,הואולאןהשפעכלבאמאיןלכשתחזהבכ,ךהעוסקים

אףכילדעתתיגבהאצבעותיך.ביןמקצתולהעביראתהגםתשמח

לאושובכולו,המסחרלמהלךקשורהביותרהערךפחותתהסחורה

הזןהמחזור,אתמרבההכלשהריבעיני,ךערךפחותדברשוםיהיה

עשירי)פרקראשון,ספרמייסטר,(וילהלםאותך.גםומפרנס

העקרונותשלפותח-תקופההסברכעלרודנושלנאומועללחשובנהוג

ברישוםהמובלעהבנריאניההיגיוןשלובייחודהחדשים,"הבורגניים"

מכן.לאחראחדותשורותמדברהואשעליוהחשבונות,בהנהלתהכפול

לחלוטין.שונהבאופןהמצוטטהקטעאתלקרואניתןפנים,כלעל
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§. 
Harald Weinrich' s "Retorica 

rica סdella felicita" in: Ret 

e critica letteraria, Lea Ritter 

,). and Ezio Raimondi (eds 

. 1978 Bologna 

הוא )-1932נ(נולדלאשכר'סטופר . 42

 Havenספרו .אמר'קנ'תוכותמנקר

1978) in a Heartless Warld ( 

עלהמודרנ'סט'תהמתקפהאתמנקר

לאכ'וםכ'להראותומכקשהמשפחה,

השחרורשלנדרכועומדתהמשפחה

המת"מר'םהמוסדותאלאהא'ש'

"" ;:::: 
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(חמתו').מקומהאתלמלא

הצעדאתכמשפחהרואההגלגם . 43

 " ungeselligeעלכהתגברותהראשון

" Geselligkeit , האנט'-החכרת'ות

הכלכל'תהספרהשלחנדת'ת

הצרכ'םשל"שר'רות'ותםהמודרנ'ת:

אחדרגעה'אמסו'םלאדוןה"חוד"ם

הרגעאכלכהפשטה;שהוכןננכס'ם

התשוקה,שלאנוכ'ותהעם'חדהזה,

לענודהאת''למשהו]כמשפחה]הופך

 )" Theמשותף."לנכסולדאגה

Philosophy of Right" 118211 in 

e Philosophy of Right and the hד

Philosophy af History, Chicago 

.) 60 . 1952, section 170, p 

 Richard Sennett ,(סנטלר'צ'דד

, e Fall af Pablic Man hד

91 . Cambridge 1976, p ( ש'קול'ם

מדודות""תשוקותדקכמשפחהדומ'ם:

שנחסמותתשוקותלנ'טו',זוכות

עלאפואומע'דות-מלכתח'לה

שלפונקצ'ונל'תל"אחדותהאפשרות

שלדשתעלהמבוססתהאנוש',"המ'ן

טנע'ות."'"ס'מפט'ות'

ח"הכ'הצה'דשלותר'ולאחר . 44

הע'ל'תהדוגמההםהנ'תעקדתשל

האנושותשלהעצמ'תלהגשמהכ'ותר

שנהם,הפנ'מ'תההדמונ'הכזכות-

כאמצע'םמלאה"של'טהאותהכזכות

וכזכותשלנו,"למטרותהמול'כ'ם

לעצמךאושרלגדוםהאפשרות

להצ'עמהססא'נוהוא-ולאחר'ם

(ו'להלם"למד'נה"כמודלאלהח"ם



 .)'ש'שפרקשכ'ע',ספדמ"סטד, =:

זאתהאומדלותד•וזהוכ•העובדה ;:
 ;=;=י
ו:ב

והמוחצנתההדפתקנ•תהדמות-

שגםוזומ"סטד,כו•להלםמכולן ::!

האחדותמכל'ותרעצמהמקד•שה י;; '""'
שהואסוגמכלצ'כוד•תלפע•לות ;:::iי=

לתהל•ךמשמעותמשנהמוס•פה- ;:::
 .י=
:=; 
<::: 
י=

"" !::::: 
ז:ד

C:; 

 .לתארמנסהשאב•"ההארה"

כמערכתאלאהכלכליות,מעלותיובשללאלשבחיםזוכההשוקמנגנון

השונותהאנושיותהפעילויותשביןה"קשר"אתולגלותלהסתגלשהיטיבה
בדיוקביותר.והזניחיםהערךחסריבדבריםאפילומשמערתלצקתביותר;

חייומשמערתעללפיכןולהחליטאביר,ביתאתלעזובעומדכשרילהלם
אתשתעשהרשתעלילה,אפשרית,משמערתורונולומציעהעתידיים,

עצמואתלמקםכיצדליחידותראהלעין,נראיםהחברתייםהיחסים
כלשלוהמלאכותייםהטבעייםהתוצריםכלעלמבטןנא"הץ.ףבתרכם:

בלעדיו!אפשרשאילצורןבנ:יתר,תוצרכלנעשו,כיצדוהתבונןתבל,יבשות

מהרלמצואנלאיתבלתישקידהארתההיאחרשיהרבתרמהנעימהמה

עשירי).פרקראשון,ספרמייסטו,(וילהלםרגע.""בכלביותרהמבוקש

האדם.עסקיעלזרלהשקפהזר,אפשריתלעלילהמתנגדרילהלםאולם
אלאורונו,יהיהלאהחניכהגיבורלהן:מתנגדעצמוגתהמכ,ןוחשוב

אתבמובהקממקםביותרהקלסיהחניכהרומןאחרות,במיליםרילהלם.

העבודה.לעולםמחוץרהחיבררתההתעצבותתהליך

מפתיעההתפתחותלעבודה:מחוץממרקםרהחיבררתההתעצבותתהליך
המודרני""המוסראתלצבותהאוטומטיתנטייתנולאורבמקצת,ומטרידה

הקפיטליסטישהייצורכמרבן,להכחיש,מנסהאינניבכן"הקפיטליזם".עם
אותם,חוללגםחוללהואהגירנו.אתכולםהמשרתיםערכיםמערכתחולל

איקנואלהערכיםאםעצמנואתלשאולעלינוכןעל-פיאףברור:והדבר

אר-אלההםראםהטהור,הכלכלילתחוםשמחוץמהעלשליטהפעם

נדרשתהמערביתשהמודרניות-הםאילוכן,ראםאחרים,ערכיםשמא

"משמערת".לקירםלהעניקכדיאליהם

הסמליתהווייתוושלהכלכליהתחוםשללייצוגכישנבחיןבכןנפתח

האחרונות.המאותבשתיהגדוליםבנרטיביםחשיבותכלחיתהשלאכמעט
שיקוף,היאשהאמנותלתיאוריהיתרהחיבהרחשתילאשמעולםמאחר

מספר:בעירתמציבבפירושהואאןאסרן.הואהזהההעדרכיסבוראינני

עבודה,עלמדבראיננוהרומןמדועלתהותלנרגררםהואהפחות,לכל
העבודה.שלפעולתהלתחוםמחוץלהתרחשחייבתהחניכהומדוע

ורונו:שלמנאומואחרבקטעאוליטמונהתשובהשלתחילתה

הריהכפולה!החשבונותהנהלתלסוחרשמקנההיתרונותרביםמה

בעלשכלהראויומןהאדם,דוחשלביותרהיפותההמצאותאחתזו

הםאחדדברוהתוכן[."].הצורהבעסקיואותהינהיגלשמוראויעסק

אתמגביריםוהבהירותהסדרמשנהו.בלילאחדקיוםאיןזה;במקרה

שרוילהיותמעדיףכושלים,שעסקיואדםוהרכישה.החיסכוןתשוקת

איןמצליח,עסקיםבעלואילוחובותיו,אתלסכםששהואאיןבאפלה;

הצלחותיוסיכומיחישובבשעתמאשריותרגדולהרוחקורתבחייולו

עשירי)פרקראשון,ספרמייסטד,(וילהלםיום.מדיהגדלות

אינוהקפיטליסטיההיגיוןמדועמסבירותורונושלהאחרונותהמילים
שהואולתחרותההון,שלהטהורהכמותילטבעוהודרתחניכה.לחולליכול
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"מסע"אתשהחללאחרוכלומר:הגבולאתחוצהשהגיבורמרגע

שמנגרמהופך","שרהאחר,סמנטישרהאלנכנסהואנעוריו],

להיהפךבשרה,להיבלעעליוהתנועה,שתחולכרי .המקורילזה

הרצףכן,ייעשהלאאםניירת.בלתילאישיותניירתמאישיות

 Yuri Lotman, The Structure . 46 46נמשכת.והתנועהסיומו,אלבאלאהעלילתי

1970 , of the Artistic Text 

: trans. M. Suino), Ann Arbor ( 

University of Michigan Press 

עליולגזול.מוסיףשהואבמידהרקלעושרלהפוךיכולהואבה,נתון
בספרוסמיתאזםשהבחיןנפילעצרו:לאולעולםצורה,ולשנותלגדול,

מדינהשלאזרחאינוהסוחר ,] The Wealth of Nations [העמיםעושר
אינולעולםהסוחרשלמסעוהנקודה:בדיוקוזוהיכן,אכן 45מסוימת.

אחוזתהמגדל,ננסי-ההםהאיזיאלייםבמקומותסיומואללבואיכול
הואוממשיות".שקיפות"רווחה,הכלשם-קדומהוזעהבגאווהפמברלי

קבוע.למקוםשב"השתיינות"השקטהאושראתידעלאלעולם

לעולםהרפתקאותיוכךהמרחב,בצירלעצוריכולהואאיןשלעולםונשם

אתשנתבבשעהדפושגילהנפיהזמן,בציוסיומןאללבואיכולותאינן

לאאךהאחרונים,העמודיםקווזו.וובינזוןבספורהאחרוניםהעמודים
אופןבעייתזאת,ועםשני.וובינזוןלכתובלהתחילעליויהיהמידהמסיימים:

מוצאשםשלישי.בוובינזוןצורךישנפתרת:אינהעדייןהרומןשלסיומו
הואכךלאלגוריה:הרומןאתהופךשהואמשוםרקאךלבסוף,פתרוןדפו

שלה.בשטחהעמהשיתעמתתחתהזמן,צירשלהבעייתיותאתמבטל

ליחיד"מולדת"לבנותההכרחשמןנשםכאן,הקלסי.החנינהברומןכןלא

החנינהמיוחס.ברגעייעצרשהזמןכךעללוותראיןכךהמרחב,בציו

סיומה:אלשבאהלראותניתןמסויםברגעאםאלאבאמתחנינהאינה
אלהזמןגםבאועמםקצם.אלבאוושםלבגרות,הנעוריםהפנואםרק

 :ןמ)\;לבנרטיב.הזמןהפחותלכל-קצו

"ייבלע"שהגיבורההכרחמןקצו,אללבואחייבהעלילתישהוצףמאחו
"הסיום":שלהמטפוריהשדהשלנוספתגרסהזוהיהחדש.בעולמו

היטב;סגורכמעגלמשמעות""בעליחייםלנבלים;מוצרןההיעתרות
הצדקהטקסט.משמעותשלנמסדהחברתייםהקשריםשליציבותם

הקלסיהחנינהורומןלהסתיים,המסעיכולה"היבלעות"עםלוטמן:עם
שכלהמהופך"הסמנטי"השדהאבלייעודו.אתהגשיםהוא-נגמר

החנינהמימושעללפינך,החולש,-אליושיינותהללוהמטפורות
הואאיןמעורב.בלתיאוסמלית,מבחינהנייטרליאינובפירוש-במלואה

העולמותאחדאלא-הסטרוקטורליזםכהשקפתהידיעה",ב"האהעולם

יחסיםועםייחודיים.ותרבותייםהיסטורייםמאפייניםעםהאפשריים:

 47הלו:אגנסהמודרניות.עםמשלובעייתיים

בו-זמני,אינולעולםוהמוסדותהמנהגיםהאובייקטים,מערכתסיגול

דיוקליתר .בוגרלאדםהופךשהילדמשעהסיומואלבאאינוואף
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הוא ) 1790-1723 (סמיתאדם . 45

ערשרספרד .סקוטיופילוסוףכלכלן

הכלכלהאתהעמיד ) 1776 (העמים

השיטהאתוייסדאוטונומיכתחום

הפרטיתהיזמותשלהכלכלית

(חמתו').

1977, p. 241. 

היא )-1929כ(נולדההלואגנס . 47

שלמתלמידותיוהונגריה,פילוסופית

(חמתו').לדקאץ'גאדרג
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48 . , Agnes Heller, Everyday Life 

4-5 . London 1984, pp . ההדגשה

מודט'.של

 ,) 1858-1857 (מרקסקולשלספדו . 49

המד'נ'תהכלכלהב'קודת'סודותעל

(חמתו').

מתא'םבר"תו,מטבע"האדם, . 50

מטרותמוגבלת;בסב'בהלח"ם

בתחוםהןמוגדרות,קרובות,פשוטות,

באמצע'םלהשתמשהואוג'להבנתו;

נקלעמשהואאך'דו;תחתהמצו"ם

מה'ודעהואא'ןשובהמרחב,אל

"סטר'מ(ו'להלםחובתו"ומהרצונו

נפש).אצ'לתשלו'דו"ה ,'ש'שספר

שלדודהאומרהללוהמ'ל'םאת

חברתשלהמקורשהואהנפש,אצ'לת

המפעלכללשלגםולפ'כךהמגדל,

החנ'כות:שנותשלהחברת'-תרבות'

הואגםמפל'גמכן,לאחדקצרזמן

עלעולההואכ' 1ומכר'הכפר,נשכח'

שלהמבטמנקודתש'עודלא'ןהע'ר

האדם.שלהעצמ'תההגשמה

מורכבותשתבניותיוככליותר,מפותחהרכישהשתהליךככל-

במעגליםאוסטטיות,בחברותויעילותו.מהירותופוחתותכךיותר,

מושגתהיומיוםבחייהמינימליתהיכולתאלו,חברותשלהסטטיים

עצמואתבהצלחהלשעתקיכולתו .ו".[בוגרלארםההפיכהעם

בספק.עורמוטלתאינהלבגרות,בהגיעוכעת,כאדם,

לביןהאדםשביןהיחסיםכךיותר,דינמיתשהחברהככל

בחברהבמיוחדנכון(והדבריותרארעייםנולדשלתוכההחברה

המאמץכךואילך),השמונה-עשרההמאהלמןהקפיטליסטית,

שלוהקיוםזכותאתלבססכדיחייובמהלךהאדםמןהנדרש

יושלםהנתוןהעולםשסיגולהסיכוייםפוחתיםוכךיותר,ממושך

 48לבגרות.ההגעהעם

"הבגרות"-העולםעםיחסיוושלהיחי,דשלהסופיתהתייצבותו

הקדם-בעולםרקבמלואהאפואאפשרית-בסיפורהסופיהשלבבתור

הלושחוזרתכפי-הסגורות"החברתיות"הצורותבעולםרקקפיטליסטי.
יכול- 49Grundrisseה-מןמפורסםקטעמהדהדתרבות,פעמיםואומרת

