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המאיו׳ ישראל

 ,1907 בשנת בלונדון שהותו בעת ברנד שכתב הגדול המחזה לגבולין, מעבו
 לו במלאת והביקורת. המחקר לחסדי לא אף ראויים, בימה לחיי זכה לא

 קוריוז של הפינה מן המחזה את ולחלץ לנסות שראוי דומה שנים, ו 00

 הראייה זווית חדש. במבט אותו ולבחון נדחק שאליה ספרותי־ביוגרפי

 עמנואל של בהגותו קשורה במחזה מחודשת להתבוננות כאן המוצעת
 על וכן ל"אחר" לוינס של ביחסו מסוימים אלמנטים על בהסתמך לוינס.

 הדרמתית דמותו את אסרטט ממאמריו, באחדים העולות פואטיות סוגיות
 תפקידה ואת ברנד בידי הייחודי עיצובה את ואבדוק המיתי" "האחר של

לגבולין. מעבו־ של ומשמעותו סגנונו בגיבוש

 והוציא ערך שברנד המעווו העת בכתב בשלמותו שפורסם המחזה, במרכז
 המתלבט 30 בן יהודי סופר מהרשק, יוחנן של דמותו ניצבת בלונדון, לאור

 )וחולני(, צעיר וכגבר כיוצו ולמימושו לזהותו הן הקשורות קשות בשאלות
 ללונדון מגיע יוחנן ברנד, כמו ולשפתו. החברתי למעמדו ללאומיותו, והן

 העלילה הצאר. מצבא עריקה בעוון הרוסי בכלא ממאסר שחרורו לאחר

 אחיו לונדון במזרח שמנהל היהודית למסעדה יוחנן של בכניסתו פותחת

 את מפעיל חיים־יהודה ؟ני. מתבגרת, בבת המטופל חיים־יהודה הבכור

 נפתלי הבטלן ולבעלה שלה רבקה, היום קשת אחותם בעזות המסעדה

 חזקוני, אליהו גם למקום מגיע יוחנן של בעקבותיו יוספ׳ל. קטן, ילד
 הוא המחזה סיפור אנגליה. חופי אל ההפלגה בעת יוחנן לו שקנה הידיד

 של בעלה יוחנן: של משפחתו מהרשק, משפחת של התפוררותה סיפור
 חיים־ של בתו הקטן, בנם ואת אשתו את וזונח לאמריקה מהגר רבקה

 לשוב ומבקש המסעדה את עוזב עצמו והוא רעה, לתרבות יוצאת יהודה

 וידידו יוחנן נותרים בסיום עבר. לכל נפוצה המוכה המשפחה לרוסיה.
הנטושה. במסעדה ואמו החולה הילד עם
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 פסיכואנדיטי: מדרש סדן, וב .1

 "ח’ של בפסיכו־לוגיה פוקים

 תשנ״ו, מאגנס, יוושלים: בונו,
.69 עט'

הסתוים", ומתק "החולי וך, נתן .2

 ברנר של בפרוזה מרכזיות דמויות בצד מהרשק, יוחנן את מזהה הביקורת
 אברכזזון ב״בחורף", פיי^רמן ירמיה וכשלון, שכול ברומן חפץ )יחזקאל

 "מא׳ ובסיפור ומכאן במכאן והגיבורים־המספרים לנקודה", "מסביב בסיפור

 כקביעתו או סדן,י דב של כלשונו ברנר", של מגלגוליו כ"אחד מ"'(, עד
 אוטוביוגרפית".* היא ברנר של "כתיבתו ובים: דעת המשקפת זך, נתן של

 בדרך הליכה ה״אוטוביוגרפית" בקריאה רואה זאת, לעומת ברינקר, מנחם
 ביסודות שהשימוש מאחר הקורא", את ולהטעות להתעות ש״יכולה

"לשתול שנועדה "תחבולה" אלא איננו ברנר של ביצירתו אוטוביוגרפיים
 חיים יוסף )עורך(, בקון יצחק
 יצירתו על מאמרים מבחר בונר:

 עובד, עם תל"אביב: הסיפווית,
٠195 עמ׳ ,1972

 הסימטה עז ברינקו, מנחם .3

 סיפון על מאמו הטבוייזית:
 תל"אביב: ברנו, ביציות ומחשבה

.64 עמ׳ ,1990 עובד, עם

 ולא בחיים הם ברנר של הסיפור שמקורות ההכרה את ]בקורא[ בו
 הפתיחה נתוני כנות".* של "רטוריקה מעמידה היא כך ולשם בספרות",

 אך מחברו; עם יוחנן של זיהויו את מאפשרים אכן לגבולין מעכן של

 דמות הוא יוחנן כזה, זיהוי המזכוינים האחרים הבונריים לגיבווים בניגוד
 לצטט( מרבה )שהביקורת דבויו ולכן הבימה, בחלל כלומר בדרמה, פעילה

 סימנים, מכלול מתוך אחד מרכיב הם ולמציאות לעצמו לכתיבתו, בנוגע
 ההתרחשות וכלפי כלפיו יחסנו את הקובעים ולא־מילוליים, מילוליים

 אם אפוא, מוכך, הדמות של הבימתי קיומה אופן חלק. בה נוטל שהוא

 "רטורי" או "א؟תי" ביוגרפי קשר אודות על הוויכוח את מייתר, לא
 הזהות אף או הקשר בדבר למעשה( )המוסכמת, להנחה זאת, עם בלבד.

 שדיון אלא כאן, הנפתח בדיון רבה חשיבות יש המחזה וגיבור ברנר שבין
 שבגוף היחסים מערכות את והן הביוגרפי הקשר את הן לבחון מציע זה

וה״אחר". ה״עצמי" יחסי מזווית המחזה

 ה״אני" עם יוחנן של זיהויו את מזמינה ביוגרפי קשר של קיומו על ההנחה
 ובעל לערך המחבר של גילו בן הוא כאמור, המחזה: של ה״עצמי" או

 מתחבט, ואינטלקטואל סופו הוא ומשפחתי; תרבותי לאומי, רקע אותו

 מורכב. ותחביר עשיר מילים אוצר בעל ידעני, מתוחכם, שלו שהשיח

 ה״אני". נבחן אליו שביחס כ"אחר", מוצב חזקוני אליהו הידיד לעומתו,
 ומקוטע, מגומגם שיחו מוגבלת, אליהו של האינטלקטואלית יכולתו

 עצמה, לעלילה גם וכמעבו במחזה, המיוצגת ולחברה למשפחה זר והוא
 בתכונות ניחן חזקוני למעשה, המשפחה. של בהתפורוותה כאמור, העוסקת,

 כפי חזקוני, המיתוס. לתחום אותו המשייכות כאלה בהן נוספות, חריגות
 ייצוגו יוצר, גיבור לפנינו מעמיד המחזה מיתי". "אחר הוא להלן, שיתברר

לתבנית אחת. ובעונה בעת ובבואתו ניגודו שהוא ו״אחר" ה״עצמי", של

 במח לואות אין הנראה,
 המחזו של בחינה ’בקון.

 הדרמה. ולחוקי הבימתי

 מחזות") "שברי ראשונה,
 ו״מגילוו רשמים" "צללי

 הכפול, ההגדרה מצביעה

 החשובים מחזותיו )כל
 ניג על מצביעה היא שני

 ראליסס תאטרוני מערך
על ומעיד כמחזאי ברנר

 "האחו של מהזווית הדיון

 בג דיוק וליתר באחרות,

 ביחס הדומתית הדמות
 '"מ, שלעתים בתאטרון,

 "כאשו לאקאן: בעקבות

 הי אל ניבט אז או נראה,
 מג של "התוודעות", של

המי "האחר עם המפגש

 זא, נקודה להדגיש כדי

 כ: אביא המיתי", "האחר

 ב קצר דיון לוינס, משל
השיג. בזו - המערבית

הקטן. איולף

כומוו המיתי" "האחו

 לוינס עמנואל של הגותו

 בהתעקשו ניכר חותמה

המערבית "הפילוסופיה
 ביצירת כורכזי תפקיד בהמשך, שיוזכרו המערביות בדרמות גם המצויה זו,

משמעותו. ובגיבוש המחזה של הרטוריקה

 כלומר במוסקבה, "הבימה" ייסוד לפני כעשור ופורסם נכתב לגבולין מעבו
 ללא פעל שהמחבר להניח אפוא ניתן עברי. תאבורון של מהקשר במנותק

 אף ועל זאת, עם בימתי. מימוש של ראלית אופציה לאיזושהי התייחסות

ככל צלח, לא "הבימה"( )בתאטרון המחזה את לבצע האחד שהניסיון

 ה״עצו של היבדלותו או

 מד، המרכזיים, מחיבוריו
 החפ: שמפעילים שליטה

 ו' ועמם בתוכנו; האורב
 ללא־؛ אדם בין המזעוי

המ ]...[ המוחלט האחר
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ברנר של בפרוזה מרכזיות

אברמזון ב"בחווף", ארמן
"מא׳ ובסיפור ומכאן במכאן

בקביעתו או סדן,י רב של

אוטוביוגרפית".؛ היא ברנר
ه בדרך הליכה וטוביוגרפית״

 ביסודות שהשימוש אחר

، ״לשתול שנועדה וחבולה"
 ולא בחיים הם ברנר סל

 הפתיחה נתוני ולכנות".؛

 אך מחברו; עם יוחנן של

 דמות הוא יוחנן כזה, ויהוי
. לצטט( מרבה )שהביקורת

 סימנים, מכלול מתוך ،חד
 ההתרחשות וכלפי כלפיו

 אם אפוא, מרכך, הדמות
 "רטורי" או "א؟תי" ,רפי

 הזהות אף או הקשר :דבר
 שדיון אלא כאן, הנפתח 'ן

שבגוף היחסים מערכות :

 ה״אני" עם יוחנן של יהויו

 ובעל לערך המחבר של
 מתחבט, ואינטלקטואל ר

 מורכב. ותחביר עשיר ם
 ה״אני". נבחן אליו 'ביחס

 ומקוטע, מגומגם שיחו
 עצמה, לעלילה גם :מעט
 בתכונות ניחן חזקוני ושה,

 כפי חזקוני, המיתוס. זום
 ייצוגו יוצר, גיבור לפנינו

 לתבנית אחת. ובעונה :ת

ביצירת מרכזי תפקיד סך,

 כלומר במוסקבה, זבימה"

 ללא פעל שהמחבר 'הניח

 אף ועל זאת, עם בימתי.
ככל צלח, לא "הבימה"(

 יצחק שמציע כפי לקריאה", ספוותית "יצירה במחזה לראות אין הנראה,
 לממד ברורה מודעות מתוך כתב שברנר מעלה המחזה של בחינה ’בקון.

 שבחר: כותרות־המשנה בשתי כבר ניכר הדבר הדרמה. ולחוקי הבימתי

 "רשימות", כמו בסיפוריו, לכותרות־המשנה )בדומה מחזות" "שברי ראשונה,
 אחד מצד מערכות". "ארבע שנייה, חתוכות"(; ו״מגילות ושמים" "צללי

 הראליסטית בדרמה מקובלות לתבניות ציות על הכפולה ההגדרה מצביעה
 ומצד כוערכות(, ארבע בני הם למשל, צ׳כוב, של החשובים מחזותיו )כל

 יצירת בין זה, מתח תבניות. או חוקים להפר ניסיון על מצביעה היא שני

 של הכרעותיו את מאפיין ערעורו, ובין "תקין" ראליסכוי תאטרוני מערך
הדרמתיים. הייצוג לאופני מודעותו מלוא על ומעיד כמחזאי ברנר

 כעוסקת כולה היצירה לקריאת יוביל שבהמשך "האחר", של מהזווית הדיון

 את לבחון גם מאפשר האחרות, באמצעות בגאולה דיוק וליתר באחרות,

 הצופה כלומר שבחושך", העין ]ש[הוא ל״אחר ביחס הדרמתית הדמות
 לאור יצחק שמציע כפי שלו", המבט אל '"מתוודע' שלעתים בתאטרון,

 היה כאילו נראה הבלתי לעבר מצביע השחקן "כאשר לאקאן: בעקבות
 הזה הייחודי התאטרוני הרגע 5שלו״. מבטו הצופה אל ניבט אז או נראה,

 רגע את גם להוות שניווכח, כפי עשוי, פנימה, מבט של "התוודעות", של

המיתי". "האחו עם המפגש

 של התאטרוניים לאפיוניו הנוגעות ואחרות זאת נקודה להדגיש כדי

 דברים לאור הדמות של עקרוני סרטוט לאחר כאן, אביא המיתי", "האחר

 בדרמה המיתי" "האחר של מהופעותיו בדוגמאות קצר דיון לוינס, משל
איבסן הנריק של המאוחר ובמחזהו השיקספירית, בזו - המערבית

הקטן. איולף

 בלונזון: ברנר בקרן, יצחק .4

 ,1907-1905 "המעווו", תקזפת

 עברית, וספרות ללשון המחלקה
 גוריון בן אוניבוסיטת שבע: באר

 המחזה .283 עמי ,1]חש״ו בנגב,
 ,1971 בשנת ב״הבימה" הוצג

מונדי, יוסף של בבימויו

אל
שר

י
 

יו׳
מא

ה

וומתית בומות המיתי" "האחו

 ב״אחר". המודרני הדיון על ייחודי חותם הטביעה לוינס עמנואל של הגותו

 על תיגר קויאת תוך הסובייקט" "שימור על בהתעקשות ניכר חותמה
 ייחודו ובהגדרת האחר", בדיכוי עסקה שבעקביות המערבית "הפילוסופיה

 פי,1אינס1 ל'ות1בכ ‘ל״אחר". היחס בסיס על ה״עצמי" של היבדלותו או

 אותה ]...[ הזאת האנושות "אומללות על לוינס מדבר המרכזיים, מחיבוריו
 הלא־אנושי" "הרגע ועל האדם", על והרשעים החפצים שמפעילים שליטה

 "ההבדל את שמייצג מה על מדבר הוא ולעומתם ועמם בתוכנו; האורב
 אל התשוקה בדבר, תלוי שאינו "הטוב - ללא־אדם" אדם בין המזערי

’המטפיזי". הממד ]...[ המוחלט האחו

 לא־ לכם "דמו לאוו, יצחק .5
 בוומה הייצוג מושג על כלום:

 וביקוות תיאוויה לוין", חנון של

;19 ,7 עט' (,1999 )קיץ 14
Jacques Lacan, The Four 

Fundamental Concepts of 

Psycho-Analysis, Alan 
Sheridan (trans.), London: 

Penguine Books, 1977, pp.

5, 74
Colin Davis, Levinas: An .6 
Introduction, Cambridge: 

Polity Press, 1996, pp. 44,
47, 120, 124

 נעשו שלהלן הציטוטים תוגומי
 יצוין כן אם אלא המחבו, על-ידי
אחרת.

7. ,Emmanuel Levinas 

Totality and Infinity: An 

Essay on Exteriority, 

Alphonso Lingis (trans,). 
Pittsburgh, Pennsylvania: 

Duquesne University 

35 .Press, 1969, p. מצוטט 
 אפשטיין וניאל על־יוי ומתווגם

 עיון - הנשכח האחר )״בעקבות
 עמנואל של הפילוסופית במשנתו
 בן־ ומנחם וויטש חיים לוינס",

 אזם בין :1האח ]עווכים! שושן

 יויעות תל־אביב: ולזולתו, לעצמו
(.194 עט' ,2001 אחוונות,
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 עמ' לעיל, 7 הערה אפשטיין, .8
 קווב אפשטיין, וניאל ;159-194

 ס,1לוי עמ״אל של משנתו על מחוק:

 - הביטחון משרה תל-אביב:
.77 עט',2005 ההוצאהלאוו,

Northrop Frye, Anatomy.9 

of Criticism: Four Essays, 

Princeton and Oxford: 
Princeton University Press,

1957, p. 158 

, לעיל 7 העוה  ,Levinas .10 

. וו الج'

עט שם, .11'79.

הקטבים בין בלוליינות כאן נעה לוינס של והדחוסה הפיוטית כתיבתו

، שהמודעות והפנימי, החיצוני ה״לא־אנושי" ״האחר" בהתגלות הקשורים

 "האחר" האין־סופי. אל המוחלט", "האחר אל לתשוקה מקום מפנה לו

٠ זאת תביעה מוסרית. תביעה אליו מפנה ה״עצמי", של מחוזו אל מתפרץ

 ממושג בחריגתו עצמו, את מציג האחר שבה "לדרך בפנים. ל״עצמי" מתגלה

ه כתמה להצטייר פירושה אין הזו, הדרך פנים. קוראים: אנחנו שבי, האחר
 "שוברים מטרידים, מקשים, האחר" "פני לוינס; מדגיש שלי", המבט תחת

'١ את התובעת התרחשות הם אצלי״. משאירים שהם הפלסטית התמונה את

 לרצוח לאיין, רצון ואף אלימות, של הן להיות שעשויה תשובתי, תגובתי,

 שמבאר כפי המטפיזי, אל המובילה אליו, תשוקה של הן "האחר", את

٠ של הופעותיו את והמזינים המגדירים הם אלו קטבים ٥אפשטיין. דניאל

 שנראה, כפי מתקשר, אמנם ברנר )שאצל כ״אחר" אפיונו המיתי". "האחר
, החריג, ואת הנזקק, הישע, חסר את יחד כורך בפנים(, אינטנסיבי לעיסוק

 למעבר, התשוקה עם בבד בד - ל״עצמי"( כמראה )גם ״הלא-אנושי" ואף
٠ זו, תשוקה של הדרמתי מימושה שהוא שבדמות, המיתי הרכיב למטפיזי.

 נוצריים גם כמו )יהודיים המיתיים במקורות והן בפעולתה הן מתבטא
בעיצובה. הקשורים ברנר( אצל

אצל מופיע אינו להבהיר, חשוב אשר, מושגי צירוף - המיתי" "האחר

٠ האנושי־ כלומר "האחר", היסודות: שני התכת על אפוא מושתת - לוינס
 רגשית, - פנימית שונות ו/או גזעית, פוליטית, חברתית, )שונות השונה
ه המזוהה התת־אנושי, או העל־אנושי כלומר וה״מיתי", תפיסתית( מינית,

 הכוונה המיתוס. מתחום דמות עם ו/או עלילה עם בעקיפין או במישרין
٠ המיתוס, של ארכיטיפית תמציתית, זאת ועם וכוללת רחבה לתפיסה היא

 העלילה לסוגי כמצע במיתוס בךיונו פריי. נורתרופ למשל שמציע כפי

 על פריי מדבר וסאטירה( אירוניה טוגדיה, רומנסה, )קומדיה, הבסיסיים
 כ"שגשוג קטבים בין מחזורית" תנועה ]ש[היא תהליך של הבסיסית "הצורה

 מתייחס להדגיש, חשוב לוינס, ’ומוות". חיים והפוגה, מאמץ ושקיעה,
٠ מטוהר ״האין־סופי יהיה אומר, הוא שבלעדיו, למיתי, בחשד ואף בזהירות

 לוינס, אומר מוסרי", יחס מבסס אני "כאשר ’הקדושה"." של מאלימותה
٠ שאת או מחברה, שאינני בדרמה לשחק שעלי בתפקיד להכיר מסרב "אני

 או גאולה של בדרמה תפקיד לגלם מסרב אני לפני; מישהו ידע תוצאותיה
' משחק״.יי לכלי אותי ושתהפוך בי הכרה ללא שנהגתה אבדון של

המזוהה למיתי, )והפרדוקסלי( האמביוולנטי היחס על עידים1כ אלה דברים

ו״תפקיד"; "דרמה" של במושגים האנושי המצב או הגורל - הדרמתי עם כאן

נתון הוא שבו דרמתי, בקונפליקט מנוסח הדובר של האנושי קיומו עקרון
, תוך ״תפקיד״, עליו לכפות שמנסה במי למאבק היוצא )מיתי( כ״גיבור"

 "אבדון". או "גאולה" היא משמעותו האם - ולהגדירו להבינו חותר שהוא
לוינס שבדבוי אלא )ולמיתוס(. לדרמה העקרוני הסירוב מודגש במקביל,

 עב דיאלוג מסתתר כבר
 ואת שלו חייו את מדמה

שצף־ק: של גיבוב מפגר,

 הספרותית המסות בספר
 התייחסות לוינס מביא

 לתפקודו ביחס מהותית
 פרוסט(כ״עולםש )אצל

 מקו את תופס אינו פעם
 מת בנקו, של רוחו וכמו

 עו המייצגת דמוונ עתה,

 בחוקי גם כמו המכשפות

 מתיי) המלך, משתה של
)בעיק מפנה בו מחוללת

 הו בשערי ה״חדירה עניין
 ו והן האחרות הן המיתי".

 ש׳ למחוזו פלישה של זו

 א זה יהא - הצופה( של
 פליע וברנר. איבסן אצל

ו ואת אותם הזה, החלל

 מתאפיי דרמתית, כדמות
 וו השונה־החריג, רכיביו:

 מערער, "האחר" בעזרת

 מג השיקספירית הדרמה
 שלו מזו המיתי" "האחר

 ا (Fool) השוטה בעיקר
 I על ו(,606) ליו המלז

 נואידן חסר־ישע כקדוש
הסעו במחזה ילדי־קרבני

 מופיע אלה מחזות בשני

 מתון ספק ה״עצנוי", של
 נוכחת־ בת כלפי אשמה

 תפקי הוא "בידור" והרי
 מוגרו שאינו ליו;קליבן,

 7 סמוך מעשית ומבוים
 מופ, מעין יצירת על־ידי
היי חוקי את גם המיתי"

8



٦ הקטבים בין בלוליינות ן
لح שהמודעות והפנימי, צוני

أ "האחר" האין־סופי. אל

ه זאת תביעה מוסרית. עה

! ממושג בחריגתו עצמו, ،ת

'٠ כתמה להצטייר 'פירושה
؛ "שוברים מטרידים, ישים,

t ۶ את התובעת התרחשות

إ לרצוח לאיין, רצון ואף ז,
آ שמבאר כפי המטפיזי, ל

، של הופעותיו את מזינים
שנראה, כפי מתקשר, )נם

٠ החריג, ואת הנזקק, 'ישע,

ا ל؟ע؟ר, התשוקה עם :בד
ب זו, תשוקה של הדרמתי ז

؛ נוצריים גם כמו יהודיים

إ אצל מופיע אינו הבהיר,

٠ر האנושי־ כלומר "האחר״,
רגשית, - פנימית שונות

٠ המזוהה התוג־אנושי, או

 הכוונה המיתוס. מתחום
ب המיתוס, של ארכיטיפית

؛ העלילה לסוגי כמצע וס

٠ על פריי מדבר וסאטיוה(

؛ כ"שגשוג קטבים בין רית"
٢ מתייחס להדגיש, חשוב

ه מטוהר "האין־סופי יהיה
؛ לוינס, אומר מוסרי", חס

ه שאת או מחברה, שאינני
, או גאולה של בדרמה קיר

٠ משחק".״ לכלי ני

٠ המזוהה למיתי, ־דוקסלי(
 :יסשל״דרמה״ו״תפקיד";

 נתון הוא שבו דרמתי, זט
ب תוך "תפקיד", עליו :פות

 "אבדון". או "גאולה" היא

٠ לוינס שבדברי אלא זוס(.

 שגיבורו שיקספיר, של מקבת - גדולה דרמה עם דיאלוג מסתתר כבר
 "של בורמה תפקיד לגילום כולו האנושי הקיום ואת שלו חייו את מדמה

י2מובן". שום בלי שצף־קצף, של גיבוב מפגר,

 פרוסט, של ביצירתו העוסק בפרק פוטיים, שמות הספרותיות המסות בספר
 אבחנה המספקת מקבת, למחזה יותר "גלויה" התייחסות לוינס מביא

 האחרות את תאר1כ לוינס המיתי"; "האחר של לתפקודו ביחס מהותית
 אף המוחשי שבו עולם - סופיות בו אין פעם שאף כ״עולם פרוסט( )אצל

 ההוויה, בשעוי לבוא נדחק האחוון האפשרי; מקום את תופס אינו פעם
 זה שנרצח בנקו של רוחו המלך"." בכיסא מתיישב בנקו, של רוחו וכמו

 של הדו־משמעיים בלחשיהן המאופיין מיתי עולם המייצגת דמות עתה,
 הממשי העולם אל חודרת ועונש, חטא של ברזל בחוקי גם כמו המכשפות

 ה״עצמי", של בעולמו פועלת וכך בכיסאו, מתיישבת המלך, משתה של
נפשי־תודעתי(. )בעיקו מפנה בו מחוללת

 "האחר של ודמותו פעולתו לתפיסת מהותי ההוויה" בשערי ה״חדירה עניין

 מכוננת בפעולה מתגלות מייצגת שהדמות המיתיות והן האחרות הן המיתי".
 מבטו )ואת הבימה חלל את המגדיר ה"עצמי", של למחוזו פלישה של זו

 המשפחתי התחום או שיקספיר אצל הכתר אולם זה יהא - הצופה( של

 נתוני את לערער נועדה המיתי" "האחר של פלישתו וברנר. איבסן אצל
אותם. שהגדיר ה״עצמי" ואת אותם הזה, החלל

 שני מצירוף הנובע במתח המיתי" "האחר אפוא מתאפיין דרמתית, כדמות
 המוחלט של ייצוגו כשעצם והמוחלט־האין־סופי, השונה־החריג, רכיביו:

 זו, מבחינה במיתי. הקשוו המקודש, המוסכם, על מערער "האחר" בעזרת
 הופעת של יותר וחתרניים מורכבים דגמים מכילה השיקספירית הדרמה

 מספק כאלה דגמים מקבת. במחזה האילמת הרוח של מזו המיתי" "האחר

 של זה הוא שבהם שהייצוגי השונים, גלגוליו על (Fool) השוטה בעיקר

 ואפיונו גיסא מחד שלו והזימה השטות פזמוני על (,1606) לין המל(
 המפלצתי־ קליבן הוא שבהם והחתרני גיסא, מאידך חסר־ישע כקדוש

ו(.6ו1) הסעוה במחזה ילדי־קרבני

 לזימונו נענה כשהוא לראשונה המיתי" "האחר מופיע אלה מחזות בשני

 ברגשי המחזות בשני )הקשור וכאוב עמוק צורך מתוך ספק ה״עצמי", של
 ל״בידור". מוחצנת תשוקה מתוך ספק נוכחת־נעדרת(, בת כלפי אשמה

 המלז במחזה המופיע השוטה של המקצועי תפקידו הוא "בידור" והרי

 הסעוה המחזה במהלך מדומיין כשוטה, רשמית מוגדר שאינו קליבן, ליו;

 כך, אחרות. של מפלצתי כמופע המחזה לסיום סמוך מעשית ומבוים
 "האחר משנה תאטרון־בתוך־תאטרון, ובעצם מופע, מעין יצירת על־ידי

הופעתו אותם; "מיידע" לפחות או הבימתי, הייצוג חוקי את גם המיתי"

٠

 מקבת, ספיר,٠שיד ויליאם .12
 תל־ ויזלטיו, מאיר מאנגלית:

 מעוכה ,1997 עובו, עם אביב:
.119עט' ,5 תמונה ה,

Emmanuel Levinas, .13 

"The Other in Proust", 

Proper Names, Michael 

B. Smith (trans.), London: 

The Athlone Press, 1966, 
p. 102
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 המלך שיקספין, ויליאם .14
 תל- עוז, אבוהם מאנגלית: ליה

 עמ׳ ,2004 פועלים, ספוית אביב:
 הסעו־ה, שיקפפיו, ויליאם ;76

 תל- עוז, אבוהם מאנגלית:
 ,1987 פועלים, פפרית אביב:

.149 עמ'

 ,האחרות: האחו לוי, זאב .15

 עמנואל וסל בפילוסופיה עיונים

 ,1997 מאגנס, יוושלים: לוינס,
.256-254 עמי

Emmanuel Levinas, .16 

"Reality and Its Shadow", 

Sean Hand (ed.). The 

Levinas Reader, Alphonso 

Lingis (trans.), Oxford: 

Basil Blackwell, 1989, pp.
132, 142

 מיתולוגיות, באות, וולאן .17

 תל־אביב: בסוק, עיוו מצופתית:
-236 ,242-241 עט' ,1998 בבל,

.237

Levinas, "Reality and .18 

Its Shadow", p. 143

 הקטן, איולף איבסן, הנריק .19

 בית ומת־גן: קינו, גו תוגום:
.20 עמ' ,1980 צבי,

שם. שם, .20

 הוא שמתוכו מופשט "כלום" אותו נראה", "הבלתי על לצופה מרמזת

 כ״תוכו" גם להיתפס כמובן, שעשוי, המערה(, זוהי הסעוה )במחזה מגיח
 כל־ )הדומים השיקספיריים המחזות בשני הצופה. של ואף ה״עצכן," של

 המהותיים דימויים מופיעים בהם( ו״האחר" ה״עצמי" יחסי מבחינת כן
 ההולך אדונו את מכנה השוטה ליו, המל( במחזה ובהמשך: כאן לדיון

 עצמו, לשוטה ובעיקר גם המתייחס דימוי ליד", של "צלו זהותו את ומאבד

 העבד קליבן, על מעיד הסעוה, במחזה והרדוף הרודף השליט ופרוספרו,
הוא"." שלי אני, מודה חושך, של זה "יצור כי המכשפה, בן

 לדברי המהווה, וצלה", "הממשות במסה מרכזי פואטי מושג הוא ה״צל"

 זיקה מתוך האמנות שבמרכזו דיון להעמיד לוינס של נדיר ניסיון לוי, זאב
 בארת, לרולאן והן פוליטאה( בחיבור המערה" ל״משל )בעיקר לאפלטון הן

 את לוינס מציג במסה זמנו." בני אחרים צרפתים והוגים אלתוסר לואי

 במקום כאחרות. כלומר הצל", פלישת הלילה, רדת כ״ערפול, היצירה מעשה
 לפסל כבמיתוס: אמנות ביצירת "לעסוק לביקורת ממליץ לוינס אחר,

 כי מוסיף הוא עוד דיבור". יכולת תנועה, אפשרות להעניק צריך הדומם

הפילוסופית"." האמת ומקור לא־אמת בו־בזמן ]...[ הוא "מיתוס

 או כ״מטא־שפה" המיתוס את בארת לתפיסת מתקשרים אלה דברים

 בארת של )והפוליטיות( הרדיקליות אבחנותיו בעוד אך י’גזולה״. כ״שפה

 מסורתיות לתפיסות נאמן לוינס המיתוס, את ממיתות לא אם מרוקנות

 המיתוס. מחייה של "פיגמליוני" מעמד למבקר מעניק הוא שמתוכן יותר,
 המודרני, היוצר של כדגם־אב שיקספיר את ומזכיר החוזר לוינס, זאת, עם

 למיתוס, האינטלקכו את לחבר המודרני, היוצר על עליו, ניטל כי אומר

 הרנסנס, מאז אשר, הספקות אולי בעצמו. שלו המיתוסים את "לפרש

 למצוא החובה את עליו כפו בלבבות נטע אלוהים של המוכרז בזותו

עצמה"." היצירה בתוך חדשים כיודלים

 המודרני, היוצר עבור שכזה מודל מעין אפוא מהווה המיתי" "האחר
 בדמות מימושו על־ידי - עליו ולהקשות ולתהות - מיתוס לפרש המבקש

 הופעת של וחד מתומצת דגם לוינס. כדברי ההוויה", ב״שערי והחדותו

 )או השוואה כמקור לראותו שניתן דגם מודרנית, בדרמה המיתי" "האחר

 המאוחו במחזהו מצוי לגבולי(, מעבו למחזה שנראה( כפי השראה, אף
 בדמות המיתי" "האחר מיוצג במחזה (.1894) הקטן איולף איבסן של

 ואפורת־ מכורכמת צמוקה, נמוכת־קומה, "ישישה - העכברים" "אשת
 והפתיינית המסתורית שהופעתה וחקרניות" נוקבות עיניים בעלת שיער,
 מחוזו אל פולשת היא אדומה"." ו״מטויה פרחונית" "שמלה גם כוללת

 "האחריות על ספר בכתיבת העוסק אלמוס, אלפרד הסופר ה״עצמי", של

 של שלוותם את המטריד מכרסם, "כושהו לחסל כדי באה היא האנושית";

כעבור המחזה( עלילת )ואת הבית את עוזבת כשהיא “והגברת". האדון

 איולו גם מעטות, דקות
בטביעה. מת כך

 ה חרדה אחוז הנכה איולף

 כ״או תפוח. בעזרת אותו

 הבורגנית־המע משפחתו
 גם' תרמילה מתוך מגיח

 תשתי אל התשע בן הילד
 גילוי ואף אלימות, קנאה,

 נ השונות, גרסאותיהן על
 ב״שינו מודעת כבחירה

 ٥הע "אשת של כלשונה
 האחרו כעכברים. גברים

 המיו המאגר מן הניזונה
 עי בפרי )החל לדורותיה

מהמלין(. והחליל( גויס

 ״ا הוא וכך התאטרלית,

(werewolf",) בע، או 

 במדבר"׳ החיה הפואית׳
 המוקנהלזאב. )הפאלי(

 העליל לציר במקביל אך

 צ את גם המיתי" "האחר
 ’למשא כמענה הבית אל

 פקעו את להתיר לשווא
 מפעילה היא הנכה. הילד

 קו של זו ]...[ עליה בנוי

 ٢בע והמים. הים יסודות

 גאול של מהלך המיתי"

 ו נודרים המחזה בסיום

 וו שבחוף, העניים בילדים
 המדג פריי, מדבר שעליה

לו עליהן שניטל אלה הן

במחזו המיתי" "האחר

 לגבוליונזכו 111171 במחזה

אותם ם1ע האזכורים, את

<0



 הוא שנזתוכו מופשט :לום"

 כ״תוכו" גם להיתפס כמובן,

 כל־ )הדומים השיקספיריים

 המהותיים דימויים זופיעים
 ההולך אדונו את מכנה טה

 עצמו, לשוטה ובעיקו גם זס

 העבד קליבן, על מעיד וה,1
הוא"." שלי :י,

 לדברי המהווה, וצלה", ורנ١١

 זיקה מתוך האמנות במרכזו

 לרולאןבארת, והן ؛וליטאה(
 את לוינס מציג במסה י؛٠נו

 במקום כאחרות. כלומר נל",

 לפסל כבמיתוס: אמנות ז

 כי מוסיף הוא עוד דיבור".
הפילוסופית"." ימת

או כ״מטא־שפה" זמיתוס
٠ בארת של )והפוליטיות( ת

 מסורתיות לתפיסות נאמן
 המיתום. מחייה של ליוני"

המודרני, היוצר של גם־אב

 למיתוס, האינטלקט את '

 הרנסנס, מאז אשו, ؛קות
למצוא החובה את עליו ؛ו

 המודרני, היוצר עבור 'ה
 בדמות מימושו על־ידי -

 הופעת של וחד מתומצת
 )או השוואה כמקור אותו

 המאוחר במחזהו מצוי ,1

 בדמות המיתי" "האחר

 ואפורת־ מכורכמת וקה,
 והפתיינית המסתורית נה

 מחוזו אל פולשת "היא

 "האחריות על ספר זיבת

 של שלוותם את המטריד
I כעבור המחזה( עלילת

 ואחר עמה, עוזב האלמרסים, של בנם הקטן, איולף גם מעכוות, דקות
בטביעה. מת כך

 המפתה העכברים", "אשת של הופעתה לנוכח וקסם חרדה אחוז הנכה איולף

 לעומת נוקבת שונות המייצג ומרתיע, מוזר כ״אחר" תפוח. בעזרת אותו
 לחליל, )נוסף בוטה דו־מיניות אף והמכיל הבורגנית־המשכילה, משפחתו

 את העכברים" "אשת חושפת פאלי(, זרבוב־כלב גם תרמילה מתוך מגיח

 מיני, )תסכול במשפחתו היחסים של האפלה תשתיתם אל התשע בן הילד
 שנסיבותיה, - טביעתו ובוראנסווסטיזם(. עריות גילוי ואף אלימות, קנאה,

 כהתאבדות, לפיכך כותקבלת - מעורפלות נותרות השונות, גרסאותיהן על

 העמוקים",י־ המים ב"לב וארוכה" מתוקה ב״שינה מודעת כבחירה
 ברשתה, הנופלים את מתארת היא שכך העכברים", "אשת של כלשונה

 במיתיות, נתמכת־מוקצנת בדמותה המיוצגת האחרות כגנכברים. גברים

 המאגיה של גם כמו הים, מעמקי של האפל המיתי המאגר מן הניזונה
 במעשיות למכשפות ועד פנדורה, ותיבת הדעת עץ בפרי )החל לדורותיה

 הופעתה לפני וגע עצמו אלמוס שמכריז כפי מהמלין(. והחלילן גוים
 "אדם־זאב" היא הזקנה - לבימה אותה "מזמן" הוא וכך התאטרלית,

(werewolf",) האישה ]...[ 'היודעת' "הזקנה אישה־זאבה, בעצם או' 

 המיני-הנוירובוי לייצוג מתקשרת גם היא וכך במדבר"," החיה הפואית'
פרויד." של הזאבים" ב״איש לזאב המוקנה )הפאלי(

 מפעיל ה״עצמי", תחלואי חישוף של התמטי העלילתי לציר במקביל אך

 מגיעה העכברים" "אשת והגאולה. ההיטהרות ציר את גם המיתי" "האחר
 המנסים המשפחה, בני של הלא־מודעות למשאלותיהם כמענה הבית אל

 שבמרכזן ההדדיות, וההאשמות האשם רגשי פקעת את להתיר לשווא

 שהמחזה הבסיסית המיתית "התבנית את אפוא מפעילה היא הנכה. הילד

 של הנוצרי, המטהר, הצד את וכן וגאולה",؛؛ קרבן של זו ]...[ עליה בנוי

 "האחר אפוא מכונן אלה ויסודות זו תבנית בעזרת והמים. הים יסודות
 קרבן. משמש הילד שבו והרס, ייסורים דרך גאולה של מהלך המיתי"

 לטיפול חייהם ואת ביתם את להקדיש ההורים נודרים המחזה בסיום
 המחזורית המיתית בתנועה נוצרי חותם מוטבע וכך שבחוף, העניים בילדים

 המבוגוות "הדמויות איבסן של זו בטרגדיה כי המדגיש פריי, מדבר שעליה
ילד".؛؛ של מותו באמצעות להתחנך עליהן שניטל אלה הן

.15-11עט' שם, .21

.10עט' שם, .22

 אסטס, פינקולה קלריסה .23
 "האישה אוכיטיפ זאבים: עם וצות

 זסיפזזים, מיתזסיס - הפואית״

 גינצבווג־הירש, ערי מאנגלית:
.40 עט' ,1997 מתן, תל־אבים:

Sigmund Fteud, Case .24 

Histories II, Janes stiachey 
(tians.), London: Penguin

Books, 1979, pp. 259, 274 

Orley H. Holtan, Mythic. 25 

Patterns in Ibsen's last 

Plays, Minneapolis: The 
University of Minnesota 

Press, 1970, p. 120

, לעיל 9 העוה  ,Frye .26 
עט' 220.
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!’לגבול מעבו במחזה המיתי" "האחו

 ולדחוק לעמעם צורך מתוך וכמו פעמיים. איבסן נזכר לגבולין מעבו במחזה
המנטלי-תרבותי שדיוקנו נפתלי, בפי דווקא ברנר אותם שם האזכורים, את
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 לגבולין", "מעט־ בו־נר, י״ח .27
 תל־אביב: א, בתר, "וז’ כתבי כל

 .205 ׳עמ ,1955 המאווזו, הקיבו׳ן

 ממהוווה לקוחים להלן הציטוטים
 איבסן של הראשון האזכוו זאת.
.202 בעם' הוא

Michael Goldman, .28 

Ibsen: The Dramaturgy of 

Fear, New York: Columbia 

University Press, 1999, pp.

10, 23

 שאת אלא הברנרי. ה״עצמי" את המייצג הגיבור־הסופר יוחנן, של לזה זהה
 ריק וכאינטלקטואל מזניח כאב וטפיל, בוגדני כבעל המחבר מאפיין נפתלי

 ובשני: וכדומה", מורי הוא "איבסן נפתלי: מצהיר הראשון באזכור ונפוח.

 בדבר זו הצהותו את איבסן". אחרי נוהה אני המחשבה ובעולם "באמנות

 של האירונית הבימוי הוראת על־פי נפתלי, צריך איבסן אחרי "נהייתו"
 פואבוית, כוונות הצהרת מעין לפנינו ؛’טראגיים". "בפנים לדקלם בונר,

 מובהקים( דרמתיים ייצוג אמצעי )בסיוע שביכולתו כל עושה שהמחבר

 ה״וציני", מייצגו יוחנן, )בפי אותה להכחיש וכביכול להנמיכה להגחיכה, כדי

 ה"הדחקה", מאמצי למרות אך התאטרון(. כלפי וזלזול בוז דברי שם הוא
 את המרכזיים וברעיונותיו בתבניותיו באווירתו, במחזה, לאתר לא קשה

 הוא ]...[ נוח תיבת "ניפוץ המאוחר. איבסן של ובעיקר איבסן, של רוחו

 מייקל אומר איבסן", של הדרמה את המזינה האנרגיה של ההיכר סימן
 המחזאי: של קטן שיר מתוך שנטל המטפורה בהשראת ומוסיף גולדמן,

 כדי שנבנה מה של התפוצצות לדמיין צריך האנושות את לגאול "כדי

 התעללות בין קשר גולדמן אפוא רואה איולףהקסן במחזה אותה". לגאול
(abuse) ,האתי הדרמתי חזונו את המממש קשר והיסטוריה, כזיניות בילד 

 גם לי, נראה כך זה, מעורר".؛؛ אכזרי, "הרס היא שתמציתו איבסן של

 חוויה - הפוטנציאלית התאטרונית החוויה וזוהי ברנר, של הדרמתי חזונו

 כך לגבולין. מעבו של הטקסט שמזמן - ופוליטית אתית מטלטלת, רגשית
 ל"אחר יש איבסן, של הקטן איולף במחזה כמו ברנר, של במחזהו אפוא,

 של חוויה זו, מעין דרמתית חוויה של ביצירתה מכריע תפקיד המיתי"
הגאולה. במשמעות דיון תוך ריסוק או התפוצצות

 עמי ,לגבולי! מעבו בונו, .29
207.

 ליוחנן בעיקר מוקדשת לגבולין מעבו המחזה של הראשונה המערכה

 משפחת של למצוקותיה מתוודע כך ואגב )מסעדה( הרסטוראן אל המגיע

 ל؟ת^נג^ז האחיינית של התמסרותה האחות, נישואי כישלון מהושק:

 לבניו שהורה ההלכה ספר האב, צוואת את שזנח על האח וחרטת גס
 המסורת. ערכי של הדרגתית בנטישה הכרוכה הזנחה לפרסומו, לדאוג

 של פלאית כדמות מתארו לבימה, כניסתו עם מיד חזקוני את מזכיר יוחנן
 ואחותו שאחיו המצוקות מן דעתו את מסיח זה )תיאור ומסייע מטפל

 המערכה בסיום לבימה, חזקוני של כניסתו לפני רגע לפניו(. שוטחים
 מה "אלי! וקוראת בייאוש כפיה סופקת לבדה, שנותרה רבקה, הראשונה,

 באנחותיו הבימה על וחולש יהודה חיים נכנס כך אחר ומיד יהיה?", זה
 אין בבית־המזון לערוב, פונה "היום צאתו לאחר המיוסרת. ובתפילתו

 דל־קומה, ושש, עשרים כבן אברך צועד המפתן ועל הדלת נפתחת איש.
 לבושו חריצים. מלאות תאותניות, עבות, ושפתיו לחייו בעל־בשר, מגושם,

 ולציפיות לתפילות אפשרי כמענה אפוא מופיע חזקוני ؛’קווע". פ^לטו

 האחר", "האיש את מיד בו מזהה ראשונה, בו הפוגשת ורבקה, לגאולה,

 החסדים את - הקלושה התנגדותו אף על - בו ומונה יוחנן, שתיאר) כפי

מוסיפה היא העלובה. באנייה המהגרים שאר ועם אחיה עם שעשה

 ההצג שאנוכ״צופי אירוע,
 לך נשאר - הספינה מעל

“אמת". "זה בפשטות,

 המיר הווייתה מודגשת כך
 יהודי־נוצרישל׳' כשילוב

 )הבז הים" פני על "מהלך
 המיתי־ע גלגולה את קושר

 המטביל, ליוחנן חסדים,

 יד(.חיבוו יא, מתי, על-פי

 ובת כ״אחר", תפקודה את
 עצו, כבעל״תאוה מתגלה

 תשע־עשר בת "יפה-פיה

 ש׳ גרשם אומר מיניים",
 הנו המינית "הסימבוליקה

 העבותות "שערותיה פני,
נעשיו ומקלעתה מלפנים

 ا בו וההתעסקות השער

 בו־בזנ מתקשר היהודית,
 "אי מבית־היני מרים של

על )הבשווה בשערותיה"

 מ ה״נמוך" המיני היסוד
 הק׳ המיתי". "האחר של

 המתגלה ילדות־הולדה,

 התאטווני־ר ההתנהגותי,
 ٥המ גם טמון הזה וביסוד
 ילדי: מרכיב ניכר עצמו

 "האיע היותו ראשוניותו,
 המאו איבסן של חים מן

 והכני׳ התמימות בולטות
 נפתלי,? לו ובזים תמורה,

 והמגומגס׳במיו המקוטע
 כיצז ברור )לא לו שנודע
ילד אני. נ".[; הכל "יודע

 ج נ״.[; אב י؟צא טוב. לא
מרי לא יעזבך. מחר; יום

 I מבטיח מסתבר, אליהו,
זנוחי לילדים כאב אפיונו
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 שאת אלא הברנרי. ה"עצמי" ل
 ריק וכאינטלקטואל מזניח זב

 ובשני: וכדומה", מורי הוא ו١
 בדבר זו הצהרתו זיבסן".את

 של האירונית הבימוי ;וראת

 פואטית, כוונות הצהרת ;נין

 מובהקים( דרמתיים ייצוג :י
 ה״רציני", מייצגו יוחנן, )בפי أ

 ה״הדחקה", מאמצי "למרות

 את המרכזיים וברעיונותיו ו
 הוא ]...[ נוח תיבת "ניפוץ י.

 מייקל אומר איבסן", של ה

 המחזאי: של קטן שיר !תוך
 כדי שנבנה מה של ؛וצצות

 התעללות בין קשר ,גולדמן

 האתי הדרמתי חזונו את מש
 גם לי, נואה כך זה, “וו".

 חוויה - הפוטנציאלית ונית
 כך٠1לגבולי מעבו מקסטשל

 ל״אחר יש איבסן, של ؛קטן

 של חוויה זו, מעין רמתית
זולה.

 לרדת מניחים "אין מאחיה: עמה שמענו לא ההצגה" כ״צופי שאנו אירוע,
 חזקוני עונה כך על ודווקא הים". על להתנפל לך נשאר - הספינה מעל

“אמת". "זה בפשטות,

 מסורטטת היא כניסתה: עם מיד הדמות של המיתית הווייתה מודגשת כך
 שהיה ישוע, ושל אחד, מצד “הנסתר", "הצדיק של יהודי־נוצרי כשילוב

 אליהו השם שני. מצד כה(, יד, מתי פ׳על־ )הבשורה הים" פני על "מהלך

 וכמרעיפה המשיח כמבשרת הנביא דמות של המיתי־עממי גלגולה את קושר
 )הבשווה לבוא" העתיד "אליהו מכנהו שישוע המטביל, ליוחנן חסדים,

 מחזק הדמות של המיתי ברקע זה יהודי־נוצרי חיבור יד(. יא, מתי, על־פי
 חזקוני אליהו ה״נמוך". המיני ברובד דווקא ובתחילה כ"אחר", תפקודה את

 אותה פני, למראה בו המתעוררת ונוראה"," עצומה "תאוה כבעל מתגלה

 פיתויים של בניסיון "לעמוד ה״צדיק" על תשע־עשרה"." בת "יפה־פיה

 את הצדיק של הקבלית בדמותו המדגיש שלום, גרשם אומר מיניים",
 של המפתה הופעתה כמובן קשורה לכך הנועזת"." המינית "הסימבוליקה

 מתנפחות שהן עד למעלה אותן מסרקת ]ש[היא העבותות "שערותיה פני,
 “וישרה". חלקה גבוהה, מוצקה, אחת לחטיבה נעשית ומקלעתה מלפנים

 המסורת כלפי ובוטה חריג מפתה, נשי כגורם בו וההתעסקות ער١הע
 שערה - החדשה בברית נוקב ארוטי למוקד בו־בזמן מתקשר היהודית,

 רגליו את ותנגב במרקחת האדון את סכה "אשר מבית־היני מרים של
ב(. יא, יוחנן על־פ' )הבשחה בשערותיה"

.207 עט' שם, .30
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יו׳
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ה

.69 עמי לעיל, 1 העוה סדן, .31

 דגבולין, מעב, ברנו, .32
.200 עט'

שם. שם, .33
 פוקי־יסוז שלום, גושם .34

 מגרמנית: וסמליה, הקבלה בהבנת
 מוסו ירושלים: בן־שלמה, יוסף

.228 עט' ,1980 ביאליק,

 לגבולין, מעבו בונו, .35

.208 עט'

 ליוחנן בעיקר מוקדשת 1׳
 משפחת של "עלמצוקותיה

 ל؟ת^נג^ז האחיינית של ؛

 לבניו שהורה ההלכה ؟פר

 המסורת. ערכי של "גתית

 של פלאית כדמות מתארו
 ואחותו שאחיו המצוקות

 המערכה בסיום לבימה, י

 מה "אלי! וקוראת בייאוש
 באנחותיו הבימה על ולש

i ,אין בבית־המזון לערוב 

 דל־קומה, ושש, עשרים :ן
 לבושו חריצים. מלאות ית,

 ולציפיות לתפילות :פשרי

 האחר", "האיש את מיד י
 החסדים 'הקלושה-את

r .מוסיפה היא העלובה

 בדמותו ה״גבוה" המשיחי ליסוד אפוא מקושר ה״נמוך" המיני היסוד
 של )הדואלי( היסוד על־ידי מחוזק הזה הקישור המיתי". "האחר של

 המילולי, - הדמות של עיצובה מישורי בכל המתגלה ילדות־הולדה,

 המיתיים(, המקורות מבחינת )גם והרעיוני התאטרוני־הפיזי ההתנהגותי,

 חזקוני באליהו הדמות. של אחרותה לעיצוב המפתח גם טמון הזה וביסוד
 ניתוקו, בולטים העלילתי־סיטואציוני במישור ילדי: מרכיב ניכר עצמו

 האשה במחזה המסתורי ה״זר" )כמו הים" מן "האיש היותו ראשוניותו,
 ביוגרפי־משפחתי. הקשר כל ללא (,1888 המאוחר, איבסן של הים מן

 ללא במסעדה משרת הוא - שבהתנהגותו והכניעות התמימות בולטות

 בדיבורו בולט הדבר וכאמור, דז׳יקוב. ומאהבה פני נפתלי, לו ובזים תמורה,

 לאחר פני, תשוקתו, מושא מול ניצב כשהוא במיוחד והמגומגם, המקוטע
 הילדים: ושונא השחצן למאהבה הרה שהיא כיצד( ברור )לא לו שנודע

 חלילה. צריך. לא ל^בד; לו. יהיה אב: לא יהיה; ילד אני. ]...[: הכל "יודע

 לי. לא. כלל דרוש: לא אשתכר. לחם מקבל. אני ]...[; אב י؟צא טוב. לא
“ניבול־צלם". לא שחורה; מרה לא יעזבך. מחר; יום

 מודגש ובכך ؟ני, של ברחמה לעובר אבהות כאן מבטיח מסתבר, אליהו,

הקשר מעוצב לבימה הראשונה כניסתו מרגע זנוחים. לילדים כאב אפיונו

.218עט' שם, .36
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ובו־ ורבקה, נפתלי של והמעונה הזנוח בנם ליוספ׳ל, שלו החם־האבהי

)ממשי( לאב להפוך שכזבקש מי של מינית אינכונסיביות מבכוא הוא בזמן
 לבוא לילדים "הניחו שדרש לישוע אחד כוצד מתקשר הוא כך בו־במקום.

 ולדמותו יד(, י, מוקוס על־פ' )הבשווה האלהים" מלכות לכאלה כי ]...[ אלי

ל״עוצכותו אחר ומצד הילדים, וכמציל כאוהב אליהו של המסורתית
ב"צדיק". המצוי ”הולדה" יצר של ושלטונו עט' לעיל, 34 העוד, שלום, .37

228.

בוי׳ המביטים וואים פנים י׳שני

 חזקוני אליהו של דמותו אמורה שמו, שמכיל הניגודים מן גם שנרמז כפי
השחקן. כמובן נושא הזה בנטל תאטרלית, מבחינה ודואליות. פיצול לשדר

 מספק מחזהו זה. בנושא גם הבימתי במדיום הער עניינו את מוכיח ברנר
ראליסכוית, בדרמה כנהוג למדי, מפורכוות (casting) ליהוק הוראות
עבדקן", חמישים, "כבן הוא יהודה חיים לבימה: הדמות כניסת את המלוות

 פניה מכוערה, לא כ״ה, "כבת רבקה תשע־עשרה", כבת "יפה־פיה פני בתו
צוארו" על מטפחת־משי עם עדין "אברך נפתלי בעלה תלאה", מלאים

 חוטם מרוטשות, שפתים דקה, קומה בעל שלושים, כבן "צעיר ויוחנן
 המלבוש צהוב. הגלוח סנטרו ספיח מאוד. וגדולות מוגלאיות ועיניים ארוך

איש־הרוח. של ותנועותיו מהלכו מרוכס. לא שעליו הממועך העליון
٩השחפת״ פורחת השקועות לחייו באודם עם׳ לגבולין, נזעבו- בונו, .38

203-200.

 של האמונה ידו ניכרת יוחנן, של המפורט בזה במיוחד הללו, בתיאורים

 אזור באותו משתמש הוא מחזה כותב כשהוא שגם ראליסט, פרוזאיקן

 כדי השחקנים, בפי חי כדיאלוג מתממש שאינו זה טקסטואלי, ביניים
 מלמד הדבר אחרת, או כך הבימה. בחלל "שם", המצויות בדמויות לשלוט

 בתיאורו "האחר". של לפניו ובעיקר לפנים, מייחס שברנר החשיבות על

 ההתייחסות יותר עוד ורבה הפנים, מראה של ניכר פירוט יש יוחנן של

הבימתית. בהוויה היוצר של מעורבותו על המצביעה אליהו, של לפניו

עבות, ושפתיו )"לחייו הדמות של כניסתה עם הפנים תווי לתיאור נוסף
ה"עצמי", של ייצוגו יוחנן, בפי גם ברנר נותן ”חריצים"(, מלאות תאותניות, .207 עט' שם, .39

האחר": ל"פני כולו המוקדש מקדים מונולוג

 פוגש הנך בחזון( )כמו בו, המביטים רואים פנים שני אחד; הוא

 ויסים שחורות־יווקות, קטנות, עינים מסוימה. לא הבעה - בו

 קרום מכוסות גסות, לחיים ופתוחות, וחבות נחיוים כואבים,

 סנטר ועומדות, סבוכות כהות, שעוות קצר, צואר עמל, של

 באיזה לן לעזור ראשו את הפנה הנה אך מסוור. בלתי וזקן

בשחור אחוים. פנים אחר, איש - הצד מן בו עינן תשים דבר,

 מתע העינים

 שנטרפה מי

 הז השפתים
 סבל הכנעת

 )בגילו לכל.

איתן.. אבל

 הת את שובוים האחר "פני
 כנגז מתמרדים לוינס, אומר
 לחק לפרט, מתעקש יוחנן

 במחזה, אחר מקום מבכל

 ע המסתורית דמותו את

 הטיו הדמות, של בעברה
 לתקופו אליהו של דעתו

 ٠על המטושטשים דבריו
 ה״פני מונולוג את משמיע

 ٠מושמ שבאוזניה לשעבר,

 מו שינה"." מתוך "מדבר

ידידו? פני על יוחנן

 יוחך בדברי הבולטת הךנמה
 מודגע הפנים בתיאור בו".
 וו מתח של סימנים זאת

 ٠٠] "שערות בין ופתוחות",

ו״גע, טירוף ו״עמל", כאב

 "ן של בהופעותיהם כמו

 חושד* של היא הכפילות

 כ טעון זה עניין פנימית.

 הכפו "גווי שלו: ו״האחר"
 עבה]...[בעז ]...[בחור

 לא״נ )במכתב ברנר מתאר

 ע הטראנס משמעות אולי,
 לנ המנסים )או ומפרשים

 הם בכך לבימה. הקרובה

 יחי את המבנים כך(, כדי
 המי "האחר אל ה״עצמי"

 כבימאי. או כמחזאי כאן
 לתן בוז ביטויי גיבורו בפי

ח חרפה, גסות, תאטרון!
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 ובו־ ורבקה, נפתלי של וונה

 )ממשי( לאב להפוך שמבקש

לבוא לילדים "הניחו שדרש :

 של הצער מן מלאה משונה, לחלוחיות ונבלטת מתעלמת העינים

 על והון, הקלוש לשפם מתחת והבריא. עליו דעתו שנטופה מי

מתגעשת בכל - בשיפוע־לחייו והגלויות, העגולות השפתים

 ולדמותו יד(, י, מוקוס על־פי

ל"עוצמתו אחר ומצד דים,

 ומיטיבה הכל אוהבת הכל, ונושאה הכל המבינה סבלנות הכנעת

 זקוף, לא זה, לכל מתחת איתן ניצב והצואר )בגילוי־סוז( לכל.

איתן..."י אבל

אל
שו

 
יו׳

מא
ה

 חזקוני אליהו של דמותו רה
 השחקן. כמובן נושא הזה :ול

 מספק מחזהו זה. בנושא גם
 ראליסטית, בדרמה כנהוג

 עבדקן", חמישים, "כבן הוא

 פניה מכוערה, לא כ״ה, כבת
 צוארו" על מטפחת-משי ז

 חוטם מרוטשות, שפתים
 המלבוש צהוב. הגלוח ונטרו

איש־הרוח. של ותנועותיו

 של האמונה ידו ניכרת זנן,

 אזור באותו משתמש הוא
 כדי השחקנים, בפי חי )וג

 מלמד הדבר אחרת, או .כך
 בתיאורו "האחר". של פניו

 ההתייחסות יותר עוד ־בה

 הבימתית. בהוויה היוצר ا
 עבות, ושפתיו )"לחייו ؛ות

ה״עצמי", של ייצוגו יוחנן,’

 פוגש הנך בחזון( )כמו בו, ים

 ויסים שחורות־ירוקות, יברת,

 קוום מכוסות גסות, לחיים

 סנטו ועומדות, סבוכות 'ת,

 באיזה לך לעזור ראשו את

בשחוו אחוים. פנים אחר, !ז

 ה״עצמי", אצל מציירים"" שהם הפלסטית התמונה את שוברים האחר "פני
 ואילו מה;1כך המנסחם המפרש, המגדיר, המבט כנגד מתמרדים לוינס, אומר

 יותר לומר(. אפשר פנומנולוגי, עיון )במעין לחקור לפרט, מתעקש יוחנן
 )כךנמה( לאבחן להגדיר, להבין, ניסיון כאן יש במחזה, אחו מקום מבכל

 משמעותי פרט פניו. באמצעות - אליהו של המסתווית דמותו את

 נטרפה )האם וחריגותה זרותה את מחדד הטירוף, הדמות, של בעברה
 למעט "הבריא"? וכך אושפז האם מוגבלת? לתקופה אליהו של דעתו

 יוחנן לכך(. התייחסות במחזה אין בצבא, סבלו על המטושטשים זבריו

 אהובתו השנונה, ודובה בחזון", "כמו שלו ה"פנים" מונולוג את משמיע

 הוא אם בלעג מיד אותו שואלת הדברים, מושמעים שבאוזניה לשעבר,

 מדבר כנראה, שמתוכו, הזה הטראנס פירוש מה שינה״.« מתוך "מדבר
ידידו? פני על יוחנן

 המביטים רואים פנים "שני הכפילות: כמובן היא יוחנן בדברי הבולטת הקמה

 ועם ההבעה, של מסוימה" ה"לא הפתיחות מודגשים הפנים בתיאור בו".

 רחבות ל"נחירים קטנות" "עינים בין - וניגוד מתח של סימנים זאת

 בין והרך", הקלוש ל״שפם ועוכודות" סבוכות ]...[ "שערות בין ופתוחות",
סבלנות". ו"הכנעת לכל" "אהבה לבין ו"געש", טיווף ו"עמל", כאב

 השיקספיריים, השוטים ושל העכברים" "אשת של בהופעותיהם כמו
 כישות "האחר" את מסמנת היא כאן וגם צל, או חושך של היא הכפילות

 עצמו ברנר בין הפיזי הדמיון בשל במיוחד כאן טעון זה עניין פנימית.

 הגסים ופני הטרוטות עיני ]...[ האינו־טבעי הכפוף "גווי שלו: ו״האחר"
 משוגע״,« חצי והוא הנה בא ]...[ גדול חוטם בעל ]...[ עבה בחור ]...[

 וזוהי, במראה: אליו הנשקף "האחר" את גנסין( לא״נ )במכתב ברנר כותאר
 המציגים דבריו התאטרונית, הבחינה מן יוחנן. של הטראנס משמעות אולי,

 כניסתו על כהכרזה נתפסים "האחר", את לפרש( המנסים )או ומפרשים
 מפורטים לא )אך דומים ל"זימונים" מתקשרים הם בכך לבימה. הקרובה

 ייצוגי של אחרת( או כזאת במידה )הסמוי יחסם את המבנים כך(, כדי

 פועל ה"עצמי" פרטי. "מופע" כאל שלהם המיתי" "האחר אל ה"עצמי"

 ברנר כאמור, שם, זאת, ולהכחיש להסוות וכמו כבימאי. או כמחזאי כאן
 "איזה היהודי־אידי(: לזה כנראה, )בעיקר, לתאטרון בוז ביטויי גיבורו בפי

־”חלאה!". חרפה, גסות, תאטרון!