תחתהגבולות,אתמייצבאשרהאידיאלשבערכים:העליוןלהיות"האושר"
כבמקומותהמטרופולין,מןהרחקרקלשאתן.שאיןמגבלותבהםשיראה

הארעיותיכולהקדומה,ודעהגאווהושלמייסטווילהלםשלהמכריעים
של"מסע"מתגלהשםרקפיוס:לכלללהגיעהנעוריםשלהמנוחחסרת

 soוניצחת.ברורהמטרהיש

החברהולהפך."המודרניות".אתהולמתאינה"הבגרות"-כןכיהנה

בבואתה,אתבהםראתההנעורים,את"המציאה"המודרניתהמערבית

פחותיכלהאלוומסיבות-שבערכיההאמבלמטילהיותבהםבחרה

והתעשר,הנעוריםדימוישהלךככל"בגרות".שלברורמושגליצורופחות
"רומן"שהבטיחככלועו,דזאתרחם.ללאוהידלדלהבשלותדימויהלךכך

לכתוב,סיומו;אתלקבליותרקשההיהכך-הלבאתלשבותהחיים

"סוף".המילה:אתותקיף,איתןשכנועמתוך

המוחלטתהמשמעותבעלהמוחלטסיומועל-הקלסיהחניכהרומן

הואועוד,זאתהגדולה.הסמליתהמיםפרשתשלזהבצדנמצאעדיין-

טרםוהבגרותמלאיםכברהנעוריםכאןהעולמות:שניביןכצירפועל

היההניסיוןלא.עדייןהעולםאך"מודרני",כברהצעירהגיבורהידלדלה;
בספרומכן,לאחרבלבדשניםעשרקצרים:היוחייואךושאפתני,נועז

איתןסיוםאינםטוב,סוףאינםשהנישואיםגתהיראהשבבחירה,הקךבה

עםההשלמהלביןהאושרביןהקשרבפאוסט,ואילוהמודרניים;לח;ים
יותר.בעייתייהיההגבולות

קיוםאיןעדייןהקלסי,החניכהרומןשלהאגדה,דמויהסגור,בעולםאך

טוריעםהסגורהצורתואתלפרוץהחפץווונו,והסוחראלה,לבעיות

הרחוקות,הנמלעריעלחזיונותיוועםשלו,האינסופייםהמספרים

האנושיבשפעמרהקנאהמתוךיהרהרובומאו,דמשניתפקידימלא
העצל.ידידושל
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פרושאירים

סופריראשוניעםנמנהספרים,מוכרמנדליהואאברמוביץ,יעקבשלום

י . Zeitgeistה-לציוןהזמן""רוחהעבריבצירוףשהשתמשוההשכלה

המשכיליתהספרותמןתבעשבו ,) 1867 (נקבל"היאקבלה"אםבמאמר

אברמוביץהשתמשבהווה,היהודיתהמציאותשלומהימןאמיץתיאור
ספרותשלהרלוונטיותחוסרעלהןביקורתלמתוחכדיזהבצירוף

ונבוב,מליציבמילוןשלההשימושעלוהןהיהודייםלחייםההשכלה
הספרותשלהללוהזיקותשלושאלהמתהלכת.האופנהברוחהעשוי

וההכרחמתחלפותבאופנותהתלותהמציאות,מןהבריחההזמן":ל"רוח

דבריומכווניםכהווייתה,המציאותעםלהתמודדהמוסרי-האמנותי

ברחייםהיאמצויההזמן''רוח"כיולרע,לטובהאומר,אברמוביץ,של

 2הספרותים".

יוצרישלהספרותייםברחייםרקלאמצויההזמן""רוחואולם,

וקוראיםמוריםחוקרים,שלברחייםאףאלאההשכלהתקופת

שלמעמדהשכן,ואחת.העשריםהמאהשלבראשיתההניצבים

תלותתלויהואגםובמחקר,בהוראהבתרבות,היוםההשכלהספרות

לירידתהההסברנעוץהזמן"ב"רוחאח,דמצדהזמן":"ברוחכפולה

שנתגבשוהמחקרכליאחר,ומצדההשכלה,ספרותשלולהשתכחותה

חקרשלה.הרלוונטיותלגילויהמפתחאתבחובםטומניםהזמן"ל"רוח

האנתרופולוגיה,מתחוםבכלים-חדשותבגישותההשכלהספרות

ב"לימודיהנוהגתהבין-תחומיותוברוחוהספרות,הסוציולוגיה

זאת,חדשים.חייםובקריאהבהוראהבמחקר,להפיחעשויהתרבות",

ספרותשלנגיעתהאתלחשוףזהמחקרשלבכוחוישכיהיתר,בין
החברהאתשקרעופתורים,ובלתיעמוקיםבקונפליקטיםההשכלה
בחברהבעינםונותרוהתשע-עשרהבמאהאירופיתהמזרחהיהודית

הזו.העתשלהיהודיתובתרבותזמננובתהישראלית
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שנעדן NAPHבכנסשנשאתי

שבעבכאדבז-גודיוזבאוניברסיטת

 . 2002יוניבחודש

מפעלשלהמובאותמאגדעל-פי . 1

לספרותהמדורההיסטורי,המילוז

הופיעהעת""רוחהמונחחדשה,

שמשרזשלבספדו-1822בלראשונה

אשד"מההבדליםשכתב:בלו.ןהלוי

דאובו".בוססוההיאהעתמדוח

דף , 1822זאלקוואא,עולםשבילי

מצויהזמן""דוחהמונחב.עמ' 109

קריתגינזבווג,אחוזמרדכישלכספרו

עלהעדה"ולו :-1835בשהופיעספר,

דברגבולקצהאתלילהגידהזמזדוח

קריתבארצם".תפרוץאשדהמבוכה

 . 33עמ' ,) 1835 (תקצ"הוילנהספ,ר

שהפנתהפישלובדנהגב'למודהאני

אלה.למקורותאותי

קבלה"אםיעקב,שלוםאבדמוביץ . 2

תדכ"וזיטאמידמשפט,עיןנקבל",היא

 . 15עמי ,) 1867 (
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Biernacki, "Method and 

Metaphor after the New 
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תרופהדאונגע-יירימודי·תרבותיי

שלתרצוהןדברימכרוניםשאליהןההשכלהלחקרהחדשותהגישות
לכינוייםמכבוזהשזכווהתרבות,החברהההיסטוריה,בחקרתפניתשתי

התפניתהיאהשישים,שנותסביבשהתחוללההאחת,התפניתמוסכמים.

מעיסוקבמענובעיקרההתבטאהזותפנית 3החבותית"."ההיסטוריהאל

שלבהיסטוריהלעיסוקהאידיאותשלובהיסטוריהפוליטיתבהיסטוריה
מתודולוגיות,אימוץתוךשלהם,יומיוםחייושל"פשוטים"אדםבני

מגדוגזע,מעמ,דכמרהחברה,מדעימתחוםומושגיםקטגוריותמודלים,
ההיסטוריהחוקרישלהמקורותמאגונשתנהזומתפניתכתוצאהרעו.ד

"שוליים"טקסטיםאלה.מקורותשלהקריאהאסטרטגיותונשתנו

קריאהודרכימרכזי,מידעמקווהפכומהםלהתעלםנהגושהיסטוריונים

משמשרתהחלוהספרותשלוהתיאווטיקניםהחוקריםביןשהשתכללו
ההתכוונותנגדהמקררותקריאתהשתכללההיתר,ביןההיסטוריונים.את

וה"סתמיים",הקטניםהפכיםאחרהתחקותתוךכלומרישלהםהעיקרית
אגב.כבדרךהטקסטיםאלשנשתרבבו

התחוללה,ממנהיוצרוכפועלהחברתיתההיסטוריהאלהפנייהבעקבות

התרבותית""התפניתאו ) The linguistic turn (הלינגוויסטית""התפנית

) The cultural turn (, התפניות 4השבעים.שנותסביבמסתמנתשהחלה

שלבסימנהכלומרהבין-תחומיות,בסימןובראשונהבראשעמדוהללו

הספרות,הבלשנות,מתחומיומתודולוגיותתיאוריותשלהדדית"פלישה"

הספרות,ולחקרוההיסטוריההחברהלחקרוהאנתרופולוגיההסוציולוגיה

הדיסציפלינות.ביןהגבולותשלקריסהאוטשטושכדיעדלעתים

שלכמקבץואמונותיהפולחניהטקסיה,מנהגיה,עלהתרבותתפיסת

יששארתםמילולייםלאוסמליםסימניםכמערכתכלומרטקסטים,
כמטפורהה"קריאה"במטפורתהשימושבלשניות;במתודותלחקור

תפיסתהתחומים;בכלהתרבותחוקרישלפעילותםלתיאורדומיננטית

מיטונימירת(מטפורות,טרופיםסביבהנבנהכטקסטההיסטוריהטקסט

באיםאלהכל-פואטי"ב"אקטמחבורעל·ידישנבחרוסינקדוכות)או

ואתהספרות"של"ההיסטוריותאתהמדגישותבגישותביטוילידי

 sביניהן.ממששלהבדלבקירםוכרפדותההיסטוריה",של"הספרותיות

אחדשלכינונוגםנערץשבהוהתרבותית",הלינגוויסטית"התפנית
קריסתועלהבין-תחומיתחגיגתעלהתרבות",ב"לימרדיהמרכזייםהזרמים

המסקנותקבלתגובות.לביקורתבאחרונהנתונהשבצידה,המחיצות

ובשיחבלשוןהוראותפוסט·סטרוקטווליסטיות,מתפיסותהמתחייבות
 ) always already (כבר""תמידארמראשתמידשמעצבתנתרנהתבנית

לביןהאדםביןממנולהיחלץשאיןחיץוקובעתהמציאות,תפיסתאת
"המציאותמהילדעתאומציאותלתארביכולתהספקהטלתהעולם;
לטעוןאואובייקטיבימחקרלעדרךניתןשלאהמחשבהשהיא";כמות

נותרושלאטקסט",ש"הכלהטענותהסבר;אופירושכלשללאמיתותו

ולשאול,ספרותיניתוחההיסטוריוגרפיהשלהפואטיקהאתלנתחאלאלנר
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היסטורימהלןלתיאורהמשמשתהסוגהמהיהואהמטפורותמהןלמשל,

סתום.מבוישלתחושההיסטוריוניםבקוביצוואלהכל-

דווקאזהרקעעלתקפהפחותלאחריפהמשבויתשתחושהדומהאן

 4.11.1999ב"בארצות-הברית.באוניברסיטאותאנגליתלספרותחוגים

השםאתהנושאמאמו 11New York Review of Books "ב·פורסם

" 11The Decline and Fall of Literature , כמהעללביקורתשהוקדש

דומה:שםהנושאסקולסרובוטהספרותחוקושלספדוובהםספרים
11The Rise and Fall of English: Reconstructing English as 

" 6.a Discipline טען 1ושימהבאותהשנסקרולספריםהדוקהבזיקה

באוניברסיטאותאנגליתלספרותשהמחלקותןל~נקו,אנדורהמאמרמחבר

סימפטוםאלאאינוזהשמשבועמוק;במשבונתונותבארצות-הברית

ויוקרתםשמעמדםבכללותם;והחברההדוחמדעיאתהפוקדמשבושל

ומחלקותתכניותשלצמיחתןוכיקריסה,סףעלעומדיםהדוחמדעישל
שלוהגרוטסקיהעצובהמוחץ,גילויואלאאיננההתרבות"ל"לימודי
זה.משבו

בשניםהרווחיםההוצאותנושאיאתדלבנקוסקרדבריולהוכחת

 ,) Modem LanguageAssociation) MLAה·שלבכנסיםהאחרונות
"תרבותביןההבחנהשלהמוחלטתהתמוטטותהאתהיתד,ביןהמשקפים,

פופולרית,-המונים""תרבותאונמוכה"//תרבותלביןקנונית-גבוהה"

טועןהואספרותיים.לאל"טקסטים//ספרותייםטקסטיםביןגםכמו

כמו(//ספוות·ספוות//ומודרניתקלסיתבספרותהעוסקיםשק~וסים

המוקדשיםלקורסיםבקוויקולוםמקומםאתנים gמהיום)לומדשנוהגים
סוטיםפרסומת,כמוההמון,,,ל,,תובותבלשונו,או,הפופולריתלתרבות

כיצדבנקודלמתאוכןכמופורנוגרפיה.ואפילוגרפיטיקליפים,מצוייוים,

והםק~ןבהםהסטודנטיםמספויורדת,לספרותהחוגיםשליוקרתם

ההיסטוריוניתשלדבריהעלנשעןהואהיתד,ביןומתפוררים.הולכים

דברשלבסופועלוליםהתרבות////לימודיכישטענההגטליןהתרבותשל

בספקםבכלל, Humanitiesה·עלכלומדהדוח,מדעיעלחורבןלהמיט

בפקולטותמחלקותלכנסצידוקוגםשיטהגםהאוניברסיטאותלדיקני

מספרםאתולצמצםמחלקותלסגודכדיאחת,קוות-גגתחתהדוחלמדעי

 sהסגל.חבוישלהכולל

לקלקלותהתיקוןאתמובהקת:שמוניתעמדההיאדלבנקושלעמדתו
השיבהדקלהביאלדעתו,יכולה,הפוסט·מודוניסטיהולטיוויזםשגדם

ספרותתפיסותשלהמוסדיבסיסןואלהניו·קויטיסיזם,אלהקנון,אל

לציין,מענייןאונול.דומתיואמוסוןשלכאלההתשע-עשרההמאהבנות

אתלתאומיטיבה//תיקון//העבריתהמילהשנושאתהדתיתשהקונוטציה

רליגיוזי,ממקווהספרותיונקתשעל-פיהדלבנקו,שלהספרותתפיסת

רליגיוזי.דחףלדעתו,היה,הניו-קויטיסיזםאנשישלהבסיסישהדחףכשם

מופתיצירותללמדלספרותהמודהשלשתפקידודלבנקו,טועןבהשראתם
לחוויהתלמידיואתלהובילעליולכהן-דתאולמודה-דתובדומהקנוניות,

ועמוקה.נצחיתאנושית-מוסדיתאמתגילויושלוהארההזדהותשל
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אללשובזלבנקושלתביעותיועםמזדההשאינניואומר,שאקדיםראוי

להתייצבמסרבתשאניבלבדזולאהניו-קריטיסיזם.שלהספרותתפיסת

לפרוץשחובהסבורהאףאניהספרותי;הקנוןשלהחומותשומרילימין

האנטי-ואתהרלטיביזםאתלדחותנוטהאניזלבנקו,כמואולם,אותם.

התרבות"."לימודיבתחוםמרכזייםזרמיםששטףהקיצוניפוזיטיביזם

גישותלאוראותהולהורותהספרותאתלחקורניסיוןשכללי,נראה

עללביקורתלהתייחסמחייבהתרבותית""התפניתבהשראתשגובשו

ברצוניזהעםעמה.להתמודדולנסותראשבכובדהתרבותלימודי

לספרותהחוגיםאתהפוקדהמשברבתיאורלפתוחשבחרתילהדגיש,
מוזערתשאנילומרכזירקלאהתרבות","לימודיעלובוויכוחאנגלית

מגרסתומוטרדתשאנימפניגםאלאבתחום,המחקרכרוךשבהןלבעיות
ספרותשללמעמדהשנוגעבמהבעיקרזה,כפולמשברשלה"מקומית"

ובמחקר.בהוראהבתרבות,ההשכלה

החוגיםשלמצבםביןזמירןשאיןצדק,שלרבהבמידהלטעוןאפשר
בארצות-הברית.אנגליתלספרותהחוגיםשללמצבםבארץעבריתלספרות

ה"פופולרית"התרבותרחוקהעבריתלספרותהחוגיםשלבקוריקולום
לטובלומר,בהחלטוניתןהקנונית,בספרותהזיוןשלמקומואתמלתפוס

רחוקהעודנההפופולריתלספרותהקנוניתהספרותביןשהמחיצהולרע,
שכברמגמותאחרים,בנושאיםשכמוהנמנעמןזהאיןאולםמלקרוס.

בבטחהזרכןאתעושותבארצות-הבריתבאוניברסיטאותלשיאןהגיעו

יירתמועבריתלספרותהחוגיםשגםאפשרותישנהאח,זמצדאלינו.
זהובכללכתובהבספרותהעיסוקויוזנחחדש,יוםסדרשללשרותו

אפשרות,ישנהפחות,לאמאייםאחר,מצדהקלסית.הקנוניתבספרות

מוצהבטרםהסף,עליידחוהתרבותלימודיבתחוםשהתגבשושהגישות

האלההאפשרויותשבשתילינראהבהן.הטמוןהפורההתובנותפוטנציאל
ההשכלה.ספרותשללהוראהוהןלמחקרהןסכנהאורבת

ספרותשלומעמדההיהודיייהספריםייארוןהמודרני,הקורא

ההשכרה

ניתןגורפותבהכללותשימושבכלהנדרשתהזהירותכלעם
עבריתלספרותהחוגיםברובהמחקרונושאישהקוריקולוםלומר,

חוקריםשלוהולכתגוברתנטייהעלמצביעיםבאוניברסיטאות
פוסט-תיאוריותלאורהעכשוויתבספרותלעסוקצעיריםומורים

כלאתלנתחהמקוםכאןלאופוסט-מוזרניות.סטרוקטורליסטיות

הןבהשלכותיולזרןהמקוםכאןולאהעכשווי,אלל"סחף"הגורמים
מחקרית.לעבודהסטודנטיםשלהכשרתםבתחוםוהןהדידקטיבתחום

ספרותשלהשולילמעמדהזהסחףשלבתרומתולכפורקשהאולם

שלזניחתהאתלתלותאפשרשאיאף-על-פיבקוריקולום.ההשכלה

לאהפוסט-מוזרני",ב"משבראוהתרבותי"ב"מפנהההשכלהספרות
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בקנההעולהפופוליסטי,ממדלהשישלצייןרלוונטיבלתיזהיהיה
קשהמזאת,יתירהלפופולרי.הקנוניביןההיררכיהביטולעםאחד

וא"בעוזלעמוסשקדמההספרותהסטודנטיםרובשבעינימכךלהתעלם
תקופתשלסרפדיהמבחיריכמהואםעתיקה",כ"ספרותנתפסתיהושע

נלמדים,עודםוטשרניחובסקיביאליקוברדיצ'בסקי,בדנוכמוהתחייה

התודעה.מןנמחקהכברואוליונמחקתהולכתההשכלהשספרותהרי

שלמספרםפוחת,ההשכלהספרותעלהקורסיםשלשמספרםדומה

אתלהמקדישיםהםובודדיםבהתמדה,יורדבהםהבוחריםהסטודנטים

שלהם.הדוקטורטעבודתאתלומרשלאהמ"א,עבודות

שלאקלסיקההיאההשכלהשספרותלומר,ניתןמשהופרדוקסליבניסוח
כלומרלקלסיקה,הישראליתהחברהשלשיחסהגםמהלהכרה.זכתה

שלאוהסבר.ניתוחהתובעתמוהיחסהואלהכרה,זכתהשכןלספרות
אחתספריםהוצאתולובארץאיןהמערב,בתרבותאחרותבאומותכמו

נפש,לכלשווהבמחירהעבריתהספרותמןקלסייםטקסטיםהמפרסמת

אםהמדף.עלהקלסיתהספרותאתהמחזיקהאחתספריםחנותולוואין
כיראשית,הכיסאות".בין"נופלתההשכלהשספרותהריאלהבכלדילא
כאילוהמודרנית.העבריתהספרותלהבנתחיוניכפרקנתפסתאיננההיא

ויהושעעוזואפילווהזזעגנוןוטשרניחובסקי,ביאליקוברדיצ'בסקי,בדנו
ממהאינטגרליכחלקנתפסתאיננהשהיאכיווןושנית,הים".מן"נולדו

העבריתהספרותאכןכאילו 9היהודי",הספרים"ארוןלכנותהיוםשמקובל
לדורותיה,היהודיתהספרותמןמוחלטנתקשלבסימנועומדתהחדשה

זהרקעעלוצער.סרכעסתוקף,שלגדולהבמידהקורצווילברוךשטעןכפי

ספרותשלזהמעמדהמסוימתשמבחינהלומר,לכתמרחיקזהיהיהלא

שוניםשאינםתרבותולתפיסתחברתייםלשסעיםסימפטוםהואההשכלה
ההשכלה.בתקופתנרחביםבחוגיםשרווחומאלהבהרבה

ההשכלהמספרותההתרחקותתהליךמסוימותשמבחינותלהודות,ראוי

לשיקוליםשבנוסףמכךלהתעלםאפשראינמנע.ובלתיטבעיתהליךהוא

כלכליים-פופוליסטיים'אופוליטייםאידיאולוגיים'פואטיים'אסתטיים'
המוצקההיגיוןפועלהקוריקולום,ושלהקנוןשלבעיצובםחלקהנוטלים

וב"עדכון"במודרניזציההמתמידוהצורךתוציאו",חדשמפני"ישןשל
סופריאצלשכברמכךגםלהתעלםאפשראיהלימודים.ייתכניתשל

ההתרחקותתהליךמבוטלתבלתיבעוצמההסתמןהתחייהתקופת
ההשכלה.מספרות

"תהופרישמןשלקונטרסובהשפעתבנעוריו,שכברמעידברדיצ'בסקי
אתמתארוהואלחייו,רלוונטיתאיננהההשכלהשספרותגילהו 2ובהו",

בקריאתה:כרוךשהיההמעיקהתסכול

מקראות""ביאוריעברו,השמים""אורםשירתוכלציון""אהבתימי

עור,לנוהספיקולארבינוביץהכהןצבישלהיבשהוחכמת-הטבע

חדלבישראל"ו"תעודהיהודה"ב"ביתהישריםבמחקריווריב"ל

מבקשים."אנואותואשרהאישלהיות
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וחששהתופעהאתחזהביאליק . 9

הכינוס,רעיוןאתכשהגהמפניה

כתניכלביאליק,נחמןחייםוראו:

תרצ"טתל-אניבוניר,ביאליק,ח.נ.

לענייןעודקצר-רא.עמ' ,) 1939 (

ספררתיקברןפרוש,איריסראו:זה

ביאליקמוסדלארמית,ראידיארלרגיה

ירושליםכן-גוריון'ואוניברסיטת

 . 143-130עמ' , 1992

יסוד"נעירתקודצווייל'נדרך . 10

ספדרתנרהחדשה",ספרותנושל

שוקן,מהפכה,ארהמשך-החדשה

 ,) 1960 (תש"ךותל-אניבירושלים

 . 146-11עמ'

 john Guillory, Cultural .וו

e Prablem af Literary hד: Capita 

n, University סn Farmati סCan 

of Chicago Press, Chicago & 

. 1993 London 

ווארשאוכהר,תהופרישמן,דוד . 12

 .) 1883 (תרמ"ג

"דודנדדיצנסקי,יוסףמיכה . 13

יוסףמיכהכתכיציון",-פרישמן

(מאמרים),(נדדיצנסקי)כן·גדירן

 ,) 1966 (חשכ"וחל-אניבוניר,

רז-רה.עמ'
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ליב"משהברריצבסקי,יוסףמיכה . f15י

רה.עמ'שם,רשימה",-ליליינבלום

הקיבוץו,כתביםנרנו,חייםיוסף . 16

תל-אניבפועלים,וספריתהמאוחר

 . 1306-1305עמ' ,) 1985 (תשמ"ה

פרישמןדורכתביכלפרישמן,דור . 17

תרע"רורשהמרכז,א,תרגומיוומבחר

 . 46עמ' ,) 1914 (

הלמדנית''"הטכניקהכהן,טובה . 18

מחקריההשכלה",ספרותשלצופן-

 ,) 1992 (יגעבריתבספרותירושלים

 . 161-137עמ'

שלהחוויהעומקאתניכרתבהתרגשותבודיצ'בסקימתאוזאתלעומת

 14נעווים":"חטאותכמורלוונטיתביצירההקריאה

עלהקובלהאישהתועה,בד-חושיםצלפחדשלהגדולהוידוי

והמכתב,הכתבעלוהקובל ]".[רבותיו,עלהקובלאבותיו,

ללא-אדםאותנוועשונעורינולשדשהובישוחיינו,אתשהחשיכו

בנוועודדאנו,בנשמתנואשדהדוחקאתלהדגישאותנוהעיד-

הארוך."מהמאסרולצאתחרצובותלהתירוכליון-נפש,געגועים

כמוחיינואנו,חיינואםכילפנינו,נגולומחמולזכדונות אל]".[

בדבדיו'.ימצאנושהם

ההתרחקותתהליךועלרלוונטיתלבלתיההשכלהספורתשלהפיכתהעל

בספריהראשונההקריאהחוויתלתיאורפונהכשהואבונו,גםמספוממנה

תקרה":"באפס(אז"ו)ובינוביץזיסקינדאלכסנדרשלובסיפורואגורה

 ]" .[אז"דשלהראשונותהיצירותאחתתקוה","באפסהספורהנה
אחרתשפהבית-המדרש.חובשנערבראשונה,בהבקראיהייתינער

"הידרשה"ומוזר;זדמאפושלצבוע""עיט-ובעברית .ידעתילא

יכנה"זיל"ג,שלסיפוריהםלכאב;עדמשעמםסמולנסקיןשל

כללמהןתרווהלאשהנפשלחידודא,ה"לשון"המצאות-ונו'

מדרשומביתהחדש""המהלךראשיתימי-ההםוהימים .וכלל

המלה"דיאליזם".המלהלראשונהבהישמעהסופד","מנחםשל

מזלנואבלנערי-הישיבה,לנו,מובנתחיתהלאהזאתהת;ךית

שהיו"ספדי-האגודה",באמת.כאןנעשהחדשדברשאיזהחזה

כבכורהנבלעוההםהקטניםהספדים ] ... ["הוא",בישרמתחילים

נשוא.'ילבלתיעדצמאון-הקדיאהלi:זט ]".[ .קיץבטרם

שלזהובפרטההשכלה,מספורתימינובןהסטודנטשלהורחקאולם

ואפילוכפולרוחקהואהכללית,החינוןמעוכתחניךהחילוני,הסטודנט
שהישגיהכספורתלונראיתההשכלהשספרותבלבדזולאמשולש.

בעידןהנתונהספורתמזה,למטהלאאםמוגבליםהאמנותיים-האסתטיים

נראיתשהיאבלבדזולא 17פוישמן;כבוזאתשניסחכדוןילדות,של

בודיצבסקיכבושחשוכפירלוונטיות,לאבחוויותהעוסקתכספרותלו

ואלרסיבית,ארכאיתוחוקה,"זרה",בלשוןכתובהשהיאאלאובונו.

זהיהיהלאו sלמדנים.שלידעתובעתבשעתה)כתיבתה(כמושקריאתה

לספורתהחוגיםשלהחילונייםתלמידיהםשרובלומר,לכתמרחיקאפוא
ספרותשלהטבעייםנמעניהעםנמניםאינםבאוניברסיטאותעברית

האוויינותכישוריאתגםכמוהתהודה""תיבתאתחסריםוהםההשכלה,

לפענוחה.הנדושיםהתרבותית

לטעון,ברצוניההשכלהלספרותביחסכמשבולישנואהמהרקעעל
לימודיבתחוםויושמוהוגדרושפותחו,ומושגיםתיאוריותשדווקא
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מודדותהןכיסבוריםבמערבחוקריםמעטשלאגישותאותןהתרבות,

הקריאהאתלרענןיכולותסתום,למבוימובילותאוהספרותיהדיוןאת

נטילהעיניים.ולהאירענייןלעודובכוחןישוכיההשכלה,בספרות
"לימודימתחוםומתודולוגיותתיאוריותהנחות,שלוביקורתיתאחראית

חקועלוהחלתם 19הבויטית,במסוותשנתגבשוכפיבעיקרהתרבות",

פניםזובספרותלגלותדקלאמאפשרתוהודאתה,ההשכלהספרות
שלבקוויקולוםלההראויהמעמדאתלהלהחזיראףאלאחדשות,

יותר,עודוחשובשלו.התרבותובתודעתעבריתלספרותהסטודנט
לעדשתמבעדסוציו-ספוותיתמפרספקטיבהזוספרותשלבחינתה
שלמחקריובדוחהקוראים,קהלושלהספדשלההיסטוריהמחקרי
הרלוונטייםהיבטיהאתלחשוףעשויה 20הובים,וממשיכיודונטוןרובוט

כאמוד,שנותרו,תרבותיותובעיותמתחיםשלהעומקממדיאתולהאיר

 2פתווות.יבלתיהיום,גם

ההשכלהספרותשלהקריאה"ויימהפכתמיגורכוח,ידע,

בהקשרהובראשונהבואשולהודותלקרואלחקור,ישההשכלהספרותאת
הפלגיםגייסושלשמהמלחמהנוצרה,שבכנשוכההתרבותמלחמתשל

ז : . ·.·

עיקרלרשותם.שעמדווהתרבותייםהחברתייםהמשאביםכלאתהניצים
ששימשוהמנגנוניםוביתובלשוןבחינוך,השליטהעלניטשהמאבק

החדשה,הספרותהקיים.החברתיהסדרשלולשכפולוהתודעהלעיצוב

המאבקמזידותאחתדקחיתהמשכילי,ועיוניכשופרחשיבותהכלעם

אופייהאחוות,במיליםהאחוות.הזירותעל-ידיובהבמידהועוצבההללו,

האוויינותממדיניותהושפעוההשכלהספרותשלהתפתחותהוניווני

הנוחבמבניהפרדלבליקשווהחיתהזוומדיניותהזמן,בתבחברהשנהגה

ביןהתפקידיםמחלוקתהמיגדוית;ההיררכיהמןזו:בחברהשהתקיימו

על-פיהחברתיהריבודמןהמשפחה;ממבנההנישואין;ממנהגיהמינים;

וגודלמשלח-הידעל-פיהמעמדיהריבודמןוהייחוס;הלמדנותיוקדת

המסורתיתהמנהיגותשלהשליטהממידת-אלהלכלומעבוהממון;
כלשימשו,הללוהגודמיםחייה.ובאורחותבמנהגיההחברה,במוסדות

המאהלאודךשהתנהלוהאידיאולוגייםלמאבקיםזיוהדונו,על-פיאחד

כישורישלשווההבלתיהחלוקה 22למשנילים.חודיםביןהתשע-עשרה

אתשעיצבהארצות,לעמיחכמיםתלמידיוביןלנשיםגבריםביןהאוויינות
ואפקטיביחשובכליההשכלהבתקופתשימשההמסורתית,החברהמבנה

החברהאתלאטוםהרבניםבידיוסייעהובספרותם,במשכיליםבמלחמה
 23והמודוניזציה.ההשכלהרעיונותשלחדירתםמפני

המבנהבתוךופעלהנכתבההיאהריק.בחללנוצרהלאההשכלהספרות
עיצבזהמבנהנתונים.קוראיההיושבווהאידיאולוגיהחברתיהתרבותי,

בואשתלויותהיושלההספרותיותהבדידותמנועת.במידהדמותהאת

והתרבותיתהטכניתהאוויינותובכישורינמעניהשלבדיוקנםובראשונה
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ולקוראשלהןהקריאהחומדאתלבחרויכלואלהנשיםהגברים,כמו

מפריע.באיןכמעטובלעזביידישיפהספורת
בחומתהגדולותהפוצותאחתשאתלכךהביאוזומדיניותשלתוצאותיה

הנשיםאוכלוסייתדווקאקרעהלקריאההנוגעבכלהחוזיתהבדלנות
כשלקיומןבעצםחשפווהלעזהיידישקרואותנשיםאותןהאודייניות.