.206 שם,עמ' ٠40

לעיל. 8 הערה ראו .41

 לגבולין, מעבר ברנר, .42

.206 עמ'

 בנקודה: תנועה צמח, עדה .43
 הקיבוץ תל־אביב: בסיפוריו, בונר

.25 עמ' ,1984 המאוחד,

 לגבולין, מעבו ברנר, .44

.223 עמ'
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 מאהבתו וכיום לשעבר אהובתו )כאמור, דובה עם הארוכה בשיחתו
 חשיבות על יוחנן מדבר בכלל, יצירה ועל שלו כתיבתו על נפתלי( של

 מתהווה פה כי לך, שנדמה זה חשוב לעצמו, כשהוא היצירה של "הפרגצס
 המעוב הזה, והפלאי המענה המורכב, הפרוצס גדול". מאורע איזה

 התפעמות ושעה", שעה "כל של וגם שלמים" "יובלות של זמן תחושות
 דמות של וחד־פעמיות קטנות" למעות ו״התפרטות עולם" "גאולת של

גבי על ועיגול עיגול בתוך כ״עיגול בהמשך מתואר זה "פרנצס" - וקול
’5 סוף״. אין עד עיגול .215 ענן׳ שם, .45

 )כאמו דובה של המרומזת
 חל לו שאין ילד אולי אך

 נפשי־ע דימוי הסוך...״.י:
 הכו משבר תיאור על־ידי

 כיו? מתבוסס ואני העונג,
 ה"עונג את ההופכת זאת,

 בכיג העלילתית, בממשות

נ בתקופת "הרה" שיוחנן

עם׳ לעיל, 43 העוה צמח, .46

William Shakespeare, .47 

"The Tempest", Frank 
Kermode (ed.). The Arden 

Shakespeare, London:
Routledge, 1964, p. 117

 "אובז בונן: גוברין, נורית .48
 תל־אביב: ,1,1 נמווה עצ,ת׳'
 לאור ההוצאה - הביטחון משרו

 עט׳ ,1991 תל־אביב, ואוניברסיטת
ועוו. 161-155,89,20

 המציאות מבנה ל״בעיית בוודאי מתייחס יוחנן של הסבוך העיגולים ציור
 מושמע שהדימוי מאחר אך *٥צמח. עדה של היפה כניסוחה הכתיבה" וגבולות

 כך מובהק. תאטרוני כמשל ה״עיגול" את הדעת על מעלה הוא במחזה,

 כוורכב, במהלך המקשרים, הסעוה, במחזה פרוספרו של הנודעים בדבריו

 הנפש: לבין וביניהם ״(,"The Great Globe)" העולם ובין התאטרון בין
 כל על ברנר, אצל עיגול". בתוך "עיגול הם - חלום אי, בימה, - כולם

 כפי ו״האחר", גיבוו יוצר, יחסי סבך דרך לתאטרון הדימוי מתקשר פנים,

 מאי־שם מגיח ה״נכון" כשהשחקן הפנים. בעניין במחזה ממומש שהוא
 ־’ברנד؟ "אייקון" את בו מזהה והצופה דמדומים, בתאורת הריקה לבימה

 הדיון עשוי נכון(, נראה שגם המופלא השחקן ילוהק שלתפקיד )בתנאי

 כמאמר שלו", מבטו "עם הצופה את להפגיש המורכב הכזטא־תאטרוני
לעיל. לאור

הפלה לידה, ילד,

 עקרה־מ) עמדה לעומת
 הפתו הריק "החלל למול

 והלי ההורות את המחזה

 הב גם אך והיחיד האחד

’וי בנונן "ופרי ובהמשך:

 הקט איולף במחזה כמו
 ד ילד באמצעות לעלילה

 1ג לה, וזר המשפחה מן

 ע כ״אחר" מסומן הילד
 משמעויו כל )על הנכות

 בעטיים המבוגרים: של
 משולחן התינוק איולף

 נז במוזזה האם פעמיים
ה ואת לנפול" לו "לתת

 לגבולין, מעבו ברנר, .49
.230עמ'
 לגודו, מחכים בקט, סמואל .50

 תל־אביב: מלצר, מולי מצרפתית:
.118עמ' ,1985 אדם,

 ליסוד חריף כניגוד מוצב המיתי", "האחר עמו שנושא ה״הולדה" יסוד
 המטפורי־רעיוני ברובד והן העלילתי ברובד הן המקושר במחזה, ה״הפלה"

 במצבן מובלט ההפלה נושא העלילתי, ברובד ליוחנן. כלומר ל״עצמי",
 "שונא לגבר פני של הבזוי הריונה - יוחנן של משפחתו בנות שתי של

 לאמריקה. והיגר אותה זנח שבעלה לאחר רבקה שעוברת וההפלה ילדים"

 יוחנן, של ההתייחסויות לסדרת הנושא מתקשר המטפורי־רעיוני ברובד
 האיסט^נדיות "האנגליות על הטווף־הקודח בדיבוו לסיום, קרוב ששיאן,

 הבתולות ועליהן ותואו צבע לאין עד והמטונפות והשיכורות האדומות

 ומבליטות חבוקות־זווע שורות־שורות המנוופפות המפוטמות, היהודיות
 התבל ואת אותי ונושאות גופן חלקי שעל והסמרטוטים הכסתות את

 הזאת, הממיתה הפרוצה הנשיות־האימהות "’החשופות". בזרועותיהן

 במחזה האבסווד תאטרון של הייצוגיים הדימויים אחד את המזכיוה
 יולדות "הן כן: אחר עשורים כחמישה שנכתב בקט, של 1ז1לנ מחכים

הנישואין הצעת על יוחנן של לתגובתו מתקשרת 5٥קבר", על בפישוק

 העכברים" ש״אשת כמו
 שואל ברנר של חזקוני

 כל יוצר במחזה היחידה

 כע בסיום, ב״עליצות".؛؛
 חזקו؛ וקנאתה, זניחתה

כאט ומציבו, "מרקחת"

ואחוות גאולה

 ה של זו מרכזית בנקודה

 איבג של מזה ברנר של

 תרב מבוססת אירופית
)ועל ועולמה תודעתה
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 מאהבתו וכיום לשעבו :ו
إ חשיבות על יוחנן מדבר
מתהווה פה כי לך, שנדמה

٠ המערב הזה, והפלאי :נה

 התפעמות ושעה", שעה 'ל
r" م דמות של וחד־פעמיות

גבי על ועיגול עיגול בתוך

 רצוי, איש אמנם, "הנני, לשעבו(: אהובתו )כאמור, דובה של המרומזת
 העולם את המחשיך הבית, אל האוסר ילד חלב, לו שאין ילד אולי אן

 בהמשן מועצם להיוולד זכה שלא לנפל זה נפשי־עצמי דימוי 5ה؟קוך...״.י
 "ניטל נפל: לידת של מטפורה באמצעות הכתיבה משבר תיאור על־ידי

 ומטפורה לי".؛؛ מסביב אשר בפיסות־הנייר כיולדה מתבוסס ואני העונג,

 שוב מאוששת עצמי, סירוס למעין שבכתיבה ה״עונג" את ההופכת זאת,

 הפואמה של הנפל בלידת יוחנן, של היצירתי בכישלון העלילתית, בממשות
חודשים. תשעה בדיוק שנמשכה מאסרו בתקופת "הרה" שיוחנן

 לגבולי(, נזעבו בונו, .51
.224עט'

.229 עט׳ שם, .52

אל
שו

׳
 

יו׳
מא

ה

המציאות מבנה ל״בעיית י1

i מושמע שהדימוי מאחר אך
 כך מובהק. תאטרוני משל

؛ מורכב, במהלך המקשרים,

 הנפש: לבין ^'(,"וביניהם
ب כל על ברנר, אצל עיגול".

 כפי ו״האחר", גיבור יוצו,

٠ מאי־שם מגיח ה״נכון" קן

 *٥ברנר "אייקון" את בו זה

E הדיון עשוי נכון(, נראה 

د כמאמר שלו״, מבטו "עם

מתבדלת־מתבטלת עמידה הגוזרת זו, עקרה־מסורסת עמדה לעומת
לסיום סמוך המיתי" "האחו מציב עולמית", הפתוח הריק "החלל למול

המענה שהוא הבריאה כסוד קיומי, כעיקרון והלידה ההורות את המחזה

הכל": הנה יש. "יוספ׳ל הריק": ל״חלל המכיל־כול גם אך והיחיד האחד

.230-229 עט׳ שם, .53 וזי".؛؛ רזי, - וילדיהן בטנן "ופרי ובהמשך:

המיתי" "האחר חודר ברנר של במחזהו גם הקטן, איולף במחזה כמו
חלק בו־בזמן הוא - ״אחר" של סוג המייצג דחוי, ילד באמצעות לעלילה

איבסן, של במחזהו עוין. ספק הכרחי ספק גורם לה, וזר המשפחה מן

מיני. ולעיוות לסירוס המתקשרת נכותו, על־ידי כ״אחר" מסומן הילד

המודחקת אלימותם של כהשלכה נתפסת משמעויותיה( כל )על הנכות

נפל למשגל, כשהתמסרו אותו שזנחו הוריו, של בעטיים המבוגרים: של
מזהירה השולחן" מן יפול "התינוק נכה. ונעשה משולחן התינוק איולף

המעדיפה פני דודתו את ומאשימה לגבולין מעבו במחזה האם פעכןיים
.208 עט׳ שם, .54 רוצחים!".*؛ "כולכם כולה: המשפחה ואת לנפול" לו "לתת

ליסוד חויף כניגוד מוצב
م המטפורי־רעיוני ברובד הן

، במצבן מובלט ההפלה יא

"שונא לגבר ^ני של !בזוי
. לאמריקה. והיגר אותה נח

 יוחנן, של ההתייחסויות !
׳ האיסט^נדיות "האנגליות

 הבתולות ועליהן ותואר :
ب ומבליטות חבוקות־זרוע נ

 התבל ואת אותי :ושאות
 הזאת, הממיתה הפרוצה

 במחזה האבסורד אטרון
 יולדות "הן כך: אחר 'ים

, הנישואין הצעת על יחנן

גם כך איבסן, של במחזהו הילד אל כולה מכוונת העכברים" ש״אשת כמו

ובפעם מנחשו, הילד, של לשמו כניסתו עם מיד שואל ברנר של חזקוני

לניחוש המגיבה אמו, של יחסה - אוהד יחס כלפיו יוצר במחזה היחידה
 .207 עט׳ שם, .55 לייסורי וק המתמסרת אמו לצד חולה מוטל כשהילד בסיום, ב״עליצות״.؛؛

 לו מביא הוא מעייניו: בראש הילד את מעמיד חזקוני וקנאתה, זניחתה

והאמונה. הקיום כסיבת כאמור, ומציבו, "מרקחת"

ואחוות גאולה

 מחזהו את ההשוואה לכאורה, מרחיקה, לילד, היחס של זו מרכזית בנקודה

 צפון־ בורגנית במשפחה עוסק האחרון שהרי איבסן. של מזה ברנר של
 בטבור מצוי התשע( )בן שהילד וכלכלית, תרבותית מבוססת אירופית
המהגרים במשפחת ואילו המחזה(, בשם גם כן )ועל ועולמה תודעתה
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לעיל. 28 הערה ואו .56

עמי לגבו־לי!, מעבו בונו, .57

.215-214עמ' שם, .58

 ולמכות. לקללות השלוש( )בן הילד זוכה מצייר, שברנד והמעונה העלובה

 אותו ומושך הילד את מפתה המשפחה, של לתחומה החודר המיתי" "האחו
 לנחמו מבקש הוא ברנד של במחזה ואילו איבסן, של במחזהו מותו אל

 בשני המובלטת ה״אחרות" לעומת ה״תקינות" שתבנית דומה אך בו. ולטפל

 את גם בשניהם מדגישה המיתי", "האחר של הופעתו עצם על־ידי המחזות
 בסוג התקנית המשפחתית המסגרת את ממיו הוא פעולתו: של אופייה

 שינוי של המרה, של זה תהליך הילד. סביב הנארגת אחוות של כלשהו

 המטפורה בעזרת לתארו ניתן סגנוני. בתהליך המחזות בשני קשור ערכי,
 מדובר צורנית מבחינה התיבה".؛؛ כ״ניפוין האיבסני", ל״חזון גולדמן שמציע

 שהביקורת סיכזנים במערך ה״תקני" הראליסטי ההיצג מערך של בהמרה

 של גיבורו כאקספרסיוניסטי; לרוב מגדירה המאוחר באיבסן העוסקת
 כאמור, מצוטט, זה צירוף ؛’סימבולית". "ריאליות על כזדבר יוחנן, ברנר,

 )וחלילה פרוזה כותב אמנם ויוחנן ברנר, של לפרוזה בהקשר בביקורת
 יש כאן גם יוחנן, של ה״עיגול" דימוי של בעניינו כמו אך דרמה...(. לא

 לא דובה( עם שיחה )באותה תביעתו של התאטרוני ההקשר את לבחון
 בני וב״תיאור ללבוש"' ובגד לאכול 'לחם של המצומצם ב״חוג להסתפק

 אל "העיקר", אל לחתור אלא האומללים", הטיפשים, הדלים, האדם
החיים".؛؛ "סמל

 משתית בונר למחזה, שבחר כותרות־המשנה בעניין ראינו שכבר כמו
ושבירתה. "ראליות" בין מתח על שלו הדרמתית־תאטרונית השפה את

 על פרטנית הקפזה תוך המחזה של )הסגנונית( ה״תיבה" את בונה הוא
 מספק שהוא הנתונים הנטורליסטיים(. אף )או הראליסטיים ההיצג חוקי

 ו "הגיבו וחברתית־לאומית: לוקלית מבחינה החיזיון" "מקום את מגזירים
 ההווה כלומר האחרונה", "העת זמנו: ואת שבמזרח־לונדון", היהודי

 ביותר מפווטים המחזאי שכזספק התפאורה נתוני גם הצופים. ושל שלו

"מימין", "ממול", הצופה: של למבטו בהתאם הבימה חלל את ומחלקים
חודר שמבטו הצופה את לשכנע הכוונה ניכרת כן, על יתר ؛’שמאל". "לצד .200 עם׳ שם, .59

מובילים ה״שלבים - חיים״ של "קטע אל שהוסר רביעי" ל״קיר מבעד
סימונים - ٥٥"פתח־החוץ״ ויש "חדר־המבשלות״, ה"בופט" מאחורי לעליה״, שם. שם, .60

הנתון. ל״קטע" ומעבר שמחוץ "חיים" של

 הראליסטית, ל״תקניות" כאמור, המתקשר, מערכות בארבע הפעולה ארגון

 "כינוס או "שיבה" לפנינו תחילה המקובלות. העלילתיות התבניות את מדגיש
 בשלושה )כמו אקספוזיציה של כתבנית אחד ؟חום חלל אל כזשפחתי"

 כך אחר איבסן(. של הראליסטיים המחזות ובמרבית צ׳כוב של ממחזותיו

 הקונפליקטים חידוד תוך האמצעיות( )במערכות הפיתוח של תורו מגיע

 חברתיים־לאומיים קונפליקטים אל קשריהם ועיבוי הזוגיים־משפחתיים
 המייצגים "סטטיסטים" ואף דמויות־משנה )באמצעות האחרונה" "העת של

"אמיגרנטים" "אסימילכוורים", "טריטוריאליסטים", "אינטיליגנטים",

 סו׳ וכן ו״מחזיקי־הדת",
 השלישית המערכה בסוף

 את וממשמעות מחיים
 החברתי־ התחום את הן

 מחז מרבית את המזכיר
 של סיומו את מזכירה

 הקו? מארג את מהדהד

אחיות. ושלוש

 ؛ ליצור ברנר של מגמתו

 הדמויו שדוברות בלשון
 ٠כא במיוחד, מורכב הוא

 בחיים" לדבר "עשויות
 לפיתו ברנר[ ]את אותו

 מירון שמאבחן השונים
 )"ביזנס" בלעז הפרודי

 ו ה״מתאנגלז" דז׳יקוב,

 מהרשק(; לבית הגברים

 'המו )"אוי, פרודי אופי
 מהקאה"; ]...[ אני גווע

 מיומיהו(: ציטוט תוך
 של הנואשת בתפילתו

משמות. המצנובו חזקוני

 זהירה לבנייה במקביל

 פ מבצע המחזאי "חיים",
 הראל בדרמה המנוצלות

 רבוו לסצנות ומפוצלות
 מונולוג של קצרצרות

 מוח לעתים משתתפים.

 אחי רצף למעשה בונות

 רקע מזו זו המובחנות
 קיטוע יוצר ד׳(, עד א'

 משפו בני - המרכזיות

 ٠במער ומצטמצם: הוא
 בה שיש ארעי" "דיות

 וברביעי המסעדה, שוב
 א כסא אחד, חלון אחד,

 -תיאו“ב״ליל-חורף״
ראליסטיים פרטים של

<8



 ולמכות. לקללות שלוש(
 אותו ומושך הילד את תה

 לנחמו מבקש הוא ברנד
 בשני המובלטת "אחרות"
 את גם בשניהם :מדגישה

 בסוג התקנית )שפחתית
 שינוי של המרה, של זה

 המטפורה בעזרת לתארו

 מדובר צורנית מבחינה ؛٥,

 שהביקורת סימנים ,ערך

 של גיבורו פרסיוניסטי;
 כאמור, מצוטט, זה ירוף

)וחלילה פרוזה כותב ם
 יש כאן גם יוחנן, של

 לא דובה( עם שיחה תה
 בני וב״תיאור ללבוש"' ־

אל "העיקר", אל חתור

 משתית ברנר למחזה, '

 ושבירתה. "ראליות" :ין

 על פרטנית הקפדה תוך

 מספק שהוא הנתונים (.
 "הגיטו ברתית־לאומית:

 ההווה כלומר ,חרונה",

 ביותר מפורטים ,מחזאי

 "מימין", "ממול", צופה:

 חודר שמבטו הצופה את
 מובילים ה"שלבים - ״

סימונים - ٥٠؛תח־החוץ״

 הראליסטית, ל״תקניות"
 "כינוס או "שיבה" לפנינו

 בשלושה )כמו 'פוזיציה
 כן אחר איבסן(. של ים

 הקונפליקטים חידוד וך

 חברתיים־לאומיים ים٢

 המייצגים "סטטיסטים"

"אמיגרנטים" טורים",

ולבסוף, ועוד(. ציונים בונדיסטים, סוציאליסטים, וכן ו״מחזיקי־הדת",
 המרוקנות פרדות, או עזיבות האחרונה, ובמערכה השלישית המערכה בסוף *

המשפחתי, הגרעין את הן שייצג הייצוגי, החלל את וממשמעות מחיים

 באופן זאת אף - אליו ופלש אותו שסבב החברתי־פוליטי התחום את הן ٠
החלל התרוקנות צ׳כוב. את ואף איבסן, של מחזותיו מרבית את המזכיר

 כמו הטקסט סוג ואילו הזובזבנים, גן המחזה של סיומו את מזכירה ٠

 ואניה הזוז המחזות בסיומי הקונטרפונקטי הקולות מארג את מהדהד
אחיות. ושלוש

ובמיוחד, גם, ניכרת ראליסטית תאטרונית חוויה ליצוו ברנר של מגמתו
 הדרמתי השיח בתחום כזה ניסיון הבימה. על הדמויות שדוברות בלשון ٠

משהיו )עברית( שונה בשפה דוברות הדמויות כאשר במיוחד, מורכב הוא

 ]ש[הוליכה "מתיחות על מדבר מירון דן )יידיש(. בחיים" לדבר "עשויות ٠
האמצעים אופייניים".'؛ לשוניים אמצעים של לפיתוח ברנר[ ]את אותו

 השימוש בדרמה: גם מצויים ברנר, של בפרוזה מירון שמאבחן השונים ٠
 של בפיו בעיקר אולל", ו״דט׳ס רייט" ו״אולל )"ביזנס" בלעז הפרודי

)בפי ויידיש עברית של בתערובות או הריקני(, ה״מתאנגלז" דז׳יקוב,

 להן יש שלעתים מדרשיות או מקראיות ציכוטות מהרשק(; לבית הגברים ٠

כי ]...[ שדימיתי עד המו, אוי גלגליו', ברוץ גליו, 'המו )"אוי, פרודי אופי  לאנגליה, ההפלגה ייסורי את המתאר יוחנן - ٥2מהקאה" ]...[ אני גווע ٠

תהילים )פסוקי א؟תי פתוס רוויות הן ולעתים מיומיהו(; ציטוט תון
 בפי המחזה של הסיום מילות או חיים־יהודה, של הנואשת בתפילתו ٠

אהיה"(. אשר "אהיה משמ,ת, הכזצטט חזקוני

i ומשקפת המכילה ייצוגית מסגרת" "בימת של זו זהירה לבנייה במקביל

הגדולות, המערכות הראליזם. סממני של עקבי פירוק מבצע המחזאי "חיים",
 מפורקות "טבעית", לזרימה והנטורליסטית הראליסטית בדומה המנוצלות ٠

מסצנות - משתנה ؟שכן שגם שווה, לא במספר רבות לסצנות ומפוצלות
ורבות־ ארוכות סצנות אל מרומז, פלרטוט או כזונולוג של קצרצרות 4

כשהתמונות בקיטוע, מסוימת שרירותיות גם מוחשת לעתים משתתפים.
 "קיבוצית", זהות בעלות בדמויות השימוש גם אחד. רצף למעשה בונות *

ו״אמיגרנט" וב', א' תה" )"שותה "מספור" על־ידי רק מזו זו המובחנות
 בדמויות קשורה שזוימתה הפעולה, של ופיצול קיטוע יוצר ד'(, עד א' ٠

אף מתפצל הבימה חלל ונספחיהם. מהרשק משפחת בני - המרכזיות
 המסעדה, שמעל המגורים מדור זהו השנייה במערכה ומצטמצם: הוא ٠

 השלישית במערכה "ריקניות":" גם אך "דוחק" בה שיש ארעי" "דירת

"פתח בו שיש החמישית" בקומה "חדר־מאורה וברביעית המסעדה, שוב
 אחת" רעועה מטה אחד, ונמוך קטן שולחן ]...[ אחד כסא אחד, חלון אחד, *

המצומצם" ל״חוג מעבר בעליל החותר "רחמי", תיאור - ؛4 ב״ליל־חורף"

החיים". "עיקר שהוא "סמל" איזה אל ראליסטיים פרטים של י
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 סגנונו בעיות "על מירון, ון .61
 ברנו: בסיפוריו", בונר י״ח של

 לעיל, 2 הערה מאמרים, מבחר
.178 עמ׳

 לגבולין, מעבו ברנר, .62

.206 עמ'

.207 עמ׳ שם, .63

.227 עמ' שם, .64
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207 ,204 עט' שם, .65
בהתאמה.

"דופן עם הקצב )למשל מתחילתו במחזה פזורים שונים מסוגים סמלים
ه אך ٥5אישה״(, בתמונת העשוי "גולם־העץ כתפו", על שחוטה בהמה של

 המייצג "האד", בדמות מיקוד הסמלית המגמה מקבלת הסיום לקראת

4 ונפשית( )חברתית מציאות מסמל גם אך לונדונית(, )אקלימית מציאות

 סמליותו בצד יוחנן. של בעיקר טעונות, מילוליות התייחסויות באמצעות
٠ הסמלי ארגונו מצביע ריקות(, גם שהיא והדחיסות )המועקה האד של
 פסיכולוגי־ )בדגש ה״אחר" קוטבו אל מרוכזת התכוונות על הסיום של

ا ה״עצמי״ מפגש על־ידי הנושא מומש כה עד אם הגאולה; נושא של מיני(

, מפרק היסוד את לבימה שהחדירה זו היא )ה״מיתית״( שנוכחותו ו״האחר",
 הארגון מציג בסיום שלו"(, מבטו "עם הצופה את )והמנכיח הראליזם

< כאחרות. הגאולה את הסמלי

< הגאולה נושא את מעמידות אחד( רצף למעשה )שהן הסיום תמונות שתי
הסמוכות וצלעותיו החולה, הדחוי, הילד שבסיסו אנושי, משולש של כחודו

< בדיאלוג מודגש ה״אחר" היסוד אליהו. המיתי" ו"האחר יוחנן האמן הן

 הלא־מילוליים בסימנים )כלומר, התנהלותו ובאופן השניים שמנהלים
 רצון או יכולת כנטולי המאופיינים הצעירים, הגברים שני לו(. הנלווים
 תלישותו בשל חזקוני ה״נפל", ודימוי מחלתו בשל )יוחנן ולגבריות לבגרות

 מנהלים - אישה( עם יחסים לממש באי־היכולת כאחד ושניהם וגמגומו,
< כשהאחד בחשכה, זה״ אצל זה "שרועים כשהם אינטימית לחשים שיחת

“בידו". בו "נוגע ואף "אחי" האחר את מכנה )אליהו( .230-229 עט' שם, .66

 במית הצורך את המיתי"
 האילו׳ "למה פסיכולוגית,

 לציר נזקק שיוחנן לאחר

 "מעבו המיתית: ההוויה

 שבו הוא ובכך 'צדיק"'."
 ג, )"עובר התנהגותו של

הוא יוחנן, של הקודמים

 ברג של הגאולה תפיסת

 1לת לוינס, של "האחר"

 מוחלטות ו״פנטאסיות"

 לוינס,! אצל ל״אחר".כמו

 או ולבקש הקדושה" של

 המו מתקיים אף שכאן לי
 הש לבין הקודמת, המאה

 נ המתנוזד אודותיו, על

ונידף. דביק "אד" איזה

 אנ מתגלה לגבולין נזעבו

 מ להפקה עכשיו דווקא

"האח הופעת לה שזוכה

.26 עמ' לעיל, 1 הערה סדן, .67

 לשלין, מעבר ברנר, .68
.216 עמ׳

.229 '7עכ שם, .69

של אחרות ביצירות כמו כאן, מזהה סדן דב של הפסיכואנליכוי ניתוחו
٠ הומוארוטי אבחון עליה לבסס אולי שניתן אדיפלית," תבנית ברנר,

 בכך אלא בזה, אינו כאן שהעיקר דומה אך הגברים. שני יחסי של מובהק
 ב״יהיה מובהק באופן מתבטא אלה שתי שילוב בגאולה. נכרכת שהאחרות

< ככל המייצג, המונולוג )בסיום המחזה גיבור שמפטיר־גונח יהיה" אשר

 "אהיה המחזה: את הנועלת המיתי" "האחר של ובתשובתו גסיסה(, הנראה,

. ״האחר של תפקידו מודגש יד(, ג, )שמות הציטוט באמצעות אהיה". אשר
 התגלות של המקראי המעמד השלמה, המיתית ההוויה בין כמקשו המיתי"

 הווייתו ובין הגמגום(, באמצעות עצמו ל"אחר" )המקושר לנביאו האל

 הפוליטית־ - רמותיה בכל לגאולה המשוועת המחזה, של המתפוררת
 אפשרותה בדבר הגדולה לשאלה בתשובה האישית. החבותית, היסטורית,

 שנויה" ל״הלכה שמעבר גאולה תפיסת המחזה אפוא מביא הגאולה, של

 “יוחנן. בפי פגומות שנמצאו הגאולה דרכי שתי סוציאליסטית, או ציונית
 בדבריו גם מודגשת אכזרית, אף או תובענית קשה, גאולה של זו תפיסה

 צורך "אין גמגומו(: מתבטל הסיום )שלקראת חזקוני אליהו של הנוקבים
“בפנטאסיות".

 א ניסיונות היו העברית

 ההיסנוורי בחינת עמו.
 הער׳ שליטתו את מגלה

 ב של מחזהו שמאלני(.

 הזאת, ההיסטוריה של
ה׳ התאטרון מסורת של

חיפה אוניברסיטת

"האחר מכחיש בכלל, ובמחזה בדמותו הכרוכים הפרדוקסים בנוסח
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 "דופן עם הק^ב )למשל

 אך ٥5אישה״(, בתמונת יי
 המייצג "האז", בדמות '

 ונפשית( )חברתית יאות

 סמליותו בצד 'שליוחנן.
 הסמלי ארגונו מצביע (,

 פסיכולוגי־ )בדגש אחר"
 ה״עצמי" מפגש אעל־ידי

 מפרק היסוד את לבימה ז

הארגון מציג בסיום ו"(,

הפואטית־ בשיחה ממשיך הוא יוחנן", "אחי במיתי: הצורך את המיתי"
 שם. שם, .70 ובהמשך,’٥שהוא״; כמו הדבר הכרת גדולה האילוזיות? "למה פסיכולוגית,

 על והן אחרות על הן המרמז המחזה שבשם לצירוף נזקק שיוחנן לאחר

 אינני "אני אליהו עונה צדיקים", אין לגבולין "מעבר המיתית: ההוויה

 .230 עם' שם, .71 החריג זה את והן המיתי ההיבט את הן ומכחיש שב הוא ובכך 'צדיק'״."

 כדבריו הכול, כלומר, באהבה(. בנתינה, גבולין" )"עובר התנהגותו של

ושעה". שעה ש״בכל "פרוצס" של עניין הוא יוחנן, של הקודמים

אל
שר

י
 

רי
אי

המ

 הגאולה נושא את :מידות

 הסמוכות וצלעותיו וזולה,
 בדיאלוג מודגש ה״אחר"

 הלא־מילוליים בסימנים

 רצון או יכולת כנטולי ם

 תלישותו בשל חזקוני ؛ל",
 אישה(-מנהלים עם ים

כשהאחד בחשכה, זה" נל
66 //٦יך٠

 בתפיסת האתי להיבט ברוחה קרובה במחזה ברנר של הגאולה תפיסת

 שנויות" "הלכות דוחה המחזה האתית. לתביעתו לוינס, של "האחר"

 והקרבה האחרות חוויית אל ופונה ואלימות, מוחלטות ו״פנטאסיות"
 מ״אלימותה ה״אינסופי" את לטהר רצון כאן מבוטא לוינס, אצל כמו ל"אחר".

 נדמה ’המוחלט".؛ האחר אל ב״תשוקה הגאולה את ולבקש הקדושה" של
 כזואשית הזה במחזה העולה הדיון שבין החי המפגש מתקיים אף שכאן לי

 והשיח העכשווי היהודי הקיום של הקשות השאלות לבין הקודמת, המאה
 לבין ואליכוות כויתיות "פנטאסיות" בין כמדומה הכזתנודד אודותיו, על

ונידף. דביק "אד" איזה

 7ו־ 10 הערות ואו .72
כהתאמה.

 של אחרות ביצירות כמו

 הומוארוטי אבחון עליה
 בכך אלא אינובזה, "כאן

 ב״יהיה מובהק באופן :טא

 ככל המייצג, המונולוג ם
 "אהיה המחזה: את נועלת

 "האחר של תפקידו יודגש
 התגלות של המקראי עמד

r ,)הווייתו ובין הגמגום 
 הפוליטית־ - רמותיה ל

 אפשוותה בדבר הגדולה ן

 שנויה" ל״הלכה שמעבר
 “יוחנן. בפי פגומות :וצאו

 בדבריו גם מודגשת רית,١
צורך "אין גמגומו(: זבטל

 ראוי והוא הזה, לדיון רבת־כושמעות כתרומה אפוא מתגלה (’לגבול מעבו
 ה^צמה מן השאר, בין נגזרת, חשיבותו מחודשת. להפקה עכשיו דווקא

 בדרמה "האחר". של המוחלט מכוחו במחזה, "האחר" הופעת לה שזוכה

 והתמודדות "האחר" מימוש של בודדים אקתיים ניסיונות היו העבוית

 העבריים והדרמה התאטרון של הכזודרנית ההיסטוריה בחינת עמו.
 הליברלי־ בקוטבו כשהוא )גם ה״עצמי" של העריצה שליטתו את מגלה

 לראשיתה אחרת, נידחת, מזווית המצטרף ברנר, של מחזהו שכואלני(.
 גבולותיה את להרחיב לבימה, לכשיוחזר עשוי, הזאת, ההיסטוריה של
העברית. התאכורון מסורת של

חיפה אוניברסיטת

"האחר מכחיש בכלל, ה
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בה
מצ

 
ים

שני
ל

 פתוונות הציגו אחוים .1
 מהסוגיות לחלק נקוותיים
 האסכולתיות המבניות, הסבוכות,

 מן שעולות והאישיותיות־מוסויות
 הוומן על המחקו ווב הטקסט.
 מקויאתו מסתייג או מתעלם
 כתיבתו. זמן של ההיסטווי בהקשר
 שקושר היחיו הוא בנו ארנולו
 לשתי משתמע ולא גלוי באופן
 "פני הרומן, אמיות את פנים
 אירופה עם שוטה", ככלב הרוו

 הנאצית: וגרמניה המתפווות
Band, Nostalgia ل. Arnold 

and Nightmare: a study in 

the fiction of S.Y. Agnon, 

Berkeley and Los Angeles: 

University of California 
418 .Press, 1968, p. חוקוים גם 

 כי מחקויהם בסיכום שמציינים
 המלחמה, בשנות נכתב הוומן
 זה; וקע על אותו מפרשים אינם
 עמוס של הסיכום הוא למשל, כן,
 עגנו! השמים: שתיקת בספרו עוז

 )יוושלים: אלוהים על משתומם
 מתנגד (.214 עמ' ,1993 כתר,

 שלשום תמול לקויאת נחוצות

 בתקופת איוועיס על המגיב כוומן
 במאמרו לאוו ון הוא כתיבתו

 השואה?" על עגנון כתב "האם
 (.49-15 עט׳ ,1תשנ״ג1 כב ושם ז’)

 השואה בסוגיית שדן ויס הלל
 עגנון, של מאוחרים בסיפווים

 כחלק הוומן את כולל אינו
 "העוות ויס, )הלל זה מקורפוס
 ביצירת השואה לעניין נוספות
 -87 עמ' ,1199715 נתיב עגנון",

 קויאת את מכנה מיוון דן (.92
 קריאה לשואה בהקשרו הוומן

 מוסיפה שאינה אנכווניסטית
 פותרת ואינה הוומן להבנת

 )ון שבו המווכבות הסוגיות את
 תולוי: לסיפווי "ממשל מיוון,
 שלשום'", ב׳תמול לדיון פתיחה
 לאוו ון וייזו, רפאל ידון, אמונה
 קובץ )עווכים(, מירקין וואובן

 ,2000 מאגנס, ירושלים: ב, עגנו؛,

(.151עט'

""־וו שלומית

מבוא

 ומנוגדים: שונים סיפורים שני חובקת שעלילתו כפול רומן הוא שלשום תמול
 ו-903) השנייה העלייה בתקופת קומר יצחק של קורותיו את מגולל האחד

 המתרחשים המאורעות סיפור הוא השני התקומה; סיפור להלן - (1914

 סיפור להלן - (1945-1939) השנייה העולם מלחמת קרי הרומן, כתיבת בעת
 לבוענתי, הכרחית, הסיפורים שני של הבו־זמני בקיומם ההבחנה החורבן.
המחבר. של העולם תפיסת ולפענוח כשלמות הרוכזן של להבנתו

 לסוגיית ושוב שוב נדרשו שלשום ל1תמ ברומן שעסקו ומבקרים חוקרים
 המטרידה חייו פרשת ולבחינת הראליזם לשבירת שלו, הפיגמנטציה

 התייחסה לא הללו הקריאות מן אחת אף אולם קומר. יצחק הגיבור של

להבנתו. המפתח שהוא־הוא הרומן,י של הבו־זמני למבנהו

 הנגזרת והפרשנות כתיבתו זמן של ההיסטורי בהקשר הרומן את קריאתי

 מלחמת שנות כלומר הספר, של כתיבתו שבעת בהכרה יסודן זו מקריאה
 חלקית. יזיעה ולו אירופה, יהודי על עובר מה עגנון ידע השנייה, העולם

 עגנון הללו הידיעות ועם באירופה, המתרחש על ידעו הארץ תושבי

ברומן.؛ מתמודד

 אני עוד עגנון. של מבחינתו מאוד משמעותי אפוא היה הרומן כתיבת זכזן
 ל1בתמ ומספר הסיפור את וכתב שהגה ׳האיש - שבינו לטעון, מבקשת

 שבאמצעותו ביוגופי, קשר מתקיים קומר, יצחק הסיפור גיבור ובין - ם1שלש
 סיפורים שני אחת, בדמות גיבורים שני שבהכללת ורכבות1הכ על לעמוד ניתן

אחד. סיפורי־היסטורי בחלל-זמן היסטוריות ושתי אחת בעלילה

<*

 של ובמעמד באופי הדיון

 ’צמת שלושה בעזרת יתבצע
 לי( ברכבת קומר יצחק של

 ا יצחק של מוסריותו בין
 1 מעוצבת הללו מהצמתים

 באמצעו בשני מטפורית:

 ה? את בדמותו מייצג הוא
 פו לשתי יצחק של הפיצול

 ג וההורס הבונה המרכיב
 הרגשה ללכידותו, בנוגע

שתי בין החצוי רומן היא

 המבנה! כי להדגיש חשוב

 משמי - אדרבה אחר. או
 1 הסיפורים שני של זמני

 הסיפורי של לבו-זמניותם
שי הבדוי העולם כמה עד

 רומנים שני של הבאתם
 > על הערימה אחד ספר

 1ל לו שיאפשרו פואטיות

 ؟ףמה־ה המרחב־זמן את
בשלו, המכוננים הצירים

 נסיעת הואשוו: הצומת
וביעי( פוק

 הסופיו חזרתו משמעות
 ו אצל נידונה כבר שפרה

 הפרי של פרשנית קריאה

 פרק יצחק".؛ אצל וחוזר
ההשתווו ולמידת השיבה

 והאי התמנוית החשיבות

 האו התנועה זוהי ברורה.

 לדת השיבה העדפת את
 מבתינו הפרק של מיקומו
של שיבתו לקראת במתח
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٢

I ובמשמעויותיהם הרומן של הבו־זמני המבנה של ובמעמד באופי הדיון
האחרונה נסיעתו הם: ואלה מבניים־תמטיים, צמתים שלושה בעזרת יתבצע ه

היחס הרביעי(; בספר הרביעי )הפרק לירושלים ברכבת קומר יצחק של ا
אחד בכל ובלק. יצחק בין הקשר מותו: לבין יצחק של כזוסריותו בין ׳«

בדרך הראשון בצומת אחרת: ברוך הבו־זמניות מעוצבת הללו מהצמתים
שבהן יצחק, של המוסריות התחבטויותיו באמצעות בשני כזטפורית; ٠ر

בשל בשלישי קונפליקט: בכל המנוגדים הקצוות את בדמותו מייצג הוא ؛

היא הבו-זמניות כן, על יתר וכלב. אדם פרסונות: לשתי יצחק של הפיצול

האי-נחת להוגשת האחראי וזה ברומן יחד גם וההורס הבונה המרכיב ٨

התוצאה המחקר. ואת הקוראים את המלווה הרגשה ללכידותו, בנוגע
עולמות.נ ושני יבשות שתי ערים, שתי בין החצוי רומן היא ס

u ״״
.IL

 ומנוגדים: שונים 'סיפורים
 -1903) השנייה העלייה ת

 המתרחשים המאורעות ר
 סיפור להלן(-1945-193

 לטענתי, הכרחית, יפורים

המחבר. של גולם

 לסוגיית ושוב שוב נדרשו
 המנורידה חייו פרשת ת

 התייחסה לא הללו 'יאות

להבנתו. זח

אחד סיפור לטובת הכרעה מחייב אינו הבו־זמני המבנה כי להדגיש חשוב أ

הבו- מהקיום נובעת הרומן של המיוחדת משמעותו - אדרבה אחר. או
המודעות שביניהם. ומהמתח וחורבן( )תקומה האיפורים שני של זמני أ

מבהירה ובה-בעת ומשמעות תשובות מעניקה הסיפורים של לבו־זמניותם
לעצמו. ומתנגד מפורק הסופר של הבדוי העולם כמה עד أ

I של במסגרתו שונות לתקופות המתייחסים רומנים שני של הבאתם

תחבולות ליצור עליו היה רבים. קשיים עגנון על הערימה אחד ספר ٠?

 לפווץ בלי השואה סיפור עם בהצלחה להתמודד לו שיאפשרו פואטיות
הן אלה תחבולות השנייה. העלייה של ؟רמה־המציאות המרחב־זמן את (

הדיון. שבמרכז הצמתים בשלושת המכוננים הצירים

 הנגזות והפרשנות תיבתו
 מלחמת שנות כלומר יפר,

 חלקית. ידיעה ולו ירופה,

עגנון הללו הידיעות עם

 אני עוד עגנון. של :חינתו

ל1בתמ ומספר הסיפור ת

ובי״י, )ספו ליוושלים יצחק של האחו״ה נסיעתו הואשון: הצומת וביעי( פרק أ

את לאישה לשאת כדי לירושליכז יצחק של הסופית חזרתו כזשמעות ل

הוא המאמר של זה חלק ’מקיף. ובאופן חוקרים אצל נידונה כבר שפרה ’
הכלב את "מניח הקרוי הרביעי בספר הרביעי הפרק של פרשנית קריאה إ

למשמעות בהקשר מחקרית מבחינה הוזנח זה פרק יצחק".؛ אצל וחוזר ד

ההשתוות.؛ ולמידת השיבה ،

היא יצחק של בחייו זו אפיזודה של והאידאולוגית התכזטית החשיבות ,

מציינת והיא לירושלים מיפו הגיבור של האחרונה התנועה זוהי ברורה.
 שבאמצעותו ביוגרפי, קשר

 סיפורים שני אחת, בדמות
אחד. -י־היסטורי

החלוץ. וחיי הציונות פני על המשפחה ולחיי לדת השיבה העדפת את «
שרויים שהקוראים מאחר חשוב, הוא עלילתית מבחינה הפרק של יקומו1כ ا

מטרימים ברמזים המלווה שיבה לירושלים, יצחק של שיבתו לקראת במתח ٠

 השביעי: המיליון בספרו .2
 )יוושלים: והשואה הישואלים

 מביא (171-11עט' ,1991 כתו,
 מיוע לכמות ראיות שגב תום

 ווועות על בארץ שהייתה גוולה
 השתיין שעגנון ומציין איוופה

 לעורו שניסו סופוים לקבוצת
 לזוועות הציבווית התוועד, את

 זה בעניין (.70 עמ' )שם, אלה
 לאוו ון בין ישיו בלתי עימות יש

 אפשוויות שתי מציע לאוו לשגב.
 בכתיבתו השואה על לאי־התגובה

 של המוקומות בשנים עגנון של
 אי-ידיעה היא האחת המלחמה:
 במנטליות קשורה והשנייה
 הוא שאותה עגנון, של הספרותית

 )לאוו, מאוחות" "תגובה מכנה
 השואה?", על עגנון כתב "האם

 "השתיקה" שנת - 1940 (.26 עט'
 שהיא (,17 עט' )שם, עגנון של
 כתיבתו, בתולוות מאוו חויג ובו

 כבעלת זה בהקשו לי נראית
משמעות.

 המטען על הזו, הבו־זמניות .3
 ליוי באה שבה, והמהוס המכונן
 - הגיבור של בשמו כבר ביטוי
 ובהיות הנעקד, הבן שהוא יצחק,

 גם אחת ובעונה בעת הגיבוו
 אוץ את העוזב אברהם" "האב

 "הניח חדשה: אוץ אל מולדתו
 מולותו ואת אוצו את קומר יצחק
 ישואל לארץ ועלה עיוו ואת

 ולהיבנות מחוובנה אותה לבנות
 שלשום, תמול עגנון, )ש״י ממנה"

 תש״ז, שוקן, ותל-אביב: ירושלים
 לקוחים להלן והציטוטים 7 עט'

 ל״לן־ המקביל זאת[(, ממהוורה
 אבין ומבית וממולותך מארצן לך

 אשית1)ב אראך" אשו אל־האוץ
 אבוהם אל פונה אלוהים א(. יב,

 ובצילוב יצחק, אבי להיות שעתיו
 עגנון הופך האינטוטקסטואלי

 של הבו־זמני לנושא יצחק את
 ושל האב של - התפקיוים שני

הבן.
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 יעקב זו בנקוזה הרחיב במיוחו .4
 המבוכה מול "עגנון במאמוו כ"׳ן

 על זבוים שי: )לעגנון הותית"

 הוצאת יוושלים: וספויז, הסופו־
 היהודית, הסוכנות של הספוים

(.179-163 עמ' ,1966

 שלשום, ל1תמ עגנון, .5

.490-479עמ׳

 מושג היא ההשתוות" "מידת .6
 עליו ואין במחקר בהרחבה שנוון

 מידת את מפוש כ״ין הסכמה.
 או כאוישות יצחק של ההשתוות
 להכריע הצורך של זמנית כהזחקה

 תרבותית מבחינה לחדש ישן בין
 ערי המבוכה"(, מול "עגנון )כ״׳ן,
 ההשתוות מיות את מתאו צמח

 אושו ביותו, גבוהה רוחנית כווגה
 בומותו המתגלמים והתעוורות

 צמח, )עוי המתוקה הוגל של
 בת עבוית בספחת תמה קריאה
 מוסד יוושלים: העשו־ים, המאה

 ויון (.70-62 עמ' ,1990 ביאליק,
 וביטויה ההשתוות מידת על מקיף

 במאמוו מצוי נוספים במחקרים
סוגיה זוהי כי הטוען מיוון, עזל

ונדמה השיא, שלב אחוי נמצא כבר בלק של הסוראליסטי הפיתוח למותו.

תמטית, הבטחה הצופנת כותרת לפנינו יש העלילה. את לקדם אפשר כי

חלקי ששת עוסקים בכך לא זאת, עם יצחק": אצל וחוזו הכלב את "מניח
גיבורו. על הסופר של או יצחק, של הפנימיים בהוהוריו לא גם הפרק,

שיח את לפנינו ולהביא אתנחתה לו לקחת בוחר עגנון זה, מותח בשלב
י שלכאורה העממיים, הסיפורים את העממי, ההווי את ברכבת, הנוסעים

 בפירוש די אין כי לי נראה יצחק". אצל "חוזר עם כלום ולא להם אין
 של חשיבותו דבר, של לא؟תו המתח: כהגברת או כ״השהיה" הזה המהלך

 לירושלים הגאוגרפית התנועה בין מעמיד שהוא באנלוגיה היא זה פרק
 נסיעתו הדוברים. של מוצאם מארצות דתיות קהילות על הסיפורים לבין

 "העולם אל סתם חזרה אינה ברכבת, יצחק של משמע( )תרתי האחרונה

 את מוצא הוא זו מטפורית בגולה הגולה. אל חזרה בעצם אלא הישן",
< אצבע מפנה עגנון בשואה. מתים ואחיו שאביו כמו בגלות, מת יצחק מותו.

 מבתי שחוזרים המפוטמים היהודים בין מובלעת השוואה ויוצר מאשימה
 מודע. לא ב״הספד" בהם משיחים שהם היהודים ובין יפו, של ההבראה

 ואל המיועדת כלתו אל נוסע בו, משיח שהמספר זה הפרטי, קומר יצחק

 יצחק בלק". הכלב "יצירת - שלו הפרטי האמן מעשה תוצאת שהוא מותו
 במורשת משתקפים וחייו מותו, אל נוסע המחבר של האנונימי קומר

 חולפים וחייהם ברכבת, נפגשים השניים איוופה. קהילות של היהודית
٠ הדברים וכן ברומן זה פרק ברכבת. היהודים סיפורי באמצעות עיניהם לנגד

 יצחק הגיבור שבין הקשר על יותר מקיף לדיון הבסיס הם להלן שיוצעו
 שנות דהיינו הרומן, של כתיבתו זמן השנייה־לבין העלייה קומר־לבין

’השנייה. העולם כולחמת

 עוכבו שפרה של ידה את

 "הו יצחק: של לרגשותיו
 ו בהם. קשורים הוד וענני

 ואינם ליפול עצמם ומטים
 ו ההרים בין מהלכת קלה

 ואופטימי! קיות חיים, על
 ש׳ לירושלים," יצחק של

 מסוניה הפרידה בעקבות
 בין העגלה "נסעה הבא:

 פנים ואלו זעם של פנים

 כנו עצמה כורכת השחוקה

 במאמר זה לקטע התייחס
 האדב שבין ביחס שעוסק

 לטי כהשלך. המרחב ושל

 > עושה עגנון יצחק. של

 ל׳ מיפו והדרך יצחק, של

שונינ גאוגרפיים מקומות

 הנפש, הלך פירוט היעדר
 הראשון הרמז הם השנייה
 אתו ומסיחים טוב לעתיד
 ל. לכאב שלם פרק מוקדש

בלבד. אחת שורה לשפרה
 שמשמעותה ובות, מיני אחת

 בעלת היא ליצחק בנוגע בוומן
 המשתנה דיאלקטי ווצף ניגודים
 1 העוה )מיוון, הרומן לאורן
לעיל(.

 מתאר בספרו א־ג בפוקים .7
 ביוי שהיה המידע כמות את שגב

הנעשה על ישואל באוץ הציבוו

 בוחר )יצחק הס^ל" "בחירת את עוז עמוס מציין השמים,® שתיקת בספרו
 פרה־פיגורטיבית כבחירה (’חפציו את לשאת קדישא" מ״חברה סבל

 ההיסטורי בהקשר הרביעי בספר הרביעי הפרק קריאת יצחק. של למותו

 השואה תקופת של וזה השנייה העלייה תקופת של זה - הרומן של הכפול

 שיקוף היא - מכך ויותו נוסף, מטרים רמז היא - הספר נכתב שבמהלכה
עצמו. המוות

 אינו אם גם וב, מידע - באיוופה
 היה עגנון כי כותב גם שגב מפורט.

 שהתגבשה ומי" "אל בקבוצת חבו
 את להגביו כדי 1942 שנת בסוף

 באירופה. הנורא למצב המודעות
 הקבוצה חבוי פנו 1943 בסוף

 ולבנות־הבוית שונים לאישים
 המוות מחנות את להפציץ בדרישה

 (.70 עמ' לעיל, 2 העוה )שגב,

 לעיל, 1 העוה עוז, .8
.205 עמי

בוכבת יצחק של נסיעותיו

 מן אחת נסיעה פעמים: שלוש ברכבת יצחק נוסע שלשום תמול ברומן
 כאן אדון השלוש מבין לירושלים. מיפו ושתיים ישראל לארץ הגולה

 "מניח שבכותרת, להב.טחה בהתאם החותמת. ובנסיעה הפותחת בנסיעה
 ביצחק. עוסק הפרק״י של הראשון חלקו יצחק", אצל וחוזר הכלב את

 בניגוד יוושלים, את כשיצא גיבורו של הכבד לבו את לנו מזכיר הסופר
 שעל כל הפניכויים. הרהוריו על מתעכב אינו אך אליה, בשובו הקל ללבו

לבקש הוא מאושרים חיים לחיות כדי האחוון מסעו בסוף לעשות יצחק

 העלי בן קומר, יצחק של

 אפ> החורבן בסיפור יצחק
 בע ישואל. לארץ ברכבת

 ה׳ ברוחב ההבדל אף על
 ? הקבלה ביניהם לערוך

 מנפנפ׳ "יערות ומתגלגל,

 של "ארץ שפע, של ארץ

 1,62 )עמ׳ ליפו יצחק של
 ؛ 'קדימה', יצחק ינוע לא

לכי, לאחוריו יחזור אלא

 יצח של התנועה תפיסת

 בו כנסיעה גם לירושלים
 אל חוזר אינו יצחק זו,

ובגו? גליציה, של דמותה

תיאורי של זו השוואה
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 ונדמה השיא, שלב אחרי :א
 תמנוית, הבטחה נהצופנת

 חלקי ששת עוסקים בכך א
 גיבורו. על הסופר של או

 שיח את לפנינו ולהביא נה
 שלכאורה העממיים, ؛ורים

 בפירוש די אין כי לי ראה
 של חשיבותו שלדבר, ؟תו

 לירושלים הגאוגרפית ועה
 נסיעתו הדוברים. של צאם

 "העולם אל סתם חזרה נה

 את וצא1כ הוא זו טפורית

 אצבע מפנה עגנון ׳בשואה.

 מבתי שחוזרים זמפונומים
 מודע. לא ב״הספד" בהם '

ואל המיועדת כלתו אל זע

 יצחק בלק". הכלב "יצירת

 במורשת משתקפים וחייו
 חולפים וחייהם ברכבת, ז

 הדברים וכן ברומן זה פרק

 יצחק הגיבור שבין הקשר

שנות דהיינו הרומן, של '

 בוחר :חירתהס?ל")יצחק
 פרה־פיגורנויבית :בוזירה

 ההיסכוורי בהקשר הרביעי

 השואה תקופת של ייהוזה
שיקוף היא - מכך (,ויותר

 מן אחת נסיעה פעמים: '
כאן אדון השלוש מבין

 "מניח שבכותרת, 'הבטחה
 ביצחק. עוסק '٥הפרק זול

 בניגוד ירושלים, את ויצא
 שעל כל הפנימיים. ־הוריו

לבקש הוא מאושרים זיים

 מטונימית בצורה מעוצב הנוף לו. מובטחת שכבר שפוה של ידה את
הוכבת עם ורצים מתגלגלים החשופים "ההרים יצחק: של לרגשותיו ,

ההרים בין תלויים כזית ירוקים וסלעים וצוקין בהם. קשורים הוד וענני
 ורוח לצוק]...[ מצוק מקפצות בר ועזי נופלים. ואינם ליפול עצמם ומטים ٠

מלמד זה תיאור אדם״.יי של עצמותיו ומרעננת ההרים בין מהלכת קלה
 הראשונה נסיעתו מתיאור מאוד שונה הוא ואופטימיות: ךזיות חיים, על ♦

הכבדים והרהוריו יצחק של השבור לבו שעניינה לירושלים," יצחק של
 הנוף תיאור מובא הכבד רוחו להלך כהמשך מסוניה. הפרידה בעקבות ٠

 מראים אלו וצורים. תלוליות וסלעים, צוקין בין העגלה "נסעה הבא:

 והאדמה ]...[ מתגעשים ואלו אלו אימה. של פנים ואלו זעם של פנים

 הירשפלד אריאל העגלה"." סביב ומשתלשלת כנחש עצמה כורכת השחוקה
שלשום'"," ב׳תמול בגרוטסקה המרחב "עיוות במאמרו זה לקטע התייחס

 הדומם המרחב של המציאות ובעיצוב לכורחב האדם שבין ביחס שעוסק ♦

רוחו להלך מטונימי באופן מעוצב הנוף לטענתו, כהשלך. המרחב ושל
 הרוח להלך כעדות נוף אבזרי באותם שימוש עושה עגנון יצחק. של ٠

כשני הנסיעות בשתי אפוא מצטיירת לירושלים מיפו והדרך יצחק, של
שונים. גאוגרפיים מקומות ’

השיבה בתיאור העודפת והאופטימיות יצחק של הנפש הלך פירוט היעדר  כאשליה מתפקדים הם יצחק. של הצפוי למותו הראשון הרכזז הם השנייה ٠

הואשונה בנסיעה אם סופניות. ממחשבות הדעת את ומסיחים טוב לעתיד
 מוקדשת זה בפרק סוניה, עם יחסיו כישלון על לבו לכאב שלם פרק מוקדש ٠

התקומה בסיפור הראליסטי למוות קשור זה ומז בלבד. אחת שורה לשפרה
של למותו הראשון הרמז את ואילו השנייה, העלייה בן קומר, יצחק של ب

 הראשונה לנסיעתו זו נסיעה בהשוואת למצוא אפשר החורבן בסיפור יצחק
אוסטריה. ארץ את הרכבת עוברת ברומן 24 בעמ' ישראל. לארץ ברכבת

ניתן ’התיאורים,؛ מן אחד לכל המוקדש היריעה ברוחב ההבדל אף על م
ירוק נוף הוא החיובי הנוף החיובי". "הנוף של הקבלה ביניהם לערוך

 היא כי אוסטריה על כותב עוז אילנותיהם". מנפנפים "יערות ומתגלגל, ٠

שובו "עם מוסיף הוא אחר ובמקום ’איזונים",؛ של "ארץ שפע, של ארץ

שוב הרומן. של 'המשיחי' חלקו מסתיים ברומן( ,62 )עמ' ליפו יצחק של י
האופק' לקו שמעבו האמיתית ישראל 'ארץ אל 'קדימה', יצחק ינוע לא

”בא". שממנה הגולה לכיוון לאחוריו יחזור אלא ٠

האחרונה נסיעתו של קריאה מאפשרת ככזו, יצחק של התנועה תפיסת
 פרשנות על־פי החורבן. בסיפור הגולה אל בחזרה כנסיעה גם לירושלים ٠

בת שהיא לירושלים, אלא גרדא, הישן העולם אל חוזר אינו יצחק זו,
מותו. את מוצא הוא זו ובגולה גליציה, של דמותה ٠

בו־זמניות. יוצרת בוכבת יצחק של הנסיעות תיאורי של זו השוואה ٠

 שלשום, תמול עגנון, .9
.458 עמ׳

.480-479 עמ׳ שם, .10

.479עמ' שם, .11
.183 עמ׳ שם, .12

ית
ומ

של
 

ווו
"ו

.189 גמ׳7 שם, .13

 "עיוות הירשפלד, אויאל .14
 ב׳תמול בגרוטסקה המרחב
 מחקרי עגכון", לש״י שלשום׳

 (,1981) א עבוית בספרות ירושלים

.59-49 עמ׳

 באוסטריה הנסיעה תיאור .15
 תיאוו בעוד ומפורט ארוך הוא

 קצר הוא ישראל בארץ הנסיעה
ומתומצת.

 לעיל, 1 הערה עוז, .16
.103 עמ׳

.12 עמ׳ שם, .17
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משום בחדש במקום הישן בעולם בחר שיצחק לומר ניתן כן, על יתר
היכולת לו אין כי מת והוא י8עגנון, של ביצירותיו המרכזית הדילמה שזו לעיל, 4 הערה כ״ץ, .18

העומד מנחם של זו כדוגמת יכולת דהיינו, - ההשתוות למידת להגיע .166-163 עמ'

ארץ את לאהוב וגם עבודה כל לעבוד גם תורה, ללמוד גם שמסוגל
ישראל, לארץ להינשא העומד כחתן אוסטריה את שעזב יצחק, ”ישראל. שם. .19

1 לאישה לשאת העומד כחתן ירושלים( של )בדמותה ל״אוסכוריה״ חוזר

 מצליח אינו שיצחק משום "מתות", נכשלות, ה"חתונות" שתי שפרה. את
 מידת ואל הישן, העולם אל לחזור יכול אינו הציוני, החלום את להגשים

יגיע. לא לעולם ההשתוות

הרביעי ק1בפ ב-ה חלקים

 אלא ביצחק, עוסקים אינם הרביעי בפרק ב־ה חלקים כמובכוח, שלא

 ירושלים על כך אחר יפו, על תחילה - הווי ובסיפורי קדושים בסיפורי
באירופה. שלו המוצא לקהילת דוברו של ההשתייכות לפי סיפור כל ורבניה,

 יצחק של הבחירה את ולהדגיש לחזק מצדם עשויים אלו שסיפורים אף
 שיצר האנלוגיה את דווקא לראות לי, נדמה כך יותר, חשוב הישן, בעולם

 הכלב את "מניח ויצחק. הקהילות סיפורי לבין הפרק של הכותרת בין עגנון

 חייו אל חוזרים לא שמשמעותה: חדשה משוואה יוצר יצחק" אצל וחוזר
٠ יצחק אל לא אפילו הציונות, כמייצג יצחק אל או יצחק, של האישיים

 קהילות של כמייצג יצחק אל חוזרים בירושלים; הישן העולם את כמייצג

 שעלה הגיבור הוא יצחק הרכבת. נוסעי מפארים שאותן באירופה היהודים
 אירופה קהילות הוא ובו־זמנית הציוני החלום את להגשים ישראל לארץ

 דמותו קריאת כיליונן. אל הולכות הרומן כתיבת שבעת האבות, ומורשת
 בהמשך מתחזקת עוד כך, כל השונים העולמות שני את כמסמן יצחק של

יצחק. של השני כחציו בלק הכלב של דמותו את קוראים כאשר

 "עם אלו: במילים עגנון פותח הרביעי הפרק של החמישי חלקו את

האונגוים היו וליטא פולין גאוני בשבח מספרים והליטאים שהפולנים

שיחה, המשך על מעידה "עם" המילה “הונגריא". גדולי בשבח מספרים שלשום, תמול עגנון, .20
, והונגריה. ליטא פולין, על גם מסופר אחרות קהילות על הסיפור אגב כאילו .486עט'

 על־פי אלא באירופה, קהילות לפי הסיפורים התחלקו לא שקודם אלא
 יהדות וגיבורי עקיבא רבי על לסיפורים במקביל ביפו, או בירושלים רבנים

 רבנים עוד, ואינם שהיו רבנים על כולם הם זה בפרק הסיפורים אחרים.
< המפורטים מהסיפורים שהמעבר לי נראה עוד. שאיננו מעולם חלק שהיו

 נוסע יצחק מקרי. אינו באירופה הקהילות רבני פאר על להכללה הללו
 הנסיעה גם שהיא אבותיו, ואל הגולה אל חזרה כנסיעה שכמוה לירושלים,

 בה למות לירושלים החוזר יצחק של מותו בין הקבלה קיימת מותו. אל

 מקבלת הפרק כותרת זה, בהקשר הקהילותיבאירופה. של מותן לבין
מה נפשו, להלכי או לרגשותיו איננה יצחק של חזרתו חדשה: משמעות

 להקיש עשויים שהיינו
הגלותית. ולמורשתו

היהורי ל1ו הסיפור -1 חלק

 ל מובא דופן יוצא סיפור
 להירפא שהלך יהודי על

 1עו מראשו, חוץ כולו חול

 מחלצים יהודים באשפה.

 מ הקונסול אצל חמור. על

 זו כי ייתכן כי אם עצמה
 ס הומור. זה במקרה יוצר
 שיעניש כדי הקונסול את

 ٠ שוחד. שלמוני היא גם
 ר רוב על־פי שגיבוריהם

 מתגאיב שאלו "עד עצכזו:

 לירושלי הרכבת נתקרבה
 "הס פרק את לסיים עגנון
 ا לא הסופר משתלח שבו

 שמני הקונסול, אל עיוום

 ה׳ לתמונת ההשראה מקור
 ׳ התקומה. לסיפוו השייך

 ק בעיני יוצרים ונוכנו, גם
 יותו תיישבת1כ המתואות

 ישרז עם של צרותיו עם
 נ הפרק של הרוח בהלך

 :יהודיות קהילות סיפורי

 אירונ קהילות סיפורי אל
1 של נקודתי לסיפור ועד

ה מטונימייםבמרחב מעברים

 עגנו של לבחירתו ההסבר

 וה ההסוואות במערכת

 הדר מנוונימיים מעברים
 ל היושבים האנשים אל

 ו - ירושלים על כך אחר

 הע הגניר ברבני ומשיחים
 ג ישראל לארץ שבים ואז

שמתגלגל כביכול, תמים,
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 משום בחדש במקום תישן
 היכולת לו אין כי מת והוא

 העומד מנחם של זו 'וגמת
 ארץ את לאהוב וגם כודה
 ישראל, לארץ להינשא :ומד

 לאישה לשאת העומד חתן
 מצליח אינו שיצחק ؛משום

מידת ואל הישן, העולם אל

 אלא ביצחק, עוסקים זינם

 ירושלים על ٦כ אחר יפו, خ

 באירופה. שלו המוצא ןהילת
 יצחק של הבחירה את יגיש

 שיצר האנלוגיה את .דווקא
 הכלב את "מניח ויצחק. לות

 חייו אל חוזרים לא.٠:זעותה
 יצחק אל לא אפילו :יונות,

 קהילות של כמייצג יצחק ؛ל
 שעלה הגיבור הוא יצחק :ת.

 אירופה קהילות הוא זמנית

 דמותו קריאת כיליונן. אל ل

 בהמשך מתחזקת עוד לכך,
יצחק. של השני ניו

 "ץם אלו: במילים עגנון ז

 האונגרים היו וליטא פולין

 שיחה, המשך על מעידה "1
 והונגריה. ליטא פולין, על :ם

 על-פי אלא באירופה, ילות

 יהדות וגיבורי עקיבא :לרבי

 רבנים עוד, ואינם שהיו :ים

 המפורטים מהסיפורים גבר
 נוסע יצחק מקרי. אינו פה

הנסיעה גם שהיא ؛אבותיו,

 לעמו אלא יצחק", אל "וחוזר הכותרת מלשון להקיש עשויים שהיינו
הגלותית. ולנזורשתו

באשפה שגקבו היהוןי ל1ו הסיפוו -1 חלק ٠

 הסיפור - הפרק של והאחרון השישי בחלקו לנו מובא דופן יוצא סיפור ٠
מכוסה שוכב, הזקן היהודי בעוד הים. בחולות להירפא שהלך יהודי על

 חי אותו וקוברים ישמעאלים נערים שלושה עוברים מראשו, חוץ כולו חול ٠
 ורכוב עירום לקונסול אותו ומובילים הזקן את מחלצים יהודים באשפה.