המסורתית.החברהשלהפיקוחבמנגנוןמובנה

קריאהלמהפכתעדיםאנופשוטים,לאאילוציםותחתזהרקעעל
השנייההמחציתלמןבעיקראירופהבמזרחהיהודיתבחברהשהתחוללה

ואצלגבריםאצלשונותצורותלבשהזומהפכהתתעש-עשרה.המאהשל

הצפניםמןכמהלפענחיכולביניהםההבדליםשלביקורתיתוקריאהנשים,
לסבוכדי 24התקופה.באותההיהודיתהחברהשלהעמוקיםהתרבותיים

קריאה.סיטואציותשתישלבדמותןדוגמאות,שתילכךאביאהאוזןאת
מתמשכליםישיבהבחודישלקבוצהמנדלימתאווהבנים""האבותבספדו

שילד:קרואים

קראאחדמבחורי-ישיבהפרחי-משכיליםישבוהעציםאחדתחת

גמרא,הלומדיםכדרךגופו,ומנענעאצבעשולחבניגון,ספרמתוך

להבים.[."]ופניהםמתלהביםוכולםלקולו.מקשיביםוחבריו

 .בן-דודלהםאמר-תורהמתלמודאתכםלבטלרוצהאיני

קוראיםאנחנולשילדמשה""שליחותתורה.נטולבזאתאין-

"האבותספרים,מוכרמנולי . 25 25 ] ••• [כאחדהבחוריםעונים-

מוכרמנדליכתכיכלוהבנים",

ללימודהמכווניםאודיינותכישוריאךהטבע,בחיקבחוץ,נעשיתהקריאהתשי"!תל-אביבוביו,ספרים,

שילד.שליצירתובקריאתמופעליםהתלמודטו.עמ' ,) 1957 (

רומניםבקריאתמדובוכשהפעםקרואת,אישהפרץי"למתאוכךואילו

ביידיש:רומנטיים

עבריומשנישכמה,עלומפוזרותפרועותהאדומותשערותיה

ידיהאךתפוחי-ארמה.מזונותיהרובכיהמעידיםהירוקים,פניה
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מתרומםוהחזהלוהטותהגדולותהעיניםמפעם,הלברועדות,

כגל."ונופל

קוראת."שהיאהספור,הואנורא

נראה."השפיפוןבאו."וגם."שודדיםנפרדווהנעימיםהנאהבים

 !השפיפון !הה

יהאמהתדעלאוהיאהנר,ויכבהמעטעודמהבהב,אךוהנר

 26השפיפון.שלבסופו

לפענחעשויהנשיםשלהשוליותיתרוןדגםמסוימים,שבמובניםלינראה
סופררתשלהיחסיהריבויובהןהיום,גםהמתחוללותתרבותיותתופעות

החברהשלכתבי-העתבעריכתנשיםשלוהבולטותדתיות,ומשוררות
לזרמיההדתית

פורמליסטיבדירןלהצטמצםיכולאינוההשכלהספררתחקר-ולסיכום
ההתגוששויותבמסכתבדירןלהצטמצםיכולהואשאיןכשםופואטי,

המחקרעלרמשכילירת.מסורתיותאליטותשלבהגרתןארהאידאירת,

קהלישלהקבוצתיודיוקנםיחידים,קוראיםשלדיוקנםאחרלהתחקות
אותם.הרכיבוהשררהמןונשיםשאנשיםהקוראים,

ההשכלהספררתשליותרשלמהלהבנהשהתקרבותערלה,זרממגמה

לחקרמעבראללחרוגמחייבתוהמודרניזציההחילוןבתהליכיחלקהושל
התרבותיתהמפהשלקריאהתובעתהיאשכןהקנונית.העבריתהספרות

הצורןהשוליים.אלהמרכזמןרקולאהמרכזאלהשולייםמןוהספרותית
ומןקוראיה,לעברההשכלהספררתאתשיצרההאליטהמןזהבהיסט

עםאחדבקנהכמרבןערלההפופולרית,הספרותעבראלהקנוניתהספרות
הסרציר-ספררתי.והמחקרהתרבות""לימודישלהיסודמהנחרתכמה

מעוררעיסוקהואסוציולוגייםבכליםבספרותשהעיסוקלכןערהאני
היסטוריים,תרבותיים,הסבריםשלהרדוקציוניזםמןחוששיםרביםחש.ד

מהבשלספרותיות,לתופעותאידיארלרגייםארכלכלייםחברתיים'
האישיותשלבחשיבותםלמעטארלהתעלם,אלהשלכנטייתםשנראה

ביצירההאסתטייםההיבטיםושלהיוצרת,הגאונותשלהאינדיבידואלית,
שלהבין-תחומיבקרנצפטהספרותשחקרבלבדזרלאאולםהאמנותית.

אלאאלה,מהיבטיםבהתעלמותבהכרחכרוןאיננוהתרבות""לימודי
להיענותמפליאהאמניה,גדולישלספררתםזהובכללההשכלה,שספררת
זה.לקרנצפט

בנגבגוריוןבן-אוניברסיטת
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תל-ראשון,ספרר,פרץל. ·'כתב'

כו-כז.עמ' ,) 1949 (תש"טאב'ב
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אלמוגרותעסראיון

שירהזערור,שלומיתהראל,מעיןבן-זקן,דוהמראייויס:

שוורץיגאלםתיו,

במציאותבייחוד ,כלשהותפקידלמלאסופריםעלכיסבורהאתהאם
הראיון?אתמקיימיםאנושבההקשההפוליטית-חברתית

מסובכתסוגייהזולסופר.תפקידישהאםלשאלהלהשיבמתקשהאני
לביןיוצריםביןקונפליקטקייםשככלללינדמהזאתובכלעבורי.מאוד

ממדינתו.האמניםאתלגרשאפלטוןמציע"המדינה"בחיבורוהממס.ד

בחתרנות.טמונהשהסכנהנראהלימסוכנים?שהםחושבהואמדוע

טעםאיןשהריהאמנות.אתשליהתפיסהבעצםכלול"חתרנות"המושג

הממס.דעל-ידיהתקבלשכברמהכנגדיציאהחידוש,בכךאיןאםליצור
מהווההואזוומבחינהמסוים.ממסדנגדחותרהאמןהדבריםשמטבעכך

לשמר.שחפציםלמהלקיים,סכנה

וזאתכחתרנית,היוםשככתבתהעבריתהספרותאתמגדירההייתהאם

למשל?זרות,לספרויותבהשוואהגם
הפלסטית.האמנותבתחוםבעיקרבארץבולטתהחתרנותשכיוםלינדמה
שלהבעיותאחתלדעתיוזוחתרנים,שהםרביםסופריםמכירהאיני

ושלאסקפיזםשלתחושהבולטתהעבריתבספרותהעכשווית.הספרות

מדיחיים.אנחנושבההקשההמציאותעםמהתמודדותלחמוקניסיון
יצחקוישנובסיפורת.גםאךבשירהבעיקרמחאה,שלניצניםישנםפעם

נדמה-לעולםובהשוואהשלנו.הגדולהחתרןהסופרשהואלאור,

אוקפיטליסטיותהפכולאשעדייןבחברותאולי,קיימת,שחתרנותלי
למעשהכיאםהגרמנית,בספרותחתרנותרואהאינילחלוטין.אמריקניות

עללהצביעשקשהלינדמה-לאנגליהבאשרהיטב.אותהמכירהאינני

שעוררוולבק,מישלישנובצרפתהיום.שנכתבתמעניינתאנגליתספרות
חריפה.קיומיתמחאהבושישחדש,משהושיצרמפניעצוםרעש

ומחאה?חתוכותשלמהלכיםבכתיבתןלזהותיכולהאתהאם
פוליטית.גםשהיאסופרתמסוים,במובןהייתי,שתמידחושבתאני

עלכאלהנדמיםשאינםבענייניםאפילולעיתיםמתבטאתה"פוליטיות"
חיתהשלאמשוםפוליטי,אקטהיאלמשל,נשים,עלכתיבהגםפניהם.
ביצירותגלוי.באופןפוליטירומןהואאוויר""שורשיקודם.רווחת

עלהכתיבהגם-זאתועםמכך.נסיגהלכאורה,חיתה,יותרמאוחרות
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מארדובעייתירגישבנושאנגעהלמשל,לשואה,השניהדודבניילדים
שברדותבמשפחותשצמחוילדיםלאותםקדהמהבר:עסקוולאשכמעט

כאן?צמחדודמידאיזהואיום?נוראמטעןמ"שם"שהביאואנשיםשל
רשם.פהבהלגעתניסיתיאבללא.הזאת?הבעיהאתשהקפתילומד
ופנימיאזוטרילעולםפניתיהפנימי""האגםאתכשכתבתיאחד,מצד

בסיפורולמשל,-הזההסוגמן"כניסות"קיימותברגםכיאםמאר,ד

כאשדשגםנדאהבגרמניה.שראהניצולשלבבתהפוגשהטרוריסטשל
ממהליאכפתכיהצדדית,בדלתפנימהמתגנבהואמהפוליטינסרגהאני

שהסרפדיםכןעלכמרבן,מאר,דכועסתאנימחריבות.חשהואנישקודה

שלנר,החברהשלמארדהקשותהבעיותעםרציניבאופןמתמודדיםאינם

אלאולכיבוש,הפוליטילמצבדקאינהכוונתיקשרת.ונעשותהולכותוהן
בבית-ספדללמודמסיימיםאנשיםביותר.מדאיגהתרבותיתלהידרדרות

יודעיםשאינםבגדותתעודתבעליאנשיםוכתוב;קרואיודעיםאינםאן

אתהאםיודעתואיניביאליק,היהמיישכחומעטשערדנדאהדבר.

שמובילותמארדמדאיגותתופעותאלההיום.מכיריםערדטשרניחובסקי

דווקאתקרם,לאפלשתינאיתומדינהיהיהלאששלוםבהנחהאולי,
בערדתהיהלאכבדיהודיתשמדינהלהיותיכולדר-לארמית.למדינה
שנה.חמישים
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כזה?מצבמפכיפוחדתואת

העבריתהתרבותלגודלנרגעתשליהעיקריתהחרדהאותי.מפחידלאזה
ההיכרותהיוםגםתנ"ן?ערדילמדמיבאמריקה?ארתה?נשמורהיכן-

שנהאלפייםהעבריתהתרבותאתנשאנואנחנומאר.דמוגבלתהתנ"ןעם

לתפיסהמתנגדתאניזמן.אותרכלחיהחיתהוהעבריתבגלות,בגולה,
המאותכללאודןחיההיא-ארתהשהחיההואיהודהבןאליעזרעל-פיה

עכשיו,ודווקאחילונית.סיפורתגםמכןולאחדשידהכרוניקות,בה:וכתבו
האםיהיה?מהלאיבו.דהולכיםאלהשכלתחושהישנהישראל,במדינת

יודעת.לאאניסוף?סוףנכחד

הגדולההיהודיתהספרותשלוביםשחלקיםלזכור,חשובזאתובכל
על·ידיאלאכמוהתקוה,בפתחשגדלואנשיםעל·ידידווקאלאדככתבו

שניתןסבורהאיכןהאםבונו.אדקפקאכמדדד·תובדתייםסופרים

למשל?בפריז,גםעבריסופולהיות
שהעבריתלסרפדיםכוונתיעבדי.סרפדאינואןיהודיסרפדהואקפקא
המאפשרתחיהכשפההעבריתמתקיימתברהיחידהמקוםשפתם.היא

כורחי,בעלאצלי,קשורההכתיבהלכןישראל.הואיום-יומית,תקשורת •

מתנגדתהייתילאעברית,יודעתשאניכשםצרפתיתידעתילובישראל.
ששפתויהודיסרפדהיהפרקז'רדז'צרפתית:בהולכתובבפריזלשבת

אניכןעללאאןפולנית.וכותבתבארץיושבתפינקאידהצרפתית,

שנדאהשלי,השפההעברית,השפהשלהמורשתעלאלאמדברת,
הוסיפהדניםדרדרתבמשךנוספים.דניםדבריםעםלאיבודשהולכת
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שלהקדומיםלרבדיםזיקהעםבבדבדאןלהתפתח,המדוברתהשפה

מוותריםאנחנומהם.ומתרחקיםהולכיםאנחנונראה,כןוהיום,השפה.

עומק.ללאלמחר,שמהיוםמהלטובתשלנוהתרבותייםהנכסיםעל

אתלשמושתפקידהשליחהכעיןכסופות,עצמן,אתרואהאתהאם
ופוחת?ההולךדורשלנציגה-העבריתהתרבותואתהשפה
מאו.דפרטיתהיאעבוריהכתיבהכשליחה.עצמיאתלתפוסליקשה

יותרמדי."יותרמושגזהשליחה?אבלרעיונות,למעןמגויסתשאנינכון

ששמעתידבריםבעקבותלהמודעתשהפכתיאבחנהזועבורי.גברימדי

ההבחנה-לפחותזהבענייןעלישהשפיעהכהנא-כרמון,מעמליה

האישהלביןהציבור,שליחהחזן,הגבר,הסופרביןשעשתההמפורסמת

מאודכשייכתלישנדמיתכשליח,הסופרלתפיסתמתנגדתאניהסופרת.

בבית-הכנסת.כחזןהסופרראיית-שלילדור

שאתיותרעמוקלדיאלוגקשווהזו/ד'תית"לעמדההתנגדותןאולי

הדת?עםמקיימת

לו.מודעתאינני-קייםהואאםהדת?עםדיאלוג

נוכחותשלהן,הרחביםבמובכיםוהרליגיוזיות,הדת-זאתובכל
בדמויותאוטוביוגרפיים,באזכורים-שוניםבאופניםביצירותייך

ועוד.הקבלהמתחוםבמוכחיםדתית,בסביבההחיות
תודהאסירתאניהיוםעדדתיים.בבתי-ספרשלמדתילזכורישראשית,

לגמריהיתהלאשאמיאףעלהללו,לבתי-הספרדווקאאותישרשמולהורי

ערכיםלא-רבותהללוהלימודיםמןשקיבלתיחושבתאנימכן.מאושרת

שנאתישאמנםמשנה,ומעטהשבועופרשתתנ"ןלמדנוהשכלה.אלא

"לפני-מותרותשהיויצירותאותן-ספרותעלדגשוהיהלמדתי.אבל

וגםמיאוס.מחמתמוקצההיהלמשל,טשרניחובסקי,שלאפולו"פסל
כיאםההומניסטיקה,עלהיההדגשיהודית.היסטוריהבעיקרהיסטוריה,

הכרםבביתבסמינריותרמאוחרלמדתיכאשרהטבע.ממדעימעטגםלמדנו

התבדיתי.אבלהחילוניותהתלמידותמולנחותהשאחושחששתיבירושלים,

להיפטרקושיאצלישקייםברור-הדתשליותרהעמוקהלנוכחותבאשר

מאוד.דתיתהייתישמונה-עשרהגילשעדמפניהדתיתהזהותמן

למשל?כשוות,שמוושבובביתגדלתהאם
כיאםאורתודוקסי,יהודיהיהאביאןדתי,מביתהגיעהלאאמיכמובן.

בעתשהסירמגבעתחבושלהלןאמנם,נהג,הואהיום.המקובלבאופןלא

לצפותעמיהלןהצהרייםאחרשבתבכלכיפה.ללאאןלמשל,עבודתו,

דברזההקבוצה.רופאהיההואתקוה.פתחמכבישלכדורגלבמשחקי

נהגוגםאצלנודתיים.אנשיםבקרבכמובן,היום,הדעתעליעלהשלא

התירוץבשבת.לאאןבחושןישבנוהכיפוריםביוםבשבת.אורלהדליק

יקרהואחשמלששעון-תירוץזההיהאםיודעתאינישמאאו-היה
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לשםהלךבשבת,גןברמתבבית-חוליםאחינולדכאשרשני,מצדמדי.

לא.לעולםבשבת,נסעלאהואברגל.אבי

ביטוילהןהיהלאאךצעיר,בגילכברלדתבאשרספקותהתעוררובי

להוסיףשעליחשבתיארבע-עשרה,בתבהיותינפטראביכאשרגםמעשי.

קיימתישמרנה-עשרהגילעדכ,ךמצורת.לקייםולהמשיךלונאמנהלהיות
עםוהקונפליקטשהמתחחושבתאנילבית-הכנסת.הלכתיובחגיםמצרות

אותיליוותהרבותשניםבמשךלאבא.בנאמנותבאמת,אצלי,כרוכיםהדת

דתית.שאיניויודעהיוםחיהיהלואותימנדההיהשאבינאיבית,מחשבה

נדמהככלל,אבלבר.בגדתיכאילוהרגשתירבזמןאךכ,ךסבורהאיניהיום

הדתי.לענייןלגמרימודעתשאינילי
ליאמרההיאאוויר","שורשילרומןהעטיפהאתהכינהשורץיעלכאשר
בכללהריזהפתאום,"מהלה:השבתימאר.דבספרשנחשפתיקריאתולאחר

טומאהביןשם,הזר,ההיקרערתאבל"כן,אמרה:והיאבדיוני",הכלעלי!לא
זה".אתכותבתהייתלאאחרתל,ךושייכתמארדחושפניתהיאלטוהרה
חיי.כלאותישמלווהתחושהכנראהזרצודקת.שהיאהבנתיופתאום
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גםשמלווההדת,מןהקריעהמוצגתלמשל,אמנותי","תיקוןבסיפור
ביטוייםבעלתהנפשית,הבחינהמןנידתוקשהכחודיהבהתבגרות,

כמעט.פיזיים,

כ,ךכלחונקתבמערכתלחיותוהקושיהפקפוקיםאז:התחילזהנכרן.
בחברהחריגהשחשתיכךכדיעדמאר,דאישיותהשלכותגםלהםשהיו

כשמת-נפטרהמילהאתאוהבתלאאני-אבימתכאשרחייתי.שבה

ממותר."נפגעתיכמהעדידעלאשאישמארדברורההחלטהקיבלתיאבי
שאצחק." ,עד,!לאואישכ,ךעלאספרולאאדברשלאעלי!יראולא

באשראבלהאבל,שנתשתמהלאחררקאמנם,הלכתי,לתיאטררן

מארד.ברורההחלטהכאמור,לי,חיתה-אבלותשלאחריםלביטויים

מאשימהרגםלהבין,מסוגלתולאבגללהעלימתנפלתהמערכתופתאום

בכלל?מחייכתאתמהמתאבלת?לאאתזהמהמתאבלת:שאיניאותי
הבג.ד"עםהענייןגםוישנולצחוק!לךאסורלחייך!לךאסור

שלן?פרטי,כענייןהאבלאתלראותהעדפתהאם
היוםהפרטיים.בחייםמתערבתהדתאבלפרטי.שלי,ענייניהיההאבל
בעצםהדתאחי.במשפחתרואהשאניכפייותר,מועצםבאופןאפילו

מלאהיוםהשינה.לשעתעדמתעורראתהברהרגעמןחייואתמארגנת

בבוקר,ידייםנטילת-כולןאתלזכורמתקשהכברשאנימחויבויות,

ארכל,שאתהפריכלעלוהתפילהשחרית,תפילתואחר-כךהכול,לפני •

 .לחםפרוסתכלעל

מרדנות?בןמעדורזה

צעירמארדמגיליכולה.לאפשוטזה.אתלסבוליכולהלאאנינורא.

ביותרהטראומטיותהחוויותאחתפרטית.כזאת,פינהעלשמרתי
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בעיקרתיעדתיביומן .'ובכיתהשכתבתיליומןקשורהבילדותישחוויתי

בו,שתיארתיזוכרתאניימים.באותםשהתרחשההשחרורמלחמתאת

אזיצאותקוהפתחתושבייהו.דהיוםשהיאיהוד~ה,כיבושאתלמשל,
עדזוכרתאניהבתים.מןשלקחובחפציםמתפאריםושבושלל,לשלול

שתיארתינוספיםאירועיםהיוהזה.המאורעהוריואתאותיקומםכמה

חבריםבלווייתעצירןלכפרנסיעהכמוהקרובה,לסביבתישנגעומשום
שהיההבשראתהעתיקה,ירושליםדוןהמעבראתזוכרתאניהורי.של

היומןאתכתבתיהאלה.התמונותכלוהזבובים.מהאנקולים,שםתלוי

בו.יקראולאאביאושאמיכדילבית-הספרעמיאותילקחתונהגתי

באחדפרטי.היהכמהעדיודעתאיניכיאםמשמר,מכלעליושמרתי

ילדהראיתיהצלצולעםחזרתיוכאשרלהפסקהיצאתי ,'זבכיתההימים,

בקולומקריאההיומןעםעומדתוהיאשמה,אתזוכרתאניהיוםשעד

אותושחטפתיכמובןוצוחקות.מקשיבותוהןבנות,ומסביבהמתוכו

כיאותו,השמדתיכןאחריאבלהמורים,בחדרובכיתילמורהוהלכתי

פרטי.היהלאכבר

הוויההיא-למשל , 11אמכותיכב/ותיקון-זאתלעומתהאמנות,האם

פרטית?

הפרטיתבפינתיעצמילביןבינינעשיתהיאפרטית.היאשהאמנותברורכן,
שהלא-הפרדוקסכמובן,קיים,שכאןאלאלחדור.נותנתאינישאליה

מכן.לאחרלהוציאמוכרחהאנישנכתביםהדבריםאת

שונים,חלקיםה/ועשויים//חייםשלתחושהושובשובעולהמדברייך

התרבותיתהמורשתלשימורהכמיההלזה:זהתמידמתחבריםשאיכם
ועוד.האמנותתפיסתלדת;היחסה/ושליח//;מעמדתההסתייגותמול

מקריאהגםאמנותית.תפירהבאותהתפוריםכמואלהשכלנראה
קשוקייםהאםפרומים/ו.//קצוותשלתחושהלעיתיםעולהבספרייך

הדברים?ביד

כלובעצםשסופר,חושבתאנילשאלה.להשיבאצליחאםיודעתאיני

אישיותלמעשה,הוא,-אחריםאמניםעלרבידעליאיןכיאםאדם,

זאתחשהאנילפחות.חיים""שניאואופניםבשנישחימיסכיזואידית,

עלמאשריותררבותמשימותמוטלותאישהועלהיותכאישה,במיוחד

ניקיון,בישול,ילדים,בגידוללעיתיםהכרוךביתמשקניהול-גברים

מחוץעבודהעל·פי·רובהמחייבלהתפרנס,ההכרחלצדסדר,עשיית

אםמסוים:תפקודהמחייביםהרגילים,הללו,החייםישנםוכ,ןלבית.

אניכןהישרדות,עלמאבקזהובבית-משוגעים.תגמריאזתתפקדי,לא

כסף.אין-כסףישהדאגות,הילדים,עלהמחשבות-החייםאתרואה

מאחרים,שונהאינילי,נדמהכןשבו,האחדה"אני"זההיומיום.חיי

אצלימאודאקוטיהואההישרדותשחששחשהאנילעיתיםכיאם

יותראופחותהדברכןנבלל,אןהגיל.עםשגוברותבחרדותומלווה

כולם.אצל
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היומיומיוהתפקודלגמרי,אחריםחייםשחינוסף,"אני"ישנועל-י,דומנג,ד

שאינו"אני"זהוההסתכלות.היאשמעניין,ומהשעיקר,מהעבורו.שולי

הדברשכןבטוחהאיניאחרים.בחייבחייו,אותובסובבלהתבונןחדל

נוגעשהדברככלאבלמטבעם,יותרנרקיסיסטייםהםכימשוררים,אצל

גםאןכמובן,מבפנים,גםמבחוץ.נשאבשלוהחומר-לפרוזאיקון

הזמן.כלרואה,שהואאתבתודעהלפניולרשוםחדלאינוהואמבחוץ.

קצרהדרךאריאלה,ביתלספרייתמביתיהדרןאתעושהאנילמשל,כ,ן

רואהשאנימהאתבתודעה,בראש,ומעבדתמסתכלתאניהדרןכלמאו.ד

הנייר,עלהכולאתמעלהאניתמידלאהעיקר.הואהטקסטכילטקסט.
היתר,ביןחושב,וגםשחימיבישישאומרתזאתבראש.כותבתאניאבל

הולכתאניהדברים.אתלטקסטשמעבדמי-ולעומתוהמתרחש,על

פרחלותקועבאוזןולמעלהאמועםשהולןילדלמשל,ורואה,ברחוב

ה"אני"בשבילהכולכירושמת.כברואניבן.פיטנה.ששמוחושבתשאני
ז

אתלהכניסלאאולהכניסאםמתלבטתאניאחר-כןרקחומר.הואהזה

נכנסיםלאהדבריםרובאמנםלהשתמש.לאלהשתמש,סיפור.לתוךזה

המבדילההיאהזמן,כלשכותבתהתודעה,עבודתאבלדבר,שלבסופו

שהחיצוילינדמהסיפור.כמומידנכתבזהכיאחרים.אנשיםלביןביני

כןעלפרומים?תמידהקצוותהאםלאחרים.חייאתשהופךהואהזה

לדבר.יודעתאיני
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מקשההיאשמאאוייותרלקליםהחייםאתהופכתכזאתתודעההאם
עליהם?

התפקודאתבעצם,לי,מאפשרתלטקסטהדבריםהפיכתמקלה.היא

בחיים.היומיומי

שעבותוביםממאורעותמורכביםאכןשהםכדמהבספרייךמקריאה

אחרים?שלסיפורים"גונבת"גםאתהאםאבללסיפור.והפכתבחייך
מאוחוהדבריםאתשיגלהבכן"מסתכן"עצמועללןשמספומיהאם
בסיפור.יותר

אומענייניםאינםשלישחייברוראבללטקסטים,מתורגםהכלנכון.
לסיפוריםזקוקהאניושוב.שובלסיפוריםאותושאהפוךכדימספיקים

הסביבה.מןנוספים

כלל?בןעוסקיםשאיכםסיפוריםכותבתשאתחשהאתלעיתיםהאם
שלי,המוצאנקודתבי.עוסקיםאינםשהסיפוריםלחשובנוטהאנילרוב

פעמיםעצמי.עלכותבתשאיניהיאאחר,מישהועלכותבתאניכאשר

אניממישהו.שומעתשאניסיפורבבדלאובמשפטהיאההתחלהרבות

שב"שורשיבטוחהאניחלק.בולישאיןומשוכנעתסיפורממנובונה

המבוססותכאלהאובדויות,דמויותאלאאני,לאזהנמצאת.איניאוויר"
בקובץהנשיםמרביתגםשהכרתי.אנשיםעלאוהיסטוריותדמויותעל

אחרות.נשיםאלהממני.שונות"נשים"
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עבורן?מהותיתהיאממןהשונהמישהועללכתובהיכולתהאם
מוגבל.הדיהואשלנרשהניסיוןיוזעתאניבעתבהאךכן.ובהבמידה

גםגבולות.לכךישהאישי?הניסיוןמןלהתרחקהדמיוןיכולכמהעז
גםמודעתאניעצמנו.אנחנוזאתבכלנהיהאחד,לכתלכרכבנדחיקאם

קשה,במצבוהייתילגרמניהלראשונהנסעתי 1968בשנתהזאת.למגבלה
מסע.מאותררבותציפיותלישהיומשרםרגםלנסיעההתנגדהשאמימפני

שלאשתוהיותהבשלהי.דבכףשקראהאישהנרימן,לגבותהלכתיאז
סיפרתיב"מזעירתה".מהמשרםהאמנתיירנג,שלתלמידונרימן,אדיך
לכלעצמךאתלוקחתשאת"זכריאמדה:והיאהמתוכננתהנסיעהעללה

צדקה.והיאמקרם".

רבותביצירותייך.מאודנוכחתאחריםולמקומותלנסיעותהכמיהה
זרות.ארצותלביןהארץביןמתמדתבתנועהמצויותבהןהדמויותמן

למוחקיםהנוסעהדודשביןהמתחבולטאוווין""הדודבסיפורכבו
שלדמותהמצויההפנימי""האגםבמרכזבמחסן.הנחבאתהילדהלבין

המתחשלמקורומהמוחב-לא·מוחב.במעיןהעתכלהשוההדיילת
לאפריקה?לגרמניה,לאיטליה,תקוהפתחביןמההזה?