לחיה מתכוון שעגנון ונואה למשפט, החמור עומד הקונסול אצל חמור. על
 המשמעות כפל הנערים. מאותם לאחד כינוי זהו כי ייתכן כי אם עצמה ٠

לשחד כסף די היה לא שליהודים הוא הסיפור סוף הומור. זה במקרה יוצר
שהצריכה אחרת פווענות בגלל וזאת החמור, את שיעניש כדי הקונסול את ه

הסיפורים, שאר בין בחריגותו נזתבלט זה סיפור שוחד. שלמוני היא גם
 הסופר זאת שמסכם כפי ישראל, עם גדולי הם רוב על־פי שגיבוריהם ٠

ישראל צרות על כזתאנחים ואלו ישראל בגדולי מתגאים שאלו "עד עצמו:

.490שם,עמ׳.21 בוחר מווע היא: כאן המתבקשת השאלה לירושלים"." הרכבת נתקרבה '

 סיפור יהודי? השפלת על בסיפור דווקא "הסיפורים" פרק את לסיים עגנון

הזקן את שנושאים ביהודים גם אלא בגויים, רק לא הסופר משתלח שבו
מה דבר? פותרים ואינם בכסף הכול לפתור שמנסים הקונסול, אל עירום ه

כאירוע לראותו אולי אפשר באשפה? הקבור היהודי לתמונת ההשראה מקור
כמו הטקסט, בוצף הסיפור של מיקומו זאת, עם התקומה. לסיפוו השייך ب

הסיטואציה דווקא. החורבן לעלילת משכנע קשו בעיני יוצרים תוכנו, גם
מאשר בשואה ביהודים התעללות תיאורי עם יותר כזתיישבת המתוארת ٥

מגובה הזה באופן ופרשנותה הקודש, בארץ ישראל עם של צוותיו עם
דרך )הווינאי(, האופטימי הנוף מן - ככזכלול הפוק של הרוח בהלך '

 ומשם גלותי(, אופי בעלות )קהילות בירושלים יהודיות קהילות סיפורי
נוסעת( הרכבת בעוד מתרחשת )שהשמדתן אירופה קהילות סיפורי אל

גויים. על-ידי יהווי השפלת של נקודתי לסיפור ועד ٠

הפוק של הסיפורי במרחב מט״ימ״ס מסברים ٠

 הנראה ככל נעוץ לסיפור הומוריסטית בנימה עגנון של לבחירתו ההסבר ٠

עגנון יצר הפרק במהלך שברומן. והתחבולות ההסוואות בכזערכת  בנוף, וצופה קלות המהרהר מיצחק, - הדרגתיים מטונימיים מעברים ٠
יפו, על משוחחים הם שתחילה בוכבת, לידו היושבים האנשים אל

ממשיכים הם הגאוגרפית. ההתנהלות לפי הכול - ירושלים על כך אחר

 יח
ווו

זע

 בה למות לירושלים החוזו
 מקבלת הפרק כותרת זה,

מה נפשו, להלכי או שותיו

 באירופה, שלהם לקהילות־האם ומגיעים השונים העיר ברבני ומשיחים
 מעבר לפנינו באשפה. שנקבר האיש על בסיפור ישואל לארץ שבים ואז

אלא הנוסעים. של שיחתם וכמו הרכבת כמו שמתגלגל כביכול, תמים,
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 את לשואה. להתייחס לעגנון שמאפשרת פנימית משמעות זה שלמעבר

 אפשר הומור. ללא לספר אפשר היה באשפה הקבור האיש על הסיפור
 באמת, מזעזע נשמע היה ואז הנסיעה, בתחילת גם אותו לספר היה

 הדרך פנים־טקסטואלי. נימוק ללא ותקוע, תלוש אז היה שהחיבור אלא

 עם בד־בבד זה, בפרק עגנון שיוצר המוחב בתיאורי והמעבר המטונימית
< מהמסגרת לחרוג בלי הסיפור את לגולל שמאפשרת תחבולה הם ההומור,

הוומן. של הראליסטית

 תוך אל הקוראים את להכניס עגנון בחר בעלילה במיוחד מותח בשלב
' הלך את לתאו השנייה, בנסיעה כמו בחר, לא הפעם אחר. מעולם בועה

 בעלילה, הפרק של וממיקומו הכותרת מן שמתבקש מה יצחק, של נפשו

 סיפורים סיפור של בדרך לו סופד שהוא לעולם אותנו לוקח הוא אלא
, עושה הוא זאת ונכחדות. הולכות עליהן הכתיבה שבעת קהילות על

 אל או הישנים חייו אל "הביתה", אותו המחזירה ברכבת יושב כשיצחק
, יצחק מותו. לפני עיניו לנגד עוברים חייו את רואה יצחק העכשווי. מותו

 שלא כיהודי שלו המוות אל נוסע מאושר, חתן של במסווה הזה, בפרק
י את שמוצא אלמוני כעוד רבה במידה הגלותית: מיהדותו להתנער הצליח

ברכבת. בנסיעה מותו

 - שלשום' '"תמול הגו, שוה .22
 גושון ואחוותו", המבנה התהוות

 ש״י )עורכים(, וייזו וופאל שקו

 ירושלים: ותעוחת, מחקרם עגנו!:
 -154 עמ' ,1978 ביאליק, מוסד

195.

 עוסק הראשון הספר איזון: כאן נוצר ברומן התנועה מבנה מבחינת

 יפו בין פנימית תנועה יש השלישי ובספר השני בספר המשפחה, בעזיבת

 לירושלים, השיבה דרך את עגנון מכשיר הרביעי בספר ואילו לירושלים,

 ואל המשפחה חיק אל כחזרה מעצב הוא בו, הרביעי הפרק כשאת
 משפחתו עם הגורל שותפות אל זו שחזרה ייתכן החוובן. בסיפור הגולה

 במילים כסף; של צרור ולא היא מחייבת, שהמשפחה הכפרה היא במוות
 יצחק של והרגשי המוסרי מצפונו שתובע הכפרה זוהי אולי - אחרות

 סוף לקראת עגנון כתב הרומן של הזה החלק את משפחתו. עזיבת על
 כמו יצחק, של כשסופו ,"1941 אחרי ובוודאות השנייה, העולם מלחמת

במוחו. מגובשים היו כבר בלק, של הפונקציה גם

 מבתי זה עתה ששבים הרכבת בנוסעי אשמה הטחת היא בפרק כזו קריאה

 ייתכן מודע. לא בהספז בהם משיחים שהם ליהודים בהשוואה ביפו הבראה

 בארץ היהודים של התגובה לחוסר עגנון של תגובתו הם ומותו, שיצחק,

 של היסטוריים איוועים עם פואטית בווירטואוזיות מתמודד עגנון ישראל.
 אחרת. היסנוורית בתקופה המתרחש רומן באמצעות הרומן כתיבת תקופת

 דגרסיבית. אלוזיה באמצעות בעלילה, דרמתי במיקום עושה, הוא זאת
 מניח ברכבת, הווי בסיטואציית הזה הדגרסיבי המהלך את מסווה הוא

 חותר הוא שיטתית, ובצורה כך, ואגב יצחק, של תקוותיו עם לנסוק לנו
הרומן. של הבו־זמני המבנה על־ידי אלו תקוות תחת

י! של מותו שני: צומת

 הנ איננו יצחק של מותו
 בכל' נס, צפוי ליצחק כי

 הנעק הבן בו־זמנית הוא

 אח עוזב אברהם כאשר

 )האלוהי. הקשר וחיזוק

 ל בינו הקשר את מנתק

 משמ ביתו שעזיבת מפני
 עליית בסיפוו המקראית

 מכיל זו הקבלה אברהם.
 הנר> את נמשיך אם יחד.

 לחיזוי כהמשך יצחק בנו

 ניצלג! יצחק ובנו במבחן

 קורותיו את מחקה אכן
 לקו עצמו להעלות עליו
 יצחק עם מצטלב שמו,

 בהבדל אך הבן, בתפקיד

 האב עצמו שהוא מאחר
 1א אפוא הוא קומו יצחק

 נ הוא הדמות במבנה הזה
 הצע מחיר שבה מעמיד,

 ה؛ כקרבן החורבן סיפור
 וו השנייה העלייה גיבור

 הז בחיבוו נוסף בו־זמני

 עצג על עגנון של בכעסו

 בו־זמנית; מקומות בשני

 החלוץ והסופר בשואה
 עלילות שתי של במבנה

גג הסיפורים בשני קומר

 הק את משלה אינו הרומן
 סו חוויה הוא יצחק של

 ה אחת אפשרות כחידה?
 הי* שנייה אפשרות כזה.

 ש היא שלישית אפשרות
 לו יש זה במקרה העונש.
 בו מה דבר אולי - כלומר
 בל' דטרמיניסטי, באופן

ואפת האלה, האפשרויות
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 את לשואה. להתייחס גנון
 אפשר הומור. ללא לספר

 באמת, מזעזע נשמע היה
 הדרך פנים־טקסטואלי. 'ק

 עם בד־בבד זה, בפרק :גנון

מהמסגרת לחרוג בלי זיפור

 תוך אל הקוראים את ניס
 הלך את לתאו השנייה, וה

٠ בעלילה, הפרק של :ויקומו

 סיפורים סיפור של בדרך

ه עושה הוא זאת -נכחדות.
 אל או הישנים חייו אל !״,

٠ יצחק מותו. לפני עיניו נגד
 שלא כיהודי שלו המוות ל

٠ את שמוצא אלמוני כעוד ה

٠ עוסק הראשון הספר יזון:
יפו בין פנימית תנועה יש י١

٠ לירושלים, השיבה דרך את

ואל המשפחה חיק אל 'ה

٠ משפחתו עם הגורל וותפות

במילים כסף; של צרור ולא

ب יצחק של והרגשי המוסרי

סוף לקראת עגנון כתב ימן
٠ כמו יצחק, של כשסופו 1

וחו.

ق יצחק של מותו שני: צומת
 אשליה מייצר אינו שהרומן אף לקוראים. הפתעה איננו יצחק של מותו

 יצחק טראומטית. קויאה חוויית מכיל הוא זאת בכל נס, צפוי ליצחק כי

 ארצו. את שעוזב והאב להצילו מלאך בא שלא הנעקד הבן בו־זמנית הוא

 לאל ציות תוך זאת עושה הוא מולדתו ארץ את עוזב אברהם כאשר
 הוא ומולדתו ארצו את עוזב קומר יצחק כאשר האלוהי. הקשר וחיזוק

 וגם האל במצוות אינו המעשה כי גם האל, לבין בינו הקשר את מנתק

 הרמיזה שילוב היהודי. העולם מן התרחקות משמעה ביתו שעזיבת מפני
 לבין בינו הקבלה יוצרת ישראל לארץ יצחק של עלייתו בסיפור המקראית

 גם ניתוקו ואת האלוהי הקשר של קיומו את מכילה זו הקבלה אברהם.

 את להקריב בנכונותו נבחן אברהם המקראי, הנרטיב את נמשיך אם יחד.
 ועומד מציית אברהם אלוהיו, עם שלו הקשר לחיזוק כהמשך יצחק בנו

 קומר יצחק אם זאת, בווח אלוהים. מלאך על־ידי ניצל יצחק ובנו במבחן
 ומולדתו( ארצו את )עוזב המקראי אברהם של קורותיו את מחקה אכן

 מעצם קומר, יצחק שבו העלילתי הצומת זה לקרבן. עצמו להעלות עליו

 האב תפקיד את להחליף ונאלץ אברהם של בנו יצחק עם מצטלב שמו,

 העקדה מן יצחק את שיציל מי אין אחדים: בהבדלים אן הבן, בתפקיד

 האל. עם הקשר את שניתק הוא וקומר העוקד, האב עצמו שהוא מאחר
 המורכב ההיבט בו־זמנית. יצחק ובנו אבינו אברהם אפוא הוא קומר יצחק

 שעגנון יותר רחבה היסטורית למשוואה סינקדוכי הוא הדמות במבנה הזה

 את מסמן עגנון בגולה. היהודים קרבן הוא הציונות מחיר שבה מעמיד,
 הוא יצחק מכך כתוצאה הגאולה. לסיפור הדרוש כקרבן החורבן סיפור
 ממד קיים כי נדמה כאחד. בגולה היהוזי והקרבן השנייה העלייה גיבור

 שמתבטא והגאולה, החורבן ההיסטוריים, הזמנים בחיבור נוסף בו־זכוני
 להימצא יכול אינו כי על השנייה, העלייה בן עצמו, על עגנון של בכעסו

 המעונה הקדוש להיות יכול שאינו כך על בכעסו בו־זמנית; מקומות בשני
 ביטוי מקבל פתרון, לו שאין זה, מתח יחד. גם החלוץ והסופר בשואה
 יצחק של האכזרי ובמותו אחד ברומן מקבילות עלילות שתי של במבנה

יחד. גם הסיפורים בשני קומר

׳
11 

ווו
"ו

♦ מבתי זה עתה ששבים 'כבת
ייתכן מודע. לא בהספד :הם

٠ בארץ היהודים של זתגובה

של היסטוריים אירועים ום
ه אחרת. היסטורית בתקופה

דגוסיבית. אלוזיה :מצעות
מניח ברכבת, הווי ואציית

ب חותר הוא שיטתית, :צורה

'הרומן.

 מותו כן אם מדוע ורוד. עתיד צפוי ליצחק כי הקורא את משלה אינו הרומן
 נתפס הוא מדוע שחור؟ כך כל הוא מדוע טרגית؟ חוויה הוא יצחק של

 עונש שכוצדיק נורא חטא חטא, שיצחק חטא היא אחת אפשרות כחידה؟
 מייצג. שהוא מה אלא נענש, עצמו יצחק שלא היא שנייה אפשרות כזה.

 לבין מייצג, שהוא ומה עצמו יצחק בין קשר שאין היא שלישית אפשרות

 “המחבר, של העולם בתפיסת התשובה את לחפש יש זה בכזקוה העונש.
 הסיפור את לסיים לו גרם עגנון של עולמו בתפיסת מה דבר אולי - כלומר

 שלוש את אבחן להלן הגיבוו. למעשי קשר בלי דטרמיניסטי, באופן
יצחק. של המוסרי" "הפרופיל בבחינת ואפתח האלה, האפשרויות

 ניתוק זה, בוומן כי לי נראה .23
 המסוים מן הביוגופי המחבו

 והעבותם ביצירותיו המובלעים
 "מחבר המכונה הסיקציה אל

 ואוי שכן טעות, הוא מובלע",
 עליו יקבל הביוגופי שהמחבו

 שהוא הובוים על מוסוית אחויות
 הבדל אין דיוננו, מבחינת כותב.

 למחבר הביוגופי המחבו בין
המובלע.
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 נווא. הוא יצחק של המוות .24
 להטיל- מקובל קלאסיות בטוגויות

 שאינו עונש הטרגי הגיבור על
 המוסוי, החטא לגודל משתווה

 כי יוכח אם ממנו. כבו ותמיו
 מאפיינים בעלת ומות הוא יצחק

 שאנו על־פי אף גזוגי, גיבור של
 בטוגויה, ולא בוומן עוסקים

 חושה משמעות אולי תהיה
 המר, לגורל או האלים, לעונש

 בוור באופן הוומן חסו שאז אלא
 אוו שום אין הקתוזים. אלמנט את

 כגיבוו יצחק בחינת הוומן. בסוף
 היא כטרגדיה הרומן ובחינת טרגי

 ואשיתה שאת עצמה, בפני משימה
 מיוון של בויונו למצוא ניתן

 המוווניים. הטוגיים בגיבווים
 את לשייך ניתן זה דיון במסגרת

 טוגיים גיבווים לקבוצת יצחק
 הטוגי "המשקע פלובו: נוסח

 הממוצע החושני באדם הגלום
 נוסח גיבור ולא התקופה", בן

 פשוט, אום כלומו דוסטויבסקי,
 הרבה נפש באצילות מחונן אך

 העוה )מיוון, הוגיל לשיעוו מעבו
(.127 עט' לעיל, 1

 לעיל, 1 העוה עוז, .25
.133 עמ׳

יצחק" של מוסריותו

 משפחתו, כלפי האחד עוונות: בשלושה יצחק את להאשים אפשר לכאורה

 מאוחר יידון בלק כלפי העוון בלק. כלפי והשלישי הציונות כלפי השני

לבלק. יצחק שבין בקשר העוסק בסעיף יותר,

משפחתו כלפי יצחק של העוון א.

 ברומן מוצגת כלכלית מבחינה למשפחתו מסייע אינו שיצחק העובדה
 את ואפילו למשפחתו כסף שולח אינו יצחק מוסרית. כבלתי חד־משמעית

 מסביר עוז האיתן. הכלכלי מצבו למרות וזאת מסלק, אינו לאביו החוב

 בתוך להתקדם יצחק של משאיפתו כחלק למשפחה העזרה אי־הגשת את
 להיות כדי בבית די שאין מאחר בעיני מספק אינו זה הסבר הבורגני." המעמד

חוב. בעל הוא ויצחק חובות. ללא אדם הוא בית בעל בית". "בעל

 לבין הכלב נשיכת בעקבות יצחק של סבלו בין הקבלה יש “צמח, לדברי
 המוות את מפרשים אינם ועוז צמח ؛’"נושכים". על־ידי נרדף אביו היות

 מוצא שהוא החטאים יתר את יחד מצרף עוז משפחתי": ל״עוון כתגובה

 יצחק שבו מקיף למבט המוות את מקשר וצמח יצחק, של בהתנהגותו
 פני על החומר עולם את כלומר - "הכובע" על "הנעליים" את מעדיף

 יצחק שבגללה הסיבה את מסבירים אינם זאת, עם השניים, הרוח. עולם

 הנאמר לפי זו לשאלה שתשובה לי נדמה למשפחתו. כסף שולח אינו
 להלן, שאעשה כפי להסבירה הניסיון או הנזכרת, בפסקה עגנון של בספרו

 הקוראים מצד יצחק כלפי השיפוטית העמדה את לשנות אולי עשויים

השונים. והמבקרים

 יז> חייב, יישאר עוד כל
חי להיות זה, רצון האם

 האג היא השאלה כזכור,

 ס זוהי האם - כן אמנם

 המוסר הקוד באמצעות
 משתמג באשפה הקבור

 I בעיות לפתור היהודים

 מוסרית, מבחינה תמים

 גוו אם כסף. באמצעות
 על' רק פתרונו על יבוא

 את כי נזכיר עצמו. שלו
 הרומן. של לבו־זמניות

 משפחות נשמדות שבה

 בסיפ המשפחה: מצוקת
 ובסיפ כספית, ממצוקה

 ב< מוות. מסכנת סובלת

 יצח! של למותו ההסבר
 השני' העלייה כבן יצחק

 השנייה העולם מלחמת

 ב מופרכת. נראית הכספי
 ו׳ לגליציה כחזרה ברכבת

במלו באירופה כיהודים

שהמשו כתוב לא ברומן

 לעיל, 6 הערה צמח, .26
.6ו נימי

 שלשום בתמול הנאמר לפי .27
.604 בעט' האחוונה בפסקה

 שלשום, תמול עגנון, .28

.28 עט׳

 בסים על לשפוה הנישואים .29
 שהם ממה חוץ לאמו, הידמותה

 מן הצפוי למוות מטרים ומז
 מתה שאמו )מאחר החתונה
 את לקבל גם עשויים צעירה(,

 הבסיסית, הפוויויאנית הפושנות
 )ואו האויפלי התסבין של זו

 "ווסטוייבסקי פרויו, זיגמונו
 בואי היציוה מעשה אב", ורצה

ההשפלה על הפסיכואואליזה:

 חוזרים שלה האימאז׳ים כן, על ויתר משפחתו, את שוכח אינו יצחק
 ההסבר לפיכך, כשורה. פועל אינו הוא כי מרגיש והוא בתודעתו ונשנים

 ולמשפחתו, לביתו געגועיו דווקא אולי הוא יצחק של המוזרה להתנהגותו

 בדרך בספינה הרהוריו למשל כמו הרומן, מראשית כבר אותו שמלווים
 לשאוף יושבים העיר וזקני הפנסים את שם הדליקו "כבר ישראל: לארץ

 נושא שהוא לכך הסיבה לדעתי, הם, תועה, ילד געגועי געגועיו, “צח". רוח

 לירושלים. חזרתו סיבת גם והם לאמו" כך כל הדומה שפרה את לאישה

 שלו, המשפחה אינם ארצה העולים שאר בודד, הוא “יתום, הוא יצחק
 אל חוזר יצחק הרומן בסוף האנייה.'؛ על הזקן את לשכנע שניסה כפי

 של בסיסית חוויה לפנינו יש ממשפחתו. חלק עכשיו שהוא הזקן, נכדת

 כניסה שאין מאחר לו. קשה ושהפוידה משפחתו את שעוזב מתבגר בן
 החומרי הקונפליקט את ולהבין לנסות יש זה, בנושא יצחק של נפשו אל

 רוצה שיצחק אפשר המשפחה. עזיבת של פנימי קונפליקט כמשקף

משפחתו; עם לו שנותר היחיד הקשר שזה משום לאביו חייב להישאר

 נכתב, והסיפור היות אן
 הג בשעה המספר יטרח

 שג הכספית מצוקתו את

 ז עושה הוא האם אחת.
 ג רק האם לבז אטימות

 ו של הבו־זמני המבנה

בטרו מוות של המשותף

 ח אינה משפחה עזיבת

 העזיבה על האשם רגש
 הקשה בדידותו רקע על

 הואי אבל משפחתו, אל

שלו.
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 משפחתו, כלפי האחד 'ונות:
מאוחר יידון בלק כלפי :וון

 ברומן מוצגת כלכלית זינה
 את ואפילו למשפחתו כסף ז

 מסביר עוז האיתן. הכלכלי
 בתוך להתקדם יצחק של תו

 להיות כדי בבית די שאין *חד

חוב. בעל הוא ויצחק

 לבין הכלב נשיכת בעקבות

 המוות את מפרשים אינם ז
 מוצא שהוא החטאים '.יתר

 יצחק שבו מקיף למבט 'ות
 פני על החומר עולם את ־

 יצחק שבגללה הסיבה את ז

 הנאמו לפי זו לשאלה 'בה
 להלן, שאעשה כפי 'הסבירה

הקוראים מצד יצחק כלפי

 חוזרים שלה האימאז׳ים ן,

 ההסבר לפיכך, כשורה. ועל
 ולמשפחתו, לביתו !געגועיו

 בדרך בספינה הרהוריו )של
 לשאוף יושבים העיר וזקני

 נושא שהוא לכך הסיבה ותי,
 לירושלים. חזרתו סיבת גם

 שלו, המשפחה אינם ארצה

 אל חוזו יצחק הוומן :סוף
 של בסיסית חוויה לפנינו آل

 כניסה שאין מאחר לו. שה

 החומרי הקונפליקט את כין

 רוצה שיצחק אפשר £חה.
משפחתו: עם לו שנותר יד

 בו. התלוי ילד רבה במידה ויישאר אביו את יזכור חייב, יישאו עוד כל

מוסרי? חטא הוא ממשפחה, חלק להיות זה, וצון האם

 ואם משפחתו, כלפי מוסרי לא באופן נהג יצחק האם היא השאלה כזכור,

 הכזשפחה כלפי לעוון החשד את אבחן מותו. סיבת זוהי האם - כן אמנם

 היהודי על הסיפור מן עצמו. הרומן מן העולה המוסרי הקוד באמצעות

 של דרכם את יפה בעין רואה אינו המחבר כי משתמע באשפה הקבור
 איש הוא יצחק בהמשך, שנראה כפי הכסף. בכוח בעיות לפתור היהודים

 להתבצע יכולה לא למשפחתו שכפותו ומכאן מוסרית, מבחינה תמים
 יצחק של האשם רגש מצוקה, הוא המשפחה גורל אם כסף. באמצעות

 מצוקה חיי של בדרך משפחתו עם הזדהותו על־ידי רק פתרונו על יבוא

 בהקשר קוראים אנו קומר יצחק של מותו סוגיית את כי נזכיר עצמו. שלו
 השנייה, העולם מלחמת הוא הרומן כתיבת זמן הרומן. של לבו־זמניות

 הוא הסיפורים לשני המשותף קומר. יצחק כשל משפחות נשמדות שבה

 סובלת המשפחה השנייה( )העלייה התקומה בסיפור המשפחה: מצוקת
 המשפחה השנייה( העולם )מלחמת החורבן ובסיפור כספית, ממצוקה

 היסטוריים. זמנים שני בין מפגש מתרחש זה באופן כזוות. מסכנת סובלת

 זו: בו־זמנית פריזמה דרך כן, אם יהיה, קומו יצחק של למותו ההסבר

 של באירופה משפחתו נטישת על אשמה חש השנייה העלייה כבן יצחק
 החוב סילוק חובת המלחמה, אירועי רקע על השנייה. העולם מלחמת

 האחרונה נסיעתו את לקרוא כאמור אפשר בה־בעת מופרכת. נראית הכספי
 מתחייב - מותם - שמותו ומכאן המשפחה, ולחיק לגליציה כחזרה ברכבת

השנייה. העולם במלחמת באירופה כיהודים

 השואה. זמן אינו הסיפורי והזמן הושמדה, שהמשפחה כתוב לא ברומן

 מדוע כן לא שאם חשיבות, לכך יש השואה, בזמן נכתב והסיפור היות אך
 לנו להזכיר יצחק של הסיפורי ההווה של הטרגית בשעה המספר יטרח

 בנשימה המצוקות שתי את מתאר עגנון אביו?" של הכספית מצוקתו את

 על עונש מקבל שיצחק לנו להראות כדי רק זאת עושה הוא האם אחת.
 כאביו? ננשך יצחק שבו אירוני עיוות ליצור כדי רק האם לב? אטימות

 הגורל - המשפחתי לקרע פתרון מציע הרומן של הבו־זמני המבנה
עת. בטרם מוות של המשותף

 יצחק. על־ידי נחווית היא כך אבל מוסרי, א חכו אינה משפחה עזיבת
 מועצמים הכ!שפחה לחיק לשוב הכמיהה גם כמו העזיבה על האשם רגש

 לחזור יכול אינו יצחק ישואל. בארץ יצחק של הקשה בדידותו רקע על

 מותו באמצעות האשם רגשות את "לפתור" יכול הוא אבל משפחתו, אל
שלו.

 אחוות, ומסות האהבה ’חי שד
 תל־אביב: בר, אויה מגומנית:

 (.173-172 ענו' ,1997 רביו,
 רק קשוו אינו האויפלי התסביו
 במעין גם אלא שפוה, בבחירת

 בוחר יצחק באשו אב", "וצח
 ועל הביולוגי אביו על לוותו

 לטובת מייצג שהוא העוכים
הציוני. הרעיון

 גם שהוא היתמות ביסוו ון עוז .30
 ולסוניה ליצחק המשותף המכנה

(.169 עמ' לעיל, 1 הערה )עוז,
 שדשוס, תמוד עגנון, .31
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 ביצחק עגנון של הבחירה .33
 ברומן כאנטי־גיבוו או כגיבוו
 השנייה, העלייה בתקופת העוסק

 זו, בחירה של משמעותה וכן
 שקו גושון על-יוי ניוונו כבו

 ביציותו מבניות "בעיות במאמרו
 4 הערה שי, )לעגנון עגנון" של

 ועל־יוי (209-206 עמ' לעיל,
לעיל(. 1 )העוה מיוון

 תורת כשר, נעמי ראו .34

 משרו תל־אביב: מבוא, המוסו:
 ,1998 לאוו, ההוצאה - הבנוחון

.28-18עמ'

 לעיל, 1 העוה עוז, .35
.118עמ'

 שלשום, תמול עגנון, .36
.16עמ'

 1 הערה עוז, שמציין כפי .37
.216 עמ' לעיל,

 קווצווייל, כתב שכבר כפי .38
 )בווך ניסים אין כיצחק לבנים

 ש״י סיפווי על מסות קורצווייל,

 שוקן, ותל־אביב: ירושלים עגנון,
(.99 עמ' ,1962

לציונות החטא ב.

 יעסוק הואשון החלק לשניים. אחלק לציונות כחוטא ביצחק הדיון את
 לפעילות וביחסה האישיותיים במרכיביה יצחק, של הקונקרטית בדמותו

 הארץ במציאות החלוץ של כמייצג יצחק את יבחן השני החלק הציונות.

 מייצג יצחק וכיצד תקופה, באותה בארץ היה באמת מה אבחן ישראלית.
”עיקר. כל מייצגן הוא אם אלו חוויות

הציוני הרעיון של הגשמתו כישלון על בנענעו יצחק .1

 האם ונבחן הציונות מימוש מול אל כאינדיבידואל קומר ביצחק נפתח
 מוסרי, במשפט לעמוד מסוגל יצחק האם נשאל ראשית אך לה. חטא

 מוסרי, אופי בעלות החלטות לקבל טבעו מעצם מסוגל הוא האם - כלומו
 פסיבית דמות אינו יצחק ”עצמית. ולמודעות לבחירה שקשורות כאלה

 התמימות את להחזיר ומצליח לפיהן פועל החלטות, מקבל הוא וחלשה.

 הציונים עם יצחק של המפגש מן שעולה כפי ”נעלמה, שמהם למקומות גם
 לעמוד המסוגלת כדמות מתגלה יצחק אחרות, במילים המסע." בתחילת
 כלפי אשם יצחק אם שבין נזכור, אחריות. עצמה על ולקבל למשפט

 למותו, רלוונטי אינו כלל זה מוסרי שמשפט אפשר לאו, אם ובין הציונות

 אך קשור והמוות לתוצאותיהם, המעשים בין קשר אין שברומן כלומו
 דטרמיניסכוית גורל תחושת עם אחד בקנה עולה זו אפשרות לגורל. ורק

”כולו. הרומן על החולשת חזקה ומטפיזית

 קומר יצחק את עגנון צייד האם היא זה בהקשר המתבקשת השאלה

 שלהיות לזכור יש וכאן ישראל? בארץ חלוץ להיות לו המאפשרות בתכונות
 בתנאי שינוי העולם, בתפיסת שינוי שינוי: משמעו ישראל בארץ חלוץ

 כמו שלילית. היא התשובה גולה: נטול חדש, אדם להיות היכולת מחיה,
 מתנפץ והחלום חלום, להגשים כדי ביתו את יצחק עוזב רבים, צעירים

 המושבות פני על ירושלים את יצחק של העדפתו את לפרש המציאות. אל

 הצליח שלא על אותו לשפוט משמע שבו, והציונות החלוציות כקריסת
 המין רוב גם )וכך בכישלון אשם יצחק חטא, הוא קיבעון אם להשתנות.

 דמות מורכבת, ולא תמימה כדמות יצחק את מעצב עגנון האנושי(.
 ללכת מסוגלת היא היותר לכל חדשים. דברים לבנות מסוגלת שאינה

 יצחק ”נס. צפוי לא ליצחק חסיד, יודל רב כמו שלא אבותיה. בעקבות
 ישנים לדברים נותן אלא חדשים, דברים בונה לא הוא - לצבע הופך

 של כזה עיצוב ביסוד מתקלפות. שהן עטיפות של וסופן חדשה, עטיפה

 משתנים, אינם דברים שעל־פיה מהותנית, עמדה הסתם מן קיימת יצחק
 האופי עם מתיישבת הדברים של כזו וקריאה צורה, מחליפים רק הם

 בראשית כבר לצבע יצחק את להפוך בחר עגנון הרומן. של הדטרמיניסטי

לו מייעד אינו הוא מרעב: להצילו כדי ביפו, גם וכן הספינה, על מסעו

 למשל. בנאי, של מקצוע
 ל׳ שנוגע במה כן, על יתר

 הו הרגל של או בלוייקוף

 ח׳ להגשים משפחתו את

 - אחר״ "בצבע המשפחה
גליציה' בדמות "ירושלים

 דמוי למעשה הוא יצחק
 היו אף על ٠٥דלה(. דמות

 נ רומן של זה לבין הרומן

 ח אין ליצחק ٦חייו את
 חלוי( להיות - המציאות

ה־^מסזו ז׳אנר בפסילת

 נ הרומן פתיחת זאת, עם
 הח חלום. להגשים לדרך

 והתמודדותולבד החברה
 משקל לה יש הראשונות

 שמי היא בתחילה כבר זו
 נוצרת מארגנת. כתבנית

 להאשמת שמוליכה והיא
 בסו קשה תחושה ויוצרת

 על מואשם הוא זאת ועם

יו נולד כי לציוני, להפוך

 החלום אי־הגשמת האם

 אח שעזבה נערה מוסרי
 של שורשיו לא. ונכשלה?

 מציג שעגנון נכון ממנה.

 ובו הארין אהבת יהדות,
 ו ערים שתי של גאוגרפי

 אחו עיר לבחור יצחק את
 שו אינו יצחק זו, מבחינה

 וובינוביץ׳(,ובכך סוניה
 העלייר אנשי עבריות."

 מי עם נמנה אינו ויצחק

 בהק>! עליו לדבר ואפשר
 שעל־פי הנאצי, בהקשר

ל< גנטי, בעניין שמדובר
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 יעסוק הראשון החלק ניים.
 לפעילות וביחסה !ישיותיים

 הארץ במציאות החלוץ של

מייצג יצחק וכיצד תקופה, ז

 אחר. משהו להיות מסוגל אינו קומר יצחק למשל. בנאי, של מקצוע

 של וציור )כצביעה יצירה איננה הצביעה ליצחק, שנוגע במה כן, על יתר
 שעזב ילד הוא יצחק אומנות. אלא המתוקה(," הרגל של או בלוייקוף

 חיק אל חוזר הוא דבר של ובסופו נכשל, חלום, להגשים משפחתו את

 אל חזרתו משפחתו, בדמות שפרה משפחת - אחר" "בצבע המשפחה
גליציה". בדמות "ירושלים

’ני"

 האם ונבחן הציונות מימוש

 מוסוי, במשפט לעמוד ׳וגל

 מוסרי, אופי בעלות החלטות

 פסיבית דמות אינו יצחק34
 התמימות את להחזיר צליח

 הציונים עם יצחק של ;מפגש

 לעמוד המסוגלת כדמות :לה
 כלפי אשם יצחק אם שבין

 למותו, רלוונטי אינו כלל זה

 אך קשור והמוות :אווניהם,
דטרמיניסטית גורל תחושת

 קומר יצחק את עגנון צייד
 שלהיות לזכור יש וכאן ראל?

 בתנאי שינוי העולם, נפיסת

 כמו שלילית. היא התשובה
 מתנפץ והחלום חלום, שים

 המושבות פני על ירושלים ת

 הצליח שלא על אותו נופוט
 המין רוב גם )וכך בכישלון ا

 דמות מורכבת, ולא :מימה

 ללכת מסוגלת היא היותר
 יצחק ا נס צפוי לא ליצחק

 ישנים לדברים נותן אלא ',
 של כזה עיצוב ביסוד לפות.
 משתנים, אינם דברים '־פיה

 האופי עם מתיישבת 'ברים
 בראשית כבר לצבע יצחק ת

לו מייעז אינו הוא מרעב:
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 אפילו הוא בנד )ולטענת מתפתחת שאינה דמות למעשה הוא יצחק

 פתיחת בין הדמיון אף ועל רומן, של גיבור היותו אף על 4דלה(." דמות

 לשנות שהולך גיבור על ו9ה־ המאה של טיפוסי רומן של זה לבין הרומן
 מכורח ולא אישיותו מכוח לא - בחירה חופש אין ליצחק 43חייו, את

 מירון שצדק נראה זה בהקשר ישראל. בארץ חלוץ להיות - המציאות

ברומן. עלילתית כתבנית Bildungsromairn ז׳אנר בפסילת

 היוצא צעיו של בתיאורו נפתח הרומן מבלבלת. הרומן פתיחת זאת, עם
 אל הבית מן היוצא צעיר של העלילתית התבנית חלום. להגשים לורך

 אפקט ובשל הרומן, בפתיחת השלטת היא בניכר לבד והתמודדותו החברה
 תבנית שהנכחת לי נדמה הקריאה. בחוויית רב משקל לה יש הואשונות

 הסיפור בהמשך עליה לוותר הקוראים על שמקשה היא בתחילה כבר זו

 הקוראים, מצד שווא ציפיות של מערכת אפוא נוצרת מארגנת. כתבנית
 אחד, מצד אלו, בציפיות באי־עמידה יצחק של להאשמתו שמוליכה והיא

 מוסרי חטא חוטא אינו יצחק שני. מצד הרומן, בסוף קשה תחושה ויוצרת
 הצליח לא כי אותו מאשימים אנו הקוראים. על־ידי מואשם הוא זאת ועם

יהודי. ומת יהודי נולד כי לציוני, להפוך

 בחטא מאשימים היינו האם חטא? היא הציוני החלום אי־הגשמת האם

 זמרת להיות כדי הגדולה העיר אל משפחתה את שעזבה נערה מוסרי
 להתנער שיוכל מכדי חזק ביהדות נעוצים יצחק של שורשיו לא. ונכשלה?

 בין לשילוב כמופת הניצב - העומד מנחם את מציג שעגנון נכון ממנה.

 ציר על בנוי שהוומן כמה פי נכון אבל ובנייתה, הארץ אהבת יהדות,
 מחייב שהוא כך בנוי הרומן כמנוגדות. הנתפסות ערים שתי של גאוגרפי

 4אחת.־ חיים בדרך בחירה היא הדבר ומשמעות אחת, עיר לבחור יצחק את

 )למשל הרומן את שמאכלסות הדמויות מרוב שונה אינו יצחק זו, מבחינה

 אפיות ביצירות הגיבורים ממרבית שונה אינו גם ובכך ורבינוביץ׳(, סוניה
 מיעוט, הם חלוצים להיות שהצליחו השנייה העלייה אנשי עבריות."

 תלישות, במונחי יצחק על לדבר אפשר זה. מיעוט עם נמנה אינו ויצחק
 עליו לדבר גם אפשר 44הדתית". "המבוכה של בהקשר עליו לדבר ואפשר

 משום יהודי להיות להפסיק יכול אינו יהודי שעל־פיו הנאצי, בהקשר
אידאולוגי. ולא דתי לא גנטי, בעניין שמדובר

 בלק עם המפגש למעט זאת, .39
בהמשן, שייוון

 נצרך עגנון כי מוסיף, בנו .40
 ודיקליים, סביבה שינויי לתכנן

 כדי ערים, שתי בין התנועה כמו
 שונות לסביבות יצחק את לסגל

 מיצחק "לחלץ" כוי שונים, ולחיים
 1 העוה ,Band) שבו הדמות את

(.419 עט' לעיל,

 ה־ המאה של הוומן על .41
 תמול הוומן לבניית כבסיס 19

 לאה בהם רבים, עמדו כבו שלשום,
 בחינות לחולין: )האומץ גולובוג

 תל־ החושה, בספוותנו וטעמים
 עט' ,1973 פועלים, ספרית אביב:

 לעיל, 1 )הערה ובנו (121-104
(.418-417 עט׳

 אם המושבות, אופציית .42
 המתייחסת הטקסט לכמות נתייחס
 כן, על יתו קיימת. אינה אליה,
 של הביקוו שוורץ, יגאל טוען
 "מתואר גנים בעין קומר יצחק

 יקרה קיום כאפשוות אומנם
 מחוץ אפשוות זו אך וחשובה,

 המוכזי" הגיבוו של להישג-נפשו
 לקיבוץ", ויוה "בין שוווץ, )יגאל
 (.29 עט' ,119851 67-66 77 עתון

 העובות ההתיישבות ענתו,1לנ
 מחו׳ן נמצאת עגנון בסיפווי
 גם העלילתית-הקיומית. למסגות

 ההתיישבות שלשום, תמול ברומן
 להיות אמווה שהייתה העובות
 למעשה נמצאת הסיפוו, במוכז
 הפאבולטוויים לגבולות מחוץ
 פעו למעשה מתאו שוווץ שלו.

 האוטופיסטי התיאור אופי בין
 בסיפווי המושב או הקיבוץ של

 למסגרת מחוץ היותם לבין עגנון,
 אין בפועל הממשית; העלילתית

 לגיבווי קיום של אפשוות זו
הסיפורים.

 ליצחק, רבינוביץ' בין אנלוגיה .43
 33 העוה שקו, של במאמוו ואו

לעיל.
לעיל. 4 העוה כ"ץ, .44
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מייצג שהוא מה על כ״ננש יצחק .2

 אצל בויון בהוחבה ראו .45
 והרעיונות המוחבים על מיוון

 ישראל באר׳ן לתאר בוחו שעגנון
 בוומן המוחבים משמעות ועל

 לעיל, 1 העוה )מיוון, היסטורי
(.146-145 עמ׳

 בקויאת מקובלת עמדה זוהי .46
 ובים וומנים זאת, עם הוומן.

 גם השנייה, העלייה של יפים
 מאוחות בתקופה שנכתבו אלו

 בני את ממקמים עגנון, כשל
 כך ביוושלים. השנייה העלייה

 קמחי וב וכן וכשלון ל1בשכ בונו
חפץ. בית בוומן

 האש "הסימן", עגנון, ש״י .47

 ותל־אביב: יוושלים והעצים,
.229 עמ' ,1196611998 שוקן,

 לעיל, 1 העוה לאור, .48
.35 עמי

 יש לעגנון כי מעיד לאוו .49
 השואה קרבנות את לייצג נטייה

)שם(. כקוושים

 עגנון של האוהב יחסו על עוו .50
 גולדבוג מאת במאמר ראו ליצחק,
 במאמו (.119 עמ' לעיל, 41 )הערה

 של הקשו את מציינת גם היא זה
 הוומנטית הגרמנית למסוות עגנון

 שמתאימה התם", "העוצת של
 יצחק של מוסויותו ברבו להבחנה

 מציינת וגם לעיל, שהוצגה כפי
 את עגנון שמעויף ההעופה את

 ומות פני על מת כ״תם" יצחק
 עיצוב מבחינת יותר ואליסטית
חולשותיה.

 אלמוני, כחייל יצחק על .51
 שלשום שקו,״תמול גרשון ואו

 כקרבן", החלוץ של ויוקנו -
 ,1980-ו880 העבוית הסיפוות

 תל־אביב ובתפוצה, באוץ ב:
 ובתו, המאוחד הקיבוץ ויוושלים:

.209-206 עמ',1983

 בשל אינדיבידואל, בתור נענש לא שיצחק אפשרות יש לעיל, האמור כנגד

 בנוסח הציונות כמייצג יצחק - מייצג שהוא מה על אלא אישי, כישלון
 לא השנייה העלייה בני והצעירות הצעירים מן רבים השנייה. העלייה

 עזבו מהם רבים היסטורית, מבחינה החלוין". "מצוות את לקיים הצליחו

 הגולה מן להם מוכרים שהיו לעיסוקים פנו אחרים ורבים הארץ את
 מציאות ובין יצחק בין ייצוג של יחס קיים זו מבחינה בערים. והתיישבו

 השנייה, העלייה שבני מפני דופן יוצא יצחק זה, מהיבט גם אך התקופה."
 ללמוד אפשר אולי הישן.« ליישוב חזרו לא החלוצי, הרעיון את שזנחו

 לשורשים החזרה קרי עגנון, מכוון שאליה הראויה המוסרית הדרך על מכך

 אכזרי? במוות נענש זו בדרך ההולך מדוע כמובן, לשאול, יש ואז היהודיים.

 ומי אליה, ששב לפני הדרך, מן יצחק סטה למעשה כי היא אחת תשובה

כפרה. לו אין לעולם הדרך מן אחת פעם שסוטה

 רק לא בציונות, שבחר מי - ההיסטורי ההקשר מתוך היא אחרת תשובה

 מן אנשים שהסיטה שהציונות, אלא לאבדון, צפוי והוא הדרך מן שסטה

 נטולת איננה זו טענה בגולה. היהודים על כליה שהמיטה היא הנכונה, הדרך
 הראשונה שגרסתו "הסימן"," כמו יותר מאוחרים סיפורים לאור יסוד

 את הציונות, את להאשים נטה עגנון המלחמה. ימי בעצם עוד נכתבה

 שחוללו כגורמים חדש", "אדם של יצירתו את או ההתחדשות", "ערך
 אירופה חוובן בין משוואה העמיד עגנון במוצהר, לא אם גם השואה. את

 בו־ המקיים יצחק, היא ברומן הזו המשוואה ליבת ירושלים." לתקומת

צדדיה. שני את זמנית

 זאת, עם השנייה. העלייה בני את לייצג יצחק נבחר "כישלונו", אף על

 שהמיטה החורבן את גם יצחק חווה גליציה, של בדמותה לירושלים בשובו
 האב וגם הנעקד הבן גם הוא שיצחק כפי דורו. בני על־ידי הארץ בניית

 לבנות שבא השנייה העלייה צעיר גם הוא כך מולדתו, ארץ את שעוזב

 הנעקד כבנו שלא לנס. זוכה אינו יצחק באירופה. הקרבן וגם הארץ את

 אבל התקופתית. המציאות מן שמתחייב מה לפי מת הוא אברהם, של

 את להפוך שעשוי היחיד הצעד הוא אכזרי, שהוא ככל שלו, המוות
 להוסיף ראוי ”בזיכרון. נשמרים מעונים וקדושים יהודי. למרטיר יצחק

 חלק הוא שיצחק משום כעונש, להיחשב עדיין עשוי זה במקרה שהמוות
 כאמפתיה להתפרש מסוים, במובן עשוי, גם .מן-"הציונים",.-אבל.המוות

 להבחין ניתן פעם לא - יצחק את שונא אינו עגנון ואסביר: מוזר, מסוג
 הוא יצחק 5٠אוהב. אף אלא סלחני, רק לא שהוא משולב במבע בטקסט

 ובו־זמנית השנייה העלייה של אלמוני חייל עוד הוא החברה, של הקרבן
 טרגי בכזוות מתבטאת ליצחק רוחש שעגנון האמפתיה 5השואה.י של

האלמוניות. מן ולצאת לקדוש להפוך לו שמאפשר ואכזרי

 אפילוג, לרומן כתב עגנון

 במוע סוניה של ילדה עם

 הר חטאי את עליו עומס
 הדה של התקיימותו את

 ע יצחק. של הייסורים"

أ באווירה הקוראים את

 עגנון ביוגרפית, מבחינה
 חווו הספר של כתיבתו

 אוטוביוגרפיים קשרים
 י בינו נוסף קשר למצוא
 וע משפחתו, על חורבן

 הישר! במציאות בבטחה
 גי על עצמו שלו האשם

 של< על יצחק את הורג

מהצי חלק שהוא משום

 שלישי אפשרית קריאה

ב? מפרשת כחלק תידון

פושת שלישי: צומת
והסמלו" זימונים סימונים,

 ו תהליך אחר התחקות
 ל מאפשרת בלק פרשת

 בדיון השנייה. העלייה

 והמשמעות בלק כלפי

 כן כמו החורבן. הרות

 ש לפרגמנטציה בזיקה

 את גם מחדש להאיר
 לדיו כפתח והן ועונש

באירופה. הזוועות

 לכי לי שהציקה השאלה

 ובלק, יצחק הרומן, של

 מס) אינן שהן היא אחת

 < אפשרות קורצווייל.؛؛
וזו - שלישית אפשוות
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 בשל אינדיבידואל, בתור נש

 בנוסח הציונות כמייצג :חק
 לא השנייה העלייה בני 'ת

 עזבו מהם רבים זיסטורית,
 הגולה מן להם מוכרים ؛יו

 מציאות ובין יצחק בין צוג١
 השנייה, העלייה שבני מפני

 ללמוד אפשר אולי הישן."

 לשורשים החזרה קוי עגנון,

 אכזויז במוות נענש זו כדרך
 ומי אליה, ששב לפני זדרך,

؛ו־ה.

רק לא בציונות, שבחר -מי

מן אנשים שהסיטה :יונות,
נטולת איננה זו טענה :גולה.

הראשונה שגרסתו וימן","
٠ את הציונות, את להאשים

 שחוללו כגורמים חדש", ا
 אירופה חורבן בין משוואה

בו־ המקיים יצחק, היא :זן

 משפרה יצחק של ילדו נפגשים שבו אידילי, פוק אפילוג, לוומן כתב עגנון

 יצחק - "ישועית" למגמה עדות זוהי אולי במושבה.*؛ סוניה של ילדה עם
 מאפשר ומותו תמימות, מתוך בהם ונושא התקופה חטאי את עליו עומס

 "דרך על נבנית התקומה אחרות, במילים הבא. הדור של התקיימותו את

 הותיר ובכן האפילוג, את לפרסם לא בחו עגנון יצחק. של הייסורים"

קשה. דטרמיניסטית באווירה הקוראים את

 ובתקופת השנייה, העלייה איש הוא יצחק כמו עגנון ביוגרפית, מבחינה

 באירופה. קהילתו השמדת את נפשית עגנון חווה הספר של כתיבתו

 שאפשר ונראה עגנון,؛؛ ביצירת שכיח עניין הם אוטוביוגרפיים קשרים
 המיט השנייה העלייה כמייצג יצחק יצחק: לבין בינו נוסף קשר למצוא
 חי שהוא כך על אשם ואכול מיוסר נשאר ועגנון משפחתו, על חורבן

 רגש גלגול היא יצחק" את "להרוג החלטתו הישראלית. במציאות בבטחה

 המספר - כפול" "מוות מקבלים אנו שוב גיבורו. על עצמו שלו האשם
 אותו הורג והמחבר הציונות חלום את הגשים שלא על יצחק את הורג

הציוני. המפעל מהצלחת חלק שהוא משום

 הדטרמיניסטית, הקריאה הסיפור, סיום של שלישית אפשרית קריאה

בלק. מפרשת כחלק תידון

 לתמול "אפילוג עגנון, ש״י .52
 (,1971) ג ,לב מאזניס שלשום״,

.212 ענן׳

 הקשוים על כותב בנו .53
 הספציפיים האוטוביוגופיים

 ,Band) שלשום תמול לוומן

(.418 עט' לעיל, 1 הערה

בלק פו־שת שלישי: צומת
והסמלות זימונים סימונים,

ים
ומ

של
 

ווו
זע

 זאת, עם השנייה. העלייה

 שהמיטה החורבן את גם ק١

 האב וגם הנעקד הבן גם ح
 לבנות שבא השנייה נלייה

 הנעקד כבנו שלא לנס. כה

 אבל התקופתית. ؛מציאות

 את להפוך שעשוי היחיד
 להוסיף ראוי ־”בזיכרון. ים

 חלק הוא שיצחק משום !ו,
 כאמפתיה להתפרש סוים,

 להבחין ניתן פעם לא - آ
 הוא יצחק אוהב."؛ אף לא

 ובו־זמנית השנייה זעלייה

 טרגי במוות מתבטאת ק
האלמוניות.

 כיצד לנו תראה בלק הכלב של הספרותי העיצוב תהליך אחר התחקות

 של התקופתי הראליסטיי؛ הדיון מן לחרוג לעגנון מאפשרת בלק פרשת

 העוון ייבחן עוונותיו, ועל יצחק של המוסר על בדיון השנייה. העלייה
 ותוצאותיו הסימון" "אקט שמקבלים החדשה והמשמעות בלק כלפי

 הרומן של הפיגמנטציה סוגיית מחדש תיבחן כן כמו החורבן. הרות

 אולי תוכל בלק פרשת ולבסוף, השואה. שיצרה לפוגמנבוציה בזיקה

 פשע/חטא של מבחינה הן יצחק של המוות את גם מחדש להאיר
 לנוכח והעולם הארץ תושבי של ברגשותיהם לדיון כפתח והן ועונש

באירופה. הזוועות

 הראשיות הדמויות שתי זה כיצד היא הרומן אורן לכל לי שהציקה השאלה
 אפשרות כך. כל חטוף ובאורח פעמיים, רק נפגשות ובלק, יצחק הרומן, של

 כדברי אנלוגי, הוא הקישור ואז הסיפור, אותו מספרות אינן שהן היא אחת

 אחת.؛؛ דמות שהם היא טוכנו, משולם לפי אחרת, אפשרות קורצווייל.؛؛

שונים, סיפווים שני מספרים ובלק יצחק הצעתי: וזו - שלישית אפשרות

 הואליפטי הויון שבירת על .54
 ובינוביץ מוחיב בלק כניפת עם

 עגנון "ורבי ובינוביץ, )ישעיה
 לעגנו! הסיפורי", ׳גיבווו׳ בעיצוב

 עט׳ לעיל, 4 הערה ובתם, שי:
 כי טוען הוא בעוו אן (.264-263

 מעיינות את פותחת בלק פושת
 טוענת אני עגנון, של ההומוו

 האחוות את לשבור אפשרה שהיא
 ולפתוח היצירה של ההיסטורית

 שחוו וההשפלה המצוקה מעין את
השנייה. העולם מלחמת וור בני
 לעיל, 38 העוה קווצווייל, .55

.115-105עט׳
 עגנון, פשו טוכנר, משולם .56

.63 עמ' ,1968 מסדה, ומת־גן:
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 1ז בסוגיה לויון ובה השואה .57
 בטנהאוז של מאמרו מתון שאבתי

 )ו׳ שיקספיו מאת ליו המלן על
 המוסוית "ההתנסות בטנהאוז,

 ועורכת[, מזלי רלה ליו"', ב׳המלן
 ושקספיו:נובזזונזאמויס, וזנולזליו

 -97 עמ' ,1986 כתר, יוושלים:
 ביקוות ספג ליו המל[ המחזה (.98
 של בעיות ועל מבניות בעיות על

 בדומה לכיוות, וחוסו פרגמנטציה
 ברומן עגנון כלפי המופנית לזו

 התמקוה הביקוות שלשום. תמול
 במחזה, חשובות דמויות בשתי
 הטענה שלפי וקוודיליה, הליצן

 שבטנהאח אלא בלל. נפגשזת אינן
 או כממשיכה, קווריליה את מתאו

 שממלא הפונקציה אותה כממלאת
 דמות בעצם והם והיות הליצן,
 הליצן של היעלמותו וק אחת,

 קווויליה של חזרתה את מאפשרת
למחזה.

לעיל. 38 העוה קודצווייל, .58
לעיל. 4 העוה כ״ץ, .59
 חוצות "כלב שביו, אליעזר .60

 שלשום' ב׳תמול עיון ואום;
 (,1958) טז מולו עגנון״, לש"י

.388-381 עמי

 עמ' לעיל, 4 העוה כ״ץ, .61
.٦וו-١ו٥

 לעיל, 38 העוה קווצווייל, .62
.110עט'

עמ' לעיל, 56 הערה טוכנו, .63

 לעיל, 41 הערה גולובוג, .64
.105 עט'

 בפשוטו "בלק עופלי, בעז .65
 סימבולי, עלילתי, צומת וכמוושו:

 'תמול בוומן וגוונזסקי אלגורי
 1 העוה עגנון, קובץ שלשום"',

.213-160עמ׳ לעיל,

 של הסימנים תאודיית על .66
 Ferdinand ואו: וה-סוסיר,

de Saussure, Course in 

 Genera! Linguistics^, 3جش
:Baskin (trans.). New York

 הקודם בפרק הניתוח על מתבססת זו פרשנות אחת. דמות הם זאת ועם
؛’מתמדת. בו־זמניות מגלם יצחק כיצד ראינו שבו

 לראות הנוטים יש שלשום. תמול מחוקרי רבים העסיקה בלק מיהו השאלה

 ואליעזר ؛’כ״ץ יעקב קורצווייל,؛؛ ברוך בהם - סמל או אלגוריה בבלק

 הוא כך ואחר לבלק, יצחק בין הקבלה של יחס תחילה רואה שביד ٥٥שביד.
 כ״ץ השנייה. לעלייה כסמל או מורחבת כמטפורה בלק את ומפרש ממשיך

 לתאווה כסמל אותו רואה וקורצווייל ؛’לאפיקורסיות, כסמל בלק את רואה
 של פרשנותו את לקבל נוטה אני ולשיגעון." קדומים לכוחות מיתית,

 שניים הם ובלק "קומר יצחק: של כהמשך בלק את שרואה טוכנר, משולם

 גולדברג.*؛ לאה של בפרשנותה גם למצוא אפשר זו תפיסה אחד".؛؛ שהם
ברומן.؛؛ בלק של השונות בפרשנויות ומרחיב מסכם ערפלי בעז

 ופעולה משוגע", "כלב הצירוף את בלק של גבו על כותב יצחק כזכור,
 שנימת משמעות, עתירת פעולה זוהי יצחק. של ההיבויס לדעתי היא זו

 במכחולו מסמן יצחק אותנו. שתטעה אסור לה משווה שעגנון המשובה
 דבר יוצר הוא הסימון במעשה בלק. המסומן, את משוגע" "כלב בסימן

 שסופו מפגש וזהו יצחק, את נושך בלק והאחרון, השני במפגש ٥؛חדש.
 של יצירה בגדר שהוא מאחר כהיבריס להתפרש יכול הסימון אקט מוות.

 משובה, כמעשה לכאורה שהחל הסימון אקט באלים. והתגרות חדש דבר
 טרגית. כטעות הסימון את לקרוא יש כן על מיתית. משמעות אפוא מקבל

 ם1שלש תמול וברומן - חמור עונש הוא היהירות לחטא היחיד המאזן

 ואת אחת, דמות ובבלק ביצחק רואה כווכנר ؛’אכזרי. מוות הוא העונש
 הבלתי היסוד הוא ]קומר[ "ק׳ כך: מסביר הוא הדמות של התפלגותה

 גם תודעתו. בבואת הוא ובלק והאטוויסטי האמוציונאלי היסוד מודע,

 המגלם הרוס, דור של נןייצגו בבלק רואה טוכנר משלימים".؛؛ הם בניגודים

 מוסריות לשאלות מענה נותן כווכנר של הסברו ؛’ביהדות. המשבר את
 את מפוש שהוא בכך הרומן, של הגלוי ברובד הנמצאות ואידאולוגיות

 אלגורית לקויאה הפנייה ’٠ברומן. היהדות משבר את הדובר כקול בלק
 היא הרומן, של הגלוי ברובד נכ!צאים שאינם תכנים של כדוברם בלק של

 שמפוש הפרשנות את ’לאורי של דחייתו היא לכך דוגמה בעייתית. לעתים

 התקופה על אלגורית כאמירה ’שוטה"؛ ככלב הדור "פני המשפט את בנד"
 מזה שונים פניו דור איזה היא הכזתבקשת השאלה הרומן. נכתב שבה

 מציאות הראשונה? העולם כזלחמת ספרד? גירוש תקופת שוטה? כלב של

 לזמן מתייחס אלגווי ניתוח המזמין שמשפט להניח די לא בימינו? ישראל

שתהיה. ככל טרגית הרומן, כתיבת תקופת

 הה בסיפור כמוה, בלק על
 יצחק של זה מעשהו אחד,

 כמו יצחק, של שבמעשה

 מבז הוא אבל טאוטולוגי,

 ש בעוד "משוגע", המילה

 ׳ המעשים בשני המבזה.
 ٥כךנכ קולקטיבית. זהות

 ישואל בארץ יצחק הופך

 מע מ...", אחד "עוד הוא

 אי[ שהמסומן מכאן אחר.
 כשההשפלה משוגע, כלב

 < מתוך הנאצים משובה,
 מה להיות חוזרים אינם

 שמות מתן הראשון אדם
 מב אדם בני בכך. הסתפק

 נחותוו וקבוצות עליונות

 ג הסביבה - אחרים הם
 בהקשוע גיהינום. מדורי

 יבבה צימאון, פרעושים,
 יצר שעגנון סבורה איני
 ני הכלב של סימונו את

זמן של מוסכמות לפרוץ

 "כלב בלק על כתב יצחק

 הסימון את הפנים בלק
 וברג בו, טבועה שהייתה

 מווו עונש בלק על שגזר

 ي מרכזית היא היהודית

 ז כשאלה לקרוא אפשר
 לדיון אך במחקר. נעשה

 כבו־זמני. אותו ולקרוא

 מש ומכאן סומן, כאשר
 שי תפיסה או להשתנות,

 נוב׳ זו מאפשרות דווקא.

 היה כך חיצוני. אקט של
נדידה של או עלייה, של

לפיטוכנר׳בלקהואאוי אמירה של מטפורית להבנה יותר המוחשיות הזיקות אחת זאת, לעומת
שהו יצחק של הדואליות את בלק על כותב יצחק לפתח: מבקשת אני זו זיקה הכלב. סימון היא זו

ש הדיון’והכלב.؛ האיש אלו מילים כתיבת מסומן. בלק - כתיבתן ומרגע משוגע", "כלב המילים
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nt הקודם בפרק הניתוח על
؛’1

أ לראות הנוטים יש שלשום. ־ל

 ואליעזר 55כ״ץ יעקב ؛٥'וייל,

 הוא כך ואחר יצחקלבלק, :ין

 כ״ץ השנייה. לעלייה כסמל ו
 לתאווה כסמל אותו רואה 'יל

 של פרשנותו את לקבל טה

 שניים הם ובלק "קומר צחק:

 ٥٠גולדברג. לאה של רשנותה

٥5ברומן. בלק של ית

ופעולה משוגע", "כלב רוף١
שנימת משמעות, עתירת 'ה

במכחולו מסמן יצחק :ותנו.

דבר יוצר הוא הסימון ושה

r ,שסופו מפגש וזהו יצחק
של יצירה בגדר שהוא )אחר

משובה, כמעשה לכאורה זל

טרגית. כטעות הסימון )את

ם1שלש ל1תמ וברומן - וור
ואת אחת, דמות ובבלק וק

הבלתי היסוד הוא ר[1]קונ

גם תודעתו. בבואת הוא ק

המגלם הרוס, דור של זייצגו

מוסריות לשאלות מענה נן

את מפרש שהוא בכך יומן,
אלגורית לקריאה הפנייה’(

היא הוומן, של הגלוי :רובד
إ שמפוש הפרשנות את אור"

 התקופה על אלגורית ؛מידה

I מזה שונים פניו דור איזה

I מציאות הראשונה? ؛؛ולם
לזמן מתייחס אלגורי :יתוח

 אמירה של מטפורית הבנה
 את בלק על כותב יצחק ח:

אלו מילים כתיבת מסומן.

 מצד "יהודי". המילה את אדם על ככתיבה החורבן, בסיפור כמוה, בלק על

 אלא גרדא. טאוטולוגיה הוא חשיבות, חסר הוא יצחק של זה מעשהו אחד,

 אמנם הוא הסימון אישי. זיהוי אין הנאצים, של כמו יצחק, של שבמעשה
 את להוסיף עגנון צריך התקומה בסיפור לכן מבזה. הוא אבל טאוטולוגי,

 המשמעות את בתוכו מכיל כבר הצהוב שהטלאי בעוד "משוגע", המילה

 ונכפית האישית הזהות אלמנט של סילוק יש המעשים בשני המבזה.

 וכך קולקטיבית זהות באירופה היהודים על נכפית כך קולקטיבית. זהות
 בלק כמו השנייה. העלייה בני מחברינו", ל״אחד ישראל בארץ יצחק הופך

 אחו מאף להבדילו האישית בזהותו שאין משום מ...", אחד "עוד הוא
 אלא - בלק אינו הוא יהודי, אלא - אנוש בן אינו שהמסומן מכאן אחר.

 מתוך זאת עושה יצחק הסימן. בהנכחת גלומה כשההשפלה משוגע, כלב

 המסומנים חיי זהה: התוצאה אבל אידאולוגיה. מתוך הנאצים משובה,

 בידי והפקיד העולם את ברא אלוהים שהיו. מה להיות חוזרים אינם
 לא תרבותו, משחר כבר האדם, אך החיות, לכל שמות מתן הראשון אדם

 קבוצות יוצרים הם ובכך אחרים, אדם בני מסמנים אדם בני בכך. הסתפק
 הכלב של חייו בלק, את סימן שיצחק מהרגע נחותות. וקבוצות עליונות

 שבעת עובר הוא בעתה, מתוך אליו מתייחסת הסביבה - אחרים הם

 אבנים, )יידוי בלק של הייסורים דרך השואה, של בהקשר גיהינום. מדורי

 נוספת. משכ!עות מקבלת שומע( אינו שאיש יבבה ציכןאון, פרעושים,
 זאת, ועם השואה, על לכתוב מנת על בלק את יצר שעגנון סבורה איני
 עגנון יכול שבאמצעותה כ״תחבולה" לפרש ניתן הכלב של סימונו את

ומקום. זמן של מוסכמות לפרוץ

 האם משוגע. ככלב מתגלה בלק ואכן משוגע", "כלב בלק על כתב יצחק
 היהדות את הפנים בלק, כמו יצחק, האם שלו? הסימון את הפנים בלק

 מרגע ולכן עצמו, את גם סימן בלק את שסימן וברגע בו, טבועה שהייתה
 הזהות שאלת עצמו?" על גם מוות עונש גזר מוות עונש בלק על שגזר

 שלשום תמול הרומן את גם כן ועל עגנון, אצל מרכזית היא היהודית
 אכן וכן יהודית, זהות על אקזיסטנציאליסטית כשאלה לקרוא אפשר

 ההיסטווי ההיבט את להוסיף אפשר גם ברומן לדיון אך במחקר. נעשה
 משוגע היה כבר בלק השנייה, האפשרות לפי כבו־זמני. אותו ולקרוא

 אי־אפשרות של דטרמיניסטית תפיסה משתמעת ומכאן סומן, כאשר

 חולה כלב יצחק של דרכו על שזימן אכזר גורל של תפיסה או להשתנות,

 תוצאה היא ואין מבפנים בנו טבועה הזהות כי נובע זו מאפשרות דווקא.
 חיצוני מעשה ושום מבפנים, ביצחק טבועה היהדות כך חיצוני. אקט של

זאת. ישנה לא וירושלים, יפו הערים בין נדידה של או עלייה, של

 את שוב שמבליט מה וזה ’יצחק,؛ של תודעתו אולי הוא בלק טוכנר, לפי

 והחורבן, הציונות והאב, הבן אחת ובעונה בעת שהוא יצחק של הדואליות

של מעמיקה בחינה שנחוצה כך על מצביע שלעיל הדיון ’והכלב.؛ האיש

.McGraw-Hill Book, 1966
 מיוון, לטוגי: בהקשו ואו .67

 ואו ;99-95 עט' לעיל, 1 העוה
 כפשוטו )"בלק וערפלי )שם( מירון

הסימון. סוגיית על וסמדרשו"(
עמ' לעיל, 56 העוה טוכנו, .68

.86-70 עמ' שם, .69
 של לפושנותו כדומה .70

 שרואים חוקרים יש קורצווייל,
 ושל יצויות של כגילום בלק את

 בין הקשר על הכותיים. עוכים
 דן בוומן הכלבים לבין היצויות
 כפשוטו )"בלק עופלי בהותבה

(.195-187 עמ' וכמורשו",

עמ' לעיל, 1 העוה לאוו, .71

72. Band, עמ' לעיל, 1 העוה 
418.

 עמ׳ שלשום, תמול עגנון, .73
586.