מארחובשלבהמוחקים.מןהילדהשלפחדהבולטאדררין""הזרזבסיפור

שהמתחחושבתאנימפחידים-מפתים.כמפתים,גםמצטיידיםהםיותר

ביןהקונפליקטבולטבדנואצלכבדהעברית.בספורתחדשאינוהזה

סרפדיםלהששותפיםתחושהשזרלינזמהלשם.פהביןומכאן","מכאן

מקודרתשניארסיברת,שתילכךשישנדאהמבטי,מנקודתובים.עבריים

קטןהיהגזלתישברהמקוםל"כאן".המקום,לטיבנרגעהאחדעיקריים.

באירופהשחימימאר.זמצומצמותהיוממנוהיציאהואפשרויותוצפוף,

לבזל,מפרנקפורט-מקרםלכלולנסועהרכבתלתחנתלהגיעהיהיכול

פהואילוהמזרח.אתלהוציאבאירופה,פתוחהכוללקופנהגן.לפריז,
שאינובמקרםסגוריםשאנוהימים,ששתמלחמתלפניבעיקרהדגשנו,

מקרם,לכלבוויזהצרוךהיהבסיבוכים.כדרכהשהיציאהאריציאה,מאפשר

תחושהמוגבלות.היוהאפשרויותדב.כסףעלונסיעותניתנה.תמידשלא
חלמתיאניהמרחב.אלליציאהלמרחב,געגועיםמולידהסגידותשלכזר
המקרראח.זמקרוזההחופש.עלחולםשאסירכשםממשהמוחקיםעל

ובהבמידהמנותקתשחיתהגזלתי,שבההתרבותיתהבועההואהשני

שסביבו,המרחבואתהביתאתשכללהברעההארצישראלי.המרחבמן

בקהילהקשווההייתיכילדהבגרמנית.כלומדאחות,בלשוןדיבורשבר

שהרבאבי,התפללשברבית-הכנסתהמתפללים-גרמניתדובותקטנה,

חבריהםגםלהבין.שהתקשיתייקיםשלבמבטאבעבריתברדרושהיה

גרמנית.דבורורפאים,היושמרביתםהודי,שלהאחדים

רופאים?היושניהם-הוריד

לאאמיהיום.קייםאינושכבדמושגכלליים,ורפאיםהיושניהםכן.

התמחות.שלשנהלהשחסדהמפניאבישלמרתועזכרופאהעבדה

196 



כללית.לרופאהוחיתהביילינסרןהחוליםבביתארתההשלימהמותראחרי
בתחוםעבודהמצארתמידשלאאקדמאיםהיוהררישלחבריהםמרבית

רובםכאמור,קיוסקים.לבעליארלסנדלריםשהיוזיזעורכי-התמחותם

היוברחוב,ארבבית-הספרלה,שמחוץברעהחיתהזרגרמנית.לדברנהגר

התבטאוההבדליםשרנות.ותרבויותשפרתוהונגרית,ופולניתיידישדוברי
למשל,יכולתי,לאאניאצלנו.מקובליםהיושלאובנימוסיםבמנהגיםגם

כבגרמנית.שלישי,בגרףתמידאלא"אתה",בלשוןהרריחבריאללדבר

ננזפת.הייתיפמיליארית-אינטימית,כזאת,בדרןאליהםפונההייתיאם

מיניכללחר,דלדגיםרהסכר"םוהמזלגהסכיןאחרים.היוהאכילהמנהגי
קטנים.דברים
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לגרמניה?אוהגרמניתלתרבותקובהחשהאתהאם
כעבוררקהיהבההשניביקורילגרמניה.לראשונהנסעתי 1968בשנת

להיענותמאמיאישורוקיבלתיהוזמנתיכאשרשנים,ושתייםעשרים

הגרמניתאתהדחקתיגרמנית,דיברתילאהראשוןבביקורלהזמנה.

למגנ~א, ,ץ~י~~לאזנסעתישרנה.חוריהחוויתיהשניבביקוראןשידעתי.
מדבריםכולם-בבית-הכנסתלהיותכאילוזהופתאוםברחוב.והלכתי

נולדתישלאאףעללילדות,לחזורכמרהביתה,לבראכמרזהגרמנית!
אתמה-איומיםאשמהרגשיבישעוררותחושותאלההיואבלשם.

בביתהרגשתיזאתובכלהרוצחים!שלהארץזרהלאבבית?פהמרגישה

איפשוטים,דבריםדיברתיראםאלי,חזרזהגרמנית.לדבריכולתיכי

גרמנייה.כלאאותילזהותהיהאפשר

הרכבת,אתהחמצתיאיחורבשלברכבת.מביקוריבאחדנסעתילמשל,כן,

(הקרנדרקטרר)~ר 9Wלניגשתיישיבה.מקרםמצאתילאהבאהוברכבת

חזר,מהזמןאחרימשהר".ש"יסדרהבטיחוהואהמצבאתלווהסברתי

לאןושאלאליהצטרףואחר-כן"שבי".ראמו:במפתחחשוךתאפתח
בראיאתי,בראילשם?נוסעתאת"מהאמר:והואלוסיפרתינוסעת.אני

כברואניוחמש,ארבעיםכבןאישהיהוהואחיים",נעשה ,ן?~לאתי

שאשוב:לאחרעמילהתראותהציעואזסירבתי,שישים.בתאישההייתי
 !?המ''והוא:הביתה!"חוזרתאני"לא,לו:אמרתיאלי".יחדוניסע"נפגש

שהשיחהכמרבןגרמנייה.שאניבטוחהיהבהלם,היההואאת?"מאיפה

ישמי.דמזהיםיותרמסובכותבשיחותכיבסיסית,בשפההתנהלהבינינו

כתבתי.כולםאתלאסיפורים.אוספתאניבגרמניהכיעבורי,יתרוןלזה
רואהאניזאת,ובכלכולם.אתלכתובפעםאיאצליחאםיודעתאיני

אנשים.עםבהתיידדותהסיפורים,באיסוף-לעצמיגנאילוpםבנסיערתי

גםנמשכתאנימטיילת.אנישעמןבגרמניהמארדטובותידידותלייש
שלהזההיורקאתורואהנוסעת,אנייפיפיה.ארץהיאשבגרמניה.ליופי

אתמכריחהאניארצההשיבהשלפניוביוםאותר.גרמאתאניהיערות,

העיראלשאבראלפניהירוק,אתפנימהלקחתולהסתכל,לחזורעצמי
מארדהטבעאלהקשרהשמש.ואורהזההכיעורכלעםתל-אביב,הנוראה

פרחוגדלתישברהביתעל-ידתקרה:בפתחשמקוררקשרזהלי.נחרץ
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ובסיפורים.שופעבטבעמלאהוגרמניהער.דקייםאינוכברהכולצבעונים.

אותם.לאסוףרקצוידהסיפורים.מתגלגלים,הם

סיפורים?שלסוגאיזה
ארתהכשפגשתיכבר . 1968מאזטובהגרמנייהחברהלמשל,לי,יש

שאלות,שאלתילאלי.סיפרהמידנאצים.היושהרריהליסיפרהלראשונה
מי-כביכולחינו,ןאישאלאגסטפראישהיהלאשאביהידעתיאבל

ליאמרהשניםארבעארשלרשלפניהרררמכט.שלבתי-הספראתשהקים

חברתיאתב,ןלפגושרוציםמארדשהםאמררהררייודעת,"אתחברתי:

ואנימוכרחה,לאאתאותן.מכיריםאינםוהםשניםהרבהכל-כןכבר

יותרמאוחראןנבהלתי,למחשבה.ימיםכמהביקשתיתסרבי".אםאבין

עםלהתעמתחייבתאניהעולמים!ריבוןסופרת,אני-הסקרנותגברה

שמרנים-תשעים.כבנימאר,דזקניםאנשיםהיוהםלשם.והלכתיזה!

רואיםלאכברשכמרתןערגות-ארבעסעודתשלשולחןהכינהוהיא

שלרםמה"תגידי,בגרמנית:הזקןהאישאותישואלופתאוםוקפה.היום,
ry פלריןדוקטוררi לריןכיכוונתו,אתמידהבנתיואניהסתדרות?"זהן

אתמכירהואמאיןוכששאלתישנפטר.המוריםהסתדרותראשיושבהיה

מסתבר,כןהאיש,מהאינטרנצירנלים!"אומרת?זאת"מהלי:השיבלרין,

כפלדה.וקשרתאפורותעינייםלוהיוהאחר.הפוליטיהקוטבאלעבר
בבחינתנבחנתיאנייודעת,"אתהאישה:אומרתאחר-כןשתיקה.ושרב

לבחוראפשרותניתנההסבירה,כןהקתוליים,בכפריםבעברית".בגרות
והאישה,משהרזוכרתהיאאםשאלתיעברית.לביןלטיניתלימודבין

איניגדלו".גדלתם,גדלנו,גדלת,גדלת,"גדלתי,לדקלם:החלהזקוף,בגב
T ' 

איניהיוםעדהייתי.המרמהכןכלמכן.לאחרלדברהמשכנואםזוכרת

נרשמה.היאאבלהזאת,הפגישהאתלפרשאידיודעת
גרמנייהחברהעםגרמניהבצפרן-מערבנוסףמביקורשבתישבועייםלפני

אחדצריףאפילונותרלאכולומהמחנהלברגן-בלזן.נסענוהיתרביןאחרת.

במוזיאוןבר.הקבוריםהמתיםמספרמצויןמהםאחדכלשלידתלים,אלא
שמרתחיפשתיאניבמחנה.ששהוהאנשיםשמרתרבוספרמצרישבמקרם

שפרפרתשבנרוחברתיאנימצאתי.שאפילוליונדמהמשפחה,קרובישל
אתלבקרלנסוענוספת,חברהקריסטינה,לנרהציעהואזהביקור,מןלמדי
הושיבההיאמבראי.כןכלהתרגשההאםבפאסברג.התשעיםכבתאמה

באתאלינו."באת"אידואמרה:ארתהליטפהבידי,אחזהידה,עלאותי
חלוםבירושלים,לבקרחלומהעלסיפרהואחר-כןאלינו".באתאלינו."
לפרשמתקשהאניהזאתהפגישהאתרגםמעולם.מימשהלאשארתו

מעיןהואימיהבסוףמארץ-ישראליהודייהעםשמפגשהרגישההאם-

ושרב.שרבמתרחשיםכאלהמקריםאבליודעת.איניכפרה?

חילופיבית-ספרהמטעםנערכובתיכון,למדהבתי,אליענה,כאשר
מןכשהשתחררהיותר,מאוחרמקלן.גרמניםנוערבניעםתלמידים

לקחתםארצהוהגיעושבגררנעריםמאותםשלרשהממנהביקשוהצבא,

אתלהוסיפרהלאמינסעהאליענהאותם.תדריךשבובמדברלטיול
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בחוריםעםלמדברלנסועהשתגעת?את"מהלצעוק:החלהואמיהדבר,
דבר.שלבסופוכמובן,עמם,נסעהאליענהאותך!"יהרגוהםהריגרמנים?

בין-חיהאנישבוהקונפליקטאתשממחישנוסףסיפורשזהלינדמה
שבחוריםוי 990בשנתבטוחה,שחיתהואמיוהבושההאשמהרגשות

מפנילגרמניהלנסיעותאהבתילביןנכדתה,אתלהרוגעלוליםגרמנים
אוספתאניששםמפנישם;הטבעאתאוהבתשאנימפנישם;לישנעים

סיפורים.
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//פחותים//הםהאם-המציאותמולהסיפוריםאתרואהאתכיצד

ליציבההמציאותאתלהפוךמכתעללהםזקוקהאתשמאאולעומתה,
לנשלטת?אויותר

הסיפוריםאתלראותנוטהאניחשבתי.לאהשליטהענייןעלכיאםייתכן,

שלזהחיה,אנישבוזהלצדכאמור,המתקיים,מילולי,אחר,כעולם
אחר.נעשההכלשבוהמילוליהמרחבאלבורחתאניוהפעולות.המעשים

בריאליזם.אוהמציאותבשיקוףמאמינהאיני

הואאחתשלאעולםמתאריםסיפורייךבורחיםשאליוכעולםאן
נחה?אתהיכןכ,ןאםנעים.ולאקשה
היאהקשותהחוויותועיבודהכתיבהשעצםחושבתאנינחה?אניהיכן

ביותרהגדולוהאושרמאו,דאומללאדםאניכותבתכשאיניהמנוחה.
אנילעיתים-זאתובכלבידי.עולהתמידשלאבכ,ךהצלחההואעבורי

במיליםלעבודכלומר,בעיני.יפהשהואמדויקמשפטלכתובמצליחה
בעיני,נבחנת,הכתיבהכיהצורני.לפןבעיקרכוונתיאמנות.מהןולעשות

ניתןאבללצורהתוכןביןלהפרידאמנם,קשה,הצורה.מצדכלקודם
גרועשיתורגםטובספר-לתרגוםביחסלמשל,כוונתי,אתלהדגים

הכתיבה:אתבוחנתאניכך"עובדת".אינהבושהשפהגרוע,לספריהפוך

מוזיקה,ממנועושההואהאםהמילים?באוצרהיוצרמשתמשכיצד

מילולית?מוזיקה

אתמוזיקליעולםלאיזהמילולית//?//מוזיקההיאמוזיקהאיזו
מתכוונת?

המשפט.בתוךהמיליםשיוצרותלמוזיקהכוונתיכך.עללהשיביודעתאיני
נניח,קוראת,אנישכאשרלומררקיכולהאניבמדויק.להגדירהליקשה

לדיוק.בעצםכוונתי,אוליהחריקות.אתשומעתאנינכוןלאמשפט

ולהרמוניה?
אישית.מאודתחושהשזומשוםלהסביר,קושיליישאבלאולי.

הכתיבהשמאאועליך?המועדפתהאמנותהיאעצמההמוזיקההאם

מציירת?גםאתשהויהציוריאו

מוזיקהאבלהמוזיקה.אלמאשרהציוראליותרקרובהשאניחושבתאני
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צירואוהבתשאניאףעללא,וצירואסטמהלהתקףלילגרוםיכולה

שלעיתיםהתרגשותלידיאותילהביאיכולהמוזיקהממנו.ומתרגשת
למשל.שוברט,שליצירותבה.לעמודיכולהאיני

הייתלאאילומשדוותלהיותרוצההייתהאםשירה?לגבידמה
סופות?

שקשהפסגהזראבלהמילולית.האמנותפסגתהיאששירהחושבתאני

אמיתית.התרגשותלישגורמיםהשיריםמארדמעטיםאליה.להגיעכל-כך

לעצמיביחסעבורי.נדירהחוריהזרבשירממוזיקה,נמרכך,להתרגש

שירה.לכתוביכולהשאיניחושבתאני-

מפריעבכןמשהדאוליכ"כוקיסיסטית".השירהאתלכןקודםתיאות
לן?
המשוררים.שלאישיותםאלאנרקיסיסטיתהיאשהשירהסבורהאינילא.

אלאלאישיותומשמערתאיןגדול,במשוררמדובראם-זאתובכל

מבינהשאיניומשפטיםמיליםלעיתיםישנםטובהבשירהשנתב.למילים

עצמם,המילים-עלימשפיעיםהםזאתובכלמשמערתם,אתכלל
ארלציוריותרקרובהאגב,ששירה,חושבתאניצירו.נמרהמשפט.מבנה

לפרוזה.מאשרלמוזיקה

עליך?האהוביםהמשורריםהםמי
האנגליתהשפהדווקא.אמריקניםאראנגליםמשורריםאהבתישניםבמשך

לאממנה.עשירהשפהאיןועשירה.מארדמוזיקליתשפהמטבעה,היא,
המיליםאתמבינהואיניאנגליתשירהקרואתשאנילמשל,לי,אנפתהיה

עצמןהמיליםבמילון.המיליםמשמעריותאתתמידמחפשתאינינולן.

האמריקאיהמשוררשלשיריואתמארדאהבתימסוימתבתקופהמשפיעות.

אתרנןלפעמיםמתרגמתאנישמשירתהבישרפ,אליזבתאתקריין,הארט

אתמארדאוהבתאניהחדשההעבריתמהשירהלראל.רובוטשלשיריו
לענייןאולישנקשרמטפי,יזלגרבהבשירתואותימריםהואגרינברג.תמיר

ללמודחלמתיתמידבירתו.אותיהמענייןהתחוםכנראה,הן,הדתותהדתי.

רקבתחום.דוקטורטלכתובאפילוחשבתישניםנעשוולפניהדתות,מדע
שבהיוהרהבאיזוגםקשרושהיהמהבתואר,צררךלישאיןהבנתיאחר-כך

שלמשיריובחלקמקרם,מכללב.דלומדתאנילכןלהילחם.חייבתהייתי
נמהגםקראתילאחרונההגדולה.מןברשישמטפיזייסודקייםגרינברג
נותבהואוסומן.נתןשמרעדיין.נמעטידועשאינומשרורשלשירים
שלשיריהאתגםאוהבתאניגדולה.להתרגשותלישגרמונפלאיםשירים

בולטיםאצלהאבללמיסטיקנית,אמנםשנחשבתמשוררתמשערל,אגי
והחושניות.הנשיותגםנמרהחיים,שלהמפוכחתוהראייהההומורבעיקר

כדמויותיהןפעםלאבסיפורישמופיעותמצלצלות","נשיםמאותןאחתהיא
שלהן.המיניותעםיותרקליםיחסיםלהןשישנשיםלרצי.שלארצילישל

רבה.קנאההזהבענייןבימעוררתכאלהנשים
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בסיפורייךאחתלאמצויותהן,רקולאהללו,הנשיםדמויותשני,מצד
דנו,שלבסופומגיעה,אוויר"מ"שוושירוחמהאי·שפיות.שלסףעל

ואבדון.שיגעוןעד

הקישורמה,במידתשאולי,ייתכןאבלזה,לרגעעזכןעלחשבתילא

גובלכמעטמטרוף,לינזמהמיניותהלביןאישהביןוהבריאהחופשי

לאותהשקיבלתי,הדתילחינוןקשובאמתלכןישאוליבעצם.בשיגעון

בקובהתקבלהלאשמיניותהלינזמה-לרוחמהבאשולטוהר.הטפה

לשיגעון,נדחפהכןמשרםואוליברומן,המתראותחיה,שבההחברה

אישהשלזמרתהיאבעיניכמשוגעת.להגדירהשלאמעדיפהאניכיאם
משרגעת.לאאןבעייתית,
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אינןכמעטביצירותייך.נשיותבדמויותלעסוקמרבהאתככלל,
מעניינותהןנשיםהאםמדוע?גבוית.תודעהדוןלמשל,כותבת,

בעינייך?יותר

אניגבוית.תודעהזרןהמסופרהקולונל","מרתאח,זסיפרוכתבתי

אבלמעניינות,הןאותימגברים.יותרמעניינותאכןהןשנשיםחושבת

הרגן.באופןכןעללהשיביכולהאיני

גברים?לעומתיותראנרכיסטיותהןשנשיםסבורהאתהאם
אנרכיסטיותהןנשיםאבלחיצוני,ביטוילכןשאיןחושבתאניודאי.

העולם,אתלסדובסיסיצררןישלגבריםמגברים.יותרובהבמידה

יותרשקלעולםהואמסודועולם-עצמםעללהגןהצורןמןשנרבע •

לחיותיותרקללנשיםגבוי.ענייןהיאלמשל,למוסדרת,חלוקהבר.לחיות

אחו,בסדוצווןלהןאיןהביתאתמסדורתשהןמפניאוליבאנרכיה.

יוזעת.לאאניגזול".

רקכינדמהבאמירותייך.מאודוזהירהמדויקתעצמןאתזאת,ובכל
מןהכללים.אתלשבוראו//להתפרע"לעצמןמתירהאתבסיפורים
ולסדוהאב//ל//חוקנאמנותביןמתחשלתחושהעולהעמןההיכוות

לו.ההתנגדותלבין

הספרות.עבורגםתמידטובאינוהפוליטיקהעבורשטובמהכיאם
בשניחיהחצויה.שאנילכןקודםציינתיאבלאחו.מדירםזהרנכרן,

אחו.מסוגדיוקליחשובבכתיבהגם-זאתובכלעולמות.

לפריעתםהרצוןלבידלכלליםלציותהנטייהביןשהמתחייתכןהאם •
לגרמניהביחסומזכירהחוזותשאתהרבותהאשמהלתחושותגםנקשו
ביוהרה//?//להילחםשלןלצווןאולמשל,

המידהארהתכונההיאהיוהרהשלי.הקלסייםהשורשיםאלחוזותאניכאן
מקרםמגרנה.כמידההיוהרהאתוראהאניגםהיוונים.אצלבירתוהגרועה

ארתה.משחיתאלאלאישיותתרוםהואואיןבר,להיותשמירתו
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הטונה",''הילדהמקוםאתלתפוסמוסיפהכמואתכילעיתיםכדמה
מוודת.שאיכה

פסיכולוגי.בניתוחצרוךישכזאתלטענהלהשיבמנתשעלחושבתאני

מכ,ךלהיפטרמארדקשהטובה.ילדהלהיות-חונכתישכךחושבתאני

יכולה.שאניככלמרדדתשאניאףעל

מרז?שלסוגעבורןהיאהכתיבההאם
הילדיםכותב.אדםהיותיאתלקבלהתקשתהגדלתישבההחברהודאי.

בילדותימפרסמתהייתיכאשדלילועגיםהיויהבניםבעיקרבבית-הספד,

קיתונותעודדזהבעולם".אהבהר"הישהירחיפיעלהקירבעיתוןשירים

הייתיכאמן.אותילקבלדבקרשילאמיהיהיותרמארחובשלבלעג.של
אמי.מצדוסוחריםאבימצדחקלאים-משפחתנורקעעלחויגה
מאףהנראהכפילאמנות.הנטייהאתירשתיממיתוההאנירבותפעמים

בסטודיוצירוללמודלנסוענהגתיי"אבכיתהכבד-זאתובכלאח.ד
אחד-כךמקצוע,תלמדיכל"קודםדב:בקרשיזאתקיבלהאמיבתל-אביב.

המשכתיולאהאוניברסיטהאתעזבתיכאשדגםורצה".שאתמהתעשי

החשיפהמןגםתמידחששהאמיקשה.תגובתהחיתההאקדמיתבקריירה

המשפחה.שלשלה,שלי,-שבספרים

לענייןגםנקשרתלהוההתנגדותהטובה""הילדהשדמותלינדמהאבל

בואשכך.עםלחיותמארדקשהליוהיהצדיקיםהיוהודישני-נוסף

עלוביםמאנשיםסיפוריםשמעתישניםבמשך-לאביביחסובראשונה
גםלמשל.ופראי,טיפולעברומענייםתשלוםלקחשלאכךעללבר,טוב

איזוחיתהתמידבאנשים.טיפלהתמיד-חייהכללאחדיםנתנהאמי

לא.ואניצדיקה.חיתההיאלהקריא.נהגהלהעיוורתאישה

נתיכה?שלסוגאיכהוהכתיבה
אגואיסטימקרולהישאךנתינה,אמנםהיאהכתיבהדברשלבסופר

שלך"?האגואיזםזה"מההעניין!זהאגואיסט,להיותאסרווהדימאר.ד

העמוקההתחרשהחיתהזראךמפרוש,באופןזאתליאמדהלאאמי

ששידדה.

נמהמקומןאתרואהאתכיצדאחו:מכיווןלשאלהאולי,כעבור,
סיווגןיצירותייך;שלההתקבלות-הספרותית""הרפובליקהשמכוכה
דורן?נכיאחריםלסופריםביחסמעמדןכשים";כ"ספוות

בענייןנכרן.זהשאיןלינדאההסרפדים.עמיתייעלמלדברנמנעתאני

שהאופןמשרםמארדכעסתירבותשניםשבמשךהיאהאמת-ההתקבלות

ותמידוציני.בעיניהיהלאהביקורתמצדשכתבתיהדבריםהתקבלושבר

מעובדתמדועהבנתילא-מארדלישהפריעהנשי,הזה,הענייןחזו
כן,פיעלואףאחד.יחסהיהאבלאחד.יחסהתחייבאישהסופדתהיותי
היוםבר.חשהאיניכיוםדבר.שלבסופרהסתייםהזהשהענייןלינדמה

ובי-מכד.כותביםשאינםסרפדיםלקבוצתהשתייכותייותרלימפריעה
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כל-גסהברגלשנכנסשהקפיטליזם,לינדמהאחר.מסוגקושיעלמדובר
הספרותעל-פיהם.הספרותייםהערכיםכלאתהפןהספרים,לשוקכן

ביןלהבחנהקשרללאנמכר","לאאו"נמכר"שלקטגוריותעל-פימסווגת
מגברים.יותראפילואולימוכרותנשיםכיגברים,לסופריםנשיםסופרות

שמצויהכמינוספת,פעםעצמי,חשהאנישבהלגמריחדשהמציאותזוהי
שייכתשליוהרוחניתהאמנותיתשההתפתחותמפניאולילמשחק"."מחוץ
במאההמשחקוכללישלה,הראשונהלמחציתואפילוהעשרים,למאה

גדולה""ספרותעלהיוםלדברקשהלמשל,כ,ןאחרים.הםואחתהעשרים

פרקנו,טולסטוי,שלליצירותיהםשנקשריםעלי,המקובליםבמושגים
הסופרהואוייטשפטריקלינדמהעלי.המוערכיםאחריםוסופריםג'ויס

אליושייכתשאיניחדש,אחר,משהוישהיוםמכירה.שאניהאחרוןהגדול
שונה.וממטעןאחרממקוםבאתיכילמושגיו,עצמילהתאיםיכולהואיני

אותישמטרידהמרכזיהענייןזהשוק.במונחינמדדתהיוםשלהספרות

לשלי.דומיםיצירתםשמקורותגבריםלסופריםגםמשותףוהואהיום,
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שלןבטורהספרותיהטעם"''קובעיעלנמניתאתגם-זאתובכל
חדשים?ספריםעלכותבתאתכיצד"הארץ".בעיתון

אלאלקטולרוצהאיניעליהם.כותבתשאניהספריםאתבוחרתאנילרוב
הספריםביןכיום,שגםלכןמודעתאניערן.בעליבעינישהםדבריםלקדם

"הכלשבפוסטמודרניזםאףעליותר,טוביםשהנםכאלהמצוייםהחדשים,

שלחדשהצורהתיווצרשמאאוונגמר,הולןהפוסט-מודרניזםואוליהולן".

 .דברמבינהאיניבפוסט-מודרניזםיודעת.איניפוסט-פוסט-מודרניזם.

• 

בו?בקיאהשאתתחוםפילוסופי,מושגשזהאףעל
לימודיאתהמשכתילאפילוסופית.מבחינהמפגרתאניאבלכן.

זמןלכןנדרשיםהחדשות.התפיסותאחריכיוםלעקובמתקשהואני

אוליאותימשרתתהיאכיהיסטוריה,לקרואמעדיפהאניהיוםוהתעמקות.

ספריםעללכתובשהתחלתילפנירבות.מבחינותאותיומעניינתבכתיבה

כיבאשכנז,בימי-הבינייםהיהודיתההיסטוריהעלרבותקראתיבעיתון,

לאחרזנחתיהזוהתוכניתאתהיסטורי.רומןלכתובתוכניתליחיתה

עלבעיקרהיסטוריה,לקרואמוסיפהאניאבלבלב,דפרקיםשניכתיבת

משפחתי.תולדותעלאחר,רומןלכתובמעוניינתאניכיגרמניה,יהדות

ג.וו.שלספרואתקראתיכאשראפשריתעבוריהפכהכזהרומןכתיבת

הישנים.במונחיםבעינייגדולסופרהואזבאלדגם"המהגרים".זבאל,ד

אחר,חדש,מהלןנעשהשבורומןזהו"המהגרים".מןמאודהתרגשתי

לאנחנו.שקשהאףעלבכתיבה, • 

• 

אמצעהתחלה,שלוקוהרנטי,מסודו,סיפורלכתוברצוןבןישהאם
עבורן.אפשריתבלתישהיאכמשימהזאתציינתבעבווסוף?

שמעסיקהסוגייתזוהיום.גםאפשרית,בלתימשימהשזוסבורהעדייןאני

אניאזהנעורים.לבניכותבתאניכאשררקאפשריכזהמבנהמאו.דאותי
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אחרתסוגהזואחרת.אפשראיחוכמות.איןשםכיהכללים,לפיכותבת

בעיני.פחותאמנותיתשאינהכתיבה,שללגמרי

שפרסמת.הבלשיםבספריגםהכרחיתהיתהכזוכתיבה
אליה.אשובשלאהראש,שלשחורה,עבודהחיתההבלשיםספריכתיבת
לז'אנרלחזורטעםאיןמסחריתמבחינההצליחולאשהספריםמאחר
"תראי,לעצמי:אומרתאניהזמןכלמוטרדת.אניהזהבהקשרגםהזה.

מבחינההחייםאתלךשיסדראחדרב-מכרתעשישנים.הרבהכברלךאין

כתיבהשלהסודאתיודעתאינייכולה.אניאםיודעתאיניאבלכלכלית!"
אמיתי.ענייןבעצם,בכ,ךליאיןואולימסוים.סודכאןישכזו.

סיפוריםבכתיבתשתמשיכיאונוסף,רומןלכתוברוצההייתהאם
בלבד?קצרים
הולכיםוהםמאו,דקצריםעכשיוכותבתשאניהסיפוריםמרביתבפועל,

נוסף,רומןלכתוברוצההייתישאמרתי,כפיזאת,ועםומתקצרים.

לעצמיבוחרתשאנילינדמהכרגע.מאודאותימעסיקהואמשפחתי.