ית
ומ

של
 

ווו
זע

 הסימן בין היחס על עוד .74
 במחקויהם לקווא אפשר למסומן

 ועופלי לעיל( 1 )הערה מיוון של
לעיל(. 65 )העוה

לעיל. 56 העוה טובנו, .75

 לועתי, אפשו, וה וקע על .76
 עם מעניינת השוואה לעוון
 בן אזם קניוק יוום של ספוו
 פועלים, ספוית )תל־אביב: כלב

 לבדוק גם ואולי (1196811981
 לטקסט אפשויות גומלין זיקות

עגנון. של
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 כה שעד לבלק", המוסוי "העוון לרבות ובלק, יצחק של מפגשיהם עיצוב
קורצווייל: כותב ותוצאתו. המעשה לפי רק נבחנו

 קוומה בתכנית אם המענינת, השאלה את להעלות רוצה אינני

 לא ואם בספרנו לו שנודע מזה שונה הכלב של תפקידו היה לא

בלק. את בתפיסתו עקרוני שינוי המשוור של עבודתו במשך חל

 שני נתרקמו לא הדברים שבראשית לדעה נוטה שהייתי כמעט

אחת, לחטיבה יצחק, של וזה בלק של זה האמנותיים, הנושאים
 אחוות בפני אותנו מעמיד שלשום" "תמול שהרומאן מאחו אבל

ביותר והמענינת הקשה האמנותית כבעיה לציין יש מחושבת,
”...[1 הכלב של אישיותו אחדות בעיית את כולו בספר לעיל,38וצווייל,הערה1؛؛7

 נכונה כי לי נדמה זו מבחינה .78
 לעיל( 1 )העוה מיוון של גישתו
 או לכיר, לא וומן כאל לוומן
 כ"בעיית הביקורת בעיית תיאוו

 היא שאם הקצוה", השמיכה
 הצוואו הוגליים, את מכסה

חשוף. יוצא
 עט' לעיל, 22 העוה הגר, .79

154, 195.

.156 עמ׳ שם, .80

 התפרסם יצחק", של "תחילתו .81
 ;1935ב־ התפרסם "בלק" ;1934ב־

 אום של מחייו פוקים "שמונה
 "יום ;1935ב־ התפרסם אחו"
 ו״עווו ;1936ב- התפוסם אחד"

 תוועה מתון שנכתב בלק", של
 1941ב־ התפרסם וומן, כתיבת של

(.160 עמ' )שם,

 ספו־השנה "בלק", ש״יעגנון, .82

תו־צ״ה, לשנת ישיאל ארץ של

 הסופוים הסתדוות תל־אביב:
 תוצ״ה, ישואל, באו׳ן העבוים

.25-11עט׳

 שלשנם, תמול עגנון, .83
.٦ו4 ניבוי

 נוכחות אחד מצד הרומן: חוקרי של המרכזי הקושי את מנסח קורצווייל

 של הראליסטי המבנה את רק מפרק אינו )בלק מפרק גורם של מסיבית
 הרומן מבנה ועל הדמויות שבין היחסים מבנה על מערער אלא הרומן,

 לתת המחקרי הצורך שני מצד השנייה(: העלייה של היסטורי כרומן
מלכדת.™ פרשנות

לבלק העוון

 הרומן גיבוש עם רק הסופי ייעודה את שקיבלה דמות הוא בלק שלפיו הרעיון

 התהוות - שלשום׳ ״׳תמול הגר שרה של במאמרה אישוש מקבל והתהוותו,

 כבעיית הרומן של המבנית הבעיה את מנסחת הגר ”ואחדותו". המבנה
 ה״איחוי" סוגיית בלק. ועלילת יצחק עלילת ٥٠עלילות: שתי של ה״איחוי"

 עלילות שתי כי ורואים הרומן של הכתיבה תהליך את כשבודקים מתחדדת
 נפרדים כסיפורים מוקדמים בנוסחים פורסמו בלק ושל יצחק של היסוד

 מורכב השלם הרומן של מספריו אחד כל כיצד מראה הגר ٥١גרסאות. ובכמה
 היצמדות ללא נכתב השלישי חלקו וכיצד המוקדמות, היסוד מעלילות

 פרגמנטרית בצורה משלב והוא הללו, היסוד עלילות משתי אחת לעלילה

 קיים אמנם אם בלק, כלפי יצחק של בעוונו הדיון לצורן העלילות. שתי את

 ליצחק בלק בין המפגשים של העיצוב דרך את לבדוק מעניין כזה, עוון

הרומן, של הסופי לטקסט בהשוואה המוקדמים בטקסטים

 מתאר עגנון .1935ב־ לראשונה פורסמה "בלק", בשם בסיפור בלק, עלילת
 ועיניו לבן ששערו בשר ובעל שמן כלב לו "נטפל דוחה, ככלב בלק את

 כלב לו "נזדמן ברומן, תיאורו לעומת ٥2חזיר״, כשל מזוהם ופיו מרופפות

 לבן ספק שערו ומראה דלול וזנבו חד וחוטמו קצרות שאזניו חוצות,

 התיאור מובהק. אפיון וחסר סלחני תיאור שהוא ٥٥צהוב״, ספק חום ספק
 של היחס על למדים אנו עוד לשלילה. או לחיוב פסיקה מהווה אינו גם

"נזדמן". למילה הראשונה, בגרסה "נטפל", המילה מהשוואת לבלק עגנון

 >! קונוטציה ״נטפל" למילה

 בסיפור ומאוחרת, נוספת
 ע רומן, כתיבת של תפיסה

 ש מה הראשונה, שבגרסה

 תחיג עם שלמה הייתה לא

נ המוחלט שתפקידו נראה

 להש יש התמונה להשלמת

 הו בגרסה השונים. בנוסחים
 פתק< קשירת של למסורת

 יצחג ממש. כלב על לכתוב

 הוא שלילי, באור מתואר
 د הכלב של בפיו הבעיטה

 ن "עורו בסיפור קיים נוסח

 סבור אמנם יצחק אחרת.
 נ ואומר המספר בא שמיד

 הגרס: בשתי שלמה. כלבים
 אלז ההיבריס, בחטא חוטא

 יצחי של מעשהו מחומרת

 ٠המפ את ולתאר אחריות
 היפו חל המוקדם בכוקסט

 ١ הצרות אף על ٥’לסלוח.

 את כמה פי שמדגיש מה
מקבלי אינו בלק סליחה.

 הכתיב אופן עידון אף על
 לארי עלה הוא גורלו. על

 יכול הוא כחלוין ייעודו

 אינו ברומן שיצחק אלא
 ה את עליו שמקבל הוא

 שהכו אף כי נזכור אותה.

 כי ולא לו שאין כאקכו או
 גדלים, בלק של וסבלותיו

 בו לטובה ההתפתחויות

 כ? המוקדמים, לטקסטים
 מפ של להקשר והעברתו

 המשוואה מן גם יצחק
 יצחקלבלקנו בין המפגש

 לצבור בעלילה, להתגלגל
העולם כלפי כך כל קשות
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 כה שעד לבלק", המוסרי עוון
צווייל:

 קדומה בתכנית אם המענינת, ה

 לא ואם בספרנו לו שנווע מזה ;

, בלק. את בתפיסתו עקרוני שינוי

 שני נתוקמו לא הוברים "אשית

 אחת. לחטיבה יצחק, של וזה ؛ק

 אחוות בפני אותנו מעמיד 'שום"

 ביותר והמענינת הקשה :זנותית

הכלבן...؛" של ישיותו

 נוכחות אחד מצד הרומן: ؛די

 של הראליסטי המבנה את ק
 הרומן מבנה ועל הדמויות ן

לתת המחקרי הצורך שני '

 הרומן גיבוש עם וק הסופי ־ה

 :ר׳"תמולשלשום'-התהוות

 כבעיית הרומן של המבנית
 ה״איחוי" סוגיית בלק. 'לילת

 עלילות שתי כי ורואים :רומן
 נפרדים כסיפורים מוקדמים

 מורכב השלם הרומן של פריו
٠ היצמדות ללא נכתב זולישי

 פרגמנטוית בצווה משלב א

 קיים אמנם אם בלק, כלפי ק

 ליצחק בלק בין המפגשים
הרומן. של פי

מתאר עגנון.1935ב־ ؛שונה
٠ ועיניו לבן ששערו בשר על

 כלב לו "נזדמן ברומן, 'אורו
י לבן ספק שערו ומראה ול

 התיאור מובהק. אפיון חסר
ا של היחס על למדים אנו ד

؛ "נזדמן". למילה הראשונה,

 בגרסה רצוי. בלתי דבר היא טפילות שלילית: קונוטציה "נטפל" למילה
 מתוך שנתפרסמה ו,94מ־ו בלק" של "עורו בסיפור ומאוחרת, נוספת
 לזה בדומה בלק של תיאורו את מוצאים עדיין וומן, כתיבת של תפיסה

 עדיין ייעודו לגבי ההחלטה כי רק לא שמעיד מה הראשונה, שבגרסה
 הכתיבה תהליך בשלהי שגם אלא הכתיבה, תחילת עם שלמה הייתה לא

גובש. טום המוחלט שתפקידו נראה

 הסימון מעשה של האחרונה האפיזודה את להשוות יש התמונה להשלמת
 מודע הוא במעשהו. שמח יצחק "בלק", הראשונה, בגרסה השונים. בנוסחים
 הראשון שהוא סבור אבל כלב, של זנבו על פתקאות קשירת של למסורת

 יצחק ־’במעשיו. להתגאות ורוצה קהל מחפש יצחק ממש. כלב על לכתוב

 הגאווה. בחטא וחוטא שעשה למעשה מודע הוא שלילי, באור מתואר

 אותו אכזרי.؛؛ כאדם אותו מציירת דם זוב עד הכלב של בפיו הבעיטה
 התייחסות קיימת זאת, לעומת ברומן, בלק". של "עורו בסיפור קיים נוסח

 אלא כלב,؛؛ של עורו על לכתוב הראשון שהוא סבור אמנם יצחק אחרת.
 עדת על ואפילו בירושלים, נעשה כבר הדבר כי ואומר המספר בא שמיד
 שהוא עליו לומר ואפשר גאווה, יצחק חדור הגרסאות בשתי שלמה. כלבים

 נגרע הכללית, למגמה בהמשך השנייה, שבגרסה אלא ההיבריס, בחטא חוטא

 מיצחק להסיר כדי רבות עגנון עושה ברומן, יצחק. של מעשהו מחומרת

 ואמביוולנטיות. מסתוריות איכויות כבעל המפגש את ולתאר אחריות
 ביכולת ניחן כחזיר, כמזוהם, שתואר והכלב היפוך, חל המוקדם בטקסבו
 כעס, או טינה בו אין יצחק, מידי עליו הבאות הצרות אף על ؛’לסלוח.

 אין זאת, לעומת ברומן, יצחק. של אכזריותו את כמה פי שמדגיש מה
באהבה. הייסורים את עליו מקבל אינו בלק סליחה.

 אחריות לקבל צריך יצחק בלק, על יצחק של הכתיבה אופן עידון אף על
 את הגשים שלא האשמה ואת בכך, רצה כי לארץ עלה הוא גוולו. על

 בארץ. המציאות על או עצמו, על רק להטיל יכול הוא כחלוץ ייעודו
 בלק ישראל"; לבית "השואל דמות את מייצג אינו ברומן שיצחק אלא

 חסר שיצחק מוח בחדות זאת ועושה התפקיד את עליו שמקבל הוא
 משובה, כמעשה נדמית בלק של גופו על שהכתיבה אף כי נזכוו אותה.

 הוומן שמתקדם ככל מוסרית, אחריות עם כלום ולא לו שאין כאקט או

 לנוכח מודגש עוד זה עוון יצחק. של עוונו גדל גדלים, בלק של וסבלותיו

 בהשוואה ברומן המסתמנת המגמה יצחק. בחיי לטובה ההתפתחויות

 מוסרי חטא של מהקשר יצחק של הפקעתו כלומר המוקדמים, לטקסטים
 את מפקיעה - אידאולוגי או ארוטי גורלי, מפגש של להקשר והעברתו

 לבלק. או ליהדות ליהודים, חובוא הוא שבה המשוואה מן גם יצחק
 לו להניח הסימון, אקבו את ליצור לעגנון מאפשר לבלק יצחק בין המפגש

 שאלות להטיח עגנון את המביאים ועלבון, כעס לצבור בעלילה, להתגלגל

כאשם יצחק את להציב בלי זאת, והאל. האדם העולם, כלפי כך כל קשות
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 לעיל, 82 הערה "בלק", עגנון, .84
.12 עמ׳

٠שם שם, ٠85

 שלשום, תמול עגנון, .86
.276 עמ׳

 לעיל, 82 הערה "בלק", עגנון, .87
.24 עמ׳

39 t



בה
מצ

 
ים

שני
ל

 של להקשו להכניסו או חורבן, מול גאולה של ההיסטורית במשוואה

הנאצית. באידאולוגיה הסימון

 את ומציג פה לכלב הנותן סיפורי, שעשוע היותר לכל הוא המוקדם בלק

 שינוי מהותית. שונה תפקיד בלק מקבל ברומן ואילו הכלב, מן כרע האדם

 התגבשות שתהליך כך על מצביע ברומן מרכזית בדמות מהותי כך כל
הזמן. בת ההיסטורית מהמציאות הושפע אולי הכתיבה

לבלק שלה והקשו הפוגמננוציה בוניית

 עלו יותר טוב להבין ניתן

 כ להבין ניתן לא אחרים

 ע רומן הוא שלשום תמול

 או שעזב ר קונו יצחק על
 שלשו תמול מותו. את גם

 או ודמות הישן", "העולם

 תמול לחורבן. ובאחריות
 היכולו קצות עד הנמתחת

התהום אל ליפול שסופו

לעיל, 38 העזה קודצווייל, .88
.110 a

 עמ' לעיל, 33 הערה שקר, .89
330.

 ענן' לעיל, 22 הערה הגר, .90
 עמ' לעיל, 56 )הערה טוכנו .156

 "יסוד בבלק לואות מבקש (93
 אן שלשום'", ב׳תמול בונה אווגני
 בעיקו זאת עושה הוא בי וומה

 הוא שאתו צמח לש' כתשובה
בספוו. מתעמת

 במושג כאן משתמשת אני .91
 משום השנייה" העולם "מלחמת
 מושג הוא "שואה" שהמושג

 הטקסט כתיבת לזמן מאוחו
שלשום. תמול

 של הקוהרנטיות על בדיון לרוב קשורות בלק של דמותו על הפרשנויות
 כמגובש, לטקסט להתייחס דורש קורצווייל המבניות. בעיותיו ועל הרומן

 מציע שקד “לפנינו. להביא עגנון שבחר המוגמו הטקסט היותו מכורח
 אחדות לרומן מוסיפה שלטענתו וזימונים, אנלוגיות של פרשנית שיטה

 הגר ־’האומנותית". השלמות של מחדש "הגדרה מכנה הוא שאותה מיוחדת
 אפשרות ’מוקדמות." עלילות בין "איחוי" של כבעיה הבעיה את מגדירה

 למבוכה עדות כאל לפרגמנטציה התייחסות היא מציעה, שאני נוספת,
 החורבן סיפור מול אל התקומה סיפור - מולה ניצב שעגנון ההיסטורית

 משהו יש אולי ”השנייה, העולם מלחמת בחוויית בו־זמנית: חווה שעגנון
, אולי השנייה, העלייה על לכיד טקסט לכתוב לעגנון מאפשר שלא מפרק

 העולם מלחמת חוויות לאור השנייה העלייה של שונה ראייה מתבקשת
 כל המלחמה. בעקבות השנייה לעלייה עגנון של יחסו משתנה אולי השנייה,

 ופואטיים תמטיים איזונים של מערכת לו לבנות עגנון את מובילים אלה

 לחלל עד זה, טקסט של פיווקו ובה־בעת אפי כוקסט כתיבת המאפשרים
יצחק. של מותו לאחר שנותר השחור

. זו מתמונה מורכבת. תמונה מציירת יצחק" עוונות של המלאי "ספירת

 משפחתי עוון בו אין עוונות. בו ושאין תמים, איש הוא יצחק כי יוצא
 שיכול מה את להקטין מבקש עגנון כי ודומה הציונות, כלפי עוון בו ואין

 סילוק דווקא בלק. על הכתיבה באמצעות שלו ההיבריס כחטא להיחשב
 להתגלגל מכוון, כוונת ללא לבלק, מאפשר המעשה, מן המוסרי האלמנט

 בסבל הדין את כך על נותן ויצחק כלבי, סבל של מפלצתיים לממדים

 משום מדומים, עוונות עם דמות בבניית מגמתיות שיש לי נראה אנושי.
 כה עד אחר. באור יצחק של המוות סוגיית את מאירים אלה שעוונות

 היסטורית. משמעות לקבל עשויים יצחק של השונים מעשיו כיצו ראינו

 מבטא הוא אלא מה"עוונות", אחד לאף קשור אינו הרומן שסוף ייתכן
 שחוללו ההיסטורית המבוכה לנוכח פשרות חסר דטרמיניזם אונים, חוסר

היהודים. ושואת השנייה העולם מלחמת

 בגל׳ מת לא קומר יצחק

 קומו יצחק היה השנייה,
 לדו זיכרון נר הוא מרטיר.

 הוא בו-זמניות. של מצב
מולדתו. חורבן ואת

 י של מעשיו בין אי-הקשר

 ניכו הדבר ברומן. הקשה

 אתיצח׳ להציג והסרקזם,
 ל חפותו בין "אי־הקשר"

 ה יצחק, של הבו־זמניות

 ו ציונות ואב, ילד ואדם,

 הז חוסר מתאזנות. אינן
 להרכיב המילים נבחרו

קינה. בו־זמנית, בתוכו,

בנגב בן־גוויון אוניברסיטת

ממנו שחלקים רומן אלא השואה, על רומן אפוא איננו שלשום תמול
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של להקשר להכניסו או ן,

 את ומציג פה לכלב הנותן ,

 שינוי מהותית. שונה זפקיד
 התגבשות שתהליך כך על

הזמן. '.בת

 וחלקים השנייה, העולם מלחמת מאורעות רקע על יותר טוב להבין ניתן

 כתיבתם. זמן של ההיסטורי ההקשר ללא כלל להבין ניתן לא אחרים

 רומן זהו מחלליה. אחד ועל השנייה העלייה על רומן הוא ם1שלש תמול
 שהכילה מאוחרת" "שיבה אליה ושב הגלות, את שעזב קומר יצחק על

 של וחורבנו הציונות של בניינה על רומן הוא שלשום תמול כוותו. את גם
 הבנייה בנטל בו־זמנית נושאת קומר, יצחק אחת, ודמות הישן", "העולם

 האנושית, הזהות מהות על רוכון הוא שלשום תמול לחורבן. ובאחריות
 אחד, אדם על חלים הזהות של היכולת קצות היכולת. קצות עד הנמתחת

ביניהם. הנפערת התהום אל ליפול שסופו

י״
ומ

של
״ 

11
11

 של הקוהרנטיות על בדיון
 כמגובש, לטקסט להתייחס

 מציע שקד ٥8לפנינו. הביא’
 אחדות לרומן מוסיפה :תו

 הגר ־’האומנותית". שלמות

 אפשרות ’מוקדמות." ילות

 למבוכה עדות כאל :טציה

 החורבן סיפור מול אל מה

 משהו יש אולי ’השנייה,' 1:
 אולי השנייה, העלייה יעל

 העולם מלחמת חוויות ור
 כל המלחמה. בעקבות ינייה

 ופואטיים תמטיים ؛יזונים

לחלל עד זה, טקסט של ؛ו

 העלייה את משיצג יותר שביצע. איום פשע בגלל מת לא קומר יצחק

 הוא גיבור, אינו יצחק ולרעיונותיה. לה קובן קומר יצחק היה השנייה,

 שחיו כמוהו ולאחרים לעצמו מצבה הוא לדואליות. זיכרון נר הוא מרטיר.
 הארץ בניין את בו־זמנית שחי מחבר של תולדה הוא בו־זמניות. של מצב
מולדתו. חורבן ואת

 המשבר חווית את מסמל תוצאותיהם לבין יצחק של מעשיו בין אי־הקשר
 האירוניה אף על עגנון, של רצונו מעצם גם ניכר הדבר ברומן. הקשה

 באכזריות. להמיתו זאת ובכל מפשע חף בחזקת יצחק את להציג והסרקזם,

 מרכיבי בין החוצצת התהום הוא האכזרי למותו חפותו בין "אי־הקשו"
 כלב יצחק היות בין עליו לגשר שאין הפער הוא יצחק, של הבו־זמניות

 שלעולם מדויקות משוואות לפי הכול - וחורבן ציונות ואב, ילד ואדם,
 כאילו הפרגמנטציה. להרגשת שגורם הוא האיזון חוסר מתאזנות. אינן

 השתרגה נכתב הסיפור ובעוד תקומה, סיפור להרכיב המילים נבחרו

קינה. בו־זמנית, בתוכו,

 זו מתמונה מורכבת. מונה

 משפחתי עוון בו אין :ות.
 שיכול מה את להקטין זש
 סילוק דווקא בלק. על בה

 להתגלגל מכוון, כוונת לא

 בסבל הדין את כך על זן

 משום מדומים, עוונות :ם
 כה עד אחר. באור יצחק

 היסכוורית. משמעות קבל
 מבטא הוא אלא עוונות",

שחוללו ההיסטורית בוכה

בנגב בן־גוריון אוניברסיטת

ממנו שחלקים רומן לא1
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٠פרל על מבוסס זה מאמו *

כותבת שאני הווקטוו בעבוות
הפווטוקולי". "הטקסט בנושא

שוורץ, יגאל לפוופסור מווה אני
מקוו עבורי ושמהווה אותי שמנחה

כמו ותמיכה. השואה של מתמשך
כספי זהבה לז״ר מודה אני כן

מכאן של הצעיוה המעוכת ולחבוי
והערותיהס הקשובה קויאתם על

 ווזנך מיכל זוגי, לבן מיוחדת תווה המועילות.
ענקי. ווו ד״ו

m לנ؛־؛ו؛؛־ מ 

ir؛'T־!؛׳ M? הה ?הס 

HMI؛؛'?؛ט؛)؛؛ר’

 מ אם גם ארגון. או עריכה
המב לרצף שוליות תהיינה

 המאפ השלישית התכונה
 ק על מצביע ’הפרוטוקול

 בוי תוקפו את מהן ושואב
 התק׳ אכן המתואר שהדיון

 העובדה את מצדו מנמק
מ! טיבו מעצם אשר בדיון

 אבנים "הוושה", הזז, חיים .1
 עם תל־אביב: סיפונים, חתחות:

.227 עמי תש״ו, עובו,

 כל "הדושה", הזז, חיים .2

 ונתוננת, אבנים הזז, חיים כתבי
 עמי ,1968 עובו, עם תל־אביב:

 מתייחסות שלהלן ההפניות .237
 הזז שפוסם זו מתוקנת לגוסה
.1968 בשנת

 מתאר ת,1ותזז1 אבנים בקובץ שהתפרסם הזז, חיים של "הדרשה" הסיפור
 יושבים שחבריה הוועדה, של התכנסותה עם נפתח הסיפור ועדה. ישיבת

 החבורה".י לראש ומשמאלו מימינו הירוק, השולחן ליד אחת "בשורה

 ונושא מתייצב וזה יודקה, לחבר הדיבור רשות את נותן החבורה ואש
 היהדות ישראל, עם של ההיסטוריה שעניינו ממושך הגותי נאום

 של דבריו את וכולל במילה מילה מצוטט הדיון פרוטוקול והציונות.

 בטרם עוד מסתיים הסיפור הוועדה. חברי של הערותיהם ואת יודקה

 להמשיך ליודקה הכזאפשר הוועדה ראש של במילותיו הישיבה הסתיימה
 בלי שאפשר כמה עד והשתדל - אמו. - דבויך, את "אמור ולדבר:

פילוסופיה...".؛

 דברי את ומביא דיון והמתאר בפרוטוקול הבנוי סיפור, של זה מיוחד מבנה
 אשר לז׳אנר הסיפור את קושר כזה מבנה - במילה מילה המשתתפים

 אבקש זה במאמר ".’הפרוטוקול "הז׳אנר אכנה אותו כה, עד הוגדר לא

 קריאה אסטרטגיות להציע הפרוטוקולי, הז׳אנר של מאפייניו על לעמוד

"הדרשה". הסיפור את באמצעותן ולקרוא לו המתאימות

 של בדרך במדויק, המשקף טקסט הוא הפרוטוקול החוץ־ספרותי, במופעו
 סמכות. בעל גוף של התכנסותו במקום שהתנהל דיון הקלטה, או רישום

 הפרוטוקול התוכן, מבחינת מרכזיים: היבטים בשלושה מתאפיין הפרוטוקול

 הטקסט, של העיקרי תוכנו שהוא לדיון, נוסף דיון. הכזתאר טקסט הוא
 דברי - הפרוטוקול רשם של נלווים מבעים לכלול עשוי הפרוטוקול

 פרשניות הערות הפרונווקול, עריכת נסיבות את שמגדירים הקדמה

 המתרחש על חזותי מידע ומספקות לאורכו הפרוטוקול את שמלוות
סיכום. דברי וכן הדיונים באולם

 של כרצף מעוצב הפרוטוקול העיצוב. הוא הפרוטוקול של השני המאפיין
כל ללא באולם הושמעו שבו הכרונולוגי הסדר על־פי שערוכים מבעים,

 לט ,’הפרוטוקול הז׳אנר
 הפרוטוקול של ספרותי

 התוכן, - הפרוטוקוליים
 למודל הקרובים מובהקים,

 פרוטוקולי מאפיינים בעלי

 אותו המאפיינים במנגנונים
 החוצ ידיים רחב קורפוס

 הע בספרות פרוטוקוליים
 בספרו העברית. ובספרות

 ביצירותיה פרוטוקוליים
 ב י״ח של הפרוטוקוליות

 לו "קרוב הנדל-"נמון",

 גברי "שני - אלמוג רות

 הכז "קבוצת - רביקוביץ
קסטל אורלי של הגדול",

 הפרוטוקולייסנ הסיפורים

 בין התקיים אשר דיון של

 ו שיפוכוי בתפקיד הקורא

 פרו׳ הקורא לשופט בדומה
 כ׳ מראש יודע פרוטוקול

 סות שחלקן ותאורטיות,
 שלג פעילות היא הטקסט

 כ נרטיב ובניית האחרות

 השופט מודד הזה הנרטיב
 לחוי נותן עצמו שהשופט

 וב ביניהם והשוני הדמיון
 » זה תהליך על השופט(.

 > ״בפעולתה זילבושטיין:
לעניי' הצריכות העובדות
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 מתאר וותחות, אבנים נקובץ
 יושבים שחבריה הוועדה, ל١

 החבווה״.י לראש ׳משמאלו

 ונושא מתייצב וזה יודקה,
 היהדות ישראל, עם של

 של דבריו את וכולל מילה

 בטרם עוד מסתיים ;סיפור

 להמשין ליודקה המאפשר ז
בלי שאפשר כמה עד תדל

 דברי את ומביא דיון המתאו
 אשר לז׳אנר הסיפור את ו

 אבקש זה במאמר נווקולי".
 קריאה אסטרטגיות להציע

"הדרשה". )ר

 של בדרך במדויק, המשקף ו
 סמכות. בעל גוף של :נסותו

 הפרוטוקול :מבחינתהתוכן,

 הטקסט, של העיקוי תוכנו

 דברי - הפרוטוקול רשם
 פרשניות הערות 'וטוקול,

המתוחש על חזותי מידע

 של כרצף מעוצב פרוטוקול

כל ללא באולם הושמעו כו

 הן הפרוטוקול, רשם של הערות לטקסט נלוות אם גם ארגון. או עריכה

עצמו. הפרובווקול את המהווה המבעים לרצף שוליות תהיינה

 הטקסט ההקשר. היא הפרוטוקול את המאפיינת השלישית התכונה

 אותן מתקף מסוימות, רקע נסיבות של קיומן על מצביע הפרוטוקול,

 מאשר כמו פרוטוקול של קיומו עצם בו־זמנית: תוקפו את מהן ושואב
 בפרוטוקול המתואו הדיון ואילו במציאות, התקיים אכן המתואר שהדיון

 מדובר שכן הקורא, בפני מונח שהפרוטוקול העובדה את מצדו מנמק
פרוטוקול. עריכת מצדיק טיבו מעצם אשר בדיון

 החוץ־ המודל על הנסמן ז׳אנר הוא לטענתי, הפרוטוקולי, הז׳אנר

 היסוד מאפייני שלושת בכל אליו והקרוב הפרוטוקול של ספרותי

 פרוטוקוליים טקסטים יש וההקשר. העיצוב התוכן, - הפרובווקוליים

 ואחרים המאפיינים, שלושת בכל החוץ־ספרותי למודל הקרובים מובהקים,
 ומשתמשים הז׳אנר עם המתכתבים חלקיים, פרוטוקוליים מאפיינים בעלי

 כוללת הפרוטוקולית הספרות מגוונים. לצרכים אותו המאפיינים במנגנונים

 טקסטים על להצביע ניתן ושפות. תקופות החוצה ידיים רחב קורפוס
 הכללית בספרות הביניים, ימי בספרות העתיקה, בספרות פרוכווקוליים

 סיפורים על להצביע ניתן החדשה העברית בספרות העברית. ובספרות

 יצירותיו הן מקריות דוגמאות רבים. של ביצירותיהם פרוטוקוליים
 יהודית של ו״נורא", מאי" חודש "ראש - ברנר י״ח של הפרוטוקוליות

 של ב.", ידידתי של האחרונה ו״הארוחה לרצפה" "קרוב "נמוך", - הנדל

 דליה של אדומים", ודגלים צעירה ברכבת, גברים "שני - אלמוג רות

 החופש של ו"הטריבונל מנדלה" ויני של הכדורגל "קבוצת - רביקוביץ

ועוד. שורל" פה "אומי - בלום קסטל אורלי של הגדול",

 במילה, מילה פרוטוקול, כעין הקורא בפני מביאים הפרוטוקוליים הסיפורים

 את מעמידים הם לטענתי, ובכך, אנשים, מספר בין התקיים אשר דיון של
 וברירנית, אקטיבית קריאה לבצע אותו המאלץ שיפוטי בתפקיו הקורא
 לקריאת הניגש שופט דין. פסק מתן לצורך פרוטוקול הקורא לשופט בדומה

 עובדתיות טענות כולל לפניו המונח החומו כי מראש יודע פרוטוקול
 לגבי מבצע שהשופט הפעילות זו. את זו סותרות שחלקן ותאורטיות,

 אימוץ חלקן, של והשמטה פסילה הטענות, ברירת של פעילות היא הטקסט

 את משוער. התרחשויות מהלך המתאר סיפורי נרטיב ובניית האחרות

 )והפרשנויות החוק של קיימות מידה אמות לפי השופט מודד הזה הנרכויב
 )שקווי ותקדימים קיימות( פרשנויות ו/או זה לחוק נותן עצמו שהשופט

 של לפרשנותו עניין שוב הם הנוכחי המקוה ובין ביניהם והשוני הדמיון

 בבג״צ בישראל לצדק הגבוה המשפט בית עמד זה תהליך על השופט(.

 קביעת בין להבחין ניתן שיפוטית ערכאה כל של "בפעולתה זילברשטיין:
על שתוחל שיכול השיפוטית הנורמה קביעת לעניין, הצריכות העובדות
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 זילברשטיין ,1262/94 בג"צ .3ל
 פזי לעבודה, האוצי הזין בית נ.

.851עט' ,837 4 מ״ח

 הנאות אלטו, )אווי( רובוט .4

 האיזאולוגי, בעיזן הקויאה

 הוצאת חיפה: שחם, דוו מאנגלית:
 חיפה אוניבוסיטת של הספוים

.221 ננט' ,2001 וזמווה־ביתן,

Wolfgang Isei, "The .5 
Reading Piocess: A 

Phenomenological

 השיפוטית הנורמה יישום ופעולת כאמור שנקבעה העובדות מערכת
שנקבעה".؛ העובדתית התשתית על קונקרטי באופן

 הפעולות אותן בפניו המונח לבוקסט ביחס מבצע הקורא כי לטעון ניתן

 אחרים, ופוסל ממנו חלקים מאמץ הטקסט, את קורא הוא גם ממש:
! מבצע, שהוא הנדרשות ההשלמות בתוספת הטקסט, מתוך בונה כך ובתוך

 שבנה הנרטיב את השופט. על־ידי העובדות לקביעת המקביל הנרטיב את
 מביא שהוא שונות נורמות על בהסתמך מפרש הקורא הטקסט, מתוך

 ותוך קיימים, ופסיקה חקיקה דברי על המסתמך לשופט בדומה אתו,
 מחדש העובדות ארגון תוצאת שבנה. הנרכויב על אותם מחיל שהוא

 את בו קובע שהקווא דין" "פסק כעין היא להן מעניק שהוא והפרשנות
 לברירת אלטר רוברט תייחס1כ הרומן בז׳אנר העוסק בספרו עמדותיו.

 שהרומן "מכיוון כי קובע הוא הנרטיב. בניית לצורך הטקסט מתוך חלקים
 כשלעצמם, חשיבות חסרי אולי מהם שרבים פרטים, של ערבוביה מספק

 במיוחד, כחשובים לבודד עליו פרטים אילו השאלה בפני קורא כל ניצב

’משמעות". של כתבניות זה אל זה לקשר עליו פרטים ואילו

 זה אל "זה הפרטים את קושר הוא שבו ולאופן מבצע שהקורא לפעילות

 בתאוריית העוסקים שונים חוקרים התייחסו משמעות" של כתבניות

( מהיבט והן (Reception Theory) ההתקבלות מהיבט הן ההתקבלות
 בקורא רואות אלה תאוריות (.Reader Response) הקורא של תגובתו

 יצירה של פסיבי צרכן ולא הספוותית ביצירה חלק הנוטל אקטיבי שותף

 במידה המזכיו באופן הקורא של תפקידו את מתאוות והן כןוגמרת,
 שעסקו החוקרים מראשוני איזר, וולפגנג השופט. של תפקידו את רבה

 מלאכת לצורך מבצע שהקורא למיון התייחס ההתקבלות, של באסתטיקה
 "In a process of trial and error, we organize and הפרשנות:

reorganize the various data offered us by the text, these are ١

the given factors, the fixed points on which we base our 
'.؛interpretation״'

 ו האם ובוחנת פסקה וכל
 1חומ ועם מציע שהטקסט

קובע. שהקורא

 בתג! העוסקות תאוריות
 1ש האופן אחר להתחקות

 בטק המובנים ממנגנונים
 שעם׳ פיש, סטנלי דווקא.

 הטל מתכוון "למה השאלה
 התגובה את הקורא אצל
 בצ שימלא הקוואכדי את

 בס העוסקים חוקרים בין
 ו שבו ולאופן הטקסט של

 י לאופן נוסבאום מרתה

 מהי לשאול, גם "בכוונתי

 הט של צורתו באמצעות

 הם הקריאה פעילות סוג
 עיצובו על־ידי הטקסט,

פעי׳ להיות למשנהו, ולא

 נ אלה לתפיסות בהתאם

 למנוע הקורא, שיפוטיות

 מסו לכיוון אותו ולכוון

 שיפוטית קריאה לבצע

 בהתייחס שיפוטיות. של

 השו את מראש שמגביל
 לה! הקורא מן המונעים

 הפרו הטקסט הטקסט."

 שיפ! קויאה המזמין הפוך,

I את המעמידים מובנים
Approach”, David Lodge 

.هةع١ , Modern Criticism 

And Theory: A Reader, 

London and New York: 
Longman, 1988, p. 222

 הקויאה: מעשה איזו, וולפגנג .6

 אסתטית, תגובה של תאתיה

 יוושלים: גוון, אביבה מאנגלית:
.36 עט' ,2006 מאגנס,

 חסרים משלים הקורא הטקסט, מתוך הנתונים לאוגון נוסף איזר, על־פי

 השלמת לאחר הטקסט. תוך אל עמו מביא שהוא חומרים בעזרת בטקסט
 הטקסט השוואת תון פרשנותו את מבסס הוא מחדש וארגונו הטקסט

 ,"וקע איזו של כלשונו המשמשים, אתו, מביא שהוא לחומרים המשוכתב

٥מוכר״. הלא של ולעיבוד לתפיסה רפרנציאלי

 שיפוטית: קריאה לטענתי, היא, לקורא מייחס שאיזר האקטיבית הקריאה
 מנו1כ חלק פסילת החומו, בריות של שיפוטיים כזרכיבים כוללת היא

 מידה לאכזות הזה הנרכויב והשוואת נרטיב יציות אחר, חלק ואימוץ

משפט כל לאחר שאלה סימן המציבה קריאה זוהי עמו. מביא שהקורא

 הט כלפי אקטיבית עמדה

 ו גולמיות את מתמררים
 ע! כביכול, עבר, לא אשר

 ה* את מסכל והוא היות

 טק מראש. ומתוכנן קבוע
 ש1נ שברי הכולל מדויק,

 שמדובר לקורא לתמרר
 א׳ טקסטים של מחברם

 ת׳ דברי ללא הציטוטים

הטקסט, כלפי עצמאית
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 השיפוטית הנורמה יישום
5ןבעה״.

 הפעולות אותן בפניו ,מונח
 אחרים, ופוסל ממנו לקים

 מבצע, שהוא הנדרשות מות

 שבנה הנרטיב את השופט. '

 מביא שהוא שונות :ורמות
 ותוך קיימים, ופסיקה יקה
 מחדש העובדות ארגון ؛ת

 את בו קובע שהקורא דין"

 לברירת אלטר רוברט )חס

 שהרומן "מכיוון כי קובע א

 כשלעצמם, חשיבות חסרי
 במיוחד, כחשובים 'לבודד

משמעות".* של

 זה אל "זה הפרטים את ער

 בתאוריית העוסקים יונים
Reception) מהיבט והן 

 בקורא רואות אלה אוריות
 יצירה של פסיבי צרכן ולא

 במידה המזכיר באופן רא

 שעסקו החוקרים ׳ראשוני
מלאכת לצורך מבצע קורא

"In a process of trial 

reorganize the varion 

the given factors, th٠

, חסוים משלים הקורא ט,

 השלמת לאחר הטקסט. 'ן
؛ הטקסט השוואת תון תו
م ,״רקע איזר של כלשונו ם,

שיפוטית: קריאה ؛טענתי,
٠ ממנו חלק פסילת זומו,
 מידה לאמות הזה :רטיב

* משפט כל לאחר שאלה '

 החומרים יתר עם אחד בקנה עולה בהם הנאמר האם ובוחנת פסקה וכל

 מפתחות על־פי חוין־טקסטואליים, אחרים, חומרים ועם מציע שהטקסבו
קובע. שהקורא

 מבקשות (Reader Response) הקורא בתגובת העוסקות תאוריות
 כתוצאה לטקסט פרשנותו את מגבש הקורא שבו האופן אחר להתחקות

 מסוימות בדרכים הקורא את והמפעילים בטקסט המובנים ממנגנונים
 את לא לבחון הציע דרכו, בתחילת זו בשאלה שעסק פיש, סטנלי דווקא.

 מפעיל הוא וכיצד הטקסט" עושה "מה אלא הטקסט", מתכוון "למה השאלה
 המפעילים במנגנונים עסק איזר גם ’הפרשנית. התגובה את הקווא אצל

 גם ٥הטקסט. שהשאיר הפערים את מסוימת בצורה שימלא כדי הקורא את

 למנגנונים התייחסות למצוא ניתן ומשפט בספרות העוסקים חוקרים בין
 מתייחסת למשל, כן, הקורא. את מפעיל הטקסט שבו ולאופן הטקסט של

 מסוימת: קריאה צורת "מזמין" הטקסט שבו לאופן נוסבאום מרתה
 לקיום הזוכים והדמיון, הרגש תהליכי של טיבם מה לשאול, גם "בכוונתי

 מהו הדמיוני; לקוראו פונה שהוא בשעה הכוקסט, של צורתו באמצעות
 נוסבאום, לטענת ’הטקסט". של בצורתו המובנה הקויאה פעילות סוג

 זה לפרט לבו "לשים הקורא את מוביל וסגנונו, עיצובו על־ידי הטקסט,

באחרות"."' ולא מסויימות בדרכים פעיל להיות למשנהו, ולא

 את להגביל המבקשים ז׳אנרים בין להבחין ניתן אלה לתפיסות בהתאם
 רחב דעת שיקול להפעיל האפשרות את ממנו למנוע הקורא, שיפוטיות

 הקורא את המאלצים ז׳אנרים ובין דווקא, מסוים לכיוון אותו ולכוון
 גבוהה רמה להפעיל אותו ומעודדים וברירנית שיפוטית קריאה לבצע

 באופן בנוי זה ז׳אנר כי איזר טען התזה, לרומן בהתייחסו שיפוטיות. של

 במנגנונים שימוש ושעושה הקורא של השתתפותו את מראש שמגביל
 על־ידי מו)חות שאינן עצמאיות למסקנות להגיע הקורא מן המונעים

 לטקסט מובהקת דוגמה הוא לטענתי, הפרוטוקולי, הטקסט ”הטקסט.

 מנגנונים באמצעות זאת עושה הוא אקטיבית. שיפוטית קריאה המזמין הפוך,
 לנקוט אותו המאלצים שיפוטי, בתפקיד הקורא את המעמידים מובנים

 אלה מנגנונים כן. לעשות אותו והממריצים הטקסט כלפי אקטיבית עמדה

 אותנטי, בטקסט שמדובר העובדה ואת הטקסט גולמיות את מתמררים

 פסיבית, קריאה מאפשר אינו גולמי טקסט עריכה. כביכול, עבר, לא אשר

 במסלול הקורא את שיוליך עליו לסמוך האפשרות את מסכל והוא היות
 בציטוט לשוני שימוש עושים פרוטוקוליים טקסטים מראש. ומתוכנן קבוע

 הבא באופן פשר, חסרות והברות חזרות משפטים, שברי הכולל מדויק,
 ועיבוד. ארגון עבר שלא ערוך, בלתי בטקסט שמדובר לקורא לתמרר

 מול נותר הקורא הקלעים, מאחורי אל עובר אלה טקסטים של מחברם

 עמדה לנקוט נאלץ הוא וממילא והסברים, תיווך דברי ללא הציטוטים

לדמויותיו מניח המחבר שבו זה, מעין למצב הטקסכו. כלפי עצמאית

כל
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Stanley Fish, Is There ٠7 

A Text In This Class: The 

Authority of Interpretive 
Communities٠ Cambridge: 

Harvard University Press,

1980

גמ׳7 הקויאה, מעשה איזו, .8

 צזק נוסבאום, ק׳ מדתה .9
 והחיים הספרותי הזמיון פואטי:
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למשל ואו, .Bernard ,12ל  
DeVoto, The World of 

Fiction, Boston: Houghton 
 Mifflin, 1956, p. 250; וכן:

Jacques Souvage, An 
Introduction To The Study 

of The Novel, Gent'. ملأ. 
Story-Scientia, 1965, p. 40; 

Wolfgang Iser, "Dialogue 
of the Unspeakable: Ivy 

Compton-Burnett, A 

Heritage and Its History", 

The Implied Reader; 
Patterns of Communication

 אחרים, בהקשרים המחקר התייחס עצמן, בכוחות הסיפור את "לגלגל"

١הקורא.־ על מטיל זה שמנגנון האקטיבי התפקיד ציון תוך

 לפי ערוך שאינו מאורגן, לא טקסט הקורא בפני מניח המחבר של היעדרו

 בטקסט, המופיעים התכנים מזאת: יתרה בו. המופיעים התכנים חשיבות
 זה את זה לסתור פעם לא עלולים שונים, דוברים של מפיהם המצוטטים

 וארגון במיון לעסוק הקורא את מאלצות אלה סתירות ורעיונית. עובדתית
 בפעילות לעסוק וממילא אחרים, ולפסול מהם חלק לקבל ההיגדים, של

 השיפוכוי, תפקידו את למלא כדי הקריאה. במהלך אקטיבית שיפוטית
 שתאפשרנה כזתאימות קריאה באסטרנוגיות שימוש לעשות הקורא על

 מספר על אעמוד להלן ערוך. הבלתי הפרוטוקולי הטקסט בתוך לנווט לו

 פרובווקוליות", קריאה "אסכורטגיות אכנה שאותן כאלה אסטרטגיות
”"הדרשה". הזז של סיפורו את באמצעותן לקווא ואבקש

 המסגרת סיפור בתוך

 הע בין ממשית זיקה שאין
 משמי( משוללת מוסווית,

 משמעוו על הרחיב שלא

 הוז גם יודקה. של ההגות

 המוג העמדות את בוחן

 גם זו. עם זו מתיישבות
 נפגם היה ובמה לסיפור

 מאו תורם אינו המסגרת
'٥השקפות״. להולכת

 נט בלבד מבקרים שני

 וור השמעתם. לנסיבות
הדמויו של ההיסטורית

in Prose Fiction from 

Bunyan to Beckett, 

Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press,

.1974, p. 239

 כתבי, כל "הוושה", הזז, .13
לעיל. 2 העוה

החוץ־ספרותי למודל הקרוב מובהק, פרוטוקולי סיפור הוא "הדרשה"
ציר על וההקשר. העיצוב התוכן, לעיל: שמניתי הצירים שלושת בכל

ברור. אינו שטיבה ועדה בפני שהתקיים דיון המתאר סיפור זהו התוכן,
של ההיסטוריה שעניינם הגות, דבוי ונושא יודקה מופיע זו ועדה בפני

מוקלט פרוטוקול כעין מעוצב הסיפור והציונות. היהדות ישראל, עם
ي כולל כלשונם, מובאים אלא בקצרה, נכזסרים אינם הדברים ילה:1בנ מילה
 דבריו את כולל הפרוטוקול וכדומה. הפרעות הפסקות, משפטים, שבוי

' רשם של הערותיו את גם כמו הוועדה, חברי של דבויהם ואת יודקה של

 על בחדו. המתרחש תמונת את להשלים כלל בדרך הבאות הפרוטוקול,
 כשלעצמה המצדיקה ועדה, ישיבת של בסיטואציה מזובר ההקשו, ציר

אותו. והמנמקת פרוטוקול רישום

 ש׳" "הדושה", בהט, יעקב .14
 חיפה: נזקו־א, עיוני הזז: וחיים עגנו!
.189 עט' תשכ"ב, יובל,

 מן מפחד "מי לנדאו, זב .15
 1 נתיב יווקה?״, של הדרשה

.71עט' (,1989)

 למעשה: "הזיה בוזל, אלכסנוו .16
 יווקה", של הפוויות טעויותיו על

.25 עמי (1979) 1 נ, מאזנים

ه המהווים ההגות בדברי ככולה רובה התמקדה בסיפור שעסקה הביקורת

 והיסטוריים לוגיים טיעונים העלתה הביקורת הסיפור. יריעת עיקר את
י הדבוים בתוכן התמקדה להם, המתנגדים או יודקה של בטיעוניו כים1התונ

 כאל הזז שהעמיד הסיטואציה אל להתייחס ונטתה הוועדה בפני שהובאו
٠ וקבע בהט יעקב סיכם למשל, כך, כשלעצמו. עניין חסר מסגרת סיפור

 שהכול אלא הביקוות, בשדה ונוקבים מקיפים "דיונים עורר הסיפור כי
 לנדאו, דב גם העיר זו וברוח היצירה"," של הרעיוניות הבעיות על נסב

 יהדות על בקיטרוג דיונם עיקר המבקרים "רוב כי יותר, מאוחר שנים 27

 כויעוניו כנגד טיעונים והעלה דומה לדיון הוא גם הצכורף ומיד הגולה",؛'

, יודקה של טיעוניו עם התפלמסות יודקה. של ההיסטוריים־פילוסופיים

 מנסיבות התעלמות ואגב בדיון שעלו לתכנים התייחסות תוך לגופם,
٠ ”ברזל. אלכסנדר גם הציע הוועדה, בפני ניהולו

יודקה של ההגות דברי את לבחון הצורך את הזכיוו בודדים מבקרים רק

 התו בתיאור והן יודקה
 1ה שתיאור כן הוועדה,

 אן קרא בהט ולהפך."
 להבין והציע השמעתם

 מז את להפסיק "ההגנה"
 מ לדעתי, מתחמקת, זו

הציונות על גם חריפה

 ט העניין מן לגרוע בלי
 דומות לעמדות בזיקה

 ובהט, ברגד של גישתם
 דברי של תפקידם את

 ב> בלבדית התמקדות

 רופפז למסגרת הסיפור
 רע את מעליה להשמיע

 מן גורעת כזו קריאה

 המדויג סגנונו עם אחד

 דבריו את יודקה נשא
 הכלוליב ההגות לדברי

 ומסותויכול( מאמרים

 היהדוו על פילוסופיות

 ’התי שנשא." הרצאות
 חיד אין יודקה בפי הזז

 נ סיפור בנה אכן שהזז

 בדג דווקא בחר מדוע
חברי! בין שיבץ ומדוע
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 אחרים, בהקשרים ;מחקר
הקורא." על

 לפי ערוך שאינו מאורגן, א
 בטקסט, המופיעים עכנים

 זה את זה לסתור פעם לא

 וארגון במיון לעסוק ؛קורא

 בפעילות לעסוק וממילא

 השיפוטי, תפקידו את א‘
 שתאפשרנה מתאימות ה1

 מספר על אעמוד וך.להלן

 פרוטוקוליות", קריאה ת
"הדרשה"."

 החוין־ספרותי למודל 'וב

 ציר על וההקשר. ;עיצוב

 ברור. אינו שטיבה ועדה

 של ההיסטוריה שעניינם

 מוקלכו פרוטוקול כעין :
 כולל כלשונם, מובאים ؛א

 דבריו את כולל ؛רוטוקול

 רשם של העוותיו את גם
 על בחדר. המתרחש זונת

כשלעצמה המצדיקה דה,

 הנזהווים ההגות בדברי ה
 והיסטוריים לוגיים וונים

 הדברים בתוכן ,הונמקדה

 כאל הזז שהעמיד זואציה
 וקבע בהט יעקב סיכם י,

 שהכול אלא הביקורת, ה
 לנדאו, דב גם העיר זו יח

 יהדות על בקיטרוג ריונם
 טיעוניו כנגד טיעונים לה

 יודקה של טיעוניו עם ת
מנסיבות התעלמות אגב

r יודקה של ההגות דברי

למסקנה הגיעו הם כלל שבדרך אלא הועדה, של המסגרת סיפור בתוך ٦

דרשה הסיפור "אין כי ציין אמנם מירון דן השניים. בין ממשית זיקה שאין
 אלא ”סיפוריות", כוונות ומחוסרת בדיונית משמעות משוללת מוסווית, ٠

 דברי ובין בינה ההדדית הזיקה ועל זו בדיונית משמעות על הרחיב שלא

שהוא תוך עצמם ההגות בדברי עסק כאחרים, הוא, גם יודקה. של ההגות
שהן הדרך ואת הזז של שונים בסיפורים המובעות העמדות את בוחן <

הוועדה תרמה כזה השאלה את העלה מיכלי ב״י גם זו. עם זו מתיישבות

שסיפוו השיב כך ועל רציף, כמונולוג נכתב לו נפגם היה ובמה לסיפור ،
משוכלל "צינור אלא אינה וש״הדרשה" לסיפור מאומה תורם אינו המסגרת

השקפות"." להולכת ه

בזיקה יודקה של העיוניים דבריו את לקרוא נטו בלבד מבקרים שני ٠

 הרגישות תופסת הסיפור מרכז את כי טען ברגד וורן השמעתם. לנסיבות ٠

של ההגות בדברי הן המובעת רגישות השונות, הדמויות של ההיסטורית
חברי של הלאה אדישותם לעומת הרבה התרגשותו בתיאור והן יודקה \

בפניה המושמעים ההגות דברי את משלים הוועדה שתיאור כך הוועדה,
נסיבות בתוך יודקה של ההגות דברי את הוא אף קרא בהט י’ולהפך. ب

כלפי כתביעה הוועדה בפני יודקה של עמידתו את להבין והציע השמעתם
הצעה אקטיבית." למדיניות ולעבור ההבלגה מדיניות את להפסיק "ההגנה" ب

ביקורת שמותח יודקה, של בטיעוניו המורכבות מן לדעתי, מתחמקת, זו בהמשך. שאפרט כפי והלוחמת, האקטיבית הציונות על גם חריפה ٠

 וקריאתם לגופם יודקה של ההגות דברי שבניתוח העניין מן לגרוע בלי
ברוח כי, דומני הזז, של אחרים בסיפורים ושונות דומות לעמדות בזיקה ,

לבחון - כן על ויתר כמכלול הסיפור את לקרוא יש ובהט, ברגד של גישתם

 ועדה. ישיבת הכזתאר רחב מסיפוו כחלק ההגות דברי של תפקידם את ٠
את מרדדת והפילוסופיות ההיסטוריות בטענות בלבדית התמקדות

 כדי רעועה לבימה הזז נזקק כאילו עניין, וחסרת רופפת למסגרת הסיפור ٠

ישראל. עם על וההיסטוריים הפילוסופיים רעיונותיו את מעליה להשמיע
בקנה עולה ואינה הסיפורי؛ של האמנותי ההיבט מן גורעת כזו קריאה ٠

 שבהן לנסיבות ההתייחסות ועוד: זאת הזז.؛؛ של המדויק סגנונו עם אחד ٠
מסגרת להוות כדי רק בגסות שנתפר סיפור כאל דבריו את יודקה נשא

כתב שהזז העובדה עם גם מתיישבת אינה בו, הכלולים ההגות לדברי 4

בטענות לדיון מתאימה במה למצוא ספק ללא היה ויכול ומסות מאמרים

 במסגרת עשה שאכן כפי הציונות, ועל הגלותית היהדות על פילוסופיות ٠
ששם שבדבוים העובדה מן מתעלמת גם זו התייחסות שנשא.؛؛ הרצאות

 בהנחה גם ולבסוף, הפובליציסטית."؛ ברמה רב חידוש אין יודקה בפי הזז ٠

לשאול יש עדיין הגות, דברי השמעת לשם מסגרת סיפור בנה אכן שהזז
 הוועדה בפני אותו העמיד מדוע יודקה, של בדמותו דווקא בחר מדוע ٠

יודקה. של אשתו את בעבר ש"לקח" החבר את חבריה בין שיבץ ומדוע

 אסופת הוו: ווייס מירון, ון .17

 פועלים, ספרית תל־אכים: מסות,
.11עמ' ,1959

 של "הדרשה. מיכלי, כ״י .18
 ביציותו, עיוויס הוו: חייס יווקה",

.82 עמ' ,1968 עקו, תל־אבים:

Wanem Bargad, "Ideas .19 
in fiction". Brown Judaic

Studies 31 (1982), p. 82

.189 ׳٥ע ״הדרשה״, כהט, .20

 יווקה", של "הוושה מיכלי, .21
 שהיא כמות "כ׳הוושה׳ :81 עמ׳
 עצמה, כפני יחיוה לואות אין

 כואוי בהישגיה, מושלמת
 מכלל "יצאה שכן למחברה",

 לא אמנותי סיפוו ולכלל מסה
באה".

 הוז "גיבווי מיכלי, ב״י .22
 מאווים והמקום", הומן בתמווות

 .187עט' (,1978-1977) 6-1,מו

 הוז של שכתיבתו שם מציין מיכלי
 "אפילו מאוו: ומדויקת מחושבת

 הוכנסה לא זעיוה נוף יחיות
 אלא סתם, נוי כתוספת למסופר

 את לשמש נועוה מלכתחילה
 לאוויותו משלים קווטום עניינו:

 אחו של ווחו למצב או הכללית
 בקלות זהיר היה המספר מגיבוריו.

 בסיפוו כן ברומאן אם כבחמווות.
 וכמה!"; כמה אחת על - הקצו
 יציותו "מבוא: ברזל, הלל גם וואו
 ומחקו", ביקוות - הזז חיים של
 מבחו הוו: חיים )עווך(, בוזל ה׳

 תל־ ציותו,’ על ביקוות מאמוי
 :32 עמ' ,1978 עובו, עם אביב:

 ההזזית היצירה של "המבנה
 העלילה לסגוליות תויר משועבו

להיפך". ולא והגיבורים,
 התפוסם הזז של מותו לאחו .23

 )תל־אביב: הגאולה משפט הספו
 של אוסף - תשל״ז( עובד, עם

 הזז שנשא והוצאות נאומים
 אצל ראו וכן שונים; בעניינים

יווקה", של "הדרשה מיכלי,

כל
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 קטע מיכלי מביא שם ,89 עמ'
 ובו החייל, בבית הוז שנשא הוצאה

 ביותו הקרובים אחוים רעיונות
 יודקה. של לועיונותיו

 זי הרצל, של בעיתונו כבר .24
 שעסק! מאמו התפרסם וועלט,

 כי וגרס היהודית בהיסטוויה
 גם אחרים. על־ידי נכתבת היא
 עם על כי הטיעון הובע שם

 ההיסטוריה את לעשות ישראל
 נדוש עגנון ש״י ידיו. במו שלו

 חיים "יוסף במאמרו זה למאמר
 יט, )מולז ובמותו" בחייו ברנו

 והוסיף (279עמ' ,11961 ויוני 156
 את מיו לו קנה זה "רעיון כי:

 שנעשה עו הציונים של לבותיהם
 ציוני, מטיף כל בפי וווח הרבו

אנו עושים עושים שאנו שבציונות

הפן יודקה מסגרת כסיפור זו מווכבת עובדתית מערכת לפטור ניתן לא לטענתי,
אתי׳ זדי - והציונות. היהדות בנושא הגיגים לטובת ורופף מקרי

עו מרובה, '

 כתב', כל "הדושה'׳, הזז, .25
.219 עמ׳

.220 עמ' שם, .26

 בעניין לפגוע בלי פרוטוקולי. כטקסט "הדרשה" של קריאה אציע להלן

 שבו האופן על גם זו קריאה תעמוד שבסיפור, ההגות דברי שמעוררים
< והתמטיים המבניים הרעיונות את ומשרתים המסגרת לסיפור כפופים הם

אותו. המנחים

 אסטרטגיית מזמינה פרוטוקול, כטקסט "הדרשה" הסיפור של קריאה
' טקסט הטקסט. רובדי של השונות האמינות דרגות בין המבחינה קריאה

 לשיקוף הנוגע בכל גבוהה אמינות מבטיח מהותו, מעצם פרוטוקולי,
 הפרוטוקולי הטקסט בה־בעת, הדיון. התנהל שבו האולם בחלל המלל

 השונים, הדוברים על-ידי הנאמרים התכנים של לאמינותם ערובה אינו

 אלו. את אלו לסתור עלולים שהתכנים מוקדמת הנחה מחייב ואפילו
 כולל טיבו מעצם אשר דיוני, הליו משקף הפווטוקול אחרות, במילים

 סותרות עובדות ואף דעות שישקף לצפות ניתן ולפיכך דעות, חילוקי

 לו מייחסים שאנו למרות הפווטוקול, רשם של להערותיו אשר ומנוגדות.

 אמינות לייחס יש עדיין בדיון, המשתתפים מבעי בציטוט רבה מהימנות
הסובייקטיביות. להערותיו מעטה

 בהערות פותח ידועה, אינה זהותו אשר "הדרשה", בסיפור הפרוטוקול רשם

 אותו כדוגמת לא, ותו התמונה את להשלים כביכול הבאות ניטרליות,

 השולחן ליד אחת בשורה ישבו הועדה "חברי שלפיו לעיל, שהבאנו תיאור

 חילופי מתאו הפרוטוקול רשם החבורה". לראש ומשמאלו כזימינו הירוק,

 על־פי כוללים שאין ווקליות בלתי התרחשויות ועוד פנים הבעות מבטים,
 ולא סובייקטיבית, פרשנות דברי גם מוסיף הוא בצדם בפרוטוקול. רוב

 הכזתחולל את כביכול, המעריכות, פרשניות הערות להוסיף מתיימר פעם

 יודע היה "לא בו", עיניהם תלו הסקרנות "מתוך הדמויות: של בנפשן

 וכדומה. רואה"" כאינו עצמו עשה אלא צוחק, בו "הרגיש יפתח"," מהיכן
 אחרי שנגרר קורא גם אך הישיבה, פרוטוקול בתוך משתלבות אלה הערות

 ספק בהן להטיל מוכרח במהימנותן, ספק הטיל לא בתחילה ואשר הכתוב

 שאינן סובייקטיביות בפרשנויות כזדובר כי במפורש וומז הטקסט כאשר

 יודקה שבו הדרמתי בקטע למשל, כך, המציאות. את בהכרח מתארות
אשתו: את ממנו ש"לקח" החבר עם מתעמת

 כתקוע ואמר יודקה חזו - היהודית! ההיסנזוריה מכבר איני -

אמותי: שכבר כמו אלא המלה, לא זו מכבד" "איני - ובר. לאותו

לה... מתנגד אני

בוייתו, מטבע גחכן הוא שהיה בצחוק, חבו אותו פרץ שוב

ממנו. השאר כל אחריו והחזיקו

שתקו מיד

 מנמק הפרוטוקול רשם
 לנ ברייתו". מטבע גחכן

 מא שאין "טבעי" כצחוק
 הי: כך שלא קוראים אנו

 ולפי בפרוטוקול נרשמים

 שיח העובדה אשתו. את
 עצמ להתבוננות הקורא
 נו קביעה לקורא צורמת

 אשתו בדבר ההערה את

 שכוב הקביעה במידה".

 נ׳ אשר פרשנית, קביעה
 1 "שלא הראש כובד את

 דווקא מרובה ראש כובד
 עלה נתלה כאילו כולם,

 ا ההערה נושא כי יעריך
רשם של פרשנותו את

 ה זהירה, קריאה אגב
 מהימנ להן והמייחסת

 הפרוטוקולית? הקריאה

 החוי בצורתו פרוטוקול
 שהו אף על ולכן בירור,

 המב שכל לצפות ניתן
 שלן זו תכונה הטקסט.

עניין לחשוף המבקשת

 אינו "הדרשה" הסיפור
 הוועדו התכנסה ליבונו

 נ זאת, עם סמכויותיה.
 נעג המתוקנת" בגרסה
 ממנה חלק הוא יודקה

 הזו בחבורה הקיימות
 "ערעו הנקרא כלשהו

 בואשו פרטים: מספר

"ראן המתוקנת, בגרסה
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٠
' מסגרת כסיפור זו מורכבת
؛ציונות.

בעניין לפגוע בלי וטוקולי.
ا שבו האופן על גם זו ״יאה

٠ והתמטיים המבניים נניונות
אסטרטגיית מזמינה ׳קולי

٠ טקסט הטקסט. רובדי של
 לשיקוף הנוגע בכל בוהה

י הפרוטוקול, הטקסט :עת,

غ השונים, הדוברים על־ידי

 אלו. את אלו לסתור לים

٠ כולל טיבו מעצם אשר :י,

 סותרות עובדות ואף }ות
ب לו מייחסים שאנו )למרות

אמינות לייחס יש עדיין ן,

 בהעוות פותח ידועה, אינה

 אותו כדוגמת לא, ותו נה

השולחן ליד אחת 'בשורה
٠ חילופי מתאר הפרוטוקול

 על־פי כוללים שאין קליות

י ולא סובייקטיבית, רשנות

 המתחולל את כביכול, ות,
٠ יודע היה "לא בו", ניהם١

 וכדומה. “רואה" כאינו ימו
 אחרי שנגרר קורא גם )אן

 ספק בהן להטיל מוכרח :ן,

 שאינן סובייקטיביות 'יות
٠ יודקה שבו הדרמתי זטע

 כתקוע ואמר יווקה חזר - ؛

אמרתי: שכבר כמו אלא לה,7؛

בוייתו, מטבע גחכן הוא ז

בו. ונסתכל הפך יווקה

 ובכובד־ראש במתינות ואמר קולו את מיעך - צוחק, אתה זה -

ממני... אשתי את שלקחת מפני - במיוה, שלא מרובה,

111...1 פורענות של רבו ואשם על נתלה כאילו כולם, שתקו מיד

 הוא ש״היה בכך החבר של צחוקו את תחילה מנכזק הפרוטוקול רשם

 הצחוק את לפטור נוטים אנו זו פרשנות למקרא ברייתו". מטבע גחכן
 מכן שלאחר במשפט אך נסתרים. מניעים מאחוריו שאין "טבעי" כצחוק

 יודקה של דבריו לדברים: יודקה של פרשנותו היא כך שלא קוראים אנו
 "לקח" חבר שאותו לכך הצחוק את מייחס הוא ולפיהם בפרוטוקול נרשמים

 את מחייבת לגמרי אחרת סיבה לצחוק נותן שיודקה העובדה אשתו. את

 עצמו משפט שבאותו קורה, כך במתרחש. עצמאית להתבוננות הקורא
 העיר יודקה שלפיה הפרוטוקול, רשם של נוספת קביעה לקורא צורמת

 שלא מרובה, ובכובד־ראש "במתינות שנלקחה אשתו בדבר ההערה את

 היא במידה" "שלא הוא כאן המרובה הראש שכובד הקביעה במידה".

 העריך הפרוטוקול רשם בעוד עליה. לחלוק ניתן אשו פרשנית, קביעה

 הם אף נתקפו הוועדה חברי שיתר דומה במידה", "שלא הראש כובד את
 "שתקו לעיל, כאמור מיד, שכן הדברים, בעקבות דווקא מרובה ראש כובד

 הקורא שאף מאוד ייתכן פורענות". של דבר ראשם על נתלה כאילו כולם,

 זה בעניין וידחה רבה במידה ראש" "כובד מצדיק ההערה נושא כי יעריך
הפרוטוקול. רשם של פרשנותו את

 הפרוטוקול רשם של בהערותיו ספק המטילה זהירה, קויאה אגב

 תבקש הציטוט, מהימנות של מזו מועטה מהימנות להן והמייחסת
 הוועדה. התכנסה בירורו שלצורך העניין את לחשוף הפרוטוקולית הקריאה

 הטעון עניין לברר שנועד דיון מתעד החוץ־ספרותית בצורתו פרוטוקול

 עדיין ערוך, בלתי רב־קולי טקסט הוא שהפרוטוקול אף על ולכן בירור,

 שביסוד אחד בעניין יעסקו בו המופיעים המבעים שכל לצפות ניתן
 קריאה אסטרטגיית מזמינה הפרוטוקול, הטקסט של זו תכונה הטקסט.

העין. מן סמוי כשהוא גם כזה עניין לחשוף המבקשת

 שלצורך בירור הטעון העניין את במוצהו מציג אינו "הדרשה" הסיפוו

 הן ומה הוועדה של טיבה מה גם יודעים איננו הוועדה. התכנסה ליבונו

 אשר "חבורה", שקיימת מבינים אנו הסיפור מתוך זאת, עם סמכויותיה.
 ואשר "ההגנה" בתור וזוהתה יותר ספציפית תה٠נעש “המתוקנת בגרסה
 אינסטיטוציות מספר על במעורפל למדים אנו ממנה. חלק הוא יודקה

 חברתי הליך וישנו וועידות" "אסיפות ישנן הזו: בחבורה הקיימות
 עליה לנו ידועים ל״ועדה", אשר בפרהסיה". "ערעור הנקרא כלשהו

 או, החבורה" "ראש שהוא ראש, יושב עומד בראשה פרטים: מספר
"אינה שכן למחצה, סודית היא הוועדה ההגנה". "ראיש המתוקנת, בגרסה

.221עמ' ٠שם.27

 מתוקנת גרסה פרסם הזז .28
לעיל. 2 הערה ראו לסיפור,
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 ממאפייני חלק יקר. וזכזנה אקסקלוסיבית היא ליחידים, אלא גלויה"

 או משפט בתי ישיבות ומזכירים בסיפור נזכרים הוועזה של הנוהל
 ירוקה מפה מכוסה שולחן ליד בשווה יושבים חבריה פרלמנטים:

 המאפשרת במצילה, מצויד הראש יושב הראש: יושב של עבריו משני
 "זכות של לסדר", "קריאה של נהלים וקיימים הסדר, את לאכוף לו

ب מיושב שיקבל עד רגליו על עומד הוועדה בפני הדובר לחבר". הדיבור

לשבת. רשות הראש

 "ועדות" עם היכרותו את הסיפור אל מביא קורא כל לעיל, לאמור נוסף
 את מעלה לא התרבות, בחדר שלו הדרשה את נושא לא יודקה למיניהן.

 טיעוניו את שוטח הוא בית. חוג מנהל ולא דיון קבוצת בפני טענותיו
 את לגבש שעליהן הוא ועדות המאפיינים הסממנים אחד "ועדה". בפני

 לנסח או החלטות ולקבל בפניהן הנשמעים הטיעונים בעקבות מסקנותיהן
 ובעיקר עמו, להביא עשוי שהקווא ידיעות עוד מעשי. גוון בעלות המלצות

 הן הסיפור, של המאוחו בנוסח הזז שהכניס דיוק לצורך התיקון לאור

אותן. שהעסיקו ולנושאים דווקא ההגנה" ל"ועדות הנוגעות אלה

 כתבי, כל "הדושה", הזז, .29
.225עמ׳

 הגות "בין שביר, אליעזר .30
 עמדתו לבחינת לסיפוות;

 לאור ון הזז", חיים של הועיונית
 זיציזתז: האיש הזז: חיים )עודך(,

 שנים עשז במלאת שנאמזז זבזיס

 ביאליק, מוסו יוושלים: לפטיותו,
.25 עט' ,1984

 פנייתו שלפיה פושנות .31
 פנייה היא לוועוה יודקה של

 14 )העוה בהט הציע נורמטיבית
 יווקה לדעתו, (.187 עט' לעיל,
 "ההגנה" של הוועדה אל פונה

 מויניות את להפסיק בווישה
 בעייתית זו גישה ההבלגה.

 מצביע שיודקה מאחו בעיני,
 של הבעייתיות על גם ברבדיו

 סבוו ואינו האקטיבית המויניות
 המדיניות פני על עויפה שהיא

הפסיבית.

בשני לוועדה יודקה של פנייתו את לקרוא ניתן כי דומה אלה, כל לאור

יודקה, של והפילוסופיים ההיסטוריים טיעוניו את לקרוא האחד, אופנים:
מקוצר להתרשם מבטא, שהוא הרבה הוגשית המעורבות מן אי־נוחות לחוש

חוס אבל מאוד, יפים "דבריך במילים: יודקה אל הפונה הראש, יושב של הרוח

חברי של הדעת קלות על להסתמך ”הועדה?", את כינסתי מה בשביל ורחם.

שוליות, אנקדוטיאליות הערות ומעירים פרצופיהם את המעווים הוועדה,
הסיפור את הבין כך נורמטיבית. איננה לוועדה יודקה של שפנייתו ולהניח
התמובוטות סף שעל "מצב הוא יודקה של מצבו כי שקבע שביד, אליעזר

לגמרי. שפוי אינו זו, פרשנות לפי יודקה, ٩הדעת״ שפיות ואובדן נפשית
של בהיסטוריה עיונים - כלל מעניינה שאינו בנושא הוועדה אל פונה הוא

לוועדה. שנוגע במה מעשיות השלכות לו ושאין - ישראל עם

בנהליה, ובקיא החבורה מן חלק שהוא שיודקה, להניח אפשר גיסא מאידך

להניח הקורא את תחייב כזו פרשנות ٥١רלוונטית. פנייה הוועדה אל פונה

את תסיק היא כי לצפות יש הוועדה, את לשכנע יצליח יודקה שאם
להסיק יכולה אינה והוועדה היות כלשהם. אמצעים ותנקוט המסקנות

להסיק עלינו ישראל, עם של להיסטוריה בנוגע אמצעים ולנקוט מסקנות
1 ובין הפילוסופיים הרעיונות בין הקושר הוא הפרוטוקול של הנעלם שהחלק

 הקונקרטית הפנייה ההליך. בסוף להסיק הוועדה שמתבקשת המסקנות
 באותו וגלומה מעינינו נעלמת זו, פושנות לפי הוועדה, אל יודקה של

הפרוטוקול. של נעלם חלק

כבר שכן הסיפור, כל לאורך יודקה של האישית עדותו תומכת זו בפרשנות

 מודין הוא דבריו בתחילת
 לו מסיים כשהוא ٩נחוץ״

 ا שאלתו לאחר מיד עליו,

 הו< הועדה?", את כינסתי
 מטרה, יש לי יודעים... לא
 חוזו הוא הפרוטוקול של

 יוד׳ לא כבר אני העיקר...

 כן! ככה... סתם לא אני
 אלא׳ ושקט..."." סבלנות

אותו") אל מגיעים איננו

 של פרוטוקולית קריאה

 ל פנה מדוע יודע יודקה

 בבסיס אשר בירור הטעון
 נורמטיבית) בלתי כפנייה
 זו פרשנות לה. לא בעניין
 המבק׳ הפרוטוקול, רשם

בפני הופעתו את פוטרת

 לוזנ יש זו, תפיסה על-פי

 שואף הוא אליו "עיקר"

 ע דבריו את הוועדה. של
 בלו פתיח בהם ולראות

 לבטל בא ושלא "מטרה"

ש״עיקר" הנחה מנקודת

 ה כזו קריאה הסיפור. מן

 הסיפ מן הושמט מדוע

התאורטיים המקדמיים

 בדבו יודקה של טענותיו
 לעניין؟, כפתיח "הדרשה"

 עני הוועדה. בפני מביא
 גם נרמז כבר הוא לדעתי

 יודקו של אשתו בפרשת

 שיודקו זו, פרשה סיפור

 היי הפובוים רובו. נעלם
 הו! חבר אל פונה יודקה

 ממנ אשתי את שלקחת
 שב למדים אנו לדברים

> שתקו "מיד שבשגרה:

5٠



٠
 ממאפייני חלק יקר. 'זמנה

 או משפט בתי ישיבות ים
 ירוקה מפה מכוסה 'ולחן

 המאפשרת במצילה, ;)צויד

 "זכות של לסדו", 'קריאה
מיושב שיקבל עד רגליו :ל

"ועדות" עם היכרותו את ־
י את מעלה לא התרבות, )דר

 טיעוניו את שוטח הוא ת.
 את לגבש שעליהן הוא יות

 לנסח או החלטות ולקבל זן

 ובעיקר עמו, להביא עשוי א
 הן הסיפור, של המאוחר ז

אותן. שהעסיקו :ים

בשני לוועדה יודקה של ו1
C יודקה, של והפילוסופיים '

 מקוצר להתרשם מבטא, זוא
٠ חוס אבל מאוד, יפים "דבריך

I חברי של הדעת קלות על זך

 שוליות, אנקדוטיאליות ות

 הסיפור את הבין כך :ויבית.

 התמוטטות סף שעל "מצב
 לגמרי. שפוי אינו זו, שנות

 של בהיסטוריה עיונים - ל

؛ לוועדה. שנוגע

 דבר "לומו כדי רק אלא לנאום כדי בא שלא מודיע הוא דבריו בתחילת
 מקובלת אינה היהודית ההיסטוריה מדוע להבהיר מסיים כשהוא ٩נחוץ״

 מה "בשביל ההגנה ראש של המבודחת־למחצה שאלתו לאחר מיד עליו,

 עוד אתם העיקר. את אמרתי לא "אני משיב: הוא הועדה?", את כינסתי
 הגלוי חלקו ובסוף תיןכחו"," תיכף מטרה... יש מכורה, יש לי יודעים... לא

 את לכם לבאר בשביל העיקר, "אני, ואומר: חוזר הוא הפרוטוקול של

 שלי. המטרה את התוך, את לכם... לומר איך יודע לא כבר אני העיקר...

 אחדים רגעים עוד מבקש אני לעיקר. ועכשיו כן! ככה... סתם לא אני
 וכקוראים הסיפור, מסתיים אלה דברים שלאחר אלא ٦ושקט...״ סבלנות

"עיקר". אותו אל מגיעים איננו

 שלפיה השנייה, הפרשנות את מבכרת הטקסט של פרוכווקולית קריאה

 העניין את לחשוף מבקשת כזו קריאה לוועדה. פנה מדוע יודע יודקה

 יודקה של דבריו את לפטור לא ומעדיפה הדיון בבסיס אשר בירור הטעון

 הוועדה את מטריד אשר לטירוף הקרוב אדם של נורמטיבית בלתי כפנייה
 של הסובייקטיביים מתיאוריו "משתכנעת" אינה זו פרשנות לה. לא בעניין

 ואינה תמהוני, באור יודקה את לצייר לעתים המבקש הפרוטוקול, רשם
לדבר. משוגע של הזויה כהופעה הוועדה בפני הופעתו את פוטרת

 אותו ממתין אכן יודקה של דבריו שבהמשך להניח יש זו, תפיסה על־פי
 ולהכרעותיה לשיפוטה המתאים עניין אותו שואף, הוא אליו "עיקר"

 שבסופם הנעלם החלק עם לקרוא יש יודקה של דבריו את הוועדה. של
 לו שיש באומרו ליודקה תאמין זו קריאה בלבד. פתיח בהם ולראות

 תצא פילוסופיים, בדיונים הוועדה של זמנה את לבטל בא ושלא "מטרה"

 חסר בהן, מהותי חלק הפחות לכל או טענותיו, ש״עיקר" הנחה מנקודת
 לשאלה הסבו ולתת עיקר אותו על לעמוד תנסה כזו קריאה הסיפור. מן

 בטיעונים היריעה במקומו הורחבה ומדוע הסיפור מן הושמט כזדוע

דווקא. התאורטיים המקדמיים

 כתבי, כל "הדרשה", הזז, .32
.220עמ'

.225 עט' שם, .33

.237 עמי שם, .34
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' בנהליה, ובקיא החבורה מן

 להניח הקורא את תחייב ו
 את תסיק היא כי לצפות

, להסיק יכולה אינה יועדה

 להסיק עלינו ישואל, עםا

٠ ובין הפילוסופיים זרעיונות
 הקונקרטית הפנייה הליך.

' באותר וגלומה מעינינו ת

כבר שכן הסיפור, כל אורך

 אורך לכל על־ידו מוצגות היהודית ההיסנווריה בדבר יודקה של טענותיו

 שיודקה העיקרי הנושא שהוא־הוא אחר עניין אחר, לעניין כפתיח "הדרשה"
 אך הפרוטוקול, של הנעלם בחלקו נמצא זה עניין הוועדה. בפני מביא

 העוסק למעלה, שצוטט בקטע החלקי, בפווטוקול גם נרמז כבר הוא לדעתי

 הוועדה." מחברי אחד על־ידי ממנו" ש"נלקחה יודקה, של אשתו בפרשת

 סיפור הוא הטקסט, תוך אל פצצה כמו מטיל שיודקה זו, פרשה סיפור
 שבו דו־שיח אותו לאחר רבים. אינם לנו הידועים הפרטים רובו. נעלם

 מפני ]...[ צוחק אתה "זה במילים: שצוחק הוועדה חבר אל פונה יודקה

 הוועדה חבוי מתגובת בחדר. דממה נופלת ממני...", אשתי את שלקחת

 ודבר נורמטיבי במעשה ולא פתוח בפצע שמדובר למדים אנו לדברים

פורענות, של דבר ראשם על נתלה כאילו כולם, שתקו "מיד שבשגרה:

 כמו־ אנקווטה בין הקשו על .35
 עמו הקטרוג לובוי זו שולית
 שמוצא לעיל(, 15 )העוה לנואו

 של האישי מצבו בין הקבלה
 ממנו נלקחה אשתו אשר יווקה,
 בעשיית פעיל חלק נטל לא ואשו

 ובין שלו, האישית ההיסטוריה
 כמו ישואל. עם על שלו הקטרוג

 אשתו מעשה את לנואו רואה כן
 עם על הקטווג מן כחלק יווקה של

 של המוסרי מצבה מבחינת ישואל
ישואלית. האר׳ן החברה
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 כתבי, כל "הוושה", הזז, .36

.221 עמי

 על חזלקת אני אלה ברברי .37
 18 )הערה מיכלי ב״י של הערכתו

 היעזבות "בעצם כי (,86 עמי לעיל,
 וציני משען אין מאשתו האיש

 היהודית, ההיסטוויה לשלילת
 בהודעה תלוי אירוע שאותו ביהוד

 של שכיחותם יוועה והוי גריוא.
 וברומאנים בסיפווים כאלה מקרים

 אף־על־פי־ הקיבוץ. מחיי ובמחזות
 קטווג נקשו לא מהם באחר גם כן,

 בהמשך ישואל". קורות על דומה
 לדעתי, הקיים, הקשו על אצביע

 ובין יווקה של האישי מצבו בין
 אם ם.٦ כי ודומני הדושה, תוכן

 בסיפווים שכיחים כאלה מקוים
 תגובתם הקיבוץ, מחיי ובוומנים

 "ההגנה" וואש הוועדה חבוי של
 באירוע מדובר זה שבמקרה מעיוה

 ברוח בכן. מה של בובר ולא חריג
 מיבלי, ובוי על לנואו גם חולק זו

לעיל. 35 בהעוה שציינתי כפי
 ,’כתב כל "הוושה", הזז, .38

.219עמ'

 לויון ההגנה" "ועזת כינוס .39
 נוומה היה אישיים כעניינים
 הבדיונית במציאות גם מקובלת

 למשל, כך, העבוית. הספוות של
 על החי מגד אהוון של בספוו

 ,1965 עובד, עם )תל־אביב: המת

 היתה הימים "באותם (:194 עמ׳
 בענייני גם לעתים עוסקת המפקדה
 משמשים היינו לעתים אישות...

 כמויבות כמפשרים אפילו
 אהובה, יש למי ידענו משפחתיות.

 מי להתגרש, עומר מי למשל,
הסתבן".

 הן כן על ללמוד ניתן .40
 שהנה ירוקה של מהבנזחותיו

 ואש של מדבויו והן לעיקר יגיע
 אבל מאוו, יפים "ובוין - ההגנה

 כינסתי מה בשביל ווחם. חום
 כל "הוושה", )הזז, הועוה?" את

(.225 ٠עמ כתבי,

 ועיניו כבוש וראשו וישב ושמט ולכאן לכאן נפנה שצחק חבר ואותו
 בחדר המשתרר השקט למוות שכן נרעש, "ההגנה" ראש גם מפלבלות".

 זו. אחר בזו פעמים שמונה בה ומכה ומוסיף במצילה להכות מתחיל הוא

 נעשתה במצילה זו נמרצת שהכאה היא הפרוטוקול רשם של פרשנותו

לשעה".؛־ דבר לומר מצא "ולא והיות התמהון" "מרוב

 ראשית, דברים: שני להסיק ניתן ההגנה וראש הוועדה חברי מתגובת

 מיכלי,י־ שטוען כפי זו, הייתה לו פתוח. כפצע אכן הוא עצמו שהנושא
 את סותרת שאינה התנהגות זו הייתה לו בחבורה, נורמטיבית התנהגות

 כל להותיר בלי בוועדה יעברו שהדברים לצפות היה ניתן החברתי, הקוד

 בפושה שמדובר להסיק ניתן הוועדה חברי של מתגובתם שנית, רושם.
 צפה זו מעין שפרשה שבשגרה דבר זה ושאין שנדונה, בלי הודחקה אשר

 בראשית הקביעה על־ידי גם מתחזקת זו הנחה הדיונים. שולחן על ועולה

 של דבר בפרהסיה עירער "לא כה עד אשר שתקן הוא יודקה כי הסיפור

 גם בפרהסיה ערער לא כה שעד הקביעה את כוללת וממילא ٥8כלום״,
אשתו. פרשת על

 ליודקה שנגרם העוול כי הטענה את מחזקת הטקסט של פרוטוקולית קויאה

 הוועדה. את יודקה כינס שבעטיו בירור הטעון העניין הוא אשתו בפרשת
 אינו ’הפרוטוקול שהטקסט העובדה את בחשבון מביאה פרוטוקולית קריאה

 מרוחב להתעלם מאפשרת ולפיכך המבעים, חשיבות על־פי מאורגן ואינו ערוך

 פרוטוקולית קריאה הופעתם. ומסדר הטקסט חלקי של היריעה קוצר או

 המתייחסת הקצרה בפסקה לראות ועשויה מחדש הטקסט את מארגנת
 בירור הטעון העניין את המגדירה מפתח, פסקת יודקה של אשתו לפרשת

 המתאימה אינסטיטוציה "ההגנה" ועדות של היותן כולו. הטקסט שבבסיס
 ולא לסבירה יודקה של פנייתו את הופכת 8’אישיים נושאים לבירור גם

 פילוסופיים־ נושאים להעלות המבקש למחצה, מטורף של תמוהה לפנייה

 גם מתיישב זה הסבר “עיסוקה. בתחום שאינם להניח שיש היסטוריים

 בתוכו המקפל הניסוח, ועם ”כ"ניזוק" הוועדה בפני יודקה של עמידתו עם
 שלו העצומה הרגשית המעורבות עם ממני"," אשתי את "לקחת תביעה,

 שבסוף העובדה עם וכן ’להם,־ הנלווה העז האישי הכאב ועם בדברים

 מתואות שאינה הוועדה, חבוי של ונבוכה קשה שתיקה משתורת הדברים
 דווקא אלא פלספניים, הבל דברי או גדולה אמת גילוי אחרי שבאה ככזו

”ודין־ודברים". "קטטה שאחרי כשתיקה

 אן ממנו, שנלקחה אשתו פרשת על הוועדה בפני לדבר אפוא הגיע יודקה
 פרוטוקולית קריאה ישראל. עם של ההיסטוויה על ונואם עומד הוא בפועל

 סביב סובבים בפרוטוקול הכלולים הדברים כל כי מניחה הטקסט של

 הנאום בין הקשר של בחינה מזמינה היא ולפיכך בירור, הטעון העניין

נושא יודקה ממנו. שנלקחה אשתו לגבי האישית תביעתו ובין יודקה שנשא

 על ישראל, עם על נאום

 ישר؛ עם בין האנלוגיה על
 המתמודד'אף יודקה, ובין

ולתבו) לדבר להתחיל או

 יודקה׳ש זו, פרשנות לפי
 שאלו לשתוק. או לדבר

 נפת הסיפור יודקה. אצל

 אחד שמצד יודקה, אצל
 1"כמ היה לא שני ומצד

 וטבעי סגנון לו שנעשתה

 ו "נחוץ", דבר לומר בא

"מוכרח ועדיין לשתוק"

 עצנ בעיני מוחזק יודקה

 שבקשר תביעה הוועדה,
 הווע בפני עומד יודקה

 נקרע הוא לשתוק. או

 הנ הפסיביוונ ב.ין הנק,רע

 האקטי! הצד בתוך וגם

I שהיו יותר, אקטיביות

 1 יודקה מבחין בנאומו
 ו היהדות מצויה הלילית

 הנר וכפי גאולתה, למען

 הגבורה בררה", ה״בלית
 למה מנגד “וסחופים".

 אר הלוקחת האקטיבית,

 הווייו גדולות", ועלילות
 ا הלילית המהות “ישר״.

 המהו בארץ. "האדוקים"
והגיבוו העזים הוועדה,

 להיוו רוצה היה יודקה

 קושו רבים חוטים אבל

 "יודקה" הן - ליהדות
 ולא גלותי־מסורתי שם

 גג אחר, על־ידי נותבה
 בלי חושב הוא בלילה,

גבור היא גבורתו עליו,
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 ועיניו כבוש וראשו 'ישב
 בחדר המשתרר השקנו ת

 זו. אחר בזו פעמים ומונה
 נעשתה במצילה זו :)רצת
36נועה".

 בנקל לעמוד ניתן שלו. והאקטיביות הפסיביות על ישראל, עם על נאום
 הפסיביות־אקטיביות, שאלת עם המתמודד ישראל, עם בין האנלוגיה על

 לשתוק להוסיף האם עצמה: זו שאלה עם הוא אף המתמודד יודקה, ובין
ולתבוע. לדבר להתחיל או

כל
מי

 
זנ

וו
1

 ראשית, דברים: שני ויק

 ”מיכלי, שטוען כפי זו, ת

 את סותרת שאינה נהגות
 כל להותיר בלי בוועדה "ו

 בפרשה שמדובר להסיק '

 צפה זו מעין שפרשה גרה
 בראשית הקביעה על־ידי

 של דבר בפרהסיה עירער
גם בפרהסיה ערער לא :

 ליודקה שנגרם העוול כי :ה

 הוועדה. את יודקה כינס ا
 אינו הפרוטוקולי והטקסט

 מרוחב להתעלם מאפשרת
פרוטוקולית קריאה נתם.

 אפשוויות: שתי בין חצוי ממנו, "נלקחה" שאשתו יודקה, זו, פרשנות לפי ٠
מרכזית שאלה היא ה״שתיקה" מול ה"דיבור" שאלת לשתוק. או לדבר

ודיבור שתיקה בין המטונולת תנודות בתיאור נפתח הסיפור יודקה. אצל ه

בפיו" כוחו שאין אדם ו״הוחזק דברן" היה "לא אחד שמצד יודקה, אצל ه
 חזקתו עליו "גברה זאת בכל אבל שהוחזק", "כמות היה לא שני ומצד

הוא’הועדה".؛ בפני לדרוש "נכנס הוא זאת ועם וטבע" סגנון לו שנעשתה د
לגמרי צויך הייתי ש״בעצם, חושב הוא ובמקביל "נחוץ", דבר לומר בא

’לדבר!".؛ "מוכרח ועדיין לשתוק" ٠

 מחברי אחד כנגד תביעה לו יש כניזוק. כסובל, עצמו בעיני מוחזק יודקה
”כלום...". לומר או כלום לעשות "אי־אפשר אליה שבקשר תביעה הוועדה,

לדבר אפשרויות: שתי בין מתלבט כשהוא הוועדה בפני עומד יודקה *

ישראל, עם כמו ממש אלה אפשרויות שתי בין נקרע הוא לשתוק. או ,

הציונות; את שמולידה האקנויביות ובין המסורתית הפסיביות בין הנקרע

 אחרות, תפיסות ובין "ההגנה" תפיסת בין - האקטיבי הצד בתוך וגם ٠
ביישוב. שהיו יותר, אקטיביות

 המתייחסת הקצרה סקה

 בירור הטעון העניין את ז
 המתאימה 'אינסטיטוציה

 ולא לסבירה יודקה של '
 פילוסופיים־ נושאים לות

 גם מתיישב זה הסבר ’٥.
 בתוכו המקפל הניסוח, ם

 שלו העצומה הרגשית 'ת

 שבסוף העובדה עם וכן

 מתוארת שאינה הוועדה,
דווקא אלא פלספניים, ל

 בבת־צחוק נתפקקו "ושפתיו .41
(.220 עמ' )שם, ניזוק״ של
 אומר לא יווקה שם. שם, .42

 הוא למענן". אותי נטשה "אשתי
 כתוכו המקפל בניפוח משתמש
 ממני" אשתי את "לקחת תביעה,

 פונה אדם כאשר (.221 עמ' )שם,
 מצפים אנו אלה, במילים אחו אל

 של השני לחציו ובה בווואות
 בכן אותי תפצה "אז - המשפט

תחזיו". "אז או וכן"
 ווגש, מבפנים נפער "הוא .43

 ואילן אילו לצדוים ניטלטל
 העול" מן צוארה שמונעת כבהמה

ועוו(. 223 עמי )שם,
 דממה לבית, יודה "וממה .44

 ודין־ קטטה שלאחר זו מעין
(.237 עמ' )שם, וובוים״

.215 עמ' שם, .45

.220 עמ' שם, .46
.221 עמ' שם, .47

המהות בתחום והלילה. היום מהויות, שתי בין יודקה מבחין בנאומו
 דבר עושה לא אשר המתייסרת, הפסיבית, הגלותית היהזות מצויה הלילית ٠

 של הגבורה היא גבורתה להיגאל. רוצה לא גם הנראה וכפי גאולתה, למען

"דוויים כפרטים הקרבנות גבורת הסבל, כוח של הגבורה בורה", ה״בלית

הציונות של זו אחרת, מהות מצויה הלילית למהות מנגד’וסחופים".־ ه
"מעשים של גבורה היא גבורתה בידיה. העם גורל את הלוקחת האקטיבית,

 ו״שכל "מציאות" "בנין", "אושר", של הוויה היא הווייתה גדולות", ועלילות ٠
הישן" "הישוב ואנשי הגלותיים היהודים "הם": היא הלילית המהות ”ישר".

וחברי "ההגנה" אנשי "אנחנו": היא לה המנוגדת הכ)הות בארץ. "האדוקים" '

הכלל. לטובת והמתמסרים והגיבורים העזים הוועדה,

.224 עמ' שם, .48

.225 עמ' שם, .49

 אך ממנו, שנלקחה ؛שתו
 פרוטוקולית קריאה ראל.

 סביב סובבים ؛רוטוקול
r הנאום בין הקשר של 

נושא יודקה ממנו. לקחה

 ו״גיבורה", אקטיבית זו, מנוגדת ממהות חלק להיות ווצה היה יודקה

 אותו קושו שמו דווקא. הלילית למהות אותו קושוים רבים חוטים אבל
 יודקה השם היות מעצם והן؛٥"יהודי״ בהוראת "יודקה" הן - ליהדות

 שלו ההיסטוריה גם מעובן־ת. ארץ־ישראלי שם ולא גלותי־מסורתי שם
 שומר הוא הלילה, איש הוא ושתק. סבל הוא גם אחר, על־ידי נותבה

 משפיעה הלילה של המיוחדת הפסיכולוגיה בלילה, חושב הוא בלילה,
הלילה.י؛ גבורת היא גבורתו עליו,

 את הקושר יודקה השם על .50
 כבד עמו יהודי" "פתם עם יודקה
לעיל(. 15 )הערה לנואו

 לקואת יחיוי בלילה "ויוצא .51
 "הדושה", )הזז, מפחו" ואין אויב

(.219 עמ' כתב', כל

53



 זה
 כן

ול
וק

וט
פו

ל

 נקיטת עלילות, מעשים, של גבורה האקטיבית, לגבורה לעבור מבקש יודקה
תולדות את לו היוצר "עם היא מסביר, שהוא כפי שלו, "האידיאה" ןזמה.

ולא בעצמו ימיו תולדות את לו היוצר אדם גם וממילא ؛2בעצמו״, ימיו .236 עמ' שם, .52

 יודקה ממנו. אשתו את "לוקח" אחר כאשר ושותק פסיבי מאחור נותו
"ההגנה" ועדת הוועדה, בפני מדבר הוא ולכן גיבור־לוחם, להיות רוצה

< טענותיו, את לשטוח יודקה רוצה זו ועדה בפני וגיבורים. עזים שחבריה

، העול״ ״מן צווארו את ולשחרר והפסיבי השותק הקרבן מגדר לצאת

55כלום״, של דבר בפרהסיה עירער "לא הוא כה עד עליו. המעיק הנורא .219 עם' שם, .53

להבין ניתן המקוטעים מדבריו ואולם אשתו, פרשת על ערער לא ובוודאי

מצב 5٠מאוד-מאוד!״. מאוד... "נעלב של במצב אותו השאירה הפרשה כי .221 עמי שם, .54

בשקכו, לסבול הוא עניינה שכל הגבורה מצב הזו, הפסיבית השתיקה
של מצבו הוא והכאב, העוול על בפרהסיה לערער ולא הדין את לקבל

' אינו שיודקה כואב מצב הסובלת, הגלותית, הלילה בהוויית ישראל עם

בו. להתמיד מסוגל

 אינו הוא הפסיבית. מהשתיקה לחרוג מסוגל אינו שיודקה מתברר במהרה אך

הלאומית. ההיסטוריה לתוך נסחף אלא האישיים, ענייניו על לדבר מצליח
 כשם ממש זהות, באבדן יודקה עבור כרוכה הפסיבית השתיקה כ,ן היציאה

 ראויה היסטוריה אמנם תיצור ישראל עם לגבי האקטיבית שהאופציה
< העם. אותו יהיה לא כבר הזו בהיסטוריה יתנאה אשר העם אבל לשמה,

 הקרבניות בשלב אליו מתייחס שהקרבן התהליך כי למעשה, טוען, יודקה
 נסיבות את רק לא בהתגשמותו לשנות עלול העצמה, של חיובי תהליך כאל

 להתאיינות עד הפנימית, מהותו את גם אלא הקרבן, של החיצוניות חייו
 לעם מלהיבה היסטוריה מייצרת האקטיבית הציונות אפוא כך מוחלטת.

 יתחיל שאם יודקה, גם וכך העם: של זהותו אבדן במחיר אך ישראל,
 של כבד מחיר כך על לשלם עתיד הוא בתביעות, ולבוא שלו על לעמוד

. שותק כאדם יודקה של זהותו ה״שותקת". ה״לילית", לזהותו התכחשות

ישראל, לעם כמו לו, שגם אמנם נכון הסיפור. בתחילת בהרחבה נדונה
 בינתיים לו הפכה כבר רבת־השנים השתיקה אבל שונה, רחוק עבר יש

 השתיקה מצב את לפרוץ מנסה יודקה גם ישראל, עם כמו וטבע. לסגנון
עוד. לשאת מסוגל שאינו הקרבניות את שלו, הלילה גבורת את הפסיבי,

בה־בעת, אבל תביעתו, את בפניה להציג ומבקש הוועדה את מכנס הוא

אחר. ליודקה בהפיכה מסתכן הוא תביעתו את יציג אם

 הוועדה בפני טענותיו את לשטוח לבסוף יודקה הצליח אם יודעים איננו
 הוועדה מסקנות הן מה יודעים איננו וגם לאו, ואם אשתו בפרשת

 את הקורא בפני מביא ואינו באמצע נקטע הטקסט שכן והחלטותיה,
 שהוא עצמו על מצהיר פרוטוקולי שטקסט מאחר בשלמותו. הפרוטוקול

 זהירה לבחינה מקום יש במציאות, שהתרחש כפי הדיון את במדויק משקף
פרוטוקולית קריאה ממנו. והועלמו הפרוטוקול מן שהושמכוו חלקים של

 I על דגש תשים זו מעין

 "הדרע בסיפור מחיקתו.

 באי-ידיעה׳בספק׳בהכרו
 לתהיווז פתרון שאין ובכך
 ע׳ ישראל-הגלות, לעם

 זהות בתוכה, המשגשגת
 או אחרת;־؛ גבורה מכל

 הס את בתוכה שצופנת
 לשא תשובה מציע אינו

ופ מוסיף ישראל ושעם

 בסיפור כי דומה אבל
 יונ אף ואולי - פשוטה

 ל) כוונתי האומה. מצב

 ، שעמו האישי־הפרטי
 ההיסטור בשם כלומר,

 ו הסרט. של "הקטנים"

 הפרנויים־ בענייניו או
 השני׳ ידורו לא לעולים

 ש? בעניינו או ישראל
 ו בכל "עזים'וגיבורים"

 חלוע בענות מתייחסים

 סכנה עיניים. ובפלבול
 שיודק, הסכנה למעשה
 לטענתו כרוך, אקטיבי

 והחוש לביתם העושים
 הב הגאולה את לדחות

 וההיסטוריו העם למען
של נאומו 5הזה.־ העם

 א רומסת ההיסטוריה

הצ נדחקות יודקה של

 כ> "הדרשה" את לקרוא

 אשת לנושא דגש ומתן
 מה בין הבחנה משמעו

 ר של הסובייקטיביות

 רש של הערכותיו בפח

 הנ העניין מהו שואלת
 1ב יודקה של בתביעתו

באנז אשר לאקטיביות,
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 נקיטת עלילות, למעשים,

 תולדות את לו היוצר עם
 ולא בעצמו ימיו תולדות

 יווקה ממנו. אשונו את
 "ההגנה" ועדת הוועדה,

 טענותיו, את לשטוח קה

 העול" "מן צווארו את

 5ם״,נ١כל של דבר רהסיה

 להבין ניתן המקוטעים יו
 מצב ؛’מאוד־מאוד!". ר...

 בשקט, לסבול הוא יינה
 של מצבו הוא והכאב, ל

אינו שיודקה כואב מצב

 אינו הוא הפסיבית. 'תיקה
 הלאומית. ההיסטוריה וך

 כשם ממש זהות, )באבדן
 ראויה היסטוריה אמנם

 העם. אותו יהיה לא :בר
 הקרבניות בשלב אליו יס

 נסיבות את רק לא !ומותו
 להתאיינות עד זפנימית,

 לעם מלהיבה היסטוריה

 יתחיל שאם יודקה, גם
 של כבד מחיר כן על 'ם

 שותק כאדם יודקה של

 ישראל, לעם כמו לו, ם

 בינתיים לו הפכה כבר '

 השתיקה מצב את :פרוץ
 עוד. לשאת מסוגל )אינו

 בה־בעת, אבל תביעתו,
האתר.

r הוועדה בפני טענותיו 
 הוועדה מסקנות הן ה

 את הקורא בפני מביא
 שהוא עצמו על ׳מצהיר

 זהירה לבחינה קום1כ יש
פרוטוקולית קריאה זנו.

 את לנמק ותבקש הפרוטוקול של הנעלם החלק על דגש תשים זו מעין
 הפרוטוקול של הנעלם חלקו אותנו משאיר "הדרשה" בסיפור מחיקתו.

פתרונם על באים שאינם הדברים של מורכבותם בהכות בספק, באי־ידיעה,
 עדיף מה קיומית: שאלה מציג יודקה יודקה. של לתהיותיו פתרון שאין ובכך ٠

המיוחדת והזהות שבה הכואבת הקרבנות גבורת על הגלות, - ישראל לעם

יותר חשובה היא אחת אפשרית מבט שמנקודת זהות בתוכה, המשגשגת ه

הלוחם, גבורת האקטיבית, גבורתה על הציונות, או 55אחרת; גבורה מכל
 הטקסט התאיינות. עד קיצוני זהות לשינוי הסיכון את בתוכה שצופנת ٠

פתרון חסרת שהיא העובדה את מדגיש ובכך לשאלה, תשובה מציע אינו
רגע. בכל עמה ומתמודד מוסיף ישראל ושעם ٠

 אנלוגיה מאשר יותר אף מרתק מהלן מתרחש בסיפור כי דומה אבל

ובין יודקה של האישי מצבו בין - במקצת יומרנית אף ואולי - פשוטה 4

העניין את הצדה להסיט נאלץ יודקה שבו למהלך כוונתי האומה. מצב
 האומה. של ההיסטוריה לטובת הוועדה אל בא שעמו האישי־הפרטי ٠

וחייו תביעותיו נרכזסים האומה של "הגדולה" ההיסטוריה בשם כלומר,
 לעסוק אדם יכול שלפיה תפיסה מציג כמו הסיפור הפרט. של "הקנונים" *

 אך לאומה, נאה היסטוריה בבניית או הפרטיים־האישיים בענייניו או
 עם בענייני או תעסוק הוועדה אחת. בכפיפה השניים ידורו לא לעולם

 הוועדה אנשי יחד. גם בשניהם לא אך יודקה, של בעניינו או ישואל

הם אך "הגדולים", ולמעשים האומה לעתיד הנוגע בכל וגיבורים" "עזים
 בתימהון במבוכה, ומגיבים מעלה שיודקה לנושא חלושה בענות מתייחסים ٠

היא ההיסטוריה, מגפי תחת נרמס הפרט שבה זו, סכנה עיניים. ובפלבול
 לעם פסיבי מעם המעבו בנאומו: מפניה מתריע שיודקה הסכנה למעשה ٠

מפרטים מורכב היה כה עד אשר - שהעם בכן לטענתו, כרוך, אקטיבי
 מעדיפים הם למענה אשר נוחות 5٥נוחותם, על והחושבים לביתם העושים ٠

העושים גיבורים של אקטיבי לעם הופך - 5’הכללית הגאולה את לדחות
את יחד המרכיבים הפרטים את "מחסלים" ובדרן וההיסטוריה העם למען . ٠

 שלפיו בו, הנטען העיקרון את מדגים כמו יודקה של נאומו 5٩הזה העם

האישיות טענותיו דבר של בסופו שכן הפרט, את רומסת ההיסטוריה
ישראל. עם של ההיסטוריה בפני הצדה נדחקות יודקה של ,

היריעה מרוחב התעלמות משמעו פרוטוקולי כטקסט "הדרשה" את לקרוא -

הסיפור: מנפח קטן חלק שתופס נושא יודקה, של אשתו לנושא דגש ומתן
 הערותיו ובין המשתתפים דברי של הציטוט מהימנות בין הבחנה משמעו *

 ליפול לא משמעה כזאת קויאה הפרוטוקול. רשם של הסובייקטיביות
 כזאת קריאה תמהוני. ביודקה הרואה הפרוטוקול רשם של הערכותיו בפח

 המדובר כי ומשיבה הדיון בבסיס אשר בירור הבועון העניין מהו שואלת

מפסיביות במעבר כאן מדובר וממילא אשתו, בנושא יודקה של בתביעתו
כזו קריאה זהות. באבדן כווך הוא ישואל לעם באנלוגיה אשר לאקטיביות, .

כל
מי

 
זנו

וו

 על־פי בגלות, ישואל עם .55
 נפלא, ונפלא! "נווא הוא יווקה,
 הרי טירוף־הדעת! כדי עו נפלא

 כל לו, כדאי אינו העולם כל
 וחכמיו וגיבוויו ולוחמיו העולם

 עם כלומר, - כולם!״ וסופויו
 על עולה הפנימית הווייתו אשו

 גבווה" "עלילות של גבווה כל
(.227 עט׳ )שם,

 בהם מעירים פניהם "הלא .56
 איננו ׳אנו ואומוים: ומכויזים

 יואי יהודים הננו אנו ציונים,
 במוינה ווצים אנו אין אנו שמים!
 ווצים לאומי. בבית ולא עבוית

 להר־הזיתים עולים שנהיה אנו
 ואין לכותל יוודים מפחדים, ואין

(.233 עט׳ )שם, מתיראים..."׳
 יכול 1...1 אראנו' ולא '"יבוא .57

 סוד" גילוי גדולה, אמת להיות,
(.231 עט׳ )שם,

 עקיוה היא I]... ״הציונות .58
 שהיה, ממה ההיפן היא והריסה,
 מן דעתה מסיחה )...(הסוף...

 נגו הולכת לו, מתנגות העם,
(.235 עט׳ )שם, ווצונו״ דוחו
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 הן - הקורא לפני בשלמותו הפרוטוקול הונח לא מדוע השאלה על עונה
 משום והן מענה, ללא הנותרת השאלה, של משקלה כובד את להדגיש כדי

 כיצד קרי: הסיפור, של המרכזית התמה את משרתת הפרוטוקול שקטיעת
 הקטנה. האישית, התביעה את ומוחקת משתיקה הגדולה ההיסטוריה

 לקובלנה להאזין מבקשת יודקה, של לגרונו הקול את מחזירה כזו קריאה
 בלבד, ברמיזה נאמרו שהדברים אף על כי ומצהירה לבטא רוצה שהוא

הפרוטוקול. מן לחלק להיחשב וראויים מהדהדים עודם

1!

<

בנגב בן־גוריון אוניבוסיטת
אופנהיימר יוחאי

מנקווו פובליציסטיקה

 לזהוו נהג בורלא יהודה

הביוגרפית המשפחתית
I מרכזי נושא הספרדית ,

דעתם נתנו כבר רבים
ה את שמתאר העברית «

והאנתרופולוגי התיעודי

בסיפו המתוארת ההוויה ا
 לנקו אשר זו. הוויה של

תשונ הביקורת הקדישה

 I הספרדית, החברה את
השמי׳ לפעמים מהותית. <

 ה של מצדם בה ולזלזול

 בשנת יחד. גם והחדש
התנועה מן תמיד דחוק

עם כמו אתו מתחשבים '
 - והאעוכנזי שני. מקום

יצו כתב זה בעניין בדיוק
؛ ויהי כוחך! "יישר אדם: ه

הו והמזרוזיים הספרדים

להו עוד ועתידים אצלנו ٠
הללו האישים שני אצל

חבו המדומיינת הלאומית ب
 הכי הפוליטי, הכוח בעלי

פוליטיו ארגונית מערכת
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 הן - הקווא לפני ולמותו
 משום והן מענה, ללא :ות
 כיצד קרי: הסיפור, של ית

 הקנונה. האישית, רגיעה
 לקונלנה להאזין מנקשת

 נלנד, נרמיזה נאמרו 'ים
ווטוקול.

mo* מספו חלק הוא זה מאמו 

 בסיפוות העובי של ייצוגו על

 הקון במימון שנכתב העברית,

 עתיד הספר למוע. הלאומית

עובו. עם בהוצאת אור לואות

אי
וח

י
 

מו
היי

פנ
או

מערבית מבט מנקוות פובליציסטיקה إ

זיקתו נשל הן מזרחי ספרדי כיוצר עצמו את לזהות נהג נורלא יהודה إ

החכרה את שעשה משום והן הספרדית לחכרה הכיוגרפית המשפחתית
 חוקרים והפוכליציסטית.' הספוותית ככתיכתו מרכזי נושא הספרדית

 כספרות הראשון היוצר הוא שבורלא כך על דעתם נתנו כבר רבים
הממד את והבליכוו הספרדית היהודית החברה את שכזתאר העברית
 עם בורלא של הקוובה היכוותו סיפוריו. של והאנתרופולוגי התיעודי
 ומייצגה לדוברה הביקורת בעיני אותו הפכה בסיפוריו המתוארת ההוויה

 לא לכך - זו הוויה נסקרת שממנה המבט לנקודת אשר זו. הוויה של
ראויה. לב תשומת הביקורת הקדישה

 לה שזרה מבט מנקודת בורלא יצג גידולו, בית הספרדית, החברה את
הספרדית העדה לקיפוח בנוגע חריפות הערות השמיע לפעמים מהותית. م

הישן היישוב הציונית, התנועה האשכנזי, הציבור של כ!צדם בה ולזלזול ؛
היה שבאמת "הספרדי, כי לדוגמה, כתב, ו920 בשנת יחד. גם והחדש م

 כאילו מרגיש הלאומיים החיים ומן ]הציונית[ התנועה מן תמיד דחוק
לו מראים החיים ובשדה שנייה, מדרגה מן אדם עם כמו אתו מתחשבים ًا

הספרדי".؛ על ומוכן קדום משפט יש הרי אצלו - והאשכנזי שני. מקום أ
נפתולי ספרו אור שראה לאחר לבורלא ^מי יצחק כתב ז^ ؛؛؛יין ؛؛יוק أ
)של החרפה את מעלינו גלו؟ היום ברוך! מקורך ויהי כוחך! "יישו אזם: ه

I דללו לא עוד היצירה מקורות כביכול(. המפגרים והמזרחיים הספרדים
אלה כואבות התבטאויות באצבע".؛ עליך להראות עוד ועתידים אצלנו غ

הקהילה שבתוך לכך המודעות על מצביעות הללו האישים שני אצל ؛
בין כלומר והספרדי, האשכנזי הציבור בין פיצול חבוי המדומיינת הלאומית ي

 מהיעדר הסובל בזוי, ציבור ובין והתרבותי, הכלכלי הפוליטי, הכוח בעלי
זאת עדתית שמודעות אלא השפעה. ומהיעדר פוליטית ארגונית מערכת י'

ج

 למשפחה בירושלים נולד בוולא . 1

 ולאחו בישיבה והתחנן ספרוית

 "עזוא". של החינון ברשת מכן

 הואשונה העולם מלחמת לאחר

 אחו בומשק, אחוות שנים שהה

 העובית המחלקה את ניהל כן

 ועם ההסתווות של הפועל בוועו

 מחלקת את ניהל המרינה קום

 )גצל המיעוטים במשרו ההסבוה

 העבוית הספחת לכסיקון קופל,

 ספרית מרחביה: חאחווניס, בחוות

(.192 עמ' ,1965 פועלים,

 "הספרוים בוולא, יהווה .2

 ומעוב תזוח הלאומית", ותחיתנו

,168עמ' )תו״ף(, א

 של במאמוה 51 עט' ראו .3

 - שמי )״יצחק עוגן צפירה

 ופושנות בקוות ויצירתו", האיש

 על (.52-35 עט' ,11986] 21

 הספווי הציבוו של הרחקתו

 הציונית התנועה של הכוח ממוקדי

 הרגשת ועל היישוב הנהגת ושל

 אברהם ראו זאת, בעקבות הקיפוח

 הנהגת והשתלבות: "חוו חיים,

 בתקופת ביוושלים הספוזים

 תונו״ח-תש״ח ’וזבחנו השלטון

 בומל, ירושלים: ו(,١917-948)

 הפרות על .48-31 עט' ,2000

 ממעוכת הציונית החינוך מעוכת

 רחל ואו הספודית, החינון

 תעבו׳ תחתון אלבוים־וווו,

 יו יוושלים: ב, שואל,’ באחן

.1986 בן־צבי, יצחק
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 עם שיחות ט״ז יווני, גליה .4

 הקיבוץ תל-אביב: סופוים,

.45 עט' ,1961 המאוחו,

 מהי "ובכן, בשאוה, עזמי .5

 )עורך(, בשארה ע' נאווות?'׳,

 נשלם?: שלא פווייקס - הנאוחת

 ומחוניזנז, נאוחת על מסות שש

 ,1997 המאוחו, הקיבוץ תל-אביב:

.25-7 עט׳
 ותחיתנו", "הספווים בוולא, .6

.167 עט׳ לעיל,2העוה

 "הספוות בוולא, יהודה .7

 יה התקופה החושה", הערבית

.463 עט' )תופ״ג(,

.462 עט' שם, .8

בורלא של והפובליציסטית הספרותית בכתיבתו מרכזי מקום תופסת אינה
٠ סטראוטיפים על לערער שבאה ביקוותית מבט נקודת מייצרת ואינה

למזוח. ביחס מערביים אתניים

על בורלא של בדבריו כופורשות מתבטא המערבית המבט נקודת אימוץ
i בן האדם, כמה עד מראה אני שבהם - הללו הסיפורים את מביא "אני יצירתו:
٠ להראות כדי - חייו על להשתרר לה ונותן הטפלה לאמונה משועבד המזרח,

 בן ראיית בידיו".* גורלו וליטול הללו הכבלים מן להשתחרר חייב שהוא
< שבוולא המערבי הנאורות אידאל את מגלמת לרנרבות וראוי כנחשל המזרח
 ניסוח בכתביו. מתאר שהוא הספרדי לציבור ומתאימו מחדש כאן מנסח
ا וכבר ו,8ה־ המאה כ,אז הכוערבית בתרבות קיים הנאורות מושג של דומה

 התבונה של היותה בין הקישור את הדגישו הנאורות של ההוגים ראשוני
< דרך היותה לבין טפלות ובאמונות קדומות בדעות בנבערות, למאבק כלי

 הספרדית בתפוצה שחל השינוי את טובות.؛ מוסריות ומידות אושר להשגת
 כעדות בוולא מציין הלאומית, התודעה התעוורות עם האסלאם בארצות

٠ להכיר העולמית הציונית התנועה את לטענתו, מחייבת, אשר למודרניזציה,
כלכלית.؛ מבחינה בה ולתמוך זו בתפוצה

מופיע תרבותי/נחשל של החד־משמעי האוריינטליסטי הניגוד אימוץ
٠ בת הערבית הספרות אודות על בורלא בדברי פחות לא בוטה בצורה

 התרבותית הנחשלות לביקורת הספרדית הנחשלות ביקורת הצמדת זמנו.
 שבורלא המערביים הביקורתיים המידה קני על מצביעה בכלל הערבית

 "המזרח ונחרץ: גורף באופן קבע מערבית, ותרגם ערבית שידע בורלא נוקט.
 ’תרבות". חסר - אומרת זאת אטמוספירה, ספרותית, הכשרה עוד חסר
 אי־הכשירות על בורלא מצביע הספרות, של הלאומי בתפקידה הדיון בעת

הערביות: הספרות יצירות מכלול את המאפיינת האסתטית

 או יירשם שבו שהיא( כל הגזמה )בלי אחד דף אף יזדמן "לא
 העושה הפועל, נפש בחיי נגיעה לאיזו אחד רמז אחו, קו יסומן

 בתוכה להבחין שאפשר קטנה פינה הראה לא בציור: או בסיפור
 והבנה יויעה כל אין הנפש; בקמטי הארה איזו נפשי, פוכוס איזה

 התפתחות של אפיזודות, הרכבת של סיפוו, של באלפא־ביתא
 קש בחינת כאן הכל - ובו של כללו ...[I ובמעשים. בוברים
٠ גמור״.؛ ובוהו תוהו וגבבה,

המערבית, האסתטיקה את בורלא מאמץ הערבית לפובליציסטיקה ביחס גם
נקודת בתור ברנר, י״ח של בכתיבתו ובמיוחד העברית, בספוות גם שרווחה

אירופה, שבספרות זו "כעין לפובליציסטיקה בהשוואה ביקורתית. מבט
 ודורשת המהפכת אדם, הוא באשר האדם בשאלות ונותנת הנושאת

הערבית הפובליציסטיקה נראית בורלא, קובע והמדינה", החברה בתורת

 בנ "ואין ודלה חלושה
 והפ הצער עומק משום

 וברנר: ברדיצ׳בסקי של
 של כמופת גורדון וא״ד

 ו> עמה מזזהה שבורלא
ר הכתיבה של התרבות

של הערבית הנובלה
 והמ. הראשונה ’הנובלה؛

 (1920) כוכב בלי הייתה
 או לסופר בכך והעניק

 סכו' משה של לכתיבתו
 מ, המתרחקים לסיפוריו

 הכתיבה הקדם־ציונית.
 מוסכמו על המערערות

 שעו עלילות או דמים,
 בכוו בהכרה או הגיבור

 או ומעצב חוזר שבורלא
 שסמי שונות בתקופות

 ’"מבפנים", אותו מתאר
 לשני משותפת - הזה
 המז האדם "נשמת את
התרבותי רבדיה כל על

 להבב המסורתית הגישה
 הול. סטיוארט על־ידי
 משו, תרבות אל בזיקה
 "ע־ סוגי של רחב במגוון
 משוו והיסטוריה מוצא
 התרבות שזהותנו לומו

 ו התרבותיים והקודים
 ובנו עמידות משמעות

 הממשיים ההיסטוויה
ה היא יותר, השטחיות

 כמהוו הערבית, הזהות
 בו בורלא של ביצירתו

ומתבנואתב המורחבת
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 בורלא של ؛פובליציסטית
סטראוטיפים על יערער

על בורלא של בדבריו ת
בן האדם, כמה עד מראה י

٠ להראות חייו-כדי על יו
 בן ראיית ’בידיו". גורלו

٠ שבורלא המערבי ;נאווות
 ניסוח בכתביו. מתאו וא
♦ וכבר ,18ה־ המאה מאז ז
 התבונה של היותה בין ר

٠ דרך היותה לבין טפלות

 הספרדית בתפוצה שחל י
 כעדות בורלא מציין מית,

٠ להכיר העולמית הציונית

 מופיע תרבותי/נחשל ל
 בת הערבית הספרות ת

 התרבותית הנחשלות רת
 שבורלא המערביים יים1

 "המזרח ונחרץ: גורף אופן
 ’תרבות". חסר - *ומרת

 אי־הכשיוות על עבורלא
הערביות: 'ת

 או ייושם שבו שהיא( כל ז
 העושה הפועל, נפש בחיי ה

 בתוכה להבחין שאפשר פנה
 והבנה ידיעה כל אין 'הנפש;

 התפתחות של אפיזודות, ת
קש בחינת כאן הכל - 'בר

 המערבית, האסתטיקה זת
 נקודת בתור ברנר, י״ח של
 אירופה, שבספרות זו נין

 ודורשת המהפכת אדם,
הערבית הפובליציסטיקה

 לא השונים, הסופרים הפועלים, האישים במראה "ואין ודלה חלושה
 בפובליציסטיקה אצלנו )כמו למתלבט אשר והפרפור הצער עומק משום

 רבינוביץ יעקב ויל״ג, העם אחד של אזכורם ’וברנר(". ברדיצ׳בסקי של
 והציונית האירופית המורשת על מצביע י٠כתיבה, של כמופת גורדון וא״ד

 וחסרת הנחשלת מזרחיותה את באמצעותה ושולל עמה מזדהה שבורלא
י١הערבית. הכתיבה של התרבות
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בוולא של העובית הנובלה
 קצרים, סיפורים כמה אחרי בורלא, שפרסם והמגובשת הראשונה ’’הנובלה
 שבעריכתו האזמה העת בכתב אותה פרסם ברנר ’5(.1920) כב1כ בלי הייתה

 המשך מהווה זו נובלה הערכתו. ואת תמיכתו את לסופר בכך והעניק
 ובמיוחד העממי, הערבי ההווי אודות על סמילנסקי משה של לכתיבתו
 התקופה את והמתארים ישיוות אקטואליות משאלות המתרחקים לסיפוריו

 סוערות אהבה עלילות שכוללת זו המלודרמתית, הכתיבה הקדם־ציונית.
 בשפיכות והמסתיימות משפחתיות או שבטיות מוסכמות על המערערות

 של בנפילתו שמסתיימים ועימותים יצרים שעניינן עלילות או דמים,
 מוכר נרטיב היא - בחייו השולטים הגוול בכוחות בהכרה או הגיבור

 טענו אחדים מבקרים כי ואף קיים. דגם על־פי אותו ומעצב חוזר שבוולא
 בורלא בעוד "מבחוץ" הערבי את מתאר שסמילנסקי שונות בתקופות

 ההבדל מהות את אי־פעם ניסח מהם שאיש בלי "מבפנים"," אותו מתאר
 לשקף אמורה הספרות כי ההנחה הללו הסופרים לשני משותפת - הזה
 אתנית זהות בתור הערביות את ולהגדיר י5המזרחי״ האדם "נשמת את
והנפשיים. החברתיים התרבותיים, רבדיה כל על

 קולעת בצורה מתוארת התרבותית הזהות מושג להבנת המסורתית הגישה
 התרבותית הזהות את מגדירה לטענתו, זו, גישה הול. סטיוארט על־ידי
 החבוי קולקטיבי אחד" אמתי "עצמי מעין משותפת, תרבות אל בזיקה
 בעלי אנשים של תרבותם כפויים, או שטחיים "עצמי" סוגי של רחב במגוון
 ניתן זו, הגדוה המעמידים המושגים מתוך משותפים. והיסטוריה מוצא
 המשותפות ההיסטוריות החוויות את משקפת התרבותית שזהותנו לומר

 מסגרות אחד, כ"עם לנו שמעניקים הכזשותפים, התרבותיים והקודים
 ולפיתולי המשתנות לחלוקות מעבר ובנות־קיימא, עמידות כזשמעות

 השוני צורות כל מעוגנות שבה זו, אחידות שלנו. הממשיים ההיסטוריה
’המהות".؛ האמת, היא יותר, השטחיות

 מתאפיינת ובמקום, בזמן תלויה ובלתי יציבה כמהות הערבית, הזהות
 המשפחה או השבט כלפי הפרט של במחויבותו בורלא של ביצירתו

כורחו בעל בה מחויב המשפחה שבן הדם בגאולת ומתבטאת הכזורחבת

.460 עט' שם, .9
 מוול כי בוולא סיפו לימים .10

 תקופת כואשית שלו החיקוי

 העבוית הספרות היה יציותו

 "היש איוופה: כמזרח והאירית

 אי אוכל האם אין? או כשרון, לי

 כשטיינברג, כמנולי, לכתוב פעם

 אלה שאלות לא? או פרין, כי״ל

 )ירדני, הוף" בלי במוחי ניקוו

(.42 עמי לעיל, 4 הערה
 ג׳ובון של יציותו אפילו .11

 לה מקויש שבוולא ג׳ובון,

 מתוארת במאמוו, מספר עמודים

 בולטת כ״דוגמה מסכם בחשבון

 של שעה לפי הקולטווה לחופר

 הערבית בספרות המקורית היציוה

 "הספרות )בוולא, החושה"

 (,473 עמי החושה״, העובית
 השתחררות מסמנת שלשונו למוות

 ויצירת וכבו מיושן עובי מסגנון

 אירופית" כבצורה וחי "נוח סגנון

שם<. )שם,

 נובלה זוהי אוובה מבחינת .12

 מבחינת אן וומן(, ולא סיפוו )לא

עממי. סיפוו זהו הוטווי סיווגה

 תל־ כוכב, בלי בורלא, יהווה .13

תשמ״ט. עובו, עם אביב:

 "מזרח רבינוביץ, יעקב .14

 )תרפ״ח(, 16 התקופה ומעוב״,

 Risa Domb, ;415-414 עמי

The Aiab in Hebrew 

Prose, 1911-1948, VonAow. 
,1982 ,Valentine, Mitchell 

p. Ill
רבינוביץ,״מזרחומעוב". .15

Stuart Hall, "Cultural .16 

Identity and Diaspora”, 

Padmini Mongia (ed.). 
Contemporary Postcolonia! 

Theory: a Reader, London 

and New York: Arnold, 
 pp. 110-111 ,כל .1997

ייי על נעשו מאנגלית התרגומים

אהדת יצוין אם אלא המחבו, .
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Axel Olrik, "Epic Laws .17 

and Folk Nairative", Alan 

Dundes (ed.). The Study 
ofFolklorc, New Jersey: 

Prentice-Hall, 1958, pp.

132-133

 המוסלמית לתרבות חד־משמעית זיקה על מבוססת גם זו זהות כוכב(. )בלי
 מדור שמועברת חיים בחכמת שבעל־פה, בסיפורים שמתבטאת העממית

 שעלילות כמי להצטייר ה״טיפוסי" העובי אמור העברי, הקורא בעיני לדור.
, באמצעות אם חברתיים, תרבותיים גבולות של תוקפם את מאשרות חייו

 מתפשרת הבלתי דבקותו באמצעות ואם עליהם לערער הכושלים ניסיונותיו
י כוערביים )במונחים עצמו את הערבי הגיבור של הבנתו מוגבלות בהם.

 את וממחישה הפוט של החברתית זהותו את מאששת מודרניסטיים(
٠ הגשמת על הסופי והוויתור בגורל האמונה ממנה. לחרוג אי־האפשוות

 )בדרך השבטי תפקידו עם אחד בקנה עולים שאינם האישיים המאוויים
 של תגובותיו מתנסחות שבה הצורה היא אסורה(, אהבה בצורת כלל

٠ רבי־התהפוכות. חייו לאירועי הגיבור

٠ ובני חלוצים בין מגעים אודות על אקטואלי ממד בעלי לסיפורים פרט
 להעניק ברורה נטייה העבוית בסיפורת קיימת ערבים, כפריים לבין המושבות

ا העושה ותרבותי גאוגרפי היסטורי, עוכוק בעל ספרותי ייצוג הערבית לזהות
 את במרכז להעמיד מאפשר זה ז׳אנר העממי. הסיפוו של בז׳אנר שימוש
' המספר. של מבטו נקודת את כביכול ולהצניע ועלילותיה הערבית הדמות
 של רווחים במאפיינים לשימוש דוגמה היא בורלא של כוכב בלי הנובלה
 ”נרטיביים: חוקים במספר אולויק אקסל לואשונה שניסח עממי סיפור
ي במצב ומסתיים מתחיל עממי סיפור כי שקובע והסיום״ הפתיחה ״חוק

 מתגלם ורבת־התרגשות, קשה חוויה מתאר הסיפור כשגוף רוגע, של
 והבדואי היהודי המספר שבו מסגרת, סיפור באמצעות בורלא של בנובלה

 "חוק הרחוק: בעבר מעורב היה הבדואי שבה העלילה אודות על משוחחים
 תכונות בעלי בין חד־משמעי קיטוב מציג העממי הסיפור כי שקובע הניגוד"

 השבוי הטוב הגיבור בין בוטים ניגודים בצורת זה בסיפור מופיע מנוגדות,
 או שנשבה(, המלך בן לסי.פור ערבית גרסה )מעין הרע הגיבור שובהו, לבין
 וכדומה; הפשרניות, לנשים האלימים הגברים בין או יריבים, שבטים בין

 דומה, תפקיד בעלי סמלים או דמויות של בזוגות המבחין התאומים" "חוק
 יחיה ואבא הבדואי עבד - השבויות הדמויות שתי באמצעות שם מתגלם
בסיפור הרווחים רבים רטוריים מאפיינים גם כוכב בלי לנובלה היהודי.

 הס במהלך רבות סטיות -
:תוך המרכזי המהלן אל
 ה המספר של נטייתו -

 לנס בלי בלשונן אחרות
צי בתוך לציטוט שמביא

 דמויו לתיאורי נכוייה -
 גב "אביך אריה", לב לבו

י(.٥לבבו״ לוקח

 תי< את להקדים נטייה -
 I את להקדים או עצמו,
 וי) העין תדמע לך, לספר

(.”התכלית?" ומה
 הנ מצד לרגשנות נטייה -

< חווה והוא בלבד לעבר
 תופעו להסביר נטייה -

 במדבו פאנואמורגנה כגון
 מנקודו ובערות: תמימות

מובן. בלתי
 בני מפורשת -התעסקות

 ז! לעצב כיצד יודע שאינו
 המקצועיי השבט מספרי

 שמקו ושקט", מתון רם,
 בנוסחות אותו ומסיימים

 השז בחכמה הסיפור את
השומעים. לב את
 המספו של מודעותו -

 הפועלות הנפשות תיאור
 סיפוו על מטיל שהמספר
 מה )"האספרלך רגשותיו
רא שלא אחרי - לנהורה

 החלוקה על־ידי מתאפשר הערבי של והסיפור הדיבור אופן ייצוג העכומי.
 מצומצמת, שנוכחותו עצמו בורלא של דמותו בן - יהודי מסגרת מס?ר בין

 ילדותו את המתאר בדואי - המרכזי המספר גם שהוא המרכזי הגיבוו לבין
 התורכי בצבא כחיילים במדבר מסעם בעת היהודי של באוזניו ונעוריו
באמצעות כאן מיוצג העממי המספר הראשונה. העולם מלחמת בשלהי

מי תבין - אתה אדם לב

 הענ המספר של ערביותו
 המוס׳ ובתרבות הווברוני

נ משתמש שבורלא ציינו
שיחר לשון את להמחישמגוונות: רטוריות תחבולות

 הנרגשות והתערבויותיו השומע אל פניותיו של ונשנית חוזרת חשיפה -
 הסיפור לסדר בנוגע המפורשים הרהוריו הסיפור, במהלך השומע של

ובהירותו.

 המנט׳ את מבליט בורלא
 ר זה לעניין הגיבוו. של

שמבהירים "מנטליות",

٥٠



 המוסלמית לתובות ומעית
 מדור שמועברת חיים :מת

 שעלילות כמי להצטייר י"٣
t ,באמצעות אם חברתיים 
 מתפשרת הבלתי דבקותו ת

 מערביים )במונחים עצמו
 את וממחישה הפרט של

 הגשמת על הסופי וויתור
 )בדרך השבטי תפקידו עם

של תגובותיו מתנסחות )

r ובני חלוצים בין מגעים 
 להעניק ברורה נטייה עברית

 העושה ותרבותי גאוגרפי י,
 את במרכז להעמיד אפשר

 המספר. של מבטו :נקודת
 של רווחים במאפיינים וש

 ”נוטיביים: חוקים :מספר
 במצב ומסתיים מתחיל >י

 מתגלם ורבת־התרגשות,
 והבדואי היהודי המספר נו

 "חוק הרחוק; בעבר מעורב
 תכונות בעלי בין ד-משמעי

 השבוי הבווב הגיבוו בין ים
 או שנשבה(, המלך בן יפור

 וכדומה; הפשרניות, 'נשים
 דומה, תפקיד בעלי סמלים

 יחיה ואבא הבדואי עבד -
 בסיפור הרווחים רבים ים

 החלוקה על־ידי מתאפשו
 מצומצמת, שנוכחותו גצמו

 ילדותו את המתאר -בדואי
 התורכי בצבא כחיילים :ר

באמצעות כאן מיוצג ממי

וחזרה משלימים או קודמים לסיפורים המרכזי הסיפור במהלך רבות סטיות -
מפורשות. הערות באמצעות זו עובדה ציון תוך המרכזי המהלך אל ٠

דמויות של דיבורן את לב ברוחב לצטט העממי המספר של נטייתו -
 דבר - הוא בלשונו בתמציתיות דבריהן את לנסח בלי בלשונן אחרות ٠

ציטוט. בתוך לציטוט שמביא
אשר ואציל, חסון )"מראהו סטראוטיפיים דכזויות לתיאורי נטייה - ه

ופיו בלבו היתה וחוכמה היה כפיר גיבור הוא גם "אביך אריה", לב לבו
י(.٥ לבבו" לוקח ه

 האירוע לתיאור המספר של הרגשית תגובתו תיאור את להקדים נטייה -
אוכל לא )"זה אירוע לאותו המכלילה תובנתו את להקדים או עצמו,

 התועלת? היתה-ומה אשר הצרה על הלב ויכאב העין תדמע לך, לספר ٠
(.١5 התכלית?" ומה

כשייך האירוע את לראות מסוגל אינו אשר המספר, מצד לרגשנות נטייה - ه
למאזין. המופנה בסיפורו שוב אותו חווה והוא בלבד לעבר

 פיזיקליות תופעות או קנאה, כגון נפשיות תופעות להסביר נטייה - ٠
של כצירוף הקוראים בעיני שתתפרש בצורה במדבר, פאטאמורגנה כגון

דבר לכל ההסבר הם הנסי והיסוד האל מבטו, מנקודת ובערות; תמימות ’
מובן. בלתי

ההשכלה חסר הבדואי של דיבורו לשון שבין בניגוד מפורשת התעסקות -
של הרטוריקה לבין מקובלת, בתבנית סיפורו את לעצב כיצד יודע שאינו خ

"בקול כוכב, בלי בנובלה כנאמר שכוספרים, הכןקצועיים, השבט מספרי
 הראויות הפתיחה נוסחות את לסיפורם שמקדיכוים ושקט", כזתון רם, ٠

ולתבל במליצות להשתמש שיודעים מתאימות, בנוסחות אותו ומסיימים
שובים כזו ובצורה המוסלמית, מהמסורת השאובה בחכמה הסיפור את י

השומעים. לב את
לחצותם: לא מנסה שהוא לגבולות העממי הכזספר של מודעותו - '

הזו הצנזורה מדי. ומעמיק מקיף במכוון, איננו, הפועלות הנפשות תיאור
בתיאור להיסחף נוטה שהוא אימת כל ניכרת סיפווו על מטיל שהמספר . ٠

 לכתי בדרך וביום הלילה באותו בקרבי שנתחולל מה לך )"האספר רגשותיו
מבין - אתה צריך. איני חודשים? כשלושה ראיתיה שלא אחרי - לנהורה

(.2٠ מעצמך" תבין - אתה אדם לב <

בנופו הסיפור, בחומרי הן מתבטאת בנובלה העממי המספר של עוביותו ا
כבר 2חוקריםי כמה בלשונו. הן המתוארת, המוסלמית ובתרבות החברתי

 כדי תרגום, ללא לעתים רבים, ערביים בבינוויים שתמש1כ שבורלא ציינו ٠
הדמויות. של שיחתן לשון את להמחיש

 13 הערה כוכב, בלי בורלא, .18

٠85 עמ' לעיל,

.87 עמ' שם,.19

.79עמ' שם, .20

 הנרגשות והתערבויותיו ע
הסיפור לסדר בנוגע סיס

אי
וח

י
 

מו
היי

פנ
או

 הפרטית לעלילה רקע שמהווה הקבוצתית המנטליות את מבליט בורלא
 המושג על שקד גרשון של מדבריו להביא ראוי זה לעניין הגיבור. של

הגיבור דמות בין יוצר שהטקסט הקישור את שמבהירים "מנטליות",

 העברית הסיפוות שקד, גרשון .21

 ובתפוצה, בארץ ב: ,1980-1880

 הקיבוץ וירושלים: תל־אביב

 ;96 עמ' ,1983 וכתר, המאוחד
Domb, עמ' לעיל, 14 הערה
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 יצחק של "יציותו שקד, גושון .22

 עמי )תש״ל(, ג-ו יוושלינז שמי",

212.
 המספר של שליטתו הפיכת .23

 מאליה ומובנת לטבעית בעובית

 אחים עבו, תתפלא, )"מה כביכול

 בל' בוולא, אחו", אב בני אנו,

 (14 עמ' לעיל, 13 העוה כוכב,

 שיהווים העובדה להסתרת פועלת

 ערבית, דובוים אינם כלל בווך

 המקוו אודות על שהויבור כפי

 אינו המשותף הקוום המשפחתי

 של במציאות ויקה ססמה אלא

לאומי. עימות

Clistophei Miller, .24 
"Theories of Africans: 

The Question of Literary 

Anthropology", Henry 

Louis Gates (ed.), "Race", 
Writing, and Difference, 

Chicago and London: 

Chicago University Press,

1986, p. 290

 זוהתה, שהמהות "ברגע .25

 הפילוסוף המיסיונר/האנתוופולוג/

 הוא יישומו האם לקבוע יכולים

 אמנות את ולהערין כוזב או אמיתי

 זו, בצווה היליד. של החיים

 ערמומי הוא החוש הקולוניאליזם

 וסבלנות' 1...1 הישן מזה אף יותו

 בצורתה באן מתקיימת לשונית

 את מבין אני ביותו: המשחיתה

 ואכויח ממני שלן המהותי ההבול

 תכנית באמצעות בו לדבוק אותן

 נפורת. התפתחות של כפויה

 'שום הוא לציין, יש אפרטהייד,

 התפתחות של תיאוויה מלבו ובו'

 ושל מובחנת, אומרת, זאת נפוות,

 )שם, כפוי" שוני כלפי ׳סובלנות׳

(.288 עמ׳

 תימן: ׳הוזי צדוק, משה .26

 חייהם, ואווחות תולזותיהם

 תשכ״ז, עובד, עם תל־אביב:

.81 עמ׳

 משותפת ידיעה הסופר מניח ספרותית יצירה "בכל תרבותו: שיקוף לבין
מצומצמים או אנושיים כלל ]...[ חברתיים או פסיכולוגיים חוקים של

 יכולים אנו אין שבלעדיו מובלע, משותף תרבותי בסיס המהווים
٠ מניעיו הבנת ”התופעות״. של הדעת על מתקבלת הנמקה לידי להגיע

 לתת שאמורה תרבותית מנטליות של קיומה הנחת מחייבת הגיבור של
ه שום1כ בתו את שרוצח אב כביכול. הקיצונית, להתנהגותו נורמטיבי נימוק

 לבה, אהוב עם משפחה ולהקים מוכרים איסורים על לעבור שהחליטה
* נורמטיבית, מהנמקה נהנה - והשבט המשפחה אויב גם במקרה שהוא

 סובייקטיביות על שמעיד דווקא, כחריג מעשהו את לפרש ואין תרבותית,
 הפרט את הנובלה מציבה זו מבחינה אפלים. ליצרים כביטוי או כלשהי,
 שום ללא הערבית המנטליות את שמייצגת קולקטיבית כאלגוריה הבודד
והכלל. היחיד בין וניגוד הבדל

 ודחה הערבית התרבות את הבנתו בתקפות ספק הטיל לא מעולם בורלא
 עליו כופה עברי קוראים לקהל בעברית הכותב יהודי שהיותו האפשרות את

 למעשה תקופתו. של הציוני העברי לשיח האופייניות תרבותיות הנחות
 ערביותו את המוכיח מס?ר בחירת על־ידי אם זו, בעיה טשטש הוא

 באופן המשולבים מערבית, מתורגמים לשון וצחצחות פתגמים באמצעות
 במספר שימוש על־ידי אם הסיפור, של המקראי העברי הלשוני במרקם זר

 חזותו הסברת על־ידי אנתרופולוגית לחקירה התאמתו את שמוכיח עברי
 אפילו המפתיעה שונים, ערביים בניבים העמוקה והתמצאותו הערבית

 סמילנסקי משה של להנחה שותף היה בורלא “הבדואי. שיחו בן את
 מבטיחה ערבים אינפורמנטים עם לשונית תקשורת כי עוב, בני וסיפורי

 העממי הסגנון על השמירה הערבית. המהות של אותנטי, פנימי, ידע
 סגנון של אלה מושלמים חניטה או "שימור "אותנטיות": לאותה קשורה
 מושלמת. לפרימיטיביות אותו הופכים - מהות שהוא סגנון - מהותני

 עוד ניתן לעולם; להשתנות יוכל לא וכן הזו, במהות השתנה לא דבר
 הן מתאפיין הספרותי השיח בה"." לשלוט אותה, לחקור אותה, לגלות

 לתפיסה בנטייתו הן האנתרופולוגית, הפרשנות משאלת בהתעלמותו
 הוא העממי הסיפור )שז׳אנר הערבית ההוויה של ומהותנית אחידה

 ים,1מאייכ חייתיים במונחים המזרח את בתפיסתו והן שלה(, עיקרי כלי
רדיקלית." כאחרות

 האנכרוני' למרות הסיפור.
 מק המוסלמי הרוב על־ידי
 על שהושמז אחד בדואי

 1 של האקטואלי הדידקטי
 ג! המופנית האכזריות של
 1להראו רצה שבוולא מה

 ומוגדרת. ברורה דידקטית
 היהודים לקוראים אזהרה

 נ מפריזה זו פושנות אם
 הנובל את משייך הסיפור
 בתקופו הציונית העברית

 האזמה( העת בכתב אותה
 כשתיאו גם משתנה, ובלתי

 שלה האנכרוניזם לערבים.
 ٠ של זה )כמו בורלא של
 מ מנותק היה לא עוב בני

 אורי׳ תרבותיות מהנחות
היו למערב הערבי המזרח

 יהודים יחסי של אקטואלי היבט כל לכאורה נטולה כוכב ’בל הנובלה
 התורכי, לצבא שמשתייכים לבדואי היהודי בין האינטימית השיחה וערבים.

 מתבלט לזאת בניגוד המתוארת. השבטית מהדרמה ריחוק אווירת משרה
 צנעא ביהודי שעשו מהטבח שניצל מתימן, היהודי יחיה אבא של סיפורו

 ביהודי הגדול הטבח הידוע, על־פי העלילה. מתרחשת שבו לשבט והתגלגל
מתרחש שבה התקופה לפני שנה כ־ססו “,1818 בשנת התרחש צנעא

 הלאוו הסובייקט פיצול
העשרים בשנות

 האוריינטלי, המבט נקודת
 1מוצ נקודת מהווה בורלא

 מהמרת؛ חריגתו את מסמן
מכן. לאחר

 הענפה הביקורת ספרות
 הקו בפני שהציג מי כאל
 ה האתנוגרפי המפעל את

 התמודדו חדשים, מציאות
לאומית: ספרות בתור

מ, בשלבים
כיבו? בגדר

 ורובי הכמות
 בובר ברכה

הא גיבושיה
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 משותפת ידיעה הסופר ניח
 מצומצמים או אנושיים לל

 יכולים אנו אין שבלעדיו ٠
 מניעיו הבנת התופעות"."

לתת שאמורה תרבותית ית
 משום בתו את שרוצח אב

 לבה, אהוב עם משפחה ים
 נורמנויבית, מהנמקה נהנה

 סובייקטיביות על שמעיד ر
 הפרט את הנובלה מציבה ו

שום ללא הערבית מנטליות

 ודחה הערבית התרבות את
 עליו כופה עברי זהלקוואים

 למעשה תקופתו. של ;ציוני
 ערביותו את המוכיח :ספר

 באופן המשולבים מערבית,
 במספר שימוש על־ידי אם •,

 חזותו הסברת על־ידי לוגית
 אפילו המפתיעה שונים, ים

 סמילנסקי משה של 'הנחה
 מבטיחה ערבים נפורמנבוים

 העממי הסגנון על ;שמירה
 סגנון של אלה מושלמים ה١

 מושלמת. לפרימיטיביות זו
 עוד ניתן לעולם; 'השתנות

 הן מתאפיין הספרותי ;שיח
 לתפיסה בנטייתו הן 'וגית,
 הוא העממי הסיפור ז׳אנר

מאיימים, חייתיים :מונחים

הנרדף היהודי המיעוט חוויית אזכור הזה, האנכרוניזם למרות הסיפור.
 בשבט העוסקת המרכזית, מהעלילה חיזוק מקבל המוסלמי הרוב על־ידי ٠

לפן התייחסה דומב ריסה 2’אחר. שבנו על־ידי שהושמד אחד בדואי
 תוצאה היא יחיה אבא של "הטרגדיה הנובלה: של האקטואלי הדידקטי ٠

 וזה היהודיים, האזרחים כלפי הערבים על־ידי המופנית האכזריות של
מגמה יש תימן יהודי של סבלם בהבלכות להראות. רצה שבורלא מה

כאן מופנית ושולית, מקרית היותה ולמרות ומוגדרת. ברווה דידקכוית ه
גם ٩שקווה״ למה ביחס עיניהם את לפקוח היהודים לקוראים אזהרה

 של היהודי הפן הגלוי, הדידקטי לממד בנוגע מפריזה זו פרשנות אם ٠
הסיפורת של המרכזי לקורפוס בורלא של הנובלה את משייך הסיפור

 פרסם בונר כי לזכור )ויש השנייה העלייה בתקופת הציונית העברית ٠
קבוע נתון הערבים של בעוינותם ראתה אשר האזמה(, העת בכתב אותה

 יהודים בין אלים, לא מגע, של אחרים סוגים כשתיארה גם משתנה, ובלתי ٠
 עיסוקו כי העובדה את ממחיש רק היהודי ההיבט של האנכרוניזם לערבים.

 של שבטיים ובעימותים ביריבויות סמילנסקי( של זה )כמו בורלא של
 חף היה שלא כפי ההגמוני, האידאולוגי מהשיח מנותק היה לא ערב בני

 בין החד־משמעי לקיטוב בנוגע אוריינטליסטיות תרבותיות מהנחות
היהודי. למעוב הערבי המזרח

 יהודים יחסי של אקטואלי
 התורכי, לצבא שמשתייכים י

 מתבלט לזאת בניגוד נוארת.
 צנעא ביהודי שעשו מהטבח

 ביהודי הגדול הטבח הידוע, י
מתרחש שבה התקופה 'פני

 אי- את ציין כבו מיכלי ב״י .27

 היהווי הסיפוו של ההשתלבות

 יחיה "אבא הנובלה: בתוך התימני

 זו. בעלילה אווגניים אינם ואסונו

 כרי כפולה: לתכלית בואם המחבו

 כפי היהודי היסוו את בה למזג

 הערבית, במציאות מוזקיים שהוא

 להבעת מויום יחיה את לעשות

 עלה מיזוגם אם ספק חכמה. ובוי

 של "ואשיתו מיכלי, )ב״י יפה"

 ועווךן, ברשאי אבינועם בודלא",

 מקוות נזאמו־י נזבזזו מולא: יהוזה

 עובד, עם תל־אביב: ציותו,’ על

(.116עמ'.1975

28. Domb, לעיל, 14 העוה 
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בוולא אצל המזרחית המבט ונקוות הלאומי הסובייקט פיצול ,
העשרים בשנות

 של הערבית בנובלה ביטוי מוצאת אשר האוויינטליסטית המבט נקודת
הוא שבה יותר, המאוחרת כתיבתו לבחינת מוצא נקודת מהווה בורלא

אליו שיבתו ואת ו(929 )עד האוריינטליסטי מהמוחב חריגתו את מסמן ٠
מכן. לאחר

 אליו להתייחס נהגה בורלא של יצירתו על הענפה הביקורת ספרות
להם. מוכר הבלתי המזרחי ההווי את הקוראים בפני שהציג מי כאל '

 תחומי עם מהתמודדות כחלק לתאר נהגו הזה האתנוגרפי המפעל את
המתחדשת העברית הספרות את שאפיינה התמודדות חדשים, מציאות

לאומית: ספרות בתור ه

 הם שטח כיבושי גם ספוותנו בהתפתחות מסוימים בשלבים
מבחינת עצמה מרחיבה עדיין כשהחברה איכות. כיבוש בגדר

יש - ובתרבות במדיניות וברוח, בחומר ריבונותה וווכשת הכמות '
 על כולה האומה חיי את ותקיף תתוחב שהספוות בובר, בוכה

מלא ביטוי תשמש הכלכליות, ושכבותיה האתנוגרפיים גיבושיה
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 - בודלא ״יהווה קרמו, שלום .29

 ראליזם בסיפוריו", מווחי יסוו

 עבזייס נזספזים על ושביוזזו:

 רמת־גן: אפלפלז, עז ١’מגנס

.115עט',1968 מפרה,

 של "סיפווו עבו־הדני, א' .30

 עבז־הזני, כתבי בוולא", יהווה

 תל־אביב: וספזותנו, האזץ הווי ו:

.93 עמ' ,1968 צ׳צ׳יק, יהושע

 "יהווה קרים, אבוהם .31

 ביקזזת, ’מאמו עיתים: בורלא",

 .56 עט' תש״י, רביו, תל־אביב:
 הביקוותיות העמוות לסיכום

 ואו: בוולא, של ליציותו ביחס

 של "יצירתו בושאי, אבינועם

 הביקוות", בעיני בודלא יהווה

 27 הערה מבעז, במלא: יהח־ה

.33-7 עט' לעיל,

 לפי "המספר שקו, גרשון .32

 השנואה' ב׳אשתו עיונים - תומו

 בוזלא: יהוזה בוולא", י' מאת

 עט' לעיל, 27 העוה מבחו,

165.

 יהווה "על חווגין, יעקב .33

 ג ו, מאזנים המספו", בורלא

.143 עט' )תשי״ז(,

 יהווה של "יצירתו בושאי, .34

 עמי לעיל, 31 העוה בוולא״,

31-30,14.

 הביטוי הוא האומה לחלקי הביטוי זה בשלב האומה. חלקי לכל
־’כולה. לאומה

 הספרות של הלאומי לפרויקט בורלא של שייכותו מידת על דומות הערכות
 בורלא מופיע "כאן הדני: א'-עבר של בדבריו למשל, למצוא, ניתן העברית

 ]...[ עליהם. ידענו לא אשר המפתחות וכשומר הספרדית עדתו כבא־כוח
 בעול ונכנס מקפאונו הספרדי 'השבט' יוצא שיצרנו, המציאות בהשפעת

 למצוא ניתן מתנשאת פחות נימה 5٠לתחיה". המתעוררת האומה חיי
קריב: אברהם בדברי

...[I בכלל המזרח עולם אל עדיין הצמודה המזרחית, היהדות
 לנו וידועה הגלויה לזו וומה ואינה וומה אחרת, יהודית הוויה

 חוזרים אנו ידה ועל ההעלם. מן לפנינו מתגלית והספו, החיים מן
 שממנו גופו, המזוח עם גם כלשהם והשקה מגע לידי ובאים

שבים." אנו ואליו לוקחנו

 הקורא של מחדש כהפגשתו מתוארת מזרחים סופרים של כתיבתם
 בדעתו מעלה לא מהמבקוים אחד אף הלאומיים. שורשיו עם המערבי

 המרכזית. הלאומית לתכלית זרה אולי המזרחית הספרות של תכליתה כי
 ההווי בתמונות מתמצה בורלא של תרומתו כי החוזרת ההדגשה גם מכאן

 ספרות לבין מזרחית כתיבה בין שזיהתה זו, קביעה ביצירותיו. שהעמיד
 הטענה את הדגישו אף אחדים מבקרים מאליה. כמובנת התקבלה הווי, של

 ’לתומו",־ מספו אלא ]...[ אידאולוגי "מספר אינו בורלא שלפיה המשלימה,
 של למרכבתן להירתם נאנסת בכלל האמנותית כשהיצירה זה, "בדור וכי
 מכל חופשית בורלא[ ]של יצירתו נשארה ואידאולוגיות, מגמות מיני כל

 תמימה כתיבה כאל בורלא של יצירתו אל ההתייחסות ומרכבה"." מוסרה
 את להכליל נוחה דוך הייתה ופוליטית אידאולוגית כזודעות וחסרת
 הציע שהוא השונה המבט נקודת עם להתמודד בלי הציוני בקנון יצירתו

 "השאלה בנושא והן העברי הלאומי הסובייקט של להומוגניות ביחס הן
 שקבעה המיקום ותרבותיים. פוליטיים גבולות של ויציבותם הערבית"
 ספוות של מטרידה הבלתי המשבצת בתוך לבורלא הספרותית הביקורת

 כתיבתו, של לאי־המודרניות בנוגע אסתטיים בטיעונים גם הסתייע הווי
אמנותי." מאשר יותר חברתי שערכה ספרות עם היטב שהתיישב מה

 סביב התעצב היישוב תקופת של העברית בספרות הלאומיי הסובייקט
 היה ניתן שבאמצעותו לערבים, יהודים בין הלאומי, המרכזי, הניגוד

 אפילו ומגדריים. חברתיים - אחרים ניגודים של עצמתם את לטשטש
 אנשי בין או האיכרית, ה"בורגנות" לבין חלוצים בין אידאולוגיים ניגודים
 הניגוד על עוערו לא החדשה, ההתיישבות לבין העירוני הישן היישוב

למען לערבים יהודים פועלים בין מעמדי שיתוף של האידאל הלאומי.

 הסוציאליסטית המהפכה
 שנו מסוף החל הלאומיים

 הציונית־ה؛ באידאולוגיה
 התייח אופן ואת הלאומי

אודוח על טודורוב צ' של

 שהאחו או
מטונפים,?

 מו אם בין
 לציביליזצ
 אלוהמחב

ה؛ ללבנים
 ז׳אנמוחמו

 אן שונים
העליונות

 זא׳נמו עבדול של הגדרתו
 הס בכינון לצורותיו הזה
 הניגוד של מרכזיותו את

 ה؛ דברי היישוב. בתקופת
 הערעוו לאפשרות ביחס

 להסביר עשוי זה ערעור
 המובן הניגוד את מאמצת
לערבים.

 בני של הטיפוסי הסיפור
 מקרו! שבא הציוני החלוץ

 העלי בנוסח חלוציות של
 )ביסטו השלישית העלייה
 ברנר נוסח ישראל" מארץ

 והשלוש׳ העשרים משנות
 להןבדוךכללשו הייתה

 גבולו؛ את הרחיב אף הוא
 היהודית. הקהילה את גם

 הראשונו העולם מלחמת
 בסי! חלק לוקח אינו הוא

 א, העשוים, שנות סופרי
 ו לא חריגה: אידאולוגית

 כחלופו המזרחי הסובייקט
ל< גבולות טשטוש על זו
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הביטוי הוא האומה לחלקי טוי

 הספרות של הלאומי ؛רויקט
 בורלא מופיע "כאן הדני: :ר

 עליהם. ידענו לא .אשר
 בעול ונכנס מקפאונו זפדדי

למצוא ניתן .מתנשאת זות

 ]...[ בכלל המזרח עולם אל ין
 לנו וידועה הגלויה לזו דומה ؛

 חוזרים אנו ידה ועל ההעלם. מן
שממנו גופו, המזרח עם גם :

 המתחים החופת בשל אם למציאות, הפך לא הסוציאליסטית המהפכה
 הכרוכה הפנימית הסתירה בשל אם העשרים, שנות מסוף החל הלאומיים

 הניגוד של הדומיננטיות את הציונית־הסוציאליסטית." באידאולוגיה
 דבויו באמצעות להסביר ניתן האחר אל התייחסותו אופן ואת הלאומי

מציבים: שסטראוטיפים הגבולות אודות על טודורוב צ' של

 כלבים שהם או אצילים, פואים הם הגזעיים שהאחרים או
מקרה, ובכל הקצוות; שני בין משהו הם נדירות לעיתים מטונפים,

 שסוגרים מי שעושים )כפי לנחותים אותם מחשיבים אם בין
 שעושים )כפי לעליונים אותם מחשיבים אם ובין לציביליזציה(

 וויקלית בצורה מנוגדים הם הפרימיטיביזם(, את המחבקים אלו
 שעבדול מה הוא הזו הראייה של התוצו האיוופאים. ללבנים

 ניגודים של "שדה כלומר מניכאית", "אלגוריה מכנה ז׳אנמוחמד
 בין והווע, הטוב בין ולבן, שחור בין בני־החלפה, אן שונים

“ובו׳". והנחיתות העליונות

 או אומה בני! שטרנהל, זאב .35

 וסוציאליזם לאומיות תיקווחבוה:

 הישואלית העבוזה בתוועת

 עובו, עם תל־אביב: ו,940ו-904

1995.
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 הקורא של מחדש פגשתו
 בדעתו מעלה לא ;מבקרים

 המרכזית. הלאומית 'תכלית
 ההווי בתמונות מתמצה 'לא

 ספרות לבין מזרחית :תיבה
 הטענה את הדגישו אף זדים

 ”לתומו", מספר אלא ]...[ גי
 של למרכבתן להירתם נסת

 מכל חופשית בורלא[ ]של '
 תמימה כתיבה כאל 'בורלא

 את להכליל נוחה דרך זה
 הציע שהוא השונה המבט :

 "השאלה בנושא והן תעברי
 שקבעה המיקום :רבותיים.

 ספרות של מטרידה הבלתי
 כתיבתו, של אי־המודרניות

”אמנותי. מאשר יותר זי

 סביב התעצב היישוב ׳ופת
 היה ניתן שבאמצעותו ם,

 אפילו ומגדריים. חבותיים
 אנשי בין או ;ות״האיכרית,

 הניגוד על ערערו לא 'שה,
למען לעובים יהודים לים

 הניגוד של תפקידו את בחדות מסרטטת זא׳נמוחמד" עבדול של הגדרתו
 גם להסביר עשוי זה דגם הקולוניאלי. הסובייקט בכינון לצורותיו הזה
 העברי הסובייקט של ליצירתו בהקשר הלאומי הניגוד של מרכזיותו את

 עיניים מאירי זאת, לעומת טודורוב, של הביקורת דברי היישוב. בתקופת
הלאומי. הסובייקט של כינונו מוסכמות על הערעור לאפשרות ביחס

 שאינה בורלא, של בכתיבתו החדשנות את גם להסביר עשוי זה ערעור
 יהודים בין או למזרח, מערב בין לכאורה מאליו המובן הניגוד את מאמצת
לערבים.

 את במרכז העמיד והשלישית השנייה העלייה בני של הטיפוסי הסיפור
 אידאליזציה הסופר יצר אם בין אירופה, ממזרח מקרוב שבא הציוני החלוץ

 בנוסח או צמח(, וילקנסקי, )לואידור, השנייה העלייה בנוסח חלוציות של
 ל״אמת רק מחויב היה אם ובין סתוי(, יערי, )ביסטריצקי, השלישית העלייה
 ביצירתו התמקד זאת, לעומת בורלא, וממשיכיו. ברנר נוסח ישראל" מארץ

 שלא העירוני, הספרדי הישן מהיישוב בדמויות והשלושים העשרים משנות
בפרט. והחלוצית בכלל הציונית להוויה נגיעה שום כלל בדרך להן הייתה

 וכלל המתוארת החברה של הטריטוריאליים גבולותיה את הרחיב אף הוא
בסוף בסוריה שהותו תקופת מאז שהכיר בדמשק היהודית הקהילה את גם

כי בורלא של כתיבתו שיצרה הרושם גם מכאן הראשונה. העולם מלחמת ب
 של יומם סדר על שעמדו ובנושאים ההגמוני בסיפור חלק לוקח אינו הוא

 עמדה בעצם השתקפה הספרותית בהכרעתו כי אף העשרים, שנות סופרי
 את להציע גם אלא מזרחי, יהודי הווי לתאר רק לא חריגה: אידאולוגית

חלופה ולבסס הציוני ולסיפור הלאומי לסובייקט כחלופה המזרחי הסובייקט
והנצחתם. חידודם על במקום לאומיים גבולות כושטוש על זו )

Tzvetan Todoiov, .36 

 Race', Writing and'״

Culture", Henry Louis 

Gates (ed.), "Race", Writing, 

and Difference, Chicago 

and London: Chicago 
University Press, 1986, 

p. 377

Abdul R. Jan Mohamed,.37 
"The Economy of 

Manichean Allegory: 
The Function of Racial 

Difference in Colonialist 

Literature'^. L. Gates 

(ed.), "Race", pp. 78-106
לעיל(. 36 )העוה
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 השנואה, אשתו בוולא, יהווה .38

עמ' תשכ״ו, מסרה, תל־אביב:

 בוטה בצווה גינה שמי יצחק .35

 הגיישות המוגנות, תופעת את

 לטעמו שמשחיתות היהוויות

 מקור ומהוות ישואל בנות את

 מוסריות נורמות על עועוד של

 )יצחק בדמשק היהווית בחברה

 האחוות בומשק", "היהודים שמי,

 בוולא, תוע״או(. !חשון־כסלו ה-ח

 מוסונית נימה מכל נמנע לעומתו,

המוננות. את הובים בתיאוויו

 ולערבים ליהודים המשותפת מקומית תרבות היא בורלא אצל המזרחיות
 הזהות של התגבשותם טרם היסטורי בהקשר כאחד( ונוצרים )מוסלמים
 ושמותיהם ערבית מדברים בסיפוריו היהודים כל הלאומי. והשיח הלאומית

 של הדיבור סגנון וכדומה(. כחילה בדיעה, רחמו, מסעודה, )דאוד, ערביים
 במס?ר שימוש מודרנית: לסיפורת ולא עממי לסיפור מתאים הדמויות
 האפיון העדפת הדמויות, של מבטן בנקודת או פנימי במיקוד ולא יודע־כול

 דיבור בנוסחות שימוש הראיה(, ולא )הגדה העקיף האפיון פני על הישיר
 מסורתיים, בביטויים המתובלת ובכןליצה מפותלת ברטוריקה ארכניות,

 קבועות נוסחות של מגודש המשוחררת וחיה נמוכה דיבור בלשון ולא
 בספרות מקובל שהיה כפי דמות, כל של הלשוני ייחודה את והחושפת

 אצל כזתבטא לערבים יהודים בין התרבותי השיתוף המודרנית. העברית
 ויומיומיים, מפותחים חברה ביחסי משותפים, ואירוח אכילה במנהגי בורלא

 דאוד שעורך הנשפים את לדוגמה נזכיר משותפים. ובילויים עסקים כמו
 של החברתי הסלון ואת ”ערבים, זמרים של הופעות עם הערבים לאורחיו

 ”לשלטון. המקורבים ערבים בפני בעיקר הפתוח בדמשק, היהודייה "המרננת"
 הציונית לספרות גמור בניגוד כמארח, בורלא של בסיפוריו מופיע היהודי
 הפלחים בכפרי או הבדואים באוהלי הכזתארחים חלוצים לתאר שנהגה

 ולומדים האירופית מתרבותם השונה הערבית התרבות למראה ומשתאים
 של שורשיותו את מסמן זה אירוח דרכם. בראשית כאנתרופולוגים אותה

 של לספרות )בניגוד מקומית מסורת בעל היותו ואת המזרחי הסובייקט
 הערבית ההוויה אל והלא־קולוניאלית העמוקה זיקתו את בבד ובד מהגרים(

 כוכב( בלי בנובלה )שנכח האוריינטלי המערבי המבט בקרבתה. חי שהוא
 העשרים(, משנות )בעיקר בורלא של ביצירתו מסויכוים כזחלקים נעלם
 אלא לאומיים, ניגודים מבליט שאיננו המזרחי המבט תופס מקומו ואת
לערבים. יהודים בין התרבותי המשותף המכנה את

 תל־ מתנת, בוולא, יהווה .40

.76 עמ׳ תשכ״ב, מסוה, אביב:

 "יהווה ירושלמי, אליעוו .41

 המווחית", היהוות צייו בוולא,

 עמ׳ )תשי״ח(, ו-ה כנמלית

280.

 השטחיים הדתיים ההבדלים את אמנם מזכירות בורלא של דמויותיו
 בהם מקפידה שהמרננת הכשרות מנהגי )למשל למוסלמים יהודים בין

 מעדיף הטקסט אך (,’מוסלמים־ של שולחנם על לסעוד כך משום ונמנעת
 בבית ואפילו ציון( )בת יהודית בחתונה מוסלמים של נוכחותם את להדגיש
 בעומר, ל״ג בחגיגת או )"אתנן"(, תווה ספר הכנסת בטקס למשל - הכנסת

 הזכות את לקנות טורחים אף ושנה־שנה פעיל חלק בה נוטלים שהמוסלמים
 ההווי )בקזושה(. שיידרש סכום כל תמורת המלך דוד של נרו את להדליק

 כולם וערביות. יהודיות דמויות אצל דומים אופי לקווי גם קשור המשותף
 מתמודדים הקוראים, מצד אמפתיה המזמין באופן גורלם עם מתמודדים

 מהן. לחרוג מבקשים שהם שעה למוחשיות שהופכות חברתיות מגבלות עם
 החברתיים־ ערכיהם בין דמיון ויש מידה, באותה ועממיים שמרניים כולם

 מוגיש אינו טבעו, לפי גוי "כמעט הוא יהודי כל והמוסריים. המשפחתיים
יי ונותן". נושא הוא עמה הערבית החברה לבין בינו הבדל כל בקרבו

 ע ההווי, תיאורי רקע על
 מצטייר שמויו על והקופא
 לרומני האופיינית העלילה

 פנים־קהילו איסורים עם
 קשו על או וערבים יהודים

 היה רחמו של אהבתם על
 מבעז שהתגרשה הערבייה
 למדינה רחמו עם ולברוח
 אח תוקפים לשעבר בעלה

 שפי את לאט לאט שפיקה
 ההו ו1כנ יהודי, עם לקשר

 ל אין ולפיכך נחרצת, היא
 ב. של בוומנים מרכזיותם
 בור "אין כך: על מעמידנו

 המעציבה, הממשות רקע
 מו ולהשתרג לגדול עתיד
 פו והיא לב, אליה הושם
 רק מתוחמת אינה הזאת
 בהכמוב כרוך הווי; סיפור

 1 של האוטופיה המערבי.
 בחשיג שרווחה הערבית
 מערב תפיסה של בולטת

 באמצעו זו אוטופיה בנה
 ואעוו מיושנות מוסכמות

 דמויות באמצעות אלא
 ומתז אשתו את ששונא

מהאובססיביות גורע זה
 לב שמתלווה האידאולוגי
 אוטונ לאותה לגיטימציה

 הדתות להבדלי מעבר אל
 אחו אשר את לפתע האל
 לבוו )גלו אמיתיים; אדם

בהם׳ זכו ואין לב וצרות

 משו בורלא של ברומנים
 מ، של רושם מהם שעולה

 הדמויות את שמעמתות
 ה׳ הפיצול על התגברות
 עלה ההווי כאן בדמשק.
לאוו גבולות של טשטוש
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 ולערבים ליהודים משותפת
 הזהות של התגבשותם ורם

 ושמותיהם ערבית ומדברים
 של הדיבור סגנון ׳וכדומה(.

 במס?ר שימוש מודרנית: ז
 האפיון העדפת הדמויות, נול

 דיבור בנוסחות שימוש יה(,
 מסורתיים, בביטויים ובלת
 קבועות נוסחות של )גודש

 בספרות מקובל שהיה כפי
 אצל מתבטא לערבים ודים

 ויומיומיים, מפותחים חברה
 דאוד שעורך הנשפים את ז
t של החברתי הסלון ואת 

 ”לשלטון. המקורבים ערבים
 הציונית לספרות גמור ,יגוד

 הפלחים בכפרי או בדואים
 ולומדים האירופית נרבותם

 של שורשיותו את מסמן יה
 של לספרות )בניגוד !ומית

 הערבית ההוויה אל וניאלית
 כוכב( בלי בנובלה )שנכח י

 העשרים(, משנות )בעיקר
 אלא לאומיים, ניגודים )יט

׳בים.

 השטחיים הדתיים בדלים
 בהם מקפידה שהמרננת ־נ

 מעדיף הטקסט אך 'מים"(,
 בבית ואפילו ציון( )בת ידית

 בעומר, ל״ג בחגיגת :נן״(,או
 הזכות את לקנות טורחים ף

 ההווי )בקזושה(. שיידרש ا
 כולם וערביות. יהודיות יות

 מתמודדים הקוראים, מצד
 מהן. לחרוג מבקשים ؛שהם

 החברתיים־ ערכיהם בין יון
 מרגיש אינו טבעו, לפי גוי

٠י ונותן". נושא הוא ז

 המסורתי האופי בעלת היהודית הקהילה שבהם ההווי, תיאורי וקע על
 גם מתבררת לו, כזרה ולא מזרחי מעולם כחלק מצטיירת שמריו על והקופא
 ולהתעמת גבולות לחצות הניסיון בורלא: של לרומנים האופיינית העלילה

 נישואי על האיסור עם ובראשונה בראש פנים־קהילתיים, איסורים עם
מספר (1928) אזם נפתול' הרומן ביניהם. קרבה קשרי על או וערבים יהודים  ושפיקה בדמשק, שגר המשפחה ובעל הנשוי היהודי רחמו של אהבתם על ٠

 המשפחה רצון נגד גם להתגייר מוכנה שפיקה מבעלה. שהתגרשה הערבייה
 משפחת בני אולם יחד. לחיות יוכלו שבה אחרת למדינה רחמו עם ולברוח

 מאבדת מכך וכתוצאה עיניו, את ומנקרים רחמו את תוקפים לשעבר בעלה
 המוסלמית במשפחה ההתנגדות ומתאבדת. שפיותה את לאט לאט שפיקה
מוסלמית, עם לקשר היהודית במשפחה ההתנגדות כמו יהודי, עם לקשר

זאת, עם להתממש. הסיכוי כאלה אהבה לסיפורי אין ולפיכן נחרצת, היא
 כהן ישראל האוטופי. מעמדם את מבהירה בורלא של ברומנים מרכזיותם
 על לערבים יהודים בין יחסים מלתאר נרתע בורלא "אין כך: על מעמידנו

 מה הכ!אירה באספקלריה לנו מואה הוא ]...[ המעציבה. הממשות רקע
 שלא בורלא של ביציותו אוטופית פינה זוהי מהם. ולהשתרג לגדול עתיד
 הפריצה הוגילים"." ומסלולו מסגרתו את פורצת והיא לב, אליה הושם
 של מגבולותיו שחורגת העתידית לפרספקטיבה רק מתוחמת אינה הזאת
 האוריינטליסטי הציוני השיח גבולות על ערעור כמובן בה כרוך הווי: סיפור

היהודית־ הקדמה של מזו לחלוטין שונה בורלא של האוטופיה המערבי.
 דוגמה הוא לנז١1)אלטנ הרצל מאז הציונית בחשיבה שרווחה הערבית
 לא שבורלא הגם המזרח(. תובות תהליך על כןערבית תפיסה של בולטת

 נגד חוצץ היוצאים אידאליסטים של דמויות באמצעות זו אוטופיה בנה
החדשה, עולמם השקפת את להגדיר מסוגלים ואשר מיושנות מוסכמות

 דאוד או הבטלן רחמו כמו ומוגבלות שבורות דמויות באמצעות אלא
 אין - השנואה( אשתו )ברומן במוסלמית ומתאהב אשתו את ששונא

 ומהממד לאומיים גבולות לחצות החתירה של מהאובססיביות גורע זה
 מעניק המוכים, ושפיקה ברחמו שמטפל הקויך לכך. שמתלווה האידאולוגי
 לחרוג היא האדם תכלית כי הגורסת אנושית אוטופיה לאותה לגיטימציה

 לי קקרה "הנה ביניהן: והיריבות השנאה וליחסי הדתות להבדלי מעבר אל
 צמחי אדם, בני - מצאתי הנה חיי. כל בנרות אחפש אשר את לפתע האל
 קנאה בלי ואיבה, מרמה שמץ בלי לעיני אנוש לבות )גלו אמיתיים: אדם

ורשע"."־ לשנאה בהם זכר ואין לב וצרות

 ההווי, חומרי בין בולט כ)תח קיים העשרים משנות בורלא של ברומנים ٠
 הדרמתיות העלילות לבין לאומיים, גבולות נטול מצב של רושם מהם שעולה

בנקל. לחצותם ניתן שלא לאומיים גבולות עם הדמויות את שמעמתות
 היהודיות המרננות על בסיפוריו התאפשרה הזה הפיצול על התגברות
 בסימן שעמדה העלילתית הדרמה עם אחד בקנה עלה ההווי כאן בדמשק.
החברה בתוך גבולות טשטוש גם עמו שיש לאומיים, גבולות של טשכווש

 יהודה "עלילות כהן, ישואל .42

 נזבזוו, בו־ולא: יהוזה בורלא".

.123 ענן' לעיל, 27 הערה

 אזם, נפתולי בוולא, יהווה .43

ענן' תשכ״ד, מסוה, תל-אביב:
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זמנית. להשעותם שאפשר גמישים כגבולות הצגתם או עצמה, היהודית

 האישה השתחררות את שכ!י יצחק תיאר דמשק יהודי על ברשימתו
 מצדן שהביאו הכלכלית, עצמאותה ואת והבעל האב משליטת היהודייה

 שמבזבזות ישראל לבנות ומוסלמים נוצרים צעירים של להתקרבותם
 המשוררות לדעתו, הוא, רע כל מקור אפנתי. ולבוש קישוכוים על כסף

 להוללות ערבים שררה ובעלי נכבדים בבתיהן שמאוחות המרננות, או
 עושרן בזכות יהודייה נערה לכל ומופת לדגם שהפכו נשים - ותענוגים
 היהודים שרחוב היא הדבוים כל "תוצאת המקומי. הממשל בחוגי והשפעתן

המינים מכל עליונים צבא פקידי שיכורים, נבזים, של אוסף לבית נעשה
‘”ונבלה". זימה מעשה לכל ומקלט לעיל. 39 הערה שמי, .44

 על שערערה הזו הפמיניסטית החירות חן מצאה דווקא בורלא בעיני אולם
 מופקרות בנשים מדובר אין כי להדגיש טרח הוא המסורתיים. הכוח מוקדי

 הצביע ואף מידות, טוהר בעלות נשים - להפך אלא מוסרית, מבחינה
 שדבק השלילי הדימוי מופרכות ועל היהודית הקהילה לחיי תרומתן על

 הייצוג ממאפייני בורלא חרג ו(930) מוננת בנובלה חייהן. ובסגנון בהן
 בצמצום שהתבטאו בכתיבתו, והערבית היהודית המזרחית ההוויה של

 אמירות לכלל הדמויות של העולם ותפיסת התודעה ביטויי של בולט
 האינטלקטואלית הדלות האנושי. בגורל האל שליטת אודות על שגורות

 אמונותיהן מתיאור והימנעותו העשרים משנות ברומנים דמויותיו של
 היהודי היישוב את שהעסיקו ותרבותיות לאומיות בשאלות ועמדותיהן

 של הדומיננטית הספרותית הנורמה עם אחד בקנה עלו לא ישראל, בארץ
בדיבור, שעסוקות דמויות חייבה זו והשלישית. השנייה העלייה תקופת
 כאמצעי וזאת ואידאולוגיות, תרבותיות בשאלות ובהתנצחויות בוויכוח

 הזהות לכינון רלוונטיים שהיו הנושאים מכלול עם מורכבת להתמודדות
 נכונות זאת, לעומת מגלה, בורלא של המזרחית הדמות העברית. הלאומית

 המונולוגים של חלקם שזעום כפי העולם, עם מילולית לתקשורת מועטת
 בין החלוקה את אימץ בורלא לתאר. נוהג שהוא הנפש בחיי הפנימיים

 להעניק עשוי התודעה וומן שרק המפותחת, התודעה בעל התרבותי המערב
 שהביטוי אינטלקטואלי, הבלתי הספונטני המזרח לבין מלא, ביטוי לו

עממית. נימה בעל הווי סיפור באמצעות הוא אותו ההולם

 זהות של בשאלות הקוראים את לעניין בורלא מבקש מרננת בנובלה ואילו
 בדיעה בין המפגשים וערבית. יהודית - מזרחית מבכו מנקודת תרבותית

 מתוארים הסורית, בממשלה כשר שמכהן רשיד החג' אהובה לבין המרננת
 בשיחות נוספים. אורחים גם חלק נוטלים שבהן סאלון, שיחות של בהקשר

 ולא ביטוי להן היה שלא פוליטיות ועמדות הזדהויות מתגלעות הללו
 של בהשפעתה עוסקת הנובלה התקופה. סופרי מרבית אצל עניין כל עוררו

הערבית הלאומית התודעה התעוררות על הצעירים" "התווכים מהפכת

 חסי בין ובהבדל בדמשק,
 בשלן הערבים של חלקם

 האימפריו מעול משוחורת
 שנגזר המוות עונש רשיד,
 המחתרת, חברי את שיחון

 I של פוליטיזציה ויוצרים
 התת שבו ישראלי הארץ
 כ כי זאת עם לציין ואוי

 המספו נדודי את המתאר
 נ התורכי, הצבא משורות
 1גמו אהדה מתוך העובית

 ת1נ לאומיות תנועות בין
 בג מוזכר אינו כלל ציונית

ספר בחור - המספר של

 האר בתוך
 וג מודדים
 צח שמיכה

 סודרי על
 נדמו אחד

 I הכליפים
 התל אותה

 ו מזדהית.
 תקופה של
א פרק הרי

 נמנ׳ שבורלא בלבד זו לא
 תודעה חסר או פוליטית

 ההח אל מתייחס בורלא
 מ מנקודת אלא הציונית,

 הכליפים ימי את בחיוב
 להחל מצפה ואף יהודים,

 בשלטון דווקא ולאו נאור
 ממירבסנז הוא המקראית

1בסמנ דומה שימוש תוך

 מזרח יהודית מבט נקודת
 דמור היא הגיבורה מוננת.

 המרננת - ייצוג נורמות
תקופות של מרכזי כסמל
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זמנית. להשעותם שאפשר ו

 האישה השתחררות את מי
 מצדן שהביאו הכלכלית, תה
t שמבזבזות ישראל לבנות 

 המשוררות לדעתו, הוא, ־ע
 להוללות ערבים שררה עלי

 עושרן בזכות יהודייה נערה
 היהודים שרחוב היא הדברים

המינים מכל עליונים צבא יי

 על שערערה הזו !פמיניסטית
 מופקרות בנשים מדובר אין י

 הצביע ואף מידות, נווהו ת
 שדבק השלילי הדימוי רכות

 הייצוג ממאפייני בורלא זרג
 בצמצום שהתבטאו תיבתו,

 אמירות לכלל הדמויות של
 האינטלקטואלית הדלות ؛וי.

 אמונותיהן מתיאור מנעותו
 היהודי היישוב את העסיקו

 של הדומיננטית הספרותית
 בדיבור, שעסוקות דמויות ז

 כאמצעי וזאת אידאולוגיות,
 הזהות לכינון רלוונטיים היו

 נכונות זאת, לעומת מגלה, א
 המונולוגים של חלקם וזעום

 בין החלוקה את אימץ רלא
 להעניק עשוי התודעה רומן ז

 שהביטוי אינטלקטואלי, ־ני
עממית. נימה י

 זהות של בשאלות הקוראים
 בדיעה בין הכזפגשים נרבית.

 מתוארים הסורית, כממשלה
 בשיחות נוספים. אורחים גם

I ולא ביטוי להן היה שלא 
 של בהשפעתה עוסקת !ובלה

הערבית הלאומית התודעה

 והגדלת הסורית המדינה בהנהגת התיקונים חסידי בין ובהבדל בדמשק,
 סורית מדינה כינון שתבעו הקיצוניים ובין בשלטון הערבים של חלקם

 של בנו בהם הקיצוניים, של מעצרם ’התורכית.؛ האימפריה מעול משוחררת
 כדי התורכי לסולטן הכזרננת של ופנייתה עליהם שנגזר המוות עונש רשיד,
 פוליטיות בשאלות העיסוק את במרכז מעמידים המחתרת, חברי את שיחון

 מההקשר ברור במרחק אם גם העובית, הזהות של פוליטיזציה ויוצרים
 לאומיות. תנועות שתי בארץ השליטה על התחרו שבו ישראלי הארץ
 ו(,9ו8) ערב" שבטי "בין המוקדם בסיפור כבר כי זאת עם לציין ראוי

 שערק לאחר בירושלים ביתו אל הירדן מעבר המספר נדודי את המתאר
 הלאומית להתעוררות ביטוי בורלא נתן אז כבר התורכי, הצבא משורות
 צפויה מהתנגשות חשש או יריבות מתוך לא גמורה, אהדה מתוך הערבית

 לאומית תנועה של קיומה מזאת; יתרה מתחרות. לאומיות תנועות בין
 בתודעתו נוכחות שום לה ואין זה מוקדם בסיפור מוזכר אינו כלל ציונית

הישן: היישוב בן ספרדי בחור - המספר של

 לעיל, 40 הערה מרננת, בורלא, .45

וו. آلدأ׳
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 על מסובים שישבו אנשים כשישה־שמונה היו האוהל בחון
 היתה רגליו על בראש. ישב השויף המזרח. כמנהג רכים, מרבדים
 מוזהבים "עגאלים" - התלבושת נרגילה. ולפניו צחורה שמיכה

 וגע נכבדים. עוביים בתלבושת פסים, וכפתני משי סודרי על
 ימי מאתנו, וחוקים ימים לתחייה קמו כאילו לי, נדמה אחד

התמונה, אותה הרי ערב. בני שלטון ימי הנאורים, הכליפים
 ישיבה של השלוה אותה המגוון, האוהל אותו התלבושת, אותה

 הולדתה בעיני וואה הגבו שאני הרגשה, בלבי היתה מזוחית.
העתיוה, הערבית הממשלה של התחלתה הרי חדשה: תקופה של
’המשועבוים.؛ העמים בתחיית אחד פוק הוי

 מבחינה רדום ציבור כאל לערבים מלהתייחס נמנע שבורלא בלבד זו לא
 רבים. סופרים אצל מקובל שהיה כפי לאומית, תודעה חסר או פוליטית

 הראות לנקודת מבעד שלא הלאומית ההתעוררות אל מתייחס בורלא
 שרואה המזרחי, היהודי המקום תושב של מבטו מנקודת אלא הציונית,

 אל השריף של הטוב ביחסו ומכיר הנאורים הכליפים ימי את בחיוב
 ערבי בשלטון השנואה התורכית האימפריה להחלפת מצפה ואף יהודים,

 האבות לתקופת החזרה סמנטיקת את גם אנגלי. בשלטון דווקא ולאו נאור
 הערבית, האומה אבות לתקופת חזרה של בסמנטיקה ממיר הוא המקראית

המזרחית. והישיבה האוהל התלבושת, הווי: בסממני דומה שימוש תוך

 13 העוה כוכב, בלי בורלא, .46

205-204 עמ' לעיל,

 בנובלה גם פחות לא מפתיעה בצורה נשנית זו מזרחית יהודית מבט נקודת
 של היפוך מתקיים )שוב היהודית החברה משולי דמות היא הגיבורה מוננת.

 ליוקרה שזכה האידאליסט, החלוץ דמות לעומת המרננת - ייצוג נורמות
שלה האהבה שקשרי והשלישית(, השנייה העלייה תקופות של מוכזי כסמל
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 זהותו "גיבוש שמעוני, בתיה .47

 של ביצירתו האחר של התובותית

 מוסמך, עבודת בורלא", יהודה

 בירושלים, העברית האוניברסיטה

.37עמ' ,1998
 לעיל, 40,הערר בורלא,מוננת, .48

.179 עמ׳

.170 עמ׳ שם, .49

.173 עמ׳ שם, .50

 הפמיניסטיות שעמדותיה הסגורה, היהודית הקהילה גבולות את פורצים
 ציונות ושהמילה ٠’המקובלת הפטריארכלית הסמכות על תיגר קוראות

 מגובשת אידאולוגיה כבעלת מתוארת זו גיבורה דבר." לה אומרת אינה
 בכבודו התורכי הסולטן באוזני פורשת היא שאותה מזרחית, זהות של

 באזור, החיים ומוסלמים נוצרים ליהודים, משותפת זו מזרחית זהות ובעצמו.
 הלאומיים הניגודים טשבווש המערבית. לאירופאיות כניגוד מוצבת והיא

 "אני לכזערב: המזרח בין הרדיקלי השוני את להבליט נועד המקומיים
 זקנינו מפי ששמענו כפי דורות, מדורי פה קיימת משפחתי דמשק, ילידת

 צרתכם־צרתי ודאגתכם־דאגתי, כמוכם הנני מזרח בת בשנה, אלפים מזה
 הן לפיכך דוחה ה^־ציונית המזרחית הפרספקטיבה ואושרכם־אושרי"."

 הציוני הסובייקט לזהות כבסיס לערבים יהודים בין הלאומי הניגוד את
 הזו, המזרח שבת לגינוי זה. סובייקט של המערבית האוריינטציה את והן

 הנחת ואת המערבית הקדמה אידאל את מגנה ההשכלה, וחסרת העממית
 זקוק ודאי "המזרח המוקדמות: העליות בספרות תקדים אין עליונותו,

 למערב. אשר המורד' ל׳מרוצת לא אך מאד. אני יודעת - להתעוררות
 כל את תביאו אל למערב. כסוס רתום להיות למזרח אל אמרתי: כן על

 שמי יעיבו הם אלינו. למערב אשר הזאת ה׳חמדה' כל ואת הזה ה׳טוב'
חייו"."؛ ויאפילו המזרח

 העברית הספרות של הלאומית לאידאולוגיה ביחס בורלא של הערעור
הערבים, אוהבת המרננת, שמשמיעה דות1בעכ רק לא כזתבטא בתקופתו

 )לרבות העברית השפה לבין יהודים בין המקובל הקישור בלשונה. גם אלא
 מתערער ברנו( כאצל ורוסית, ארמית יידיש, בביטויי מזערי וש1שיכ

 המקרא ללשון זיקה בורלא של המליצי לסגנונו אכן, בכתיבתו. לחלובוין
 מתיישבת שאינה מיושנות של רושם מעורר הוא כך ומשום ולתחבירו,

וממשיכיהם. ברנו גנסין, נוסח המודרניסטיות הכתיבה נורמות עם
 השעבונז ללא טהורה, ערבית שלשונן יהודיות בדמויות העיסוק אולם

 את להפוך הסופר את חייב ישראלית, הארץ בספרות שרווח הרב־לשוני
 שיחת את מוסר הוא כאשר במיוחד ערביים, מאפיינים לבעל הטקסט

 מוגדר בסגנון מדברות )הדמויות המכוון הסגנון להמחשת הדמויות.
תחבירית, מבחינה ומסורבלת במיוחד מליצית שיח לשון נבחרה כלשהו(

 "אחסה עיני", ועל ואשי )"על מתורגמים ערביים ביטויים משופעת
אללה", שא )"מא מתורגכזים בלתי או ועוד( אללה" "חי השטן", מן באל

 בערביזמים לשימוש ברור בניגוד ואחרים(. ךאר" א קבל ג׳אר על "אישאל
 מדובר לא כאן התקופה, בסיפורת היהודיות הדמויות ללשון המחלחלים

 הערבית במילה השימוש העברית: על המאפיל בתרגום, אלא בקישובו,
ישרה', 'ברגל תלכי שלישי )"ביום "אללה" המוסלמית המשמעות בעלת

ומערער הדמויות של הערבית יהדותן את מסמן אליה״י؛( אללה, בעזרת .109 עט׳ ٠שם .51
העברית. והשפה יהודים עברית, ספרות בין השגור החיבור על

 לאחרונה שכתבה דברים
 תקפי הישראלית, בתרבות
העשרי שנות של בספרות

 ההי אותה
 אוניבוסליח

 להכיר בלי
 הפרס מתוך

 ה הממו של
 ספי הטילה

 האירופו־ר
 ליהווי־המז

ש( אלה עם
 אש יהודים

 סביבערביוו
 ע בהתקפות

ערביות! על

 בו של המזרחית העמדה
 בשי כחתרנית נתפסה לא

 הזו התווית את שאימץ
 כניסוו תומו", לפי "הכותב

 הפע שהיא הלאומי השיח
 המזרח מהעמדה בו לחזור

 המר הזרם אל ולהתקרב
המ הבחינו לא זה בשינוי

ל' ללאומיות ממזותיות

 הנחיו תרפ״ט "מאורעות"
 מקו על הערבית המתקפה

 )כמו יחד וערבים יהודים
 עסו סבירים שכנות יחסי

 ני היהודי היישוב השמדת
 שסי׳ היהודי העולם ברחבי
 במגמו׳ ההתיישבות חיזוק
 המי הארגון מרעיון מפא״י

התגובוו ממכלול חלק רק
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 הפמיניסטיות שעמדותיה ה,
 ציונות ושהמילה :מקובלת"

 מגובשת אידאולוגיה :בעלת
 בכבודו התווכי הסולטן 'זני

 באזור, החיים ומוסלמים נרים
 הלאומיים הניגודים טשטוש

 "אני למערב: המזוח בין לי
 זקנינו מפי ששמענו כפי 'ות,

 צרתכם־צרתי ;גתכם־דאגתי,
 הן לפיכך דוחה ה^־ציונית נ

 הציוני הסובייקט לזהות )יס
 הזו, המזרח שבת לגינוי יזה.

 הנחת ואת המערבית זקדמה
 זקוק ודאי "המזוח קדמות:

 למערב. אשר המורד' רוצת
 כל את תביאו אל למערב. ז

שמי יעיבו הם אלינו. :זערב

 למזרחיות ההתייחסות בעניין שוחט אלה לאחרונה שכתבה דברים
 בורלא של מעמדו בשאלת גם רבה במידה תקפים הישראלית, בתרבות
העשרים: שנות של בספרות

אי
וח

י
 

מו
היי

פנ
או

 כל־יהווית תרבות על שמדברת ההיסטוריוגרפיה אותה
 יהודים" מול "עובים שמציבה זו גם בורך־כלל היא אוניבוסלית,

 יהווית־ערבית. מקפית זהות של קיומה באפשרות להכיר בלי
 למחיקתו מכועת חשיבות הייתה הציונית, הפוספקטיבה מתון

 שמזרחיותם/ערביותם משום יהוזי־המזרח, אצל העובי הממו של
 הלאומי הפרוייקט של ובגבולותיו בהגורותיו ספק הטילה

 בפודוקס: נתקל האיוופו־ישואלי השיח האירופו־ישואלי.
 יותר קרובים ותרבותיים היסטוריים קשרים היו ליהודי־המזרח

 עם מאשר - הערבים - האויבים להיות היו שאמורים אלה עם
 הטאבו ללאום. להתאחד נתבקשו הם איתם אשכנזים יהודים

 בביוור מתגלה המזרחית והתרבות ההיסטוויה של ערביותה סביב
 להצהיר המעזים אוצות־ערב, יוצאי אינטלקטואלים על בהתקפות

בפומבי.؛؛ ערביותם על

 העברית הספרות של ؛ומית
 הערבים, אוהבת המרננת, ה

 )לרבות העברית השפה לבין
 מתערער ברנר( כאצל זית,

 המקרא ללשון זיקה בורלא
 מתיישבת שאינה מיושנות

 וממשיכיהם. ברנר גנסין,
 השעטנז ללא טהווה, ־בית
 את להפוך הסופר את חייב
 שיחת את מוסר הוא :אשר

 מוגדר בסגנון מדברות ות١
 תחבירית, מבחינה זסורבלת

 "אחסה עיני", ועל ראשי '
 אללה", שא )"מא )תורגמים

 בערביזמים לשימוש ברור ר
 מדובר לא כאן התקופה, רת

 הערבית במילה השימוש :1
 ישרה', 'ברגל תלכי שלישי ,

 ומערער הדמויות של :רבית
t העברית. והשפה

 ואף פולמוס עוררה לא העשרים בשנות בורלא של המזרחית העמדה
 העובדה כן על ויתר הווי, כסופר הצגתו בשעתו. כחתרנית נתפסה לא

 סופר של במעמד להישאר לו אפשרו בעצמו, הזו התווית את שאימץ
 ועל־ידי הביקורת על־ידי חיבוקו 55שקד. של כניסוחו תומו", לפי "הכותב

 אף תרפ״ט מאורעות לאחר לבוולא אפשר הפעילה, שהיא הלאומי השיח
 העשרים משנות בסיפוריו שהציע ה^־ציונית המזרחית מהעמדה בו לחזור

 גם שנים. אותן של העברית הספרות של המרכזי הזרם אל ולהתקרב
המבקרים. הבחינו לא זה בשינוי

 אסמים: ויכוונות שוחט, אלה .52

 תל־ וב־תובותית, מחשבה לקראת

 ,2001 לספרות, קדם בימת אביב:

.332-331 עמ׳

לעיל. 32 העוה שקו, .53

תופ״ט מאוועות לאחו ללאומיות ממזוחיות

 ומשבר. הלם הכרת בארץ היהודי היישוב על הנחיתו תרפ״ט "מאורעות"
 חיו שבהן ערים על ובמיוחד יהודיים, יישוב מקומות על הערבית המתקפה

 לכונן יהיה שניתן בתקווה חיבלה וצפת(, חברון )כמו יחד וערבים יהודים
 של ש״הועיון ההרגשה את וחידדה הערבי הציבור עם סבירים שכנות יחסי

 הפרו־ציונית ההתעוררות ؛’רבים". לנחלת נעשה היהודי היישוב השמדת
 במאורעות, שנפגעו היישובים לשיקום ותרמה שסייעה היהודי העולם ברחבי
 של התנערותה גם כמו טריטוריאלי, רצף ליצור במגמה ההתיישבות חיזוק
 הם אלה כל - וערבים יהודים פועלים של המשותף האוגון מרעיון מפא״י

כן, על יתר היישוב. שידע למאורעות החריפות התגובות ממכלול חלק רק

 ושכנינו, אנחנו בן־גוויון, דוו .54

עמ' תוצ״א, ובו, תל-אביב:
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 היונה: חוב שפיוא, אניטה .55

 תל־ ,.948-188, והכוח הציונות

 .250 עט' ,1992 עובו, עם אביב:
 ביצירות הפתאומי "המיעוט על

 השינוי ועל מזוחיים" שנושאיהן

 הפלסטית האמנות של ביחסה

 כתוצאה הערבי הנושא אל העבוית

 יגאל ראו: תופ״ט, ממאוועות

 על מזוחה? "מזוחה! צלמונה,

 תמי הישראלית", באמנות המוות

 המזוח- קזימהמיכאלי)עורכת(,

 מוויאון יוושלים: ישואל, באמנות

.65-63 עמי ,1998 ישראל,

 ובויוניס: פייטנים חבר, חנן .56

 באוץ העבו׳ הפוליס׳ השיו צמיחת

 ביאליק, מוסו יוושלים: ישואל,

.356-295 עמי ,1994

 תל־ ב, ציו!, בת בוולא, יהווה .57

.19 עמי תו״׳ן, מצפה, אביב:

.57 עמי שם, .58

 סטראוטיפים מעט לא עת באותה הופיעו הפועלים תנועת של בעיתונות
ואיבה.؛؛ חרדה זעם, לרגשי ביטוי נתנו אשר ערבים, של מאיימים

 המשותף המכנה כמובן. משוררים, של היו המידיות הספרותיות התגובות
 אף - ראובני ואהרן שלונסקי, אבוהם גרינברג, צבי אורי של לשיריהם
ا הערבים ראיית היה - נבדלות؛؛ ואידאולוגיות פואטיות אופציות שסימנו
 להתייחס שמיהרו הראשונים הסופרים בין היה בורלא פוליטיים. כאויבים

 ו(930) ציון בת הרומן הסיפורית. ביציותם ולהפנימו הזה השבר אל
 מעורבת למשפחה בת - רוזה של אהבתם את הראשון בחלקו מתאר

 למשפחה נצו - ותופיק בירושלים, הישן היישוב מן ספרדית־אשכנזית
 היפהפייה, רוזה של הנלהב מחזרה תופיק, אמידה. ירושלמית מוסלמית

 עד שנים מספר ולהמתין באהבתה לזכות כדי להתגייר אפילו שמוכן
- בייוות באוניברסיטת לימודיה את שתשלים

 במשחקיו שקט בדבוו, תמים טובה, נפש כבעל מילדותו נכר )...(
 חשק אשר הגדול, מאחיו להפך בלמוויו. דבר ונבון גילו נערי עם

 עדי לגוולות ושאף עליליה, במעשי תנועה, בחיי נעוויו מימי
 כבד־תנועה מעודו תופיק היה - בצבא שר־אלף למשרת הגיעו
 מצבע לו עינים ]...[ ؛’בדידות. ואוהב ושקט למנוחה נוטה קצת,
 ונסוכי עדינים במקצת, חיורים פניו וחולמות; שקטות בהיר, חום
 עם מזוחי יהודי לפני פניו דומים בהרבה קויהם. בכל וחן רוך

אצילות.؛؛ והרבה סבל קצת

 לסמן חייב התובותי, ואופיו והמופנם המעודן מראהו הדגשת גם אולם
להיחלץ, מבקש עצמו הוא ממנו העולם על מלמד אשר כחריג אותו

 כפות המושלמי הנושנות, בבקורת מאד מפגר האישלם "עולם כי בהכירו
ממורה השפעה קבל הוא נ...[ עתיקים. והרגלים למנהגים למסורת, לדת,

؛’ערבי". משורר פרטי, .105 עט' שם, .59

 מחזרנלה، תחילה - תופיק
 שדו ביקורתית פרספקטיבה

 מרוסו הבלתי החירות על
 ואנ ושפויה בריאה אהבה

 מגי' הפמיניסטית החירות
 השליע החלק בראשית בו

 מימוש הראשונה; העולם
 ניסיונותיו וגם לה, מחוצה

 המהלך על צולחים. אינם
 פסיכולוגיה ביוגרפיה אלא

 מופי זאת, ת1לעוכ בורלא,
 של ב״בניית־הסובייקט"

 מ לגיבורה, חיצונית מבט
 1 לתשוקה, רציונליות בין

 כ את ההתבגרות. תקופת
 I המיוסרת מבטו מנקודת

 לקיצת רק לא המנוגד זה,
 הלאומיים לתפקידיו גם

 להיחל? ניתן כיצד בורלא
ולפתוח שלו הנרטיב ואת

 הר؛ בחלקו כבר זאת, עם
 בו מתבטא הדבר בולטת.
 אירופאיו כמשכילה עצמה

 "טיפוסי והלא המעודנת
וביטוייה: הערבית

 תמיד מתיישבת לא ומשפחתו, אביו תופיק, אל יוצר שהרומן האמפתיה
 משוחורת נשית דמות של התגבשותה אחר לעקוב - המרכזית מטרתו עם

 העמדתה תוך נרקיסיסטי, או תלותי עצמי ומדימוי חברתיות ממוסכמות
 בתהליך מתמקד התיאור ומעצורים. עכבות חסרת התנסות של במצבים
 אהבתה בסיפור רוזה, של האינטלקכוואלית והבשלתה העצמאי חינוכה
 טקס )כולל רבים וחברתיים משפחתיים מכשולים על והתגברותה לתופיק

 אותה להניא הצליחו שלא לאחר היהודי, הדין בבית עוברת שהיא נידוי
 להתחתן כדי לשווייץ הארץ מן בהגירתה תופיק(, עם קשריה מהמשך
 ובפנייתה שלה המשפחה יחסי בהתערערות ולבסוף משפחה, ולהקים

 בתוך עצמית. כגאולה לה שמתבררת החלוצית העשייה אל הגיבורה של
של מבטו נקודת גם מעוצבת עובות, שהגיבורה הדרמתית הגלגולים מסכת

 הו הפתעה!
 כאן ומדבר
 שבח תמיד,

؛...[ כך. הם
 המשפחות

 נקשרה אני
שלזו כאלו,

 שי הנפשית התשתית את
טיפ אוריינטליסטי חלום

מרגיש, אז
- בבשרי
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 סטואוטיפים מעט לא זעת
ואיבה.؛؛ חרדה זעם,

 המשותף המכנה כמובן. 'ים,
 אף - ראובני ואהרן ונסקי,’

 הערבים ראיית היה؛-٥לות
 להתייחס שמיהרו זראשונים

 ו(930) ציון בת הרומן ית.
 מעורבת למשפחה בת - ה

 למשפחה נצר - ותופיק ם,
היפהפייה, רוזה של הנלהב

עד שנים מספר ולהמתין :

 במשחקיו שקט בוברו, תמים ז,
 חשק אשו הגוול, מאחיו להפך

 עדי לגדולות ושאף עליליה, יי
 כבו־תנועה מעודו תופיק היה

 מצבע לו עינים ]...[ ؛’בויוות.
 ונסוכי עוינים במקצת, חיורים

עם מזרחי יהודי לפני פניו !ים

 לסמן חייב התרבותי, אופיו
 להיחלץ, מבקש עצמו זוא

כפות המושלמי הנושנות, ת
ממורה השפעה קבל הוא

 תמיד מתיישבת לא ופחתו,
 משוחררת נשית דמות של ה

 העמדתה תוך ונרקיסיסטי,
X בתהליך מתמקד התיאור 

 אהבתה בסיפור רוזה, של
 טקס )כולל רבים וחברתיים

 אותה להניא הצליחו שלא
 להתחתן כדי לשווייץ ארץ

 ובפנייתה שלה המשפחה '
 בתוך עצמית. כגאולה לה ז

של מבטו נקודת גם זעוצבת

 מעין - הבוגדנית לאשתו המקנא בעל כך ואחר נלהב מחזר תחילה - תופיק
משלמת שהמשפחה האנושי המחיר מומחש שדרכה ביקורתית פרספקטיבה ؛
מייצגת העובי הבעל עמדת הגיבורה. של מרוסנת הבלתי החירות על )
ואילו למענה. לסבול לציון ראויה יכולת ואפילו ושפויה בריאה אהבה إ

 שרויה שהגיבורה מלנכולי מוצא חוסר אל מגיעה הפמיניסטית החירות
מלחמת בתום ארצה חזרתה עם הרומן, של השלישי החלק בראשית בו ץ

ולא המשפחה בתוך לא מוצאת, היא אין עצמי מימוש הראשונה; העולם 1׳
 אמנותית צורה להם ולשוות חייה על לכתוב ניסיונותיה וגם לה, מחוצה

 אינו כי לומר אפוא אפשר זה ברומן הפמיניסטי המהלך על צולחים. אינם
 של הוומן בהמשך הפמיניסטי. הסובייקט של פסיכולוגית ביוגרפיה אלא

ההתמקדות מן להשתחרר מנת על מאמץ מופעל זאת, לעומת בורלא,
בנקודת שימוש האינדיבידואליסטית. האישה של ב"בניית־הסובייקט" أ
לחוץ, פנים בין לאזן אמור הערבי, במבט כלומר לגיבורה, חיצונית מבט )

 של וגחמנות יציבות לחוסר בוגרת יציבות בין לתשוקה, רציונליות בין
 בוולא משמיע הגיבורה של הידרדרותה סיפור את ההתבגרות. תקופת
ואמין אנושי ובתפקיד “תופיק, של והאנושית המיוסרת מבטו מנקודת

אלא היהודייה, הגיבורה של הפסיכולוגית לקיצוניות רק לא המנוגד זה, ا
 מדגים העברית, בסיפורת המופיע העובי של הלאומיים לתפקידיו גם

הלאומי הסובייקט את המכוננים מהניגודים להיחלץ ניתן כיצד בורלא
הערבי. ייצוג של ביניים אפשרויות ולפתוח שלו הנרטיב ואת ي

אוריינטליסנוית נימה נמהלת הרומן של הראשון בחלקו כבר זאת, עם ؛
 הרואה רוזה, של בהתייחסותה ובראשונה בראש מתבטא הדבר בולטת.
חזותו על תופיק, חריג. כאל העובי אהובה אל אירופאית, כמשכילה עצמה

למהות ביחס הטיפוסי הידע את מאשש "טיפוסית", והלא המעודנת )
ובינווייה: הערבית

 מבין הוא כערבי... אינו הוא משכיל, מבין, בחור הוא הפתעה!
חשבה היא "האירופיים". המפותחים הצעירים כאחו ומדבר ;

 לרוב תרבות, חסרי נבערים, "אזיתים" הם עובים שבחורים תמיו,
I כך. הם I]... בני בין אולי או הכלל, מן יוצא הוא, אחר - זה אך

,...[ ותובותיים." מחונכים כאלה ימצאו המכובדות המשפחות
מדות - אהבתו עדינותו, אפיו, יחסו, בגלל אליו נקשרתי אני ا

I ,٥2במושלמי. למצוא מעולם פללתי שלא כאלו

 באמצעות בורלא מתאר הזה השיפוטי המבט של הנפשית התשתית את
גועש: ים בגלי נסחפת רוזה שבו טיפוסי, אוריינטליסטי חלום

 מווטות ויבשות, גדולות גסות, ידים שאמנם אני מרגישה אז
i גדולה... ערביים מלחים בסיות נשאת אני ופתע - בבשרי

 תל־ ג-ו, ציון, בת בוולא, .60

-5 ענו' תוצ״א, מצפה, אביב:

.78 ענו' ב, ציון, בת בוולא, .61

 באבא הומי .123 ענו' שם, .62

 הוין מתון הומה ניסוח מוכיו

 ההווי, החינון על האנגלי וחשבון

 אנשים של "מעמו על מוובו שבו

 אבל ובצבעם, ברמם הווים שהם

 העמוה, הטעם, מבחינת אנגלים

 Horn)؛ והאינטלקט" המנהגים

Bhabha, The Location 
of Culture, London: 

87 .(.Routledge, 1994, p
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 צוחקים, והם שחווים ערביים מלאה הסירה הים... מרחבי אל
כמו - פתאום והנה ]...؛ חיה. בשיני לבנות שינים למולי חושפים

 בהמע ובמחשבתה. כרצונה
אש האירופי'. ל׳רוחה יבינו

 תל־אביב: א, ציו؛, בת בורלא, .63

.57-56 עמי תר״ץ, מצפה,

 על מצביעה שאום ג׳ני .64

 במוחב האונס רימוי בין הקשו

 העיתוי לבין האנגלי הקולוניאלי

 "הדבו הופעתו: של ההיסטווי

 שהפחו הוא, עליו מרמזת שאני

 איננו בין־גזעי אונס מפני האירופי

 שמבני אמון ישנו עוו כל קיים,

 איתנים. הינם הקולוניאליים הכוח

 מווע להסביר אולי יכול הדבר

 השלטון נגו וההווי המרו לפני

 קשה ,1857ב־ י"או האנגלי,

 לגבו התייחסויות למצוא מאוד

 לבנות נשים של אנס בתוו ההווי

 ובמסמכים האנגלו־הורית בספוות

 Jenny Sharpe), הקולוניאליים"

Allegories of Empire: The 
Figure of Woman in the 

Colonial Text, Minneapolis: 

University of Minnesota

.(Press, 1993, P. 3

 אופן את ניתח סטפן ולטו .65

 הקשויות ציפיות של פושנותן

 תימצא שאם וטען בסטואוטיפים

 הציפיות על המערעות ווגמה

 תפורש אלא אותן תפריך לא היא

 ברבו המחקוים דופן. כיוצאת

 נטייה על מצביעים ציפיות

 התחזקות של לתגובה כללית

 גס הקיימים, הסטואוטיפים

 מתאים שאינו מיוע נקלט באשו

Walter) הקיים לסטואוטיפ

 יד על מקשת, כחץ קטנה, מפרש סיות במהוה עובות - תמיד
 עמוה זן. כשלט ומתוח ולבן צחוו והמפרש - המלחים סיות

 למותניו, צמודה וחרב שרד מדי לבוש שר מתוכה קפץ הסיוה,
מיד הניחו העובים המלחים ואשו. על איוופי לבן כובע גם
אינו הוא - ומוושלות מושפלות בידים ועמדו המשוטים את

 עומדים והם מכניע, זועם, מבט עליהם זורק אלא כלל, מרבו
 בקלות, ומעביוני יד שולח הוא - במקומם וקופאים כמבוישים

זיעה שטופה ואני, והזכה, הקטנה סיותו אל קלה, נוצה כנושא
٥בחיקו.נ נטמנת פחו, מווב קוה

 ؛’תרפ״ט, אירועי לאחר דווקא לראשונה מופיעה האונס שחרדת מקרה זה אין
 של מרכזיותו לעומת שולי הוא ברומן מקומה כמה עד לב לשים יש אולם
 של התאמתו שאלת חריפותה בכל עולה גם זה בהקשר האירופיות. שיח

 האירופית. בחזותו לסדקים לב שימת תוך המדומיינת לאירופיות הערבי
 על בורלא העדיף לאירופיות אסיאתיות בין יחסית המעודן הניגוד את
זה. בחלום המופיע לאנושיות חייתיות בין המאיים הניגוד פני

 דוגמה עם הערבי על האוריינטליסטי הידע מעומת ברומן רבים במקומות
 הידע לשינוי בהכרח מובילה אינה שהמציאות אלא המציאות, מן לו הפוכה

 הרווח את לאשש פועל שרק הכלל, מן וכיוצא כחריג מוצגת היא אלא הזה,
 ההישרדות כוח את כמובן מסביר לעובדות ידע בין זה פיצול ממילא. והמקובל

 ועוד; זאת “לעוקרם. הקושי ואת זה( במקרה )לאומיים, סטואוטיפים של
 האוריינטליסטי היסוד את כזחדד היהודית אהובתו בעין הערבי של דימויו

 אותו האירופי, הדימוי עם להזדהות הערבי אל המופנית בהזמנה המשוקע
 טען באבא הומי לקיומה. תנאי והמהווה כלפיו התשוקה את שמאפשר דימוי

 אלא ]...[ מראש נתונה זהות של הצהרה אינה לעולם ההזדהות "שאלת כי
את מפנים שהוא מרגע הסובייקט ושינוי זהות, של דימוי יצירת תמיד היא

כוללת - האחר בשביל להיות אומרת זאת - להזדהות הדרישה הזה. הדימוי
 חידד הול “אחרות". של המבחין הסדר באמצעות הסובייקט ייצוג את
 של תוצאה הן זהויות כי כשטען השיח מושג לבין הזדהות בין הקשר את

 כביכול, הן, זהויות השיח. שטף בתוך הסובייקט של ה״כבילה" הצלחת
 נבנה ושייצוג ייצוגים שהן "יודע" שהוא אף לאמץ, הסובייקט שעל העמדות

 לעולם כך ומשום האחר, של ממקומו פיצול, גבי על "היעדר", גבי על תמיד
 אל התשוקה ברומן: הזהויות דימויי יובנו זה רקע על ؛’ומספק. מלא אינו

 שהיהודייה כפי עכזו, להזדהות נקרא שהוא האירופי מהדימוי ניזונה הערבי
 למענה אותו ומאשר מאמת שהערבי האיוופי, דימויה עם להזדהות אמורה
 שיאפשרו בהכנות מלווה תופיק משפחת אצל רוזה של ביקורה במבטו.

ותעשה אירופי', בבית 'כמו כבביתה, מוכן יהיה "הכל בנוח: להרגיש לה

7ع٠

 I ואילו ٥8כך'״. אצלנו ׳וגם
 צעדי؛ לפני הדרך את לסול
 ר על בקרבתה כמהלך והיה

יודע הוא כי לרוחה, מעצור
כמע מתפרשת האירופיות

 )ש המדומיין היהודי לבית
 המתוארת יהודית משפחה

של )רצונה הכוח יחסי של
 בנ הערבי(. בבית כמקובל
שהו ברור כדימוי, אירופה
 - האירופי הדימוי על־ידי
 מבק׳ הערבי הערבי. בעיני
 כלב אלא כשחור לא מוכר

 אהבתו על־ידי ]...[ למעני?
כגבר אותי אוהבים לבנה.

 ש הראשונים הכרכים שני
 בו בין במשבר מסתיימים

 משפו לא וגם מקום אין
 הע את מתארים (1931)

 אותה ושמחלצת לנפשה
 ו הציוני הרומן מבנה את

 מו שקשווה גיבוריו בחיי
 ו הציונית באופציה עוסק

 תהפוכות, ומלאת ארוכה
 הי במחיצת השלמתו את

שהעמיד המהופך המבנה
 והו האוטונומי הפרט של

 הסו של הרווחת לתפיסה
 או לתאר אף אלא - וו־ור
ביקר؛ ובלתי נאיבית מבט

 שמת הציוני הלאומי השיח
 פו בסגנון ארכניים קטעים

 הו עקרונות על העבודה"
 תלחי، אירועי - מוגדר

 הל* תודעתה התעוררות
בד הקודמות מאמונותיה



 צוחקים, והם שחווים ?נרביים ؛
 כמו - פתאום והנה ]...ا חיה. ייני

 יו על מקשת, כחץ קטנה, ؛פרש
 עמוה זך. כשלט ומתוח ולבן ר

 למותניו, צמודה וחרב שוד כדי
 מיו הניחו הערבים המלחים .٠

 אינו הוא - ומרושלות שפלות
 עומדים והם מכניע, זועם, כבט
 בקלות, ומעבירני יד שולח הוא
זיעה שטופה ואני, והזכה, ןטנה

 תרפ״ט,"؛ אירועי לאחר דווקא
 של מרכזיותו לעומת שולי א

 של התאמתו שאלת ריפותה
 האירופית. בחזותו לסדקים

 על בורלא העדיף 'אירופיות
זה. בחלום זמופיע

 הם כי האם, תכופות וחזרה הדגישה השיחה בהמשך וכמחשבתה. כרצונה
 ויאה, נאה כך ביתה, גברת היא 'אצלם' האשה אשר האירופי'. ל׳רוחה יבינו
 וזהירות חומר בכל עליו "קבל המארח תופיק ואילו ٥٥כך״'. אצלנו 'וגם

 מלפניה, ביותו, הקכון גם מכשול, כל להסיר צעדיה, לפני הדרך את לסול
 כל תדע לא בביתו כי להראותה, אצבעותיו ראשי על בקרבתה כמהלך והיה

 ؛’רצונה". ואת האשה את להעריו אירופי כאיש יודע הוא כי לרוחה, מעצור
 שמיוחסת זרה, מערבית תרבותית ערכים כמעוכת מתפרשת האירופיות

 בכל או רוזה של במשפחתה כמובן קיים )שאיננו המדומיין היהודי לבית
 הפמיניסבוי בערעורם מתאפיינת ואשר ברומן(, המתוארת יהודית משפחה

 שלא הגבו, רצון של משליטתו משתחרר האישה של )רצונה הכוח יחסי של
 נגד מוננת בנובלה המזרח בת של לדבריה בניגוד הערבי(. בבית כמקובל
 מתווכת והערבי היהודייה את המחברת שהתשוקה ברור כדימוי, אירופה
 היהודייה של הן היהודייה, בעיני הערבי של הן - האירופי הדימוי על־ידי
 להיות "ברצוני כאירופי: בעיניה מוכר להיות מבקש הערבי הערבי. בעיני
 זאת לעשות יכולה הלבנה האישה לא אם מי כלבן. אלא כשחור לא מוכר

 לאהבה ראוי שאני מוכיחה הלבנה האישה אלי, אהבתה על־ידי ]...[ למעני?
לבן".™ גבר אני לבן. כגבר אותי אוהבים לבנה.
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 דוגמה עם הערבי על זליסטי
 הידע לשינוי בהכרח מובילה

 הרווח את לאשש פועל שרק
 ההישרדות כוח את כמובן 'ביר

 ועוד: זאת לעוקרם.؛؛ הקושי
 האוריינטליסטי היסוד את ד
 אותו האירופי, הדימוי עם ת

 טען באבא הומי לקיומה. ננאי
 אלא ]...[ מראש נתונה זהות
 את מפנים שהוא מרגע ייקט
 האחר-כוללת בשביל )היות

 חידד הול אחרות".؛؛ של ין
 של תוצאה הן זהויות כי וען

 כביכול, הן, זהויות השיח. ا
 נבנה ושייצוג ייצוגים שהן ע"
 לעולם כך ומשום האחו, של

 אל התשוקה ברומן: :זהויות
 שהיהודייה כפי עמו, זזדהות
 למענה אותו ומאשו מאמת

 שיאפשרו בהכנות מלווה ק
ותעשה אירופי', בבית 'כמו

 הנשי, הסובייקט גיבוש את שמתארים הרומן של הראשונים הכרכים שני
 כבר לגיבורה שבה לירושלים בחזרתם הזוג, בני בין במשבר מסתיימים

 הרומן של האחרונים הכרכים שני ואילו משפחה. לא וגם מקום אין
 גאולה בה מוצאת שהגיבורה החלוצית, העשייה את מתארים ו(93)ו

 מהפך הזה המהלך ’בו.י נתונה שהיא מהמשבר אותה ושמחלצת לנפשה
 כלשהי בנקודה ווב על־פי שמתחיל - המקובל הציוני הרומן מבנה את

 שבורלא היות - אחריה או לפניה ארצה, בעלייה שקשורה גיבוריו בחיי
 חיים כברת שלו הגיבורה את שהעביר לאחר רק הציונית באופציה עוסק

 למצוא חייב הפרט כי לקוראים מבהירה אשר תהפוכות, ומלאת ארוכה
 הפרטי. גורלו את בו ולקשור הלאומי הקולקטיב במחיצת השלמתו את

 המוצא חוסר את להמחיש רק לא אפשר בורלא שהעמיד המהופך המבנה
 בהשוואה חריגה הנפשית שעצמתו - והמשוחרר האוטונומי הפרט של

 נוסח העברית בספרות והתלוש החולני הסובייקט של הרווחת לתפיסה
 נקודת וליצור החלוצית האופציה גילוי חוויית את לתאר אף אלא - ברנר
לערכיה." ביחס ביקורתית ובלתי נאיבית מבט

 הסיפורי ברצף ומשלב הרומן של השני בחציו שמתקיים הציוני הלאומי השיח
 "גדוד חברי בפני עצמון של נאומו )כמו פובליציסטי בסגנון ארכניים קטעים

 היסכוורי בהקשר הרומן את ממקם (,’החלוציות؛ עקרונות על העבודה"
 בארץ. העברי היישוב נגד והפרעות ו920 בשנת חי תל אירועי - מוגדר

 התפכחות מסמנת היהודייה הגיבורה של הלאומית תודעתה התעוררות
לה אבוד היהודי "עמה האוניברסלית: זהותה בדבר הקודמות מאמונותיה

Stephan, "A Cognitive 
Approach to Stereotyping", 

Daniel Bar-Tal, Carl 

F. Graumann, A lie w. 

Kruglansk and Wolfgang 

Stroebe leds.1. Stereotyping 

and Prejudice: Changing 

Conceptions, New York: 
Springer Verlag, 1989, pp.

 קשת ישורון של ובריו (.37-58

 בוומן נאווות עוביות ומויות על

 מדגימים כוולא של אזס ’נפתול

 במציאות ישנם "אם זה: עניין

 באום עבוול כשין עוביים אנשים

 הם ואפילו כשפיקה, עוביות ונשים

 הכלל ואפילו הכלל, מן יוצאים

 לא שוב - שינוי תכלית מהם שונה

 איומה כן כל לא הוכו, וע כן כל

 נבדל אי יתמות יתמותנו, הרגשת

 הפואי הים בתון ונפש, תרבות של

 הומניות" וחוסר תרבות חוסר של

 בורלא", יהודה "על קשת, )ישווון

 תל-אביב: בקוות, מסות משכיות:

 הוימוי (.213 עט' ,1953 רביו,
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Frantz Fanon, Black .70 
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I. Markmann (trans.). New 
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 ניגווים, בי, משיכה של יוצא

 השחור של הלבנתו של אלא

 בסיפור המעובי. לוימוי והתאמתו

 של האירונית עמותו מווגשת זה

 ההלבנה ניסיונות כלפי הן המספר

 האמת, את נא הגד )״- המגוחכים

 לא לא, - שירים? כותב האינן

 אתה ווזאי - מעודי. כתבתי

 לא. - נכון? לא לפעמים. מצייו

 לו צווף. אבי מצייו, איני אני

 בן. כי הנה - טבעי'. ׳כשוון באמת

 יש לן גם וואי נכונה... הוגשתי

 !יהודה התפתח" שלא אלא, כשוון,

 תל־אביב: סיפורם, ילקוט בוולא,

 העבוים, הסופרים ואגודת יחדיו

 איואל כלפי הן (,156 עמ' תשל״ו,

 על-ירי המדומיין עצמו, הלובן

 בת ואילו האשכנזית. התודעה

 וומן בוולא של לוידו היה ציון

 לשיח להשתיין ביקש שבאמצעותו

 על לערעו לא ההגמוני, הציוני

 באמצעות הציוני־איוופי האידאל

אירוני. מספו

 שהשלתה כמה וכל יהודית... אומה ואין יהודי עם אין לעצמו... ואבוד
 מקום בכל לו אחות לאדם... אחות אנוש... בת היא לאמור: נפשה את

 הרגשת הייתה הללו, השכל והגיוני הלב מחשבות כל אף על - זמן ובכל
 הערבית הלאומית התודעה התעוררות מתוארת במקביל אחרת"." הלב
 לאומית תודעה בין ברורה חלוקה קיימת כבר כאן אולם תופיק. אצל

 ערבית קנאה של שלילית לאומית תודעה לבין התיישבות של חיובית
 דווקא מתרחש הזוג בני בין הסופי הפירוד החלוצי. במפעל לחבל ורצון

 שאיפתם כלפי להראות הערביים החלו אשר והמשטמה, "האיבה רקע על
 מאשר מאום לי הודעת ולא ספרת לא אתה ]...[ היהודים. של ותקוותיהם

 הארוכה השיחה גם ’הערביים".؛ ובין בעתונות אלה בימים ויכתב ידובר
 היישוב על מתוכננת ערבית התקפה בדבר השמועות על לאביו תופיק בין

 דה־ ליצור אמורות זו" בהתנכלות תופיק של המפורשת ותמיכתו היהודי
הערבית. הלאומית התודעה של חד־משמעית לגיטימציה

 משא־לב באיזה ודבקה ערבי היית לו בעיני רע היה האם ؛רוזה:ו
 ברצותך הנה אך ערביותן? נגד מפי מלה פעם השמעת אנושי? ערבי

 תביאך שלן הערביות אם אדם! להיות חדלת כבר - ערבי להיות
 אני - שפלות מעשי על תועבה, על וצח, על בשויון־נפש להבינז

קנאית, היא הנה - שלן הלאומיות היא זו אם כזאת! לערביות בזה
”מהדת. מונים שבעים ושחווה אדוקה

 ’ של לדובריה גיבוריו את
 עתה שהופך תופיק, האחר.

 וחזרלהיוו שלו האירופיות
 האי לאהובה מטפורה היא
 תובגנוו ואינן רועשות אינן

 כ בסיום תיאורו (.٥٥ דבר״
 החלג על־פי לחזקתה בנם
 בידיו הערבית הדמות של

בג הבנוי לערבי, היהודייה

 הותי אחת בנקודה אולם
 ט בחלקו הציוני. הסיפור
 כך ואחר בשווייץ ותופיק

 ב כאם לתפקד ואי-יכולתה
 בתו כלואה להיות סירובה

 המו׳ החברה עם נשים של
 שו מודגשת זאת, לעומת

 משעה במיוחד משמעותי
 להה זכאי מהם מי בשאלה
 י את מגייס החדש אהובה

נ אינה במשפט הזכייה גם
 מעבו מהאות שמעוני בתיה .71

 בוולא של בוומנים מקביל

 לספרות מזוחית הווי מספוות

 המאמצת דידקטית, איואולוגית

 ביקורת כל ללא הציוני הנוטיב את

 אחד, מצו ספרותי, תחכום או

 היישוב עוכי את לחלוטין ושוללת

 עובי את ומאשות הספודי הישן

 שני. מצו הלאומית, החלוציות

 בוומן לטענתה מתוחש זה מעבד

 לעיל, 47 העוה )שמעוני, ציון בת

 מתעלמת זאת עם (.49-42 עמ׳

 מהשאלה לחלוטין שמעוני

האופציה ומחשיבות הלאומית

 של האנושי בערכה ומאמין ליהודים רבות אדמות שמכר הערבי האב
 מתנגד ישראל, באריו הערבי הציבור לקידום בתרומתה וכן החלוציות
 היהודי היישוב ואשי את להזהיר ומוכן האלימה הערבית ללאומיות

 האב ’הערבי.־ בעניין כבוגד ייואה בכך אם גם הצפויה ההתנכלות מפני
 תואר הרומן שבראשית תופיק, ואילו כחריג, אך כאנושי, מופיע הזקן

 לנציגה הופך הנבערת, המוסלמית החברה בתוך טיפוסי בלתי כחריג
 אפוא חוזרים העובי הגיבור וגם היהודייה הגיבורה גם הלאומנות. של

 ערכה בשל ליוקרה זוכה האחת פשובוות. לאומניות אלגוריות לשמש
 לשים יש זה בהקשר אנושיותה". "חוסר בשל מופללת והאחרת ה״אנושי"

 גם מאמצת תרפ״ט שלאחר הלאומי בשיח בורלא של שהשתלבותו לב
 יהודים בין לעימות מתייחסת אשר המקובלת, הציונית הרטוריקה את

של במונחים ולא אנושיות חוסר לעומת אנושיות של במונחים לערבים
 סותרים. לאומיים אינטרסים המזזחית הזהות בכינון העובית

בורלא. של בכתיבתו

 נ١ כחודש )"וזה אגב כבדרך
 בייסורי הסיפור מתמקד
 בנקכוה, להגות אלא מסוגל

 לחלצו שחובה סמל כאל
 צ יוצרת שאינה כממשות
 מש! פער הוא - ושייכות

 הבעל והשגת ההשתלטות
 המושא מהיות ובראשונה

 הבן בין הקשו לראשוניות
 הו הקשר את להפר כלומר
 ג בגיל לשנתיים; רק בבנה

 < ליחס מטפורה הוא לבן
 שלמרוו לכך מרמז הסיפור

האומו לאדמת רכושני לא
 דק לא נובעת הנאיביות .72

 אשר שהגיבווה מהעובדה

 גס מאבדת ציונית הסבה עבוה

 לזובות והופכת עצמיותה את

 אלא החלוצית, האידאולוגיה

בסמל המספר של מהשימוש

 הכתיבה על תרפ״ט מאורעות השפעת את מסמן הרומן של השני חלקו
 כשהוא ו,920 במאורעות העלילה את למקם העדיף בורלא ”הספרותית.

 מאבד שהוא כפי הפמיניסטית הדמות בעיצוב לו שהיה העניין את זונח
 היהודייה בין תקשורת ערוץ של קיומו אפשרות בבדיקת העניין את

והופך הלאומיים הגבולות את כטבעיים מקבל הוא זאת תחת לערבי.

יו הרבה ומחויבת טבעית
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 שהשלתה כמה וכל ודית...
 מקום בכל לו אחות ؛דם...
 הרגשת הייתה הללו, השכל

 הערבית הלאומית התודעה
 לאומית תודעה בין ברורה

 ערבית קנאה של שלילית
 דווקא מתרחש הזוג בני :ין

 שאיפתם כלפי להראות יים
 מאשר מאום לי הודעת ולא

 הארוכה השיחה גם ’יים".؛
 היישוב על מתוכננת נרבית

 דה- ליצור אמורות ’זו، לות
הערבית. ית

 משא־לב באיזה ודבקה :ערבי
 בוצותן הנה אך ערביותך? ינגן

 תביאך שלך :דם!אםהעוביות
 שפלות-אני מעשי על עבה,٠

 קנאית, היא שלן-הנה יומיות
־ת."

 של האנושי בערכה אמין1
 מתנגד ישראל, בארץ רבי
 היהודי היישוב ראשי *ת

 האב ’הערבי.־ בעניין בוגד
 תואו הרומן שבראשית י,

 לנציגה הופך הנבערת, ת
 אפוא חוזרים הערבי בור١

 ערכה בשל ליוקרה זוכה
 לשים יש זה בהקשר 'תה".
 גם מאמצת תרפ״ט לאחר
 יהודים בין לעימות חסת

של במונחים ולא ؛נושיות

 הכתיבה על תרפ״ט רעות
 כשהוא ו,920במאוועות

 מאבד שהוא כפי 'ניסכוית
 היהודייה בין תקשורת ן

והופך הלאומיים ׳גבולות

 של קיומו אל באטימות שמתייחסת לאומיות של לדובריה גיבוריו את
 את ששכח כמי מתגלה עשיר, קרקעות לסוחר עתה שהופך תופיק, האחר.

 הרכושני לטעמו שהאדמה טיפוסי, מזרחי גבו להיות וחזר שלו האירופיות
 שתקניות, צנועות, הן הלא )"האהובות האידאלית לאהובה מטפורה היא
 בהסתר ונעימות טוב שופעות הן אבל דבר... תובעות ואינן רועשות אינן

 העברת על ולנקום רוזה את לרצוח שזמם כמי בסיום תיאורו (.٥٠ דבר"
 האוריינטליזציה לניסיונות קשור הדין, בית החלטת על־פי לחזקתה בנם
 בין הערכי־אנושי הניגוד את לייצב כדי המספר בידי הערבית הדמות של

הלאומי. הניגוד במתכונת הבנוי לערבי, היהודייה

 אל האמביוולנטי יחסו להבנת פתח בורלא הותיר אחת בנקודה אולם
 רוזה של שהותם בתקופת העוסק הרומן של בחלקו הציוני. הסיפור
 לבנה רוזה של התנכרותה מודגשות בירושלים, כך ואחר בשווייץ ותופיק

 בשל או להתבודד, ורצונה המתמשך דיכאונה בשל כאם לתפקד ואי־יכולתה
 דיכויין מזוהה זה בהקשר המשפחתי. המרחב בתוך כלואה להיות סירובה

 (.٥١אחת" "פאבומה להיות חוששת )רוזה המוסלמית החברה עם נשים של
 זה עניין תופיק. של התקינה אבהותו ושוב שוב מודגשת זאת, לעומת

 משפטית למחלוקת הופך הזוג בני בין שהפירוד משעה במיוחד משמעותי
 ואפילו השפעתה, כל את מגייסת האם בבן. להחזיק זכאי מהם מי בשאלה
 אך המשפט. הוצאות את לממן כדי הוריו רכוש את מגייס החדש אהובה

 שמופיע לדיווח ופרט אימהי, יחס ברוזה מולידה אינה במשפט הזכייה גם
 ,٥’אמו״( אל משה הילד סוף, סוף הנה, שהובא ימים כחודש )"וזה אגב כבדרך

 אינו לבו ושבמר ממנו נלקח שבנו הערבי האב בייסורי הסיפור מתמקד
 הבן אל המגויסת ההתייחסות בין - הזה הפער בנקמה. להגות אלא מסוגל

 הבן לבין הערבי, האב של ה״טבעית" מחזקתו לחלצו שחובה סמל כאל
 אחריות הרגשת או רגשית זיקה שום אמו אצל יוצרת שאינה כממשות
 של הסמלי שערכה כך על מצביע הוא משמעותי: פער הוא - ושייכות

 בראש נובע הארץ( על כמו הבן )על החוקית הבעלות והשגת ההשתלטות
 זקוקה רוזה הערבי. לאב אחר, למישהו גם שייך המושא מהיות ובראשונה

 לאימהות, התשוקה את בדיעבד לגלות כדי לאב הבן בין הקשר לראשוניות
 זוכה רוזה )למעשה כפוי קשו באמצעות הראשוני הקשר את להפר כלומר
 היחס אם אביו(. לרשות לחזור אמור הוא שמונה בגיל לשנתיים: רק בבנה

 אז כי ולערבים, ליהודים "המשותפת" הארץ אל ליחס מטפורה הוא לבן
 נפשי יחס של המוצהרת הציונית האידאולוגיה שלמרות לכך מרמז הסיפור

 אינטימית, היא לאדמתם הערבים של הזיקה האומה, לאדמת רכושני לא
הציונית. מהשייכות יותר הרבה ומחויבת טבעית

 העלייה תקופת של ביותו היוקרתי

 והגבורה טוומפלדור - השלישית

 המפורט סיפורה חי. בתל היהווית

 בעצמה שנפצעה האורחת של

 בנקווות שהתחוללו בקובות

 העוה ג-ו, ציו!, )בת בגליל שונות

 והעלייה (,281-271 עמ' לעיל, 60

 עם׳ )שם, חי לתל רוזה של לוגל

 האחוות לניסוח הודמנות הם (285

 של והעבר, ההווה של הסימבולית

והלאום. הפרט

.366-355 עמ' שם, .73

.150עמ' שם, .74

.227-226 עמ' שם, .75

.254 עמ׳ שם, .76

.264-263 עמ' שם, .77
.258 עמ' שם, .78

 מבקו של טענתו מפתיעה .79

 בורלא כי קרמו כשלום חו־עין

 "אבל העובי בהווי ווק אך התעניין

 הטראגי המגע של הבעייתיות אל

 ישואל, ואוץ וערב היהוות בין

 הקמת ועד בלפוו הכוזת ממתן

 )קומו, הגיע" לא ישראל, מוינת

 הקויאה (.125 עמ' לעיל, 29 העוה

 בשל התאפשרה הזו הסלקטיבית

 בביקוות שוווחה הנושנה ההנחה

 סופר היותו על בורלא של יציותו

 מכל שהתוחק סופו כלומר הווי,

 פוליטיות ושאלות איואולוגיה

אקטואליות.

 העוה ג-ר, ציון, בת בוולא, .80

.143 עמ' לעיל, 60

 57 העוה ב, ציו!, בת בורלא, .81

.122 עט' לעיל,

 העוה ג-ד, ציו!, בת בוולא, .82

.394 עט' לעיל, 60
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וו הלא המזוחי והשיח הרשמי הציוני השיח סיכום:
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 לשלושה: חילקתי בורלא של ביצירתו לאתר שניתן השונים המהלכים את
 המעמידים העשרים משנות הרומנים .2 האוריינטליסטית הערבית הנובלה ו.

 1929 לאחר בורלא של כתיבתו .3 לאומית שאינה מזרחית מבט נקודת
 ניכרת שבו העיקרי הכיוון הערבית. לזהות ביחס ציונית מבט נקודת ואימוץ

 כמובן הוא מקובלות ספרותיות לנורמות בהשוואה בורלא של חדשנותו
 היישוב. תקופת של העברית בספרות כמוהו מוצאים שאין המזרחי, הכיוון

 להבהיר עשוי ואילך השלושים משנות החל מזרחי קול של הבולט היעדרו
 והציבורית הספרותית המערכת מצד סופרים על שהופעלו הלחצים את

 דבר של בסופו שהביאו לחצים המדינה, שנות ובראשית היישוב בתקופת
בורלא. כמו סופר על-ידי גם הציוני הנרטיב לאימוץ

 העוה אזם, נפתולי בוולא, .83

.11עמ' לעיל, 43

.12עמ' שם, .84

 57 העוה כ, ציון, בת בוולא, .85
.93 עמ' לעיל,

 ניכרת לאומי היבט בעלות ובהעדפות בדרישות בורלא של התחשבותו
 דוגמה הטקסט. בשולי נותרת היא שם אולם שלו. המזרחיים ברומנים גם

 של דמותו בן המספר, שבו אזס, נפתולי לרומן המבוא הוא לכך בולטת
 בפגישותיו בדמשק. היהודית לקהילה שנשלח ציוני מורה הוא עצמו, הסופר

 מסוגלת החדשה"؛؛ הישראלית "הלאומיות רק כי סבור הוא הרומן גיבור עם
 יביאו ש״הציונים שיחו בן של הטענה גם התפלים. לחייו משמעות להעניק

 זה המשיח? הוא מה כי - המשיח שליחי עצמם הם כלומר הכזשיח, את
 אולם המספר. של ציוניותו את מגדירה ؛’ישראל" ]כבוד[ 'שרף' ירים אשר
 מזכיר שאינו הרומן, לגוף רלוונטי כבלתי מתגלה זה רשמי אופי בעל מבוא

 היהודי הגיבור של ביחסיו ככולו רובו ועסוק הציונית האופציה את ברמז ולו
 שאהבתו החברתיים הגבולות עם ובהתמודדותו המוסלמית אהובתו עם

 באי־התקשרותה הן בלאומיותה הן שדומה מסףר, הערת בפניהם. מעמידה
 שידע הקיום קשיי מתוארים כאן ציון. בת ברומן גם נמצא הסיפור, לגוף

 תקיפה היתה הערבים כש״יד התווכי, השלטון בזמן בארץ היהודי היישוב
 לרגלו מרמס תמיד היה היהודי ]...[ רשע. ובזדון לב בשרירות לרוב ושולטת

 גלות בעיקר ישמעאל מיד היהודים 'גלות' היתה ההם ובימים הערבי. של
 חוללו, הארץ, מתושבי יהודים, ובחורים נערים כמה ישמעאל'... 'מעשה מפני

 הערה של הרלוונטיות חוסר עוביים".؛؛ אנסים מידי חייהם אבדו וגם נטמאו
 של הזה לסטראוטיפ ברונזן זכר שאין משום רק לא מתברר זו "היסטורית"

 בהרעלתו עוסק ההערה מופיעה שבו שהמקום משום אלא ישמעאל, מעשה
 של נלאים הבלתי ובמאמציו היהודייה הגיבורה של אביה בידי ערבי של

 את למקם בורלא הצליח העשרים משנות ברומנים בשחרורו. לסייע תופיק
 של המאוחר חלקו זאת, כנגד שוליות. של ברורה בעמדה הזה הרשמי הקול

 של בקולן הרשמי הקול את ממזג תרפ״ט, מאורעות לאחר שנכתב ציון, בת
ביניהם. להבדיל עוד ניתן שלא עד הדמויות

 בשנוו אותו העסיק שכה
 הר גם הקנוניות. הציוניות

 ו(,אינס962) בעמין ובעל
 לגמרי? ומזדהים המוכרת

 מהנרטיב המעבר סיבת
 התחדדו הרחב: הפוליטי
 )לאחר לערבים יהודים

 הלאו הניגוד תודעת של
 חצי אפשרות את בורלא

 ا - הכלאה של )בצורה
 שהיהוו העובדה הדגשת

 1ומ התיכון( המזרח בכל
 משו - וערבים( יהודים
 ערבים על לכתוב כמובן

 המזרחים, היהודים של
לנו רצינית כחלופה שלו

 המזרחית המבט נקודת
 כנגד להתייצב הצליחה

 תקופ של בסיפורת שלה
 וקבוי הדרגתי ובתהליך

 שנכתג בסיפורת חדשה
 העו הדור סופרי על־ידי

 העב השפה עם הציונית,
 מתג לאחור בהסתכלות

 דומה. מפנה לחולל היה
 כיוו קריאת או התחלה
לה. להאזין מסוגל

תל־אביב אוניברסיטת
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ושמי הלא זי

 לשלושה: חילקתי לבורלא
 המעמידים העשרים משנות

 ו929 לאחר בורלא של זו
 ניכרת שבו העיקרי הכיוון ؛.

 כמובן הוא מקובלות תיות
 היישוב. תקופת של עברית
 להבהיר עשוי ואילך ؛ושים

 והציבורית הספרותית 'כת
 דבר של בסופו שהביאו ים

:ורלא.

 ניכרת לאומי היבט :עלות
 דוגמה הטקסט. בשולי נרת
 של דמותו בן המספר, ובו

 בפגישותיו בדמשק. יהודית
 מסוגלת ‘”החדשה' ווראלית

 יביאו ש״הציונים שיחו בןا
 זה המשיח? הוא מה כי -

 אולם המספר. של מוניותו
 מזכיר שאינו הרומן, לגוף י

 היהודי הגיבור של וביחסיו
 שאהבתו החברתיים :ולות

 באי־התקשרותה הן מיותה
 שידע הקיום קשיי נוארים

 תקיפה היתה הערבים ו״יד
 לרגלו מרמס תמיד היה ؛ודי

 גלות בעיקר ישמעאל מיד
 חוללו, הארץ, מתושבי דים,
 הערה של הרלוונטיות זוסר

 של הזה לסטראוטיפ :רומן
 בהרעלתו עוסק ההערה עה

 של נלאים הבלתי מאמציו
 את למקם בורלא הצליח ם

 של המאוחר חלקו זאת, ,גד
של בקולן הרשמי הקול ת٥

 הנורמות אימוץ בסימן לפיכך עומד העשרים, בשנות אותו העסיק שכה
 ו(954) נה1ןאש סנונית כמו שלו, המאוחרים הרומנים גם הקנוניות. הציוניות

 האוריינטליסטית הלאומית המבט מנקודת חורגים אינם (,1962) בעמיו ובעל
 הערבים. כלפי ישראל מדינת של הושמי יחסה עם לגמרי ומזדהים המוכרת

 התרבותי־ בהקשר נעוצה הלאומי לזה המזרחי כוהנרטיב המעבר סיבת
 בין נמנע הבלתי לעימות היישוב של מודעותו התחדדות הרחב: הפוליטי
 מקבילה להתחדדות הובילה תרפ״ט( מאורעות )לאחר לעובים יהודים

 בחן העשרים בשנות אם בורלא. של בכתביו הלאומי הניגוד תודעת של
 תרבותית מבחינה הלאומיים הגבולות של חצייתם אפשרות את בורלא

 )תוך מרחבית מבחינה ערבית־יהודית(, תרבות - הכלאה של )בצורה
 אלא ישראל בארץ רק לא בית בן הוא המזרחי שהיהודי העובדה הדגשת

 של אהבה עלילות של )בצורה משפחתית ומבחינה התיכון( המזוח בכל
 הוסיף בורלא כך. על מוותר הוא השלושים משנות - וערבים( יהודים
 חייהם את פולקלוריסטי באופן לצייר והמשיך ערבים על לכתוב כמובן

 המזוחית המבט נקודת העמדת את זנח אולם המזרחים, היהודים של
הלאומית. המבט לנקודת רצינית כחלופה שלו

 לא שנים במשך יצג כמעט, לבדו הוא שבורלא, המזרחית המבט נקודת
 הבכורה מעמד על ולערער הציונית ההגמוניה כנגו להתייצב הצליחה

 השישים משנות החל יותר, מאוחר רק היישוב. תקופת של בסיפורת שלה
 מזרחית מבט נקודת מופיעה התחזקות, של וקבוע הדרגתי ובתהליך

 יותר ומאוחר ערב, מארצות מהגרים על־ידי שנכתבה בסיפורת חדשה
 העברית התרבות עם שונה דו־שיח שניהלו השני, הדור סופרי על־ידי

 והאידאולוגיות. הספרותיות הייצוג דרכי עם העברית, השפה עם הציונית,
 ניתן לא בורלא של השוליות עמדת מתוך כי מתברר לאחור בהסתכלות

 מעין היו בכתיבתו שסימן הראשוניים הניסיונות דומה. מפנה לחולל היה
 היה לא שכנראה תובותי מרחב בתוך יחידה כיוון קריאת או התחלה
לה. להאזין מסוגל

תל־אביב אוניברסיטת
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כצמו רומן

Shimon Levy, The Bible.I 

as Theatre, Brighton: 
Sussex Academic Press,

2002, p. 15

 פסוקים של ההדגשות כל .2

 של הן ואילן מכאן המקוא מן

המחבו.

< עליו״ המו ומעי מן־וזחיר :דו שלח ״דודי
ד( ה, ם'١השי )ש'ו־

כגון מילוליות בלתי התנהגויות בצד מחוות. תיאורי שופעים התנ״ך ספרי
י למדי חשוב תפקיד מחוות ממלאות ריחות, או צבעים תכשיטים, לבוש,

 את כה עד תקוו מדי מעט זאת, עם הספרים. ספר של ובאסתטיקה באתיקה
 יעניין כזה מחקר המודרני. המחוות מדע שמספק בכלים התנ״כיות המחוות

< הסמיוטיים, המנגנונים את להבין המבקשים המחוות, חוקרי את הסתם מן
 את לעניין עשוי גם הוא גופנית: תקשורת של והפסיכולוגיים הקוגניטיביים
1 התרבותיים המקורות אחר להתחקות המבקשים המחוות, של ההיסטוריונים

 ובפרקטיקות במנהגים יותר, מאוחרים בכתבים וגלגוליהן המחוות של
י התנ״ך, חוקרי את בוודאי יעניין זה מחקר כן, על יתר שונות. תרבותיות

 יכולים ספרות חוקרי וכמובן, התנ"כית. בפואטיקה העוסקים אלה בייחוד
' חקר בתנ״ך. והמרחבי הקינטי הגופני, הייצוג בחקר מיוחד עניין למצוא

 של מסוימים היבטים להאיר עשוי התנ"כי בטקסכו המיוצגות המחוות
< בספר הקוראים כל חשים המופלאה שבעצמתה התאטרונית, הפואטיקה

, של העיקריות התאטרוניות״ "הלשונות אחת ספק ללא מהוות המחוות זה.
לוי.י שמעון כדברי התנ״ך, של הפוטנציאלי" "התאטרון

הסטנדרטי - בתנ״ך הג׳סטיקולציה גילויי שני כי מלמדנו שלהלן הניתוח
٠ דה־לגיטימציה של מגמה על מעידות הדוגמאות מאוזנים. אינם - והספונטני

 בתנ״ך המחוות של הארי חלק הספונטנית. המחווה של ודיסקרדינוציה
 מבטא סטנדרטיים, ויחסים רגשות מבטא סטנדרטיים, במצבים מבוצע

 _ויךא עי^יו ؛עקב וי-שא "א טיפוסית: דוגמה הנה חבותיות. קונבנציות
 ועל־רחל על־לאה את־הילדים מחץ איש מאות או־בע ועמו בא עעוו והנה
, ןאת־לאה ךאשינה לךיהן٢ואת את־השפחות ב_ו^ם השפחות. שתי ועל

 וי-שתחו לפניהם עבר ןהוא ג אחרינים. ואת־יוסף ואת־רחל אחרנים וילדיה
, מסוג מחוות 2א-ג(. לג, )בראשית עד־ארויו״ עד־גשתו פעמים שבע ארצה

 סטנדו כאן תיקראנה זה
 התנהגו של דוגמה נמצא

 על־צראף )أفو החבקהו
 ספוננזניות, נקרא השני

 מ נשלטות, ואינן מראש
 לתפקיז ומעבר למסכות

 אינדיבידו של מובהקים
 חבותיו, לנורמות לציית

 י במיוחד מועיל לאמצעי
 למו ולעתים החברתית,

 מחווה על בווינגטון ד'
 מחווו של קיומה מארד:

 כו לשיקספיר, מסייעות
 והקישונוג המשחק שבו

 בווינז קובע לשיקספיר,
 אינדיבידואליים. רגשות

 המל! והאינדיבידואלית,
 אפקטי ויוצרות בשנייה

 שי בעולם שיקספיר. של
 סטראוטיפיוו מחוות של

 המ שפת אפוא שת1משכ
 האליז הקונבנציות של

 וו החי האנושי הניסיון
 לחיי תרבות בין העמוק

האבודה. אחדותם

 א לראות אפשר אמנם
 ורשעותו. צביעותו של
 מיותרו ועשו יעקב של

 כ שנראית ג׳סטיקולציה
 מספי לא עצמו המקרא

 מחווה אכן, המיוצגות.
 בעודשמוז אמתי, עמוק

 נ התחזות. של אמצעי
 שונים, משחק באמצעי

 ביצוע )למשל, מחווה
 הנדון המקראי הטקסנו

 נ של דהיינו ביצוע, של
 התאטרו הטקסט, של

ל הראשון של הרגשית
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II ןI ا'؟

 ؟؛יו" המו מן־הוזירומעי :דו
ד( ה, השיו־ים )שיו

 כגון מילוליות בלתי גויות
למדי חשוב תפקיד וחוות

 עשו של תגובתו את המתאר הבא, בפסוק סטנדרטיות. כאן תיקראנה זה
אתו٦؟۶ עשו הרץ "ד אחר: מסוג מילולית בלתי התנהגות של דוגמה נמצא <

 מהסוג למחוות ד(. לג, )בואשית ?-י^ט" הסקהו על-צרארד הפל ■1ה?,3הח
מתוכננות שאינן רציונליות, הבלתי אלה דהיינו ספונטניות, נקרא השני <٠

שמתחת האמתיים הרגשות את המבטאות מחוות נשלטות, ואינן מראש
 סממנים המהוות אלה הן כן ועל החבותיים, לתפקידים ומעבר למסכות ٠

רגש, להסתיר או לבטא המחווה יכולת אינדיבידואליות. של מובהקים
 המחווה את הופכת זו יכולת - תחתן לחתור או חברתיות לנורמות לציית ٠

 לסביבה ביחסה הדמות דיוקן של תאטרוני למימוש במיוחד מועיל לאמצעי
של עבודתו למשל, כך, החברתית. הביקורת למנוף ולעתים החברתית,

 וסבוכה עמוקה בסוגיה נוגעת שיקספיר אצל מחוות על בווינגכוון ד' ٠
מחוות וכאוס. ואנושי( )חברתי סדר של בגבול מחווה של קיומה מאוד:

והמסוגנן, המובנה העולם את ליצור החוקר, כותב לשיקספיר, מסייעות ׳<
מאפשרות המחוות וספונטניות; טבעיות על גוברים והקישוט המשחק שבו

עם אותן ולעמת צפויות תגובות לתאר עוד, בווינגטון קובע לשיקספיר, ٠'
הסטראוטיפית - הג׳סטיקולריות השפות שתי אינדיבידואליים^ רגשות

האחת ומתמזגות משתלבות - והאמתית המלאכותית והאינדיבידואלית, ٠

מן
זו

 
מו

כצ

 את כה עד חקרו מדי מעט
 יעניין כזה מחקר המודרני.

 הסמיוטיים, המנגנונים זת
 את לעניין עשוי גם הוא ז:

 התרבותיים המקורות אחר
 ובפרקנויקות במנהגים ־,

 התנ״ן, חוקרי את בוודאי
 יכולים ספרות חוקרי ובן,

 חקר בתנ״ך. והמרחבי נוי
 של מסוימים היבטים יד

 בספר הקוואים כל זשים
 של העיקריות נאטרוניות"

לוי.י יון

 הסטנדרטי - בתנ״ך 'ציה
 שלדה־לגיטימציה למגמה

 בתנ״ך המחוות של זארי
 מבטא סנונדרנויים, סים1
 _ו:ךא ו١5١ע :עקיב וישא ،

 ל؟٦ןעל־ על־לאה וילדים
 ואת־לאה ואשנה :לדיהן

 השתחר לפניהם עבר הוא
I ,מסוג מחוות 2א-ג(. לג

 למחזותיו אופייניים כה שהם חזקים, דרמתיים אפקטים ויוצרות בשנייה
האי־אותנטיות והתחפשות, דו־מעוימעות סטייה, של בעולם שיקספיר. של

 הפואטי, לתפקידה נוסף במיוחד. משמעותית היא סטראוטיפיות כוחוות של ٠
כישלונן נחשף שבו ואירוני, ביקורתי הקשר המחוות שפת אפוא משמשת

 את לבטא והחברתיות( )הפסיכולוגיות האליזבתניות הקונבנציות של <
לנתק ביטוי הן המחוות משמשות כך ’והאותנטי. החי האנושי הניסיון

את מחדש לכונן אמצעי והן והגוף, הנפש בין לחיים, תרבות בין העמוק '
האבודה. אחדותם

 כגילוי הנדונים בפסוקים ו١עע של התנהגותו את לראות אפשר אמנם
לדמויות ביחס המקרא של כוונותיה על השאלה ורשעותו. צביעותו של

לייחס המקרא בוחר מדוע השאלה, ואילו כאן, מיותרת ועע(ו יעקב של ,
הרי וכלל. כלל סתמית אינה דווקא ו١לעע ספונטנית שנראית ג׳סטיקולציה

 המחוות של האמוציונלי תוכנן להבנת מידע די מספק לא עצמו המקרא <
פתוס לשאת יכולה השתחוות כמו סטנדרטית מחווה אכן, המיוצגות.

 ולשמש מזויפת להיות יכולה בהחלט ספונטנית שמתווה בעוד אמתי, עמוק ٠
השחקנים מספקים החסר המידע את בתאטרון, התחזות. של אמצעי

של קונקרטי ביצוע או קול של אינטונציה כגון שונים, משחק באמצעי (
 ואכן מלאכותיות(. של סימן לעתים הוא מוגזם ביצוע )למשל, מחווה

נרחב חופש שמותיר תאכוווני כתסרינו מצכוייר הנדון המקראי הנוקסכו
ודו־משמעותו הסגנון של חסכנותו בשל פרשנות. של דהיינו ביצוע, של ,

בתגובתו למקרא, הקורא בין מתהווה האמתי התאטרון הטקסט, של
השני. של הגופניים־הג׳סטיקולריים לייצוגים הראשון של הרגשית <

I
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יעמ לעיל, 1 הערה  ,Levy .10

 שימוש תוך המחוות סוגי שני בין ההבדל בולט בתנ״ך רבים במקומות
 ארצה, וישתחו הסטנדוכויות: המחוות לתיאור סטנדרבויות בנוסחאות

 כפיים, פרש ידיו, וישא אפיים, וישתחו כד(, ט, )ויקוא פניהם על ויפלו
 שטח ידיים, פרש ב(, קמא, ד־ה; סג, )תהלים כפיים נשא ידיים, נשא

 הללו הביטויים ומדגיש: חוזר אני אחרות. ורבות י( פח, )תהלים כפיים
 קונבנציה לאפוס, האופייניות לשון מטבעות דהיינו נוסחאות, אלא אינם

 נאמן בסיס הן בתנ״ך הסטנדרטיות המחוות אם ספק מובהקת. ספרותית
 הנוחב המחקר הקדום. התיכון במזרח מילולית בלתי תקשורת לחקר

 מחוות של וגלגוליהן מקורותיהן על אור שופך בנושא؛ גוובר מאיר של
 ואם ספרותיות, מחוות בעיקו הן אלה לזכור: חשוב אך בתנ״ך, טקסיות

 מוגבל האחרונות אלה של הקיום תחום אותנטיות, מחוות מייצגות הן
 ארליך, אורי של מחקרו סטנדרטיים. חברתיים ולמצבים דתי לפולחן

 התפילה שבמנהגי המחוות את מתאר הוא במיוחד: תקף נראה כן, אם
 מאוד, חשובים אלה מחקרים תנ״כיים.؛ חלקם מקורותיהן, אחר ומתחקה

 לעתים ספק, ללא בתרבות. המחוות מדינמיקת חלק רק בוחנים הם אבל
 בלתי להתנהגות אחרת או זו בצורה חודרות הליטורגיות המחוות קוובות

 לעתים חינוכיות(. )למשל, תובותיות ולפרקטיקות יומיומית כןילולית
 או טווייה כמו לפרקטיקות האופייניות ומחוות הפוך, תהליך מתרחש
 תרבות של הג׳סטיקולרית המערכת וכה, כה בין ’לפולחן. חודרות שחיטה

 והסטנדרטיות. הטקסיות המחוות ממכלול בהרבה עשירה אחרת, או זו
הספונטניות. המחוות מרכיבות שלה השדרה ועמוד הארי חלק את

 המתבונן.؛ בעיני משמעות לה שיש מתוחמת גוף תנועת כל היא מחווה
 המספר - בותבוננים בשני להבחין יש בטקסט, המיוצגת במחווה כשמדובר
 הקווא למשל, כך, חופפות. תמיד לא השניים של התצפית נקודות והקורא.

 על אותה מבודד אינו ככזו, אותה מזהה אינו כשהוא מחווה להחמיץ עלול
 המוכרות המחוות לאוצר שייכת אינה כשהיא או אחרות, התנהגויות רקע

 המספר. על־ידי תוחמה שלא במחווה להבחין יכול הקווא אחר, מצד לו.
 לעדכן יש לכן התצפית. נקודות שתי לחפיפת כמובן, ישאף, לעולם המחקר

 של משמעותי ייצוג היא מחווה לקריאה: בהתאם המחווה הגדרת את
 לנוחיות אחרים. התנהגות ייצוגי רקע על בו מבחין שהקורא גוף, תנועת

 דהיינו סתם, ממחווה בהבדל ספרותית", "מחווה זו למחווה נקרא המינוח,
 מחווה הופכת ובתאטרון בספרות אולם אירוע, היא מחווה כל פיזית.

 במושגיו ,Gestus^ סימבולית־מטפיזית, משמעות בעל חברתי לאירוע
 לוי שמעון מבחין התנ״ך, של התאטרונית בפואכויקה בעיוניו ’ברכט. של

 סטנדרטיות לא - גופניות פעולות או תנועות - תאטרוניות במחוות
 הפרשנות בזכות הסימבולי תוקפן את מקבלות אשר ספונטניות, ולא

 כזו, תנועה כמחוות. הפרשן על־ידי מתוחמות הן כך ובשל התאטרונית
 ואת דמויות של אופי לבטא עשויה פסיכו־חברתיים, בכלים המפורשת

את לעצב או י٠יעל, על־ידי בשמיכה סיסרא כיסוי כמו ביניהן, היחסים

 ההבעת הבמתי המרחב
 בגבגו פילגש בסצנת לוי

 יהוא של ידך" את "תנה
 על סימבולית כמחווה
 מה של מקרים במספר

 1 בהתהוות ובתפקידיהן
אלה. במקרים הגוף

הפודוקסלית המחווה

 ה את מתאר יז בואשית
ה הפסוקים הנה יצחק.

X א ויהי 
 אי ןייא؟ר

 ובין ביני
 אליך אתו

הןליא־י;
 ?.؟ו גנים
١٦” ממך

 עז אברם, של המחווה
 וב׳ יראה מסמנת שהיא
 או ספונטנית היא האם
 פליא؛ רוחו, סערת את

 שמתבטא הם רגשותיו
 و ונימוסיו התרבותיים

 היא השאלה אבל האל,
 סו אפילו או תרבותית
 הי מהם באחד הבחירה

 I בבמתה המחווה, של
 פרשנו את לעגן מחליט

 י המכונה זה, מצב פה.
 7 אופייני הוא פערים",

סוגיה של קרחון לקצה
 שה הפסוקים אלוהים.
 נ שקופה כה שנראתה

האישי בהבנת היפרד
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 שימוש תוך המחוות סוגי
 ארצה, וישתחו טנדרטיות:

 כפיים, פרש ידיו, וישא ים,
 שטח ידיים, פרש ב(, ؛מא,

 הללו הביטויים ומדגיש: זר
 קונבנציה לאפוס, אופייניות

 נאמן בסיס הן בתנ״ך ־טיות
 הנרחב המחקר הקדום. :ון

 מחוות של וגלגוליהן 'תיהן
 ואם ספרותיות, מחוות יקר
 מוגבל האחרונות אלה של

 ארלין, אורי של מחקרו ן.
 התפילה שבמנהגי המחוות
 מאוד, חשובים אלה זקרים

 לעתים ספק, ללא כתרבות.
 בלתי להתנהגות אחרת או '

 לעתים חינוכיות(. למשל,
 או טווייה כמו פרקטיקות

 תרבות של :הג׳סטיקולרית
 והסטנדרטיות. הטקסיות :

הספונטניות. המחוות

 המתבונן.־ בעיני משמעות
 המספר - מתבוננים ובשני

 הקורא למשל, כך, חופפות.
 על אותה מבודד אינו ככזו,

I המוכרות המחוות לאוצר 
 המספר. על־ידי תוחמה יא

 לעדכן יש לכן התצפית. 'ות
 של משמעותי ייצוג היא

 לנוחיות אחרים. התנהגות
 דהיינו סתם, ממחווה זבדל

 מחווה הופכת ובתאנורון
 במושגיו ,Gestus^ 'זית,

 לוי שמעון מבחין התנ״ך,
 סטנדרטיות לא - יפניות

 הפרשנות בזכות זימבולי
 כזו, תנועה כמחוות. ؛רשן

 ואת דמויות של אופי א٢
את לעצב או י٠יעל, ؛־ידי

 איש על־ידי בבוקר הבית דלתות פתיחת כמו ההבעתי, הבמתי המרחב
 פניית של מעניין במקרה לוי עוסק כן כמו ”בגבעה. פילגש בסצנת לוי

 מבוימת פונקציונלית פיזית כשפעולה יהונדב, אל יהוא של ידך" את "תנה
 נתמקד הנוכחי במאמר ”עצמן. הדמויות על־ידי סימבולית כמחווה
 מילולית בלתי מתקשורת כחלק ספונטניות מחוות של מקרים במספר

 ייצוג בסוגיית גם לדון נוכל באמצעותן הדמויות. בהתהוות ובתפקידיהן
אלה. במקרים הגוף

.48 עמי שם, .11

.229 עמי שם, .12

1
מן

ו
 

מן
כצ

יז( )בואשית תפוזוקסלית המחווה

 הולדת הבטחת שמו, החלפת לאברהם, ה' התגלות את מתאר יז בואשית
ההתגלות: של הפותחים הפסוקים הנה יצחק.

 אל־אברם יהוה א٦_ו.י שנים ותשע שנה בן־תשעים אבו־ם ויהי א
 כריתי ואתנה ב תמים. .והןה לפני התהלך שדי אני־אל אל־ו ויאמר

 ؟דבר אבךכעי־ץ؟? فو;’_7ل ؟איד. כ؟א'ד תך‘א, וא,־؟ה ובינך כי؟
גוים. ן٩ךמ לאב והיית אתך ؟ריר.־ הנה אני ד ל־אמיר. ؟לידים אתו

דמון אב כי א؟רהם שמך והןה אבדם את־שמך עוד ולא־־קרא ה *
 .ימליכים ליגוים .י؟ת,ךיך ؟איו כ؟א'ד א'؟ך ןד؟ותי ו נתתיך. גוים
א-ו(. יז, )בו־אשית יעאו ؟؟ך

 מובן לכאורה. וברורה, פשוטה אברהם, לא עדיין אבדם, של המחווה
המחווה: סוג בהגדרת מתגלה הקושי עצמי. וביטול יראה מסמנת שהיא
 מבנואת היא ספונכונית, המחווה אם סטנדרטית? או ספוננונית היא האם
 לא סטנדרטית, היא ואם אבום. של וחרדתו פליאתו רוחו, סערת את

 הרגליו בה מתבטאים בהחלט אך בהכרח, בה שמתבבואים הם רגשותיו
 פני את לראות יכול לא שאברם נכון אברם. של ונימוסיו התרבותיים

 קונבנציה או ההתגלות ؟צמת בכך מתבטאת האם היא השאלה אבל האל,
הצורך. די תקפים הפרשנות כיווני שני ספרותית? אפילו או תרבותית
 האמוציונלית בטעינתה תלויה היא הקורא, בידי היא מהם באחד הבחירה

 הוא שבו ההקשר של וברוחבו בטיבו המנטלית, ב؟؟תה המחווה, של
 שבעל התווה על התבססותו במידת למשל, - פרשנותו את לעגן מחליט

 מילוי של מערכות "ריבוי שטרנברג מאיר על־ידי המכונה זה, מצב פה.
 הופכת המחווה הגדרת סוגיית אפוא כך ”למקרא. אופייני הוא פערים",

 עם ויחסיו אברהם של אישיותו - בהרבה רחבה סוגיה של קרחון לקצה
 המחווה להבנת מידע די מספקים לא לעיל שהובאו הפסוקים אלוהים.
לבלי כרוכה מסוימת מחווה הבנת ראשון. במבט שקופה כה שנראתה

התנהגותה של המאפיינים בהבנת בייחוד האישיות, בהבנת היפרד ا

Meii Steinberg, .13 

The Poetics of Biblical 

Narrative: Ideological 
Literature and the Drama 

ofReading, Bloomington: 

Indiana University Press,
1987, p. 222
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 מימוש של נוספת דוגמה מספק יז שפרק במיוחד חשוב לכן הגופנית.
 בהפרש אברהם( כבר )הפעם עצמה דמות אותה על־ידי המחווה אותה

ספורים: פסוקים של

 את־שמה לא־؟קךא אלו؟;־ שרי אל־אברהם דליקים _וי'א؟ר טו
 בן לך ממנה נתתי וגם ؟ה’א ؟תר’؟.’. טז עז؟ה. שרה ؟י ^ךי

 אכרחם יזזי-של יו.י؟ ממנה עמים מלכי ^גוים והיתה ו؟ך؟؟י؟
 )אם־י^ךה ולו,٠י מאה־שנה הלבן ؟לבו _ויא؟ר ךיאחק 7’حلو־جئ

טו-יו(. יו, )בואשית ؟לד שנה ؟؟ת־הלזעים

 מאפיינים בשני מלווה היא הפעם אך הנסיבות, באותן חוורת מחווה אותה
 מורכב, ייצוג לפנינו הפעם בלבו". ויאמר "ויצחק - נוספים התנהגותיים

 פואטית, מבחינה והלשוני. האמוציונלי הג׳סטיקולרי, ההיבטים את הכולל
 של סינכרונית התרחשות של אשליה חזק, ראליסטי אפקט יוצר הפסוק

 של הספונטניות/הסטנדרטיות בעיית במציאות. כמו שונים, תהליכים
 עשויה חוזרת מחווה מחריפה: ואף עומדת בעינה אברהם של המחווה

 שתיהן או אינסטינקטיבית, תגובה להפך, או ג׳סטיקולרית, שגרה לסמן
 במצב הבא: באופן פועל המחווה ייצור מנגנון האחרון, במקרה יחד. גם
 במחווה אוטומטי באופן להגיב עלול אדם קיצוניים, ומבוכה מתח של

 העיקרית הבעיה שורש אבל המצב. עם בהתמודדות המסייעת סטנדרטית,
 ומיוצג אותה שמלווה מה לבין בינה היחס אם כי המחווה איננו הפעם

 המובן כ״שמח". או כ״צחק" מילולית זאת להבין ניתן "ויצחק". במילים
 אברהם שאומר מה של האירונית הנימה נוכח רלוונטי בלתי נראה השני
 ן,'א؟ר "יח מכן: לאחר מיד שבא בפסוק והסתייגותו ספקנותו ונוכח בלבו

 אין כן, אם יח(. יז, )בראשית לפניך" י؟:.ה ישמעאל לו אל־האליהים ^؟ך؟ם
 קיצוני ביטוי הפרדוקסלית: המחווה משמעות עם להתמודד אלא בררה

 שתי לפנינו וספקנות. אירוניה מבוכה, של בצחוק מלווה ושגב יראה של
 "ויפול המחווה את תציג המצמצמת, האחת, פרשנות. של אפשרויות

 תתבטל ובכך אמוציונלית, מבחינה ייצוגית בלתי כסטנדרטית, פניו" על
 מגדולת גורעת זו פרשנות אברהם. של הספקני הצחוק לבין בינה הסתירה
 האחרת, האפשרות ההיגיון. גבולות על שומרת אבל אברהם, של אישיותו

 של אישיותו של והמורכבות הגדולה מן מאומה תגרע לא הפרדוקסלית,
 הפרשנות פורמלית, לוגית תבנית הדמות על לכפות בנזקום האומה. אבי

 אמוציונלי גילוי ויצחק" פניו על "ויפול הרב־ממדית במחווה תראה השנייה
 מקראית מחווה של דוגמה כן על ויתר תקדים, וחסר ייחודי קיצוני, ספונטני

 הנדונים הפסוקים את ולפרש לחוות עשויים שונים קוראים פרדוקסלית.
 ממלאות ופרשנותן בהם המיוצגות שהמחוות ברור אך שונות, בדרכים
 תהיינה המחווה בהבנת שינוי לכל הדמות. תפיסת בעיצוב מכריע תפקיד

 בהיסטוריה מקומה הבנת ועל האישיות הבנת על לכת מרחיקות השלכות
את מחזקת אברהם של שהמחווה למרות כי נואה ואמפירית. מטפיזית

 כי רוקם פרדי של סברתו
 ו גורלה עם בעיקר היא

 דהיינו החברתי-תרבותי,
 בהיותו הנדונה. המחווה
 הפרדוקסלע את מגלמת

 הפב הפואטית, בעצמתו
ההתג' בזמן לצחוק יכול

מילולי בלתי תקשורת

 שבהו רבים מקומות אין
 היחסי! ובעיצוב בעלילה

או קובעים והריח המגע

כי' ויהי א
 אי .ויא؟ר
 נ٩י :דעתי
 לי ןצוךה
ב׳ ואכלה
 אלי יצחק

 אמךהאל
לא! ؟؟יך

 ל؟;ייהןו
 טלך־נא
 מטע»ים

ל? יברכך
ואנו שער

}ןה؟א؟י
 הגדי בנה

 טזואתע
כאוייא؟,
אם־לא.(
ועקבו؟:

 ערת_ו:ו۴
 כווי גי.؟
כדיה י٠בי
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 מימוש של נוספת דוגמה
בהפרש אברהם( כבו ؛עם

 את־שמה לא־תקרא אשתך י
 בן לך ממנה נתתי וגם א'؟ה

 אברהם הקל ע יךיו. ؛ממנה
ןאם־י^ךה לד,١י מאה־שנה ן در,־ז

 בתאטרון הדמות של האנכית התנועה של זיקתה כי ווקם פרדי של סברתו
 מהקשרה המחווה את להפריד ניתן לא האישי," גורלה עם בעיקר היא

 אישית. בהתגלות כשמדובר גם ההתגלות, מאירוע דהיינו החברתי־תרבותי,
 אברהם, של דמותו כמו ואישי כללי של אחדות בהיותה הנדונה, המחווה
 לפקפק אין אחרת, או כך עצמה. ההתגלות וותהפרדוקסלתתסל מגלמת

 אברהם רק יז: פסוק של והפילוסופית הפסיכולוגית הפואטית, בעצמתו
ההתגלות. בזמן לצחוק יכול

Freddie Rokem, "A .14 

Walking Angel: On the 

Performative Function of 

the Human Body", Assaph: 
Studies in the Theatre درًا

(1992), p. 118

מן
יו

 
מן

כצ

 מאפיינים בשני מלווה היא
 מורכב, ייצוג לפנינו הפעם

 פואטית, מבחינה והלשוני.
 של סינכרונית התרחשות

 של ונטניות/הסטנדרטיות
 עשויה חוזרת מחווה יפה:

 שתיהן או זינסטינקטיבית,
 במצב הבא: באופן והפועל

 במחווה אוטומטי באופן ב١
 העיקרית הבעיה שווש אבל

ומיוצג אותה שמלווה מה ין

؛إ
 של אישיותו של המורכבות

 הפרשנות ולוגיתפורמלית,
 אמוציונלי גילוי ויצחק" פניו

 מקראית מחווה של ןדוגמה
 הנדונים הפסוקים את ؛רש

 ממלאות ופרשנותן בהם ]
 תהיינה המחווה בהבנת :וי

 בהיסטוריה מקומה הבנת
את מחזקת אברהם של ז

כז( )בואשית ויבוו לעומת מילולית בלתי תקשוות

 מוכזי תפקיד ממלאת מילולית בלתי תקשורת שבהם רבים כוקוכוות אין
 הבגדים, האוכל, שבה דוגמה להלן הדכ׳ויות. בין היחסים ובעיצוב בעלילה

ההיסטוריה: מהלך את קובעים והריח המגע

 הגדל בנו את־עשו ויקרא מיאית עיניו ותכהין י؟؟ק ؟י־ןקן _וןהי א
 ליא זקנתי הנה־נא _וי'א؟ר ב הגגי. אליו ־וייאקר בני אליו וייאמר
 השדה וצא וקשקך הליך כליך שא־נא ןע؟ה ג מותי. יום :דעתי
 לי והביאה אהבתי כאשר מטעמים ועשה־לי ד צידה. לי וצוךה
 בך؟ו שמעת ורבקה ה ؟מות. בטרם נפשי ת؟)־בך בעבור ואכלה
 דיבקה ו להביא. ציד ^צוו השדה, ע^ו וילך בנו ؟ל־עק(ו יצחק
 אל־עשו מדבר ؟ת־؟ךיך שמעתי הגה לאמיר בנה ؟ל־ןקקיב ؟קךה
 ו؟؟ך؟כה ואכלה מטעמים ה־לי1־ועע ציו לי ה؟י؟ה ז לאמיר. ؟היך
אתך. ؟צ؛ה ؟גי ל؟עזר צקילי שמע ؟גי ןע؟ה ח מותי, ל؟גי קקוה ל؟גי

 א'؟ם ה؟٠ו؟ע ט؟ים ען-ים ٠גךי שגי משם גקח־לי ؟ל־הציאן ך־גא’ק ט
 ؟^ר ؟ע؟ו ג؟؟ל ^؟؟יך והבאת י ؟הב. כ؟לזר ^؟؟יך ؟?זעמים

 איש 77؟ הךעשו ؟מו ؟ל־ן؟קה ןעקיב יא_וי'א؟ר ל؟גימותו. ן؟ר؟ך
 ؟؟וקעקע עיגיו؟ גהייהי ؟؟י אולי־עיצע יב הלק. ؟ייש ואנכל שער

 ע^ו ؟ת־בעדי ך؟קה טו־וקקח 1...1 ؟ך؟ה. גליא קללה עלי גהקאהי
הקקן. ؟נה ؟ת־ועקיב ותלבש יתב؟ ؟؟ה ؟שר החמרת הגלל בנה
.}...[צואריו הלקה ועל הלקישהעל-ךו העזים גךי.י ו؟תעדדנ טז
 עשו ؟גי זה האתה ؟גי ו؟؟לזך גלזה־גא ؟ל-ועקיב י؟؟ק _וי'א؟ר בא

 קול הקיל וייאמר וימשהו ؟؟יו ؟ל-י؟؟ק ועקיב גי?ש כב ؟ם־ליא.
 ؟היו עשו ؟יהי ו١ןך ؟י-היו ה؟ירו גליא בג ע^ו. ידי וה:ךים ועקיב

 ושקה-לי גשהתא ؟؟יו י؟הק ؟ליו רייאקו בו ا...[ גן؟ך؟הו. קועוית
 ך؟הךיק_ון؟ך؟הו_וי'א؟ר בגדיןכזותשהשק-לווקרהאת-תה בעי.
א-כז(. בז, אש'ת1)ב יהוה בןכו אשר כדיקשדד׳ دن
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Jean Baudrilard, .15 
Symbolic Exchange and 

Oeatfj, Iain Hamilton Grant 
(trans.), London: Sage, 1993, 

pp. 101-104

 דינמיקת בהחלט. ברור זו במובאה מילולית הבלתי התקשורת של תפקידה
 וציורית, ראליסטית הדוקה, בזיקה היא השונים סוגיה בין המעברים
 מממשת הסצנה אחרות, במילים הנדונה. בסצנה הפרוקסמית לדינמיקה

 יצחק מבחין תחילה גוף. כתנועת רגש תנועת מרחבי, כיחס אתי יחס
 )מגע( והטקטילי )קול( הפארא־לינגוויסטי המאפיינים בין באי־התאמה

 בנו לבין בינו המרחק את לצמצם מבקש יצחק שלפניו. האישיות של
 ביניהם. חזותי והבלתי מילולי הבלתי היחסים את ולהעמיק להרחיב כדי

 אמין וריח כזקול, יותר אמין מגע עיוור, הכמעט יצחק, שעבור נראה
 חזקים עדיין נראה, כך יצחק, של בהתנהגותו באישיותו, מנזגע. יותר

 בדמותו ומתרופפים הולכים אשר הגופניים, מילוליים, הבלתי היסודות
 תקשורת של כישלונה את חושף הנדון הטקסט ואכן יעקב. בנו של

 עשו של היתרה הגופניות עשו. של ההיסבוורי כישלונו גם שהיא גופנית,
 בהצלחה מנצלת שרבקה כחולשה, מוצגות יצחק של הגופנית והרגישות

 את מייצג המדובו המקראי הטקסט שלה. המתוחכמת במניפולציה רבה
 הריקים, הגוף סימני את עשייתה במרכז מציבה התרבות הבא: המנגנון

 כדי אינטנסיבית מילולית בלתי תקשורת ומפעילה הסימולקרים, את
 במילים טהורה. היסטורית תרבותית בייצוגיות ולהחליפו הגוף את להדחיק
 במושגים ומחוסל. מרוקן "ממורקר", להיות כדי במרכז מוצב הגוף אחרות,

 גבי על סימנים יוצר המקראי הטקסט כי להגיד נוכל בודריאר؛י ז׳אן של
 של לכלי לאובייקט, אותו הופך ובכך האומה, אבות גוף המרכזי, הגוף

 לקרעים, המיוצג הגוף את מרטשים הסימון קווי חברתית: מניפולציה
 מבצע המקראי הטקסט תפקידם. במילוי שנכשלים ולחושים לאיברים

 מאלץ חזק, ואמוציונלי מנבולי־חזותי ייצוג בקורא יוצו הוא כפול: מהלך
 הגופני הסימן את חושף ובה־בעת הזה, הייצוג עם להזדהות הקורא את

 פרדוקסלי: ייצוג נוצר כך כאי־הבנה. הגופנית התקשורת ואת כסימולקר
 שלו, הגוף אינו התרבות כינון ובמרכז הטקסט שבמרכז יעקב של הגוף
 הדמיית של החזק הציורי הייצוג עם נשאר הקורא איננו. הוא גוף, אינו
 מעלימה התרבות כינון בלב הזאת ההדמיה בתודעתו. עמוק חרוט הגוף
 ומשמרת מרכזי גופני לייצוג הופכת הזאת ההיעלמות עצם אך הגוף, את
 לפרדוקסליות מעבר לעולם. העם של הקדושה בהיסטוריה הגוף את

 בקטע העובד התרבותי־סמיוטי המנגנון של אחת בטוחה תוצאה הזאת,
גופנית. תקשורת של פדודט.-דיסקרדיטציה היא הנדון

 הרציונ המונותאיסטית
 < הסבוכה, הסוגיה את

 היחב של למדי, מרתקת
 היעדרם לבין מסוימים

הפואטי התפקידים הם

 צ’ל הקשורות הפושות
 שהקוו מוסריות ובעיות
 המ של המרכזי הגופני

 ה׳ בתנועת - משמותיו
 מש אל אלוהים בדברי
 כל־ והכיתי הזה בלילה
 ؛ שפטים אעשה מצרים

 אתיו וראיתי שט אתם
 ا מצרים״ בארץ בהכיתי

 קונספטואלי־מופ> הוא
 הב את מייצג יג פסוק

 ב מתארים הפסוקים
 הפסיח השנייה בפעם
 לקראו מדריכם שהוא

 ק)ף٠על־ אודהדם
 אל־בתי לביא המשחית
 I שני אותם מתוארים

 משה למדי: תמוה פרט
 אלוהים יכה הפעם כי

למסוו הטקס והגדרת
 תיאוו והנה העם. זקני

 בו כל־בכור הכה הןה١ן
 הבו! ברית ר אלו השבי

 אלו של ייצ^־ג"גופ^י כל

הבכורות. - המכה

ב(٠ )שמות והקתוםיסהיהווי הגופני הייצוג

 המונותאיזם מאבק את שלהם בפואטיקה מגלמים רבים תנ״כיים טקסטים
 תנועותיו, ושל איבריו של אלוהים, של הגופניים הייצוגים קיומו. על

הפרשנות של בדרכה קשיים מעט לא הערימו כביכול, המואנשים

 כעת העובדות. כאן עד
 שומעים אנו הראשונות

 שלהן השיח זו; אל זו
 בסון - נתון היסטורי

 I של הגופני הייצוג על
 ב תורה שדיברה נכון

 האז בני בלשון תורה
'ההכרתית לפרדיגמה
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 דינמיקת בהחלט. ברור זו ה
 וציורית, ראליסטית 'וקה,

 מממשת הסצנה אחרות, ם
 יצחק מבחין תחילה גוף. :

 )מגע( והטקטילי )קול( טי
 בנו לבין בינו המרחק את
 ביניהם. חזותי והבלתי ؛ולי

 אמין וריח מקול, יותר :ין
 חזקים עדיין נראה, כך ק,

 בדמותו ומתרופפים ולכים
 תקשורת של כישלונה ؛ת

 ע^ו של היתרה הגופניות .
 בהצלחה מנצלת שרבקה !,

 את מייצג המדובר זמקראי
 הריקים, הגוף סימני את ז

 כדי אינטנסיבית מילולית
 במילים טהורה. היסטורית

 במושגים ומחוסל. מרוקן ',
 גבי על סימנים יוצר קראי
 של לכלי לאובייקט, אותו

 לקרעים, המיוצג הגוף *ת
 מבצע המקראי הטקסט ا.

 מאלץ חזק, ואמוציונלי תי
r הגופני הסימן את חושף 

 פרדוקסלי: ייצוג נוצר .כך
 שלו, הגוף אינו התרבות ן

 הדמיית של החזק הציורי
 מעלימה התרבות כינון לב

 ומשמרת מרכזי גופני ייצוג
 לפרדוקסליות מעבר 'לם.

 בקטע העובד ותי־סמיוטי
.גופנית.

0

 המונותאיזם מאבק את תם
 תנועותיו, ושל אייבריו ול
הפרשנות של בדרכה ם

 עקרונית לפתור להתיימר בלי לתנ״ך. הרציונליסטית המונותאיסטית
 מורכבת, דינמיקה לחשוף שלהלן בדוגמה אנסה הסבוכה, הסוגיה את

 בפסוקים הגופניים אלוהים ייצוגי נוכחות בין היחסים של למדי, מרתקת
 מה לגלות היא המטרה אחרים. בפסוקים הרועם היעדרם לבין מסוימים

הזאת. הדינמיקה של והמטפיזי האתי הפואטי, התפקידים הם

 אלוהים של גופניים ייצוגים גדושות מצרים ליציאת הקשורות הפרשות
 באירוע נתבונן בקלות. עליהן לפסוח יכול אינו שהקורא מוסריות ובעיות
 אחד לחג ונתנה לסמל שהייתה במחווה המתרחש, של המרכזי הגופני

 מתוארת הפסיחה הראשונה בפעם עצמה. הפסיחה בתנועת - משמותיו
 בארץ־מצרים ועביתי "יב המכה: לפני ואהרון משה אל אלוהים בדברי
 ובכל־אלהי ועד־בהמה מאדם מצרים ^ן־ץ כל־בכור והכיתי הזה בלילה
 ר٠ הבתים על לאת לכם הדם ויהה יג !הןה. אני שפטים אעשה מצרים

 למשחית נגף בכם ולא־יהיה גנלכם ופסחתי את־הרם וראיתי שם אתם
 הגופני הייצוג יב בפסוק בעוד יב-יג(. יב, )שמות מצרים" בארץ בהכיתי

 כמטפורה, להתפוש בקלות ויכול "ועברתי", קונספטואלי־מופשט, הוא
 ופסחתי". "וראיתי... ואנושי: מוחשי באופן הבורא את מייצג יג פסוק

 העברים. גאולת ואת המצרים מכת את ברצף מתארים הפסוקים
 בעת ישראל, זקני אל משה בדברי מתוארת הפסיחה השנייה בפעם
 וראה את־מצרים ?'؛גיף יהוה ועבר "כג המכה: לקראת מדריכם שהוא

 יועו ןל'א עליהפתח יהוה ופסח ק؟זוז'ת שתי ןעל על־המשקוף אודהדם
 בלבד, אחד פסוק בתוך כג(. יב, )שמות לנגף" אל־בתיכם לביא המשחית
 הנה אך והגאולה. המכה האירוע: של ההיבטים שני אותם כותוארים

 לישראלים מגלה ולא ה' דבר במסירת מדייק אינו משה למדי: תמוה פרט
 לגאולה הדרך אם כי המכה מהות לא בבכווות. אלוהים יכה הפעם כי

 אל משה דברי במוקד שמצויות הן העתידית למסורת הטקס והגדרת
 הלילה בחצי ויהי "כט עצמה: המכה התרחשות תיאור והנה העם. זקני

 בכור עד על־כסאו הישב פרעה מבכר מצרים בארץ כל־בכור הכה _ויהןה
 חסר הפסוק כט(. יב, )שמות בהמה" בכור ןכ'ל ר١ךוב בבית אשר השבי

 מטרת את מפורשות הפסוק מציין כן כמו אלוהים. של גופני ייצוג כל
הבכורות. - המכה

 המובאות בשתי מובילות. הן מסקנות לאלו נראה כעת העובדות. כאן עד
 והמדברות באירועים המשתתפות הדמויות קול את שומעים אנו הראשונות

 בשלב העברים של תודעתם מישור את מכונן שלהן השיח זו: אל זו
 מתבסס עדיין שלהן השיח המצרית. העבדות בסוף - נתון היסכוורי

 אם הפוליתאיסטית. לתודעה האופייני האלוהות, של הגופני הייצוג על
 דיברה כג יג, יב, בפסוקים הרי אדם, בני בלשון תורה שדיברה נכון

 בהתאם המונותאיזם, התגבשות תקופת של האדם בני בלשון תורה
של קולו נשמע כבו בפסוק זאת, לעומת שלהם. ההכרתית לפרדיגמה
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 בעלי ٠לבוא לעתיד הדווות של העברים אל הפונה המקראי, המספר
 חד, באופן שלו בשיח מיוצג אלוהים ולכן המונותאיסטית, התודעה
 מיועדים הראשונים הקטעים שני "היכה". - ובלתי־גופני מופשט תיעודי,
 הנחמה למילות לפיכך הזקוקים באירוע, המשתתפים ישראל לבני כביכול
 ופסחתי". "וראיתי... - והמרגיע המערסל ולקצבן והאנושיות החמות
 את לדמיין הללו, הפסוקים קריאת בעת אמור, היה הקדום הקורא

 של מנטלי ؟הלוך בסיס על עמה ולהזדהות אנושית כדמות אלוהים
 רך תחביר בסיס על וכן והחיוביים, הידידותיים הגופניים הייצוגים

 את להפעיל אמור והוא העתירי, לקורא מיועד האחרון הפסוק ומתנגן.
לחלוטין. שונה בדרך הקורא

 בקורא המעורות לשמה, כטרגדיה בכורות מכת את מציג כס פסוק
 למה מלאה בהקבלה יחד. נכוכים ושגב יגון וחמלה, יראה - צרוף קתרסיס
 אלא האירוע על הסיפור לא פואטיקה, של השישי בפרק אריסטו שכותב
 הקתרסיס את מפעיל נאותים, באמצעים המיויצג עצמו, ׳הטרגי האירוע
 מדוע אבל שבו. ורתיעה הזדהות של הפרדוקסלי השילוב עם המלא,
 של ויגונה יראתה עם להזדהות אמור העתידי, גם ולו העברי, הקורא

 ישראל לבני אמר לא משה המטפיזי. במישור היא התשובה מצרים?
 אך נחמתם. ממידת לגרוע לא כדי לבכורות מכוונת היא כי המכה לפני

 היא המטפיזי במישור כי המכה היות לפני למשה אפילו גילה לא אלוהים
 הארץ אל מבואם דיוק וליתר מעתה, הרי ישראל: לבכורות גם מכוונת

 לאלוהים: מוקדשים הבאים הדורות בכל ישראל בכורות כל המובטחת,
 בבני כל־רחם פטר כל־בכור קדש־לי ב ^אמיר. ^ל־מי^וה יהוה וידבר "א

 מטפיזי, במובן כלומר, א־ב(. יג, ת1)שמ הוא" ?יי ובבהמה באדם ישראל
 לקיום, שייכים אינם העתידיים ישראל בכורות כל בכורות, מכת אחרי

 מקבל הבכור כי ן1מסכ הבכור פדיון טקס לאלוהים. שייכים שהם שום1כ
 אלוהים בין הדמים ברית וזוהי החופש, מחיר זהו בשכירות. קיומו את
 הזאת הדמים בוית תודעת כלל־לאומית. מילה ברית מעין ישואל, ועם

 הזה המבופיזי הקתרסיס בכורות: במכת היהודי לקתרסיס בסיס כוהווה
 המייצג כט, בפסוק לכן בנושא. תאולוגי או אתי דיון לכל בסיס מהווה

 ולשגב, ליראה רק אלא לשמחה, או לצער נ׳קום אין המכה, אירוע את
 בהבדל אלא, הגוף בהנכחת לא המונותאיסטי הקורא אצל ניעורים אשר

ייצוגו. בהעלמת היוונית, מהדרמה

הושעים מחוות

 של מורכבות דוגמאות מספקת האומה אבות של התנהגותם בעוד
משדרת האומה אויבי התנהגות התרבותי, תפקידם ושל גופניים ייצוגים

 חד־מע אנטי־גופני מסו
 הספונניו המחוות אחת

 ישר! עם של העיקריים
 א׳ ^ק _וי'א؟ר אודכפיו

 )במזבו ؟؟?׳ים" שלש
 גנ אלא לאויב, מיוחסת

 וקושרת חולשתו את
 האלה. התכונות לשתי

 הידי מדימוי משמעותה
 הי; המחווה פסיכולוגית,

 הב בפריקת המסייעת
 המח׳ פואנוית, מבחינה

 זא ועם חיים, אנושיים
 לבר׳ שהפכה קללה של

 למחו שקדמו בפסוקים
 בלעם של נבואתו טיב

 ה את משלימים עצמה,
 רז אפקט יוצר התחביר
 רגש של דהיינו שונים,

 בס ומאורגנים חשיבות
 ח מפעיל הרגש ויאמר".

 מושמעי בלק של דבריו
 ה את שמחזק מה שלו,

 סימן מהווה כזו מחווה
 כל בדרך יוצרת מופרזת

 באלגו ישראל שונאי של
 ק? "טו מילוליים: בלתי

 ا הזאת ירושלם על־?ת
 כל־איי׳ פיהם עליך פצו

 ן־^ינו" ؟؟אנו ^וקןיןהו
 הספונטני' הגילויים את

לדמוי לקדושה, שמחוץ

 דוגנ ישנה אסתר במגילת
 ממשו בחמתו קם והמלך

 ראה כי המלכה מאסתר
 ؟ن אל־בית הביתן מגנת

 לכבו הגם המלך -؟אקר
 r )אסתו־ קפו״ ק؟ן ופני
להת אם כי המלכה את
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 בעלי לבוא, לעתיד רווות
חד, באופן שלו בשיח צג

 כויפוסית, ספונטנית מחווה כאשר בייחוד חד־משמעי, אננוי־גופני מסר
האויבים לאחד מיוחסת בתנ״ך, הבודדות הספונטניות המחוות אחת

 מיועדים הראשונים זטעים
 הנחמה למילות לפיכך יקים

 ופסחתי". "וראיתי... - ■ע
 את לדמיין הללו, סוקים
 של מנטלי ؟הלוך בסיס

 רך תחביר בסיס על וכן
את להפעיל אמור והוא יי,

 בקורא המעוררת לשמה,
C .למה מלאה בהקבלה יחד 
N אלא האירוע על הסיפור 

 הקתרסיס את מפעיל נים,
 מדוע אבל שבו. ורתיעה ,

 של ויגונה יראתה עם זות
 ישראל לבני אמר לא ;שה

אך נחמתם. ממידת לגרוע

 ויספיק ؟ל־בלעם בלק ויוזר־אף "י לבלק: - ישראל עם של העיקריים
 זה ברך ברכת והנה קראתיך אייבי לקב אל־בלעם בלק וייאמר את־כפיו

 הזאת היחידאית שהמחווה בלבד זו לא י(. כד, )בנזזב! פעמים" שלש
 מבטאת הזאת ה"נשית" המחווה כושל. לאויב גם אלא לאויב, מיוחסת

 עצמה היא ונקשרת לרשעות, החולשה את וקושרת חולשתו את
 את שואבת כפיים ספיקת סמיוטית, מבחינה האלה. התכונות לשתי

 מבחינה חמושות. הבלתי האוזלות, הריקות, הידיים מדימוי משמעותה
 אונויסטית, מחווה אדפבוור־גוף, או מניפולטור היא המחווה פסיכולוגית,

 י٥הטראומטי. הניסיון עם בהתמודדות המתח, בפריקת המסייעת
 ראליסטיים קווים בלק של לדמותו מקנה המחווה פואטית, מבחינה
 האירוני המצב נוכח קומי באור אותו מציגה זאת ועם חיים, אנושיים

 בלק של המופרזת הפרוקסמית הפעלתנות לברכה. שהפכה קללה של
 את לשנות האוויליים הנואשים ניסיונותיו למחווה, שקדמו בפסוקים

 למחווה נוסף אלה, כל - מקום שינוי על־ידי בלעם של נבואתו טיב
 הנדון, בפסוק האויב. דמות של הקומית ההנמכה את משלימים עצמה,

 התנהגותיים גילויים של בו־זמניות של ראליסטי אפקט יוצר התחביר
של זהה ברמה מוצגים אשר ודיבוו, מחווה רגש, של דהיינו שונים,

Paul Ekman, "Emotional .16 

and Conversational 
Nonverbal Signals," Lynn 

s. Messing and Ruth 

Campbell (eds.). Gesture, 
Speech, and Sign, Oxford: 

Oxford University Press,

1999, pp. 45-55
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 היא המנזפיזי במישור כי כה
 הארץ אל מבואם דיוק ;יתר

 לאלוהים: מוקדשים הבאים
 בבני פטרכל־רחם כל־בכור

 ב^ובןמטפיזי, ר,1כלופ ־ב(.٥
 לקיום, שייכים אינם זידיים
 מקבל הבכור כי מסמן !בכור

 אלוהים בין הדמים ברית זי
 הזאת הדמים ברית תודעת

 הזה המטפיזי הקתוסיס٠ת,
 המייצג כט, בפסוק לכן א.١

 ולשגב, ליראה רק אלא זה,
בהבדל אלא, בהנכחתהגוף

 ויספוק... אף... "ויחר הופעתם: של הטבעי בסדר ומאורגנים חשיבות
 בדיבור. מתבטא מכן לאחר ורק הגוף, את תחילה מפעיל הרגש ויאמר".

 האונים וחוסר הכישלון מחוות רקע על כבר מושמעים בלק של דבריו
 בעוד כולה. הסצנה של התאטרוני־קומי האפקט את שמחזק מה שלו,

 ג׳סטיקולרית פעילות ”תאטרוניות, של מובהק סימן מהווה כזו מחווה
 התנהגותם תיאור גם ١٥קומי. אפקט בתאטרון כלל בדרך יוצרת מופרזת

 יסודות מיני מלא איכח ספר של הציוריות באלגוריות ישראל שונאי של
 ראשם הנער שדל/?• דרך ؟ל-עיךוי כפים עליך ל,ן.۶"טוק מילוליים: בלתי

 טז לכל־הארץ. משוש ייפי כלילת שייאמרו ؟עיר ؟זאת יוונים על־ךת
 ؟יום זה אך בלענו ؟؟רו ויחרקר־שן כל־אייביךשדקז• פיהם עליו פצר

 שיטתי באופן דוחה הטקסט טו-טז(. ב, )איכה ؟؟ינו" מצאנו שקוינהו
 לדמויות משאיר הוא אלה גילויים הגוף; של הספונטניים הגילויים את

הנתעבות. הנמוכות, לדמויות לקדושה, שמחוץ

Dominique Lafon, .17 

"Gestures in Moliers's Text: 
Mimesis or Mimicry?", 

Assaph: Studies in the 
raeafre C,8 (1992), p. 29

 הבמה: שפת ,1נגי חיים .18

 של הסימנים מענכנת יסנז, מו־שגי

 חובות סל תל־אביב: התיאטרון,

 ,1996 למתנ״סים, החבוה - אוצי

.153,147 עמי

 של מורכבות דוגמאות :
משדרת האומה אויבי נות

 "ז מילולית: בלתי בתקשורת אי־הבנה של ידועה דוגמה ישנה אסתר במגילת
 על־נפשו לבקש עמד ןן؟؟ הביתן ؟ל־^ת היין ממשתה בחמתו קם והמלך

 שב ן؟؟^ך ח ؟؟^ך. מאת עה٦؟ ؟^יו כי־כלתה ראה כי המלכה מאסתר
 עלי؟ אסתר ؟עור על-המטה נפל והמן היין משתה ؟ל־ךית הביתן מגנת

 המלך מפי י,؟א ؟דבר בבית. ע؟י ؟ת־המלכה לכבוש הגם המלך _וי'א؟ר
 לכבוש המן ביקש לא רשעותו, כל עם ז-ח(. ז, )אסתו ؟פו" ؟؟ן ופני
לתמוך בכך, לסייע נועדה מחוותו נפשו. על להתחנן אם כי המלכה את
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 ותא™!, חמה אוויין, דן .19

 עמ' ,1988 ארו־עם, ונל-אביב:

39-30.

Patrice Pavis, "Acting: .20 
Explication of Gesture, or 

Vectorization of Desire?", 

Assaph: Studies in the 
raeafreC, 8 (1992), p. 107

 ליב שמראל התרגום: מקוו .21

 תל־ חוש, באוו עם תו"! גוודון,

.1966 ]חמו״לו, אביב:

 אך כניעה. יראה, התבטלות, לבטא בטקסט, מדווחות שאינן במילותיו
 מלכודת לו טומנת בהמן, בוגדת הגופנית התקשורת מסתייע: אינו הדבר

 על־ידי נקרא המן של הגופני המסר ובדו־משמעותה. מהימנותה בחוסר
 מרע הוא אדרבה, להמן, מסייע אינו ולכן המצופה, מן הפוך בכיוון המלך

 ובלתי מופרזת גופנית פעלתנות כי לומר צריך אין רבה. במידה מצבו את
 ומשמשת, ישראל עם של הגדולים האויבים לאחד כאן מיוחסת מהימנה

 לשאול הראוי מן דמותו. של אירונית להנמכה אמצעי בלק, של במקרה כמו
 תנוחתו או מחוותו הייתה בדיוק מה המטה", על "נפל הביטוי פירוש מה
 מפני מפורט מתיאור נמנע הטקסט כי ייתכן נכנס? כשהמלך המן של

 המחוות אוצר בסיס על המחווה את לזהות היה אמור הקדום שהקורא
 ברכיים כריעת של מחווה זו הייתה כי להניח סביר המקובל. התרבותי

 מאופיינת במערב, ברך כריעת כמו כזו, מחווה ארצה. אפיים נפילה או
 אך עצום." תאטרוני ובפוטנציאל רבת־משמעות תובותית בייצוגיות

 היתרה קרבתה דהיינו המחווה, של הפרוקסמי מיקומה המן, של במקרה
 יכולת וחסרת בוגדנית ומפוקפקת, לדו־משמעית אותה הופכת למלכה,
 על־ידי המחווה זיהוי כי גם ברור בנאמנות. רגשות להביע או לשקף

 המבצע. של לאישיותו שלו היחס על ניכרת במידה מתבסס המתבונן
 מעוגנת אם כי אובייקטיבית אינה המחווה משמעות מעיד: התנ״כי הטקסט
 כפי כולה, הסצנה של ואמוציונלי, אתי־פרוקסמי דהיינו הדרמתי, בהקשו

 המן של המחווה הכרתיותשלן. תבניות בסיס על הצופה בעיני נבנית שזו
 שמדגיש כפי תאטרונית, מחווה שבכל משום תשוקה, כמחוות נתפסת
 של ובכיווניות באינטנסיביות הדוקות כרוכה המשכועות פאביס, פטריס

2٥שלה. האנרגיה

 היד את בראותו המלך בלשאצר של בהלתו את בפרוטווט מתאר זניאל ספר
 את שאת ביתר מבליט המספר המפורסם. המשתה בזמן הקיר על הכותבת

 ספונטניים, רק שאינם בהתנהגותו, והפארא־לינגוויסטי הגופני ההיבטים
 וכתבן ת־־אנש ך, אצבען נפקה בה־שעתה "ה פסיכופיזיולוגיים: אף אלא

 ١ך ידא פס קן.ה ומלכא מלכא ך, היכלא די־כתל על־?יךא נבקשתא לקבל
 משתו־ין חו־צה וקטרי יבהלונה ורעייניהי שנוהי זיוהי מלכא אלין ו כתבה.

 כשראי לאשפיא להעלה בחיל מלכא קלא ז נקשן. לדא דא וארכבתה
 ה־ של אצבעות :צאו בשעה "בה בתרגום: או ה-ז(. ה, )זניאל וגזתא"

 והמלך המלך קול ההיכל כתל של השיד על הנברשת לעמת וכתבו אדם
 יבהלוהו ורקיוניו לו נשתנה י)ן.٢ המלך אזי כולנלת. אשר :ד פס ה^١ר

 להכניס ל ؟קי המלך קולא מקישות. לזו זין וברכיו נתריבז חלציו וקשרי
 תקשורת על בנויה הזאת הסצנה 2٦והקוסמים״. קלקולים האשפים את

 המסר של מרכזיותו את מבליטה המלל פשר תעלומת מילולית. בלתי
 זה נשמתו. עמקי עד המלך את מחריד המסתורי החיזיון מילולי. הבלתי

 מניע רב־עצמה מילולי בלתי אירוע ו. שלו: הדו־ערוצי ההבעתי העיקרון
הקורא אל כמסר משודרת שלו מילולית הבלתי והתגובה .2 הגיבור, את

 היד חושיו. את ומניעה
צרופו ג׳סטיקולריות של

)שמוא? המלו מחוות

 יה נערצת יהודית דמות
 זאת, עם המלך. זוד היא

 מו ביצירת חשוב תפקיד
 ק הנכחה/העלמה, של

 מו דוגמאות החופשיים.
כוג )והעם יואב ותגובת

 ה _ויך?ז א
 אבשלום

בך:؛ בני.
 1 התשעה

 נע ?'אמו
 כאי קעיר
ת־؟ לאט

؟גי.ו־ו:ב'
 קנ٢עבךיך
 פלג ונפש
!בי קיום

 ן؟?'נו קי
 ע על־?'ב

קל:' אתך
עד־עקה

 דוד, של האישי יגונו
 הניצחון של הפוליטית

 I עד ימלא שדוד מצפה
 < פוליטי, נאום לשאת

 הספונט גילוייו על הגוף
 בדיבו שולט בקושי דוד

 ע אקספרסיבית גופנית
 וט המציאות את מחקה

 הייצוג את מקדים הוא
)השניים של בו־זמניות
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 אך כניעה. יראה, זבטלות,
 מלכודת לו טומנת בהמן, ז

 על־יוי נקרא המן של ופני
 מרע הוא אדרבה, להמן, ע١

 ובלתי מופרזת גופנית ננות
 ומשמשת, ישראל עם ,של

 לשאול הראוי מן דמותו. ל١٠
 תנוחתו או מחווונו הייתה

 מפני מפורנו מתיאור מנע
 המחוות אוצו בסיס על ה

 ברכיים כריעת של מחווה
 מאופיינת במערב, ברך ות

 אך י5עצום. תאטרוני יאל
 היתרה קרבתה דהיינו ווה,
 יכולת וחסרת בוגדנית ןת,
 על־ידי המחווה זיהוי כי
 המבצע. של לאישיותו 'לו

 מעוגנת אם כי אובייקטיבית
 כפי כולה, הסצנה של ענלי,
 המן של שלן.המחווה זיות

 שמדגיש כפי תאנורונית, ז
של ובכיווניות ינטנסיביות

 ההתגלמות היא גוף, ללא יד הקיר, על הכותבת היד חושיו. את ומניעה
והמקוללת. האיומה - צרופה ג׳סטיקולריות של

יט( ב )שמואל המלו מחוות

מן
וו

 
מו

כצ

 היד את בראותו המלך ,ואצר
 את שאת ביתר מבליט ספר
 ספוננוניים, רק שאינם 'תו,

 וכתבן :ד־אנש ך, אצבען ה
 ך, ידא פס חזה ומלכא 'כא

 משתרין וזיצה וקטרי לונה
 כשדאי לאשפןא להעלה ל

 י.ז של אצבעות :צאו• יעה
 והמלך המלך ^ל ההיכל ל

 יבהלוהו ןרעיוניו לו \תנה
 להכניס ؟؟יל המלך קו.ךא

 תקשורת על בנויה הזאת
 המסר של מרכזיותו את :

 זה נשמתו. עמקי עד זמלך
 מניע רב־^צמה מילולי לתי

הקורא אל כמסו משודרת

 כוועצמים גופניים גילויים לעצמה שמושה יחידה נערצת יהודית דכ׳ות
 אחרות. דמויות מצד ביקורת מעורר כזה גילוי כל זאת, עם המלך. דוד היא

 היפר־דיאלקטיקה ממלאת דוד של דמותו מורכבות ביצירת חשוב תפקיד
 הספונטניים גילוייו ושל גוף של קבלה/דחייה הנכחה/העלמה, של

 אבשלום של למותו דוד תגובת הן לכך מובהקות דוגמאות החופשיים.
דוד: של להתנהגותו כולו( )והעם יואב ותגובת

 ؟וי to؟؟ אמר וכה ,יקד. השש־ על־על־ת תעל המלך וירגז א
 ؟וי אבשלום תחתיך אוי מותי ؟י־יתן אבשלום ؟וי ؟וי אבשלום

 ג_ו؟תי על־אבשלום. ויתאבל ביכה המלך הנה ליואב ויגד ב ؟וי.
 תהוא ؟יום העם כי־שמע לכל־העם לאבל תהוא ؟יום התשעה

 לבוא תהוא ؟יום העם ויתגוב ד על־؟נו. ה؟לך נעצב לאמיו
 והמלך ה ؟מל؟؟ה. ؟נו؟ם הנכלמים תעם יתווב כאשר ؟עיו
 בעי ם٦א؟של ؛ובשלרם בעי גדול קול ויץעלןהעלך ؟ת־פניו לאט
؟ל־ ؟ת־؟וי תיום ה'؟שת ת؟ית_וי'א؟ו אל־העלך יואב ו־ו:؟א ؟וי.

 נשיך ונפש ך١ו؟נ'ת ؟ויך נפש ואת תיום את־נפקזך הממלטים ע؟ךיך
 הגדת ؟י את־אך؟יך ולשניא ؟ת־ש؟؟־ך לאך؟ה ז פלגשיך. ונפש
 ם٩א؟של לוא ؟י תיום :דעתי ؟י _וע؟ךים יערים לך אין ؟י תיום

 ןך؟ר צא קום ןע؟ה ה ؟עיויך. :שר ؟י־؟ז עתים ם٩תי ו؟לנו תי
 איש אם־ולין יו؟א ؟י-איוך ת־ול'ב؟ ؟יהןה ؟י ע؟ךיך על־לב

 עועךיך עליך אשר־؟אה מ؟ל־תךעה זיאת לך עה٦ן תל:לה אתך
א-ח(. יט, ב )שמואל עד־עעה

 למשמעות בסתירה עומד בנו, מות על האבל דוד, של האישי יגונו
 יואב המלוכה. לכס אבשלום את שיעדו מי על הניצחון של הפוליטית

 לדבר, אנשיו אל ויצא כמנהיג תפקידו את תום עד ימלא שדוד מצפה
 ודיכוי האישיים הרגשות דיכוי את מסמן אשר פוליטי, נאום לשאת

 אלה, בפסוקים ו־ה. א בפסוקים המיוצגים הספונטניים, גילוייו על הגוף
 התנהגות רקע על נשמעים הקבוועים דבריו בדיבורו. שולט בקושי דוד

 הנדון הטקסט בתחבירם. אותה ותואמים עשירה אקספרסיבית גופנית
 לעיל: שראינו הטכניקה באותה כך לשם ומשתמש המציאות את מחקה

 של פואטית אשליה ליצור בניסיון לדיבור הגופני הייצוג את מקדים הוא
ציורי חזותי דימוי בונה הוא בלכתו"(, אמר )"וכה השניים של בו־זמניות
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 של בדמותו לא. ותו חיוורת כאילוסטרציה הן המילים שלעומתו וחזק,
הפוליטיקאי. על גוברת האינדיבידואליות דוד,

 גוף של פיזיולוגיות תגובות שונים: מילוליים בלתי יסודות מייצג הטקסט
 את לאט )"והמלך ספונטנית מחווה )"בלכתו"(, הליכה ויבך"(, )"וירגז...

 היסודות כל בין גדול"(. קול המלך )"ויזעק פארא־לינגוויסטיקה פניו"(,
כן, על יתר ביותר. והנדירה הייחודית היא הספונטנית המחווה הללו,

רק בתנ״ך ומופיעה יחידאית מילה היא "כיסה" במשמעות "לאט" המילה
 המדויק במובן הספונטניות שהמחוות מקרה זה אין ודאי הנדון. בפסוק

בביטויים בתנ״ך מופיעות פניו(, את לאט כפיו, את )ויספק המושג של
 של לסוג שייכות האמורות המחוות כי מקרה זה אין כן כמו יחידאיים.
 האדם התמודדות תוך המבוצעות האוטיסטיות לתנועות גוף, של אדפטורים

 חבותית, אי־הלימה חולשה, לבטא נועדות האלה המחוות טראומה. עם
 תאטרוני כאמצעי מתפקדות הספונטניות המחוות ופוליטי. אישי כשל

 לדמויות מקנות והן ביותר, רבה אימאג׳יסטית ייצוגית ^צמה בעל פואטי
 נדחות הן זאת, מחמת אולי או זאת, למרות רגיל. בלתי אישיותי נפח

 וגשמי, חייתי אונים, חסר שליטה, חסר כביטוי התנ"כי המספר על־ידי
 ד׳מף הקודמות, בדוגמאות כמו שוב, האנושי. הטבע של הולם, בלתי ולכן

 באתיקה מטפיזית להיעלם כדי הטקסט של בפואטיקה "כיזית" מופיע
שלן. המתותאיסטית ובתאו־אנתרופולוגיה

יג( א )מלכים וכעונש כחטא מחווה

 כאן מופיעה ספונטנית מחווה - במינו מיוחד מקרה מתאר שלהלן הטקסט
ענישה: כאמצעי גם אלא מטפיזית, ואי־הלימה כשל של כביטוי רק לא

 על־יח קרא אשר איש־האלהים את־זיבר המלך כשמע ויה' ד
 ותיבש הפשהו המזבחלאמיו מעל בביסלוישלחירבעםאת־ידו

 וישפך נקרע והמזבח ה לוזשיבהאליה ולאןביל ו٠אעד'קלד,על ידו
 ו יהוה. בדבר האלהים איש נתן אשר ?מוקה מן־המזבח הישן
 אלה־ך יה؛־ה את־פני הלעא האלהיב אל-איש ־וייאקו המלך ויען

 יהוה את־פני איש־האלהים ויחל אלי ידי ותשב בעדי והתפלל
ד-ו(. יג, א )מל^ים ؟?ראש?ה ؛؟הי אליו יד־המלך ؛؟עב

 כמו שוב, האלילים. עובד ישראל למלך שלילית, לדמות כויוחסת המחווה
 אפקט ליצור בניסיון לו, וסמוכה לדיבור קודמת היא אחרות, בדוגמאות
 שהיא בכך מיוחדת ירבעם של המחווה אבל בו־זמניות. של ראליסטי

פסבדו־דאיקטית מחווה אם כי חסר־אונים, אוטיסטי אדפטור־גוף אינה

 מלכותיה )כמו־מצביעה(
 מג מחווה זוהי שלטון. של
 שמי ביצועית מחווה של

 תאטוו אקספרסיבי - מכך
 זי בביט ובבזב, ריק בסימן

 התנ״כי המספר .הטקסט
1 הוא העונש האיש. ואת

זוהי מחוות. לבצע הפיזית
 איו האנושי הגוף שלפיה

הולמת גופנית התנהגות
 הבור* של סמכותו תחת
 כא גם לפוליתאיזם. זרה,
 האנטי־ג׳סנ המגמה זרה,

 פוליתאי נגד מונותאיזם
 המלן )של הגוף אחרות:

 המל )של ואלימות ניכוס
 כלפיו אלוהים )של ניכוס
 ס נבלמת, הצדדים משני
 ולשלטונו... לעצמו חוזר
כעלי ד׳מ؟ התרבות, כינון

הביקווו במוקו מחוות

 ההתמג הנוכחי במאמר
 I המגמה בתנ״ך. מקומות
 הו אך המחוות. בייצוגי

 כי עמדתו את מפורשות
 כאחז משלי ספו מתגלה

 בל כי אם תאורטיות,
הרלוונטיים:

 נ ؟סר כד
 לני?חן?יט

 ؛ כז יכינו.
 נ אדם יב

 מר ברגלו
 י׳ מתנים

ואל־הקחן
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של בדמותו לא. ותו יוורת١

 גוף של פיזיולוגיות תגובות
 את לאט )"והמלך פונטנית

 היסודות כל בין גדול"(. ול
 כן, על יתר ביותר. זנדירה
 רק בתנ״ך ומופיעה זידאית

 המדויק במובן זספונטניות
 בביטויים בתנ״ך מופיעות
 של לסוג שייכות זאמורות

 האדם התמודדות תוך 'צעות
 חברתית, אי־הלימה ׳ולשה,

 תאבורוני כאמצעי תפקדות
 לדמויות מקנות והן ביותר,

 נדחות הן זאת, מחמת ؛ולי
 וגשמי, חייתי אונים, חסר ,

 הכן؟ הקודמות, ؛ובדוגמאות
באתיקה מטפיזית להיעלם

 ותאטרוני ציורי ביטוי כביכול, רבת־^צמה, מלכותית )כמו־מצביעה(
 גלגול כלומר רוזיק, אלי של במושגים מטפורית, מחווה זוהי שלטון. של
 וכתוצאה סימבולי, תקשוותי תפקיד שמקבלת ביצועית מחווה של

 להתגלות כדי המחווה מופיעה שוב ואולם “תאטרוני. אקספרסיבי - מכך
 של והמטפיזי ההיסטורי לקו אי-הלימה של כביטוי וככזב, ריק כסימן

 הגוף את - ודרכה עצמה, המחווה את מעניש התנ״כי המספר הטקסט.
 היכולת שלילת המחווה, של ביטולה בלימתה, הוא העונש האיש. ואת

 האנטי־ג׳סטיקולרית, המגמה של מובהקת דוגמה זוהי מחוות. לבצע הפיזית
 הקובע והוא לאלוהים, אם כי לאדם, שייך אינו האנושי הגוף שלפיה

 כחתירה נתפס הגוף של ספונטני גילוי כל מהי. הולמת גופנית התנהגות
 לעבודה גם קשור הנדון במקרה אשר כחטא הבורא, של סמכותו תחת
 לעבודה ישיוות קשורים שאינם במקרים וגם כאן, גם לפוליתאיזם. זרה,
 של ממאבק חלק מהווה הטקסט של האנטי־ג׳סטיקולרית המגמה זרה,

 שבתרבויות לזה זהה המאבק של המנגנון פוליתאיזם. נגד מונותאיזם
 של מאמצעי לאובייקט; הופך במרכז, מוצב המלך( )של הגוף אחרות:

 של לאובייקט הופך הגוף אלוהים(, איש כלפי המלך )של ואלימות ניכוס
 האלימות מדומה, לקרבן הופך שהוא ובזה המלך(, כלפי אלוהים )של ניכוס
 המלך וגם מאושורת האלוהים איש של סמכותו נבלמת, הצדדים משני
 מנגנון ומבחינת מטפיזית מבחינה גוף. ללא אבל ולשלטונו... לעצמו חוזר
נעלם. הגוף התרבות, כינון

Eli Rozik, "Metaphorical .22 

Hand Gestures in the 
Theatre”, Assaph: Studies 

in the Theatre c, ة ٠١٩٩٦١ , 
p. 132

)משלי( הגלויה הביקורת במוקד מחוות

LIKI 
K

l

 כאן מופיעה ספונטנית מחווה
ענישה: כאמצעי גם אלא ז,

 על־המןבח קרא אשר רהאלהים
 והיבש הבשהו המזבוזלצמר כל

 וישפך נקרע וי٦ה :וזאליו.
 ו ןהןה. בךבו־ האליהים איש ؛ן

 אליהיך יהוה את־פני חל־נא ים
 בהוה את־פני איש־האליהים ול

ו-ו(. יג, א )מלכים שינה

 כמו שוב, האלילים. עובד ל
 אפקט ליצור בניסיון לו, ה

 שהיא בכך מיוחדת רבעם
פסבדו־דאיקטית ממחווה

 בכמה הספונטניות המחוות במקרי היא ההתמקדות הנוכחי במאמר
 ובראשונה בראש מתבטאת האנטי־ג׳סטיקולרית המגמה בתנ״ך. מקומות
 וקובע קדימה נוסף צעד עושה משלי ספר הנה אך המחוות. בייצוגי

 אפוא, כך, בכלל. גופנית ותקשורת מחוות כלפי עמדתו את מפורשות
 קביעות המכילים ביותר הקדומים המסמכים כאחד משלי ספר מתגלה

 הפסוקים להלן מחוות. לגבי שיטתיות, בלתי כי אם תאורטיות,
הרלוונטיים:

 עיניף כה ממך. ך!ךחק שפתים ולזות ה3 עקשות ממך הסר כד
 ٦٦־'־?١٦٦٦־־ר\٠ד'٦؟٦٦שד١ב נגדך. בישרו ועפעפיך בביטו לנכה

 ד,כד-כז(.)משלימיןושמיאולהסרךגלךמרע٢אל־תט יכינו.כז
 מילל מנינו קיק יג ?ד׳. עקשות הולך און איש ؟לבעל אךם יב

 בעל־ער، ע٦ חירש כלבו תהפכות יד באצבעהיו. מרה ברגלו
 בלבבך ב?ןה אל־חקמיד כה יב-יד(. ו, )משלי ישלח מרבנים

ואהל עצבה יתן עין קרץ י כה(. ו, )משלי בעפעביה ואל־תקחך
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 והוליכו חעהו יפתה חמס איש כט י(. י, )משל' رده” שפתים
 כלה שפתיו ההפכיתדך; לחשב עיניו עצת ל ליא־טוב. כדרך
כט-ל(. טז, )משלי רעה

 הנושאים על הדיבור את מרחיב אינו משלי ספר האופייני, בסגנונו
 המובאים הפסוקים וחד־משמעיות. חריפות קביעותיו בו, הכלולים
 לתקשורת עורכיו ושל משלי ספר בעל של הגבוהה מודעותם על מעידים

 ההבעתית. בעצמתם מרשימים דימויו ציורית, הספר לשון מילולית. בלתי
 בבןאשית פיעל בבניין אלא בתנ״ך, נוספת פעם מופיעה לא ״מולל" המילה

 המלה שלמעלה. בפסוקים וק מופיעות ו״קורץ" "עקשות" המילים ז. כא,
 הסיבה הנדון. בטקסט רק בתנ״ך מופיעה סוגר, עוצם, של במובן "עוצה"

 מושגים של התנ״כית בעברית חסרונם רק איננה אלה במילים לשימוש
 וזרות מוזרות ליצור משל' בעל של שאיפתו גם אלא הגוף, שפת לתיאור
 לגרום המרושעות, מוסריות, הבלתי הגוף תנועות על בדברו לשונית

 מיופין האסתטית ההתפעלות לצד מודעים לא וניכור רתיעה הקורא אצל
המטפורות. של הפיוטי

 ג׳סטיקולריות ממטפורות כמעבר שלו הרטורי המהלך את בונה משלי בעל
 להגדרת משל גוף תנועות משמשות