מינילעולם.יסתייםולארבזמןיארךבהןשהעיסוקמשימותתמיד

שליאי-יכולתעלאוכישלוןעללמחשבותלאפשרלאכדיכאלה,תירוצים

פרוייקטבוחרתאניכךלי.להפריעפנימה,לחלחלאחריםדבריםבכתיבת
"האגםעםדבר.שלבסופומסתייםהואשאףשכזה,להגשמהניתןלא

חומרים,ולאסוףשניםעשרעודלהמשיךהלאיכולתילמשל,הפנימי",
הספר.כתיבתאתוסיימתיתירוץשזהוהבנתיהימיםשבאחדעד

לרומן?חדשה,יחסיםלמעוכתדומהחדשספוכתיבת
 ...טובתחליףגםזהכן.בהחלטכן.

אוויר"?"שורשיהרומןאתהיוםרואהאתכיצד

שכתבתימאמינהאיניאוויר"."שורשיאתכתבתיאיךיודעתאיניהיום

אולי,מצטרף,שהואלינדמהוהיוםממני,רחוקכךשכלרומןזהזה.את

כתיבהמסיימתאניכאשרתמיד ...לקרואמאודשקשהספריםלאותם
אניחדש.לדבר-מהלעבורלעצמילאפשרכדימתרחקת,אניספרשל

ולשנות.להתנתקמוכרחה

מיצירותייךבובותגםמאוד.אלימותסצינותבולטותאוויר"ב"שושי
מקווה?מהקשה.אכזריותנוכחתהאחוות

ילדות.בחוויותשמקורהלינדמהבחיי.הבסיסיתהחוויההיאהאכזריות

והחייםאופטימיתאיניהאלה.בענייניםאותילרמותאפשראיגםלכן
חיתהבילדותיגדלתישבהםובחצרברחובכמתוקים.בעינינדמיםלא

אחר;ילדשלידשובריםילדיםהיסוד:חווייתחיתהזואיומה.אלימות
אתהמכההביתבעלילדיהם;אתהמכיםהוריםזה;אתזהמכיםילדים
אתשחוויתיייתכןלרחוב.לצאתפחדתימוות.עדכמעטהערביהפועל

204 



שברהאופןאתובה,במידהעיצבו,הםאךמועצם,באופןהללוהדברים
להתלונןמרביםשאנוכ,ךעלחשבתילאחרונהדקבעולם.מתבוננתאני

איןלמעשהאךהעכשווית,הישראליתבהרריההאליםהיסודעלהיום
כלל.חדשזבדזה
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הוויםשביןבאכזריותבעיקרשמדובוהתחושהעולההסיפוריםמן
עצמם",אתה''מגדליםילדיםשלדמויותמופיעותמהםברביםלילדים.
ביותו.מאיימותדמויותעבורםמהוויםההוריםכאשו

מיידיבאופןאענהממשפחתי,שליאישיתחוריהזרהאםתשאלואם
שמארדחושבתאניכנראה.מרוכב,בענייןמדובוכאןשגםאלאבשלילה.
כנראהאךאלימים,ולאטוביםהרדיםהיוהםאופן.באיזהמהודיפחדתי

דאיתיפנים,כלעלמסביב,אותותיו.אתזאתבכלנתןחיקי,הזה,שהחינוך

כמהבתזוכותאינימילדותי.במיוחדליזכרואחדמקדהאיומים.הרדים

בשמלהלבושהלבית-הכנסת,לבדיהלכתישברעות.ערבזההיהאךהייתי,

השמלהבואשי.שפגעהאבןוהשליךליאובהוחרבמןוילדחדשה,לבנה
ישבהילדיל.דאותרשלאביראלאמיעמיהלכהואזאדומה.הפכהכולה

הדיםאמי,דבריאתאבירשמעכאשדמתקפל.נוחבכיסאעתבאותה

חגורתואתהסידביל,דאחזהאבנפל.הכיסאהכיסא.שלמשענתואת
שדאיתי.החייםהיואלהוצח.מכרתאותרוחיכה

• 
מהגרים?היוהאנשיםמןשוביםלכןקשוהאלהלדבריםישהאם

ההגירה?שללטלטלה
 .יודעתשאנילינדמההיוםאךזאת,ידעתילאאזקשו.שקייםבוודאי
נשארנפשימטעןאיזהלדעתשאיןעקודים,יום,קשיבאנשיםמדובו

גםאלהשהיוייתכןובים.פליטיםגםוהיוובתוכה.המלחמהלפניעמם
חושבתאני-אוצההגיעושמהןהתרבויותמןעמםשהביאומנהגים

ילדים.להכרתדניםבמקומרתנהגרשניםשבמשך

f 

אלהלביןשתיאותהמהגריםביןלדעת,ןהבדלים,קיימיםהאם
בכמהמתאריםאתדמויותיהםאתשגםהמזרח,מארצותהכהשהגיעו

מסיפורייך?

שבאופןלצייןורצהאניואשית,היו.אכןשהבדליםלעצמימתאדתאניכן.
שברלבנותבביתיהספדהמזרח.עדרתבניעםקשריםתמידליהיואישי

הייתיאניעידקירת.ארברכויותתימניות,מהתלמידותמחציתהיולמדתי
כיממני.אחותחשותהןשאולילאפשרותמודעתהייתיולאחבותן

והכינויבאוץלבדיחההיוחיקיםעלבונות.ספגתייקית,כילדהאני,גם
ll לביניהן.שבינילהבדליםמודעתהייתילאלכןאוליבנר.דבקפרץ"יקה

הפולניםלביןשבינינוהשונילמשל-יותרבדודיםהיואחדיםהבדלים

מנהגיםפתוח,בפהאוכליםארהאכילהבעתגויסהקולותמשמיעיםשהיו
אףעלחבורתי,היוהמזרחמעדותהילדותהגרמנים.בקובאסורים

התלמידהמצטיינות.תלמידותהיודרבןבבתיהן.ביקרתילאשמעולם

• 

• 
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אזכורכיםשהיוהתיכון,לימודילמימוןהמיוחלתבסטיפנדיהשזכתה

בביתילעבודאותהשלחושהוויהאלאמזרחית,תלמידהחיתהבתשלום,
 .כךעלהתאבלתיממשימיםבאותםהמשפחה.בפרנסתולסייעחורשת

רוקחות.אולידנו,שלבסופולמדהשהיאלינודעיותרמאוחורק

כעשושלפניאלאהילדות,מןזהבענייןליזכוריםשהיוהרשמיםאלה
חבורתי.שהיוח'מכיתהילדותאותןעםשוחחתימחזרו,בפגישתשנים,

בחזוגדלוכיצדסיפורהןאותי.שהדהימוקיפוחעלתלונותשמעתיואז
קיפוחהמזכיריםשהקולותנדמהאבללמשל.אחים,עשרהעםאחד

מורקו-המזרחמאוצרתיותרהמאוחותלעלייהבעיקרמתייחסים

לספורתפרופסורשלי,מכרעםזהבענייןשוחחתיהימיםבאחדועיוק.
העשירההאישהסבתי,ביןההבדלאתוראהשאיניטענתיבאמריקה.
טעןוהואהמזרח.עדותבנילביןבאוץ,ביתלעוזרתשהפכהמגרמניה

וכאן"מלוכלכת".אומטומטמת""עיוקיתבביתיהספוכינולאשאותי

אפליהכללחיתהלאלמדתישבושבביתיהספוליבוווכיאםנשברתי,

הדגלנושאישהאינטלקטואליםלינדמהככלל,המורים.מצדהבנותבין
המלחמה-הלא·נכוןלכיווןמאבקםאתמפניםהמזוחיםקיפוחנגד

אובדימונהבאופקים,בתייהספועלהחינו,ךמעוכתעללהיותחייבת
הנחשלות.נובעתמשםש"ס.שלבתייהספועללזנושלאבבאו·שבע,

הא?ץרתושביהעונים,מולאלגםבלטההמהגריםשלהזרותתחושתהאם
ילדותן?שלבפתח·תקוהותיקים"//תושביםלאותםהיחסהיהמה

ביצים.מכווזיתים,למסוקלחצובאוהםמאדו:טבעיתחיתהלעוניםהקונה

דוישיח,עמםלנהלויכלהעוביתמעטידעהאמיענוית.למדומהםובים
היוורבםזו.בשפהבודדיםומשפטיםמיליםאניגםידעתיכךמשוםואולי

היהזהבביתנו.מיפועוניםשלביקרותיאותי"חמלה"בסיפוריפלחים.
מהפונג'ים,בבגדיםעוניםאזעדואיתילאמעולםכיאותי,שהסעירביקרו

שלמרבד(תללשורןנוסעיםכשהיינוהנוף.מןחלקענוויהיוהםשנקרא.

שמכוופלחיםועוניםבדואיםבדוןהיונסיעה,שעתייםשלמוחקהיום),

היוהחייםאבלהמאורעות,בתקופתבעיקרתמי,דשוומתחאמנםסברס.

נהגאביכיום.לנוהמוכרמזהמאודשונהמצבאחת.בחברהמשותפים,

אמנם,הווי,וכשראוצהבהגיעםתקוה.פתחשסביבהעובייםבכפריםלעבוד

שהדבוריםאלאדבש.ויצואייצרושללכתמרחיקותתוכניותותכננוכוורות
הצעהקבליותרמאוחורקדגים.בעישוןבחיפהלעבודנאלץואביומתוחלו

אףשהיהכהן,ה"לבנון".מייסדשלנכדושמו,כהןיוסףותיק,תקוואימפתח

וביםאזשהיוהעוביים,בכפריםבשותפותעמולעבודלאביהציעורפא,הוא

ד~נ:י~ההעין,לראששהיהאיליןואסעו,דקייםואינושהרחובקןלה,מאוד:
ועו.דצבאילבסיסשהפךבכאללהביתוינתיה,היוםשהוא

' T T 

בכפרים?בביקוריולאביולהתלוותנהגתהאם
לימביאהיהבאביבהיה.בדיוקהיכןליומספוחוזוהיההואאבללא.

בכולםפרחים.בהםנמצאלאשהיוםממקומותמשם,ורקפותכלניות
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מןהפרחיםנעלמיםשטח,עלמשתלטתוהאורבניותשבוניםומרגעבנו,
הסביבה.נהרסתכולו.האזור
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בקריאהגםהבולטהטבע,אלשלןהעמוקהקשואתומזכירהשבהאת
אלחיבורלןמתאפשרהנוףדוןכאילונדמהלעיתיםביצירותייך.

זו?בתחושהממשישהאםהאלוהות.אלהמטפיזי,
זו.באבחנהובהאמתשישלינדמהזאתובכלמוצהרת,אתאיסטיתהויאני

התרחשההיאלנוף.קשווהבחיישחוויתיביותוהעזההמיסטיתהחוויה
לשובכל-כךחוששתאניכךמשוםאוליבגרמניה.ולאדווקאבאירלנד

והעוני,הצניעותבשלגםשםהשהייהאתאהבתיאתאכזב.פןלאירלנ,ד

אחדמסוגגבינהואינובסופרמרקט-אזאבלהיום.השתנושאולי

חייםאנושבההצריכהחבותעלפרספקטיבהלישנתןמהלמשל,בלב,ד

היאאירלנדונידחות.כזאת,פשטות-ושםבפיתוייה,חוטאתאניושגם

מאו.דגדולבשטחחייםבני-אדםמיליוןחמישה-לגמריריקהאוץגם

מדהים.הואהנוףלשעה.אחתערבותומכוניתצריםהכבישים

השתרעהמתחתגבוהה.גבעהעלבבית ,ל~~;ןלמחוץאזשהיתי-ובכן

גםגיאויותואיתיבעבוהגאות.החלהולפתעלאגם.שדמתהיםלשון

שכזו.בגיאותפעםנלכדג'ויסג'יימסביותו.מפחידהחוויה-עצמובים

מסביבמהפנטת.בתנועהפנימהלזרוםהחלווהמיםערב,שעתחיתהזו

צלילשוםאךאולי,נשמעו,ציפוריםקולות-לגמרישקטהכולהיה
הנוףאלמחובותהייתילשם.פלשהלאהציוויליזציההמכני.העולםמן

תחושהמוחלטת.התמזגותשלבתחושההזאת,התנועהואלוהשקט,
קורבמשהואבלחד-פעמית.חיתההיאעוצמת.באותהאליחזרהלאדומה

בבוואויהאגם,שפתעלישבתיבגרמניה.האחרוןבביקוריליארעלה
יסודימרכיבכנראההםמיםכיהמים,לידערבשעת-הזאתהמקוללת

וראיתימפריע.אינושכבואורואור.ועציםגמורהודממההזאת,בחוויה

עבורי,מהפנטמשהובכךישהתנפצותם.אתושמעתיהגלים,תנועתאת

אולימנוחה,אוליהמדויקת."המלהאתלמצואליקשהעלי."שמאציל
אלוהים."יששםאולימכירה.שאניביותוהנפלאההתחושהזוורגע.

שלן?ילדותלחווייתגםקשולכןשישייתכןהאם
חשתילאשבולבית-הכנסת,לאודאילילדות.קשולךשישחושבתאני

הכיפוריםביום ".איומיםועונשיםחטאיםמפניעמוקפחדאלאורגע,
אוליבסקילה."אולי-אותייענישוהאלחטאתיפןאימהאחוזתהייתי

שהיתישבההתקופה-השדותאלאלכך,קשווהאינההדתבשויפה.

בביתואדישפתעלבביתהתגוררתיבסמינו.לימודייבזמןבירושלים
האהובממוריבו.הולכתהייתיאזאבלהיום,בנויכולושהואהכרם,
הטבע,בתוךלב,דבראויהולכתוהייתיהצמחים,שמותאתלמדתילטבע

בשדות,ושם,אותי,הורגהעירשלהרעשכל-כך,ליחשובשקטבשקט.
הווי-מילדותייותרמוקדמתלתמונהקשולכךישואוליהשקט.היה

נהגוהםמוסכים.שללאזורהיוםשהפכוהפרדסים,שלידבכוורותעבדו
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בכלהדבוריםכיהנוודותאלאותילקרבחששואבלעמם,אותילקחת

הייתיושםהשדה."נתוןבמרחק".שהיתילכןסכנה.וישעוקצות,זאת
T • • 

תמונתזוואוליפחדתי.ולאהעתכלהודיעםעיןקשרעלשמדתימשחקת.
הודי.על-ידימוגנתזאתובכלבשדה,לבדיכשאנישלוש,מגילהיסו,ד

השדה?כו~האיד

גזך-פרח!הכלבאביב,פניםכלעלואז,בו.נושבתשדוחפרא,שדה

צמחיםוגםשם."צמחלאמהופרגים."הרועיםוילקוטומצלתייםבד
מאוחד,מופיעיםאגב,הסרפדים,להיזהר.למדתישמהםוסרפדים,קוצניים

ושקט,צבעוניירוק,כמעט,בני-אדםבלימרחב-וכןהפדיחה."אחדי

אנישאליוהזבדשזהחושבתאנילהסביר.אפשרשאירוגעותחושת

מתגעגעת.הכי

הראלמעיןהראיון:עדינת
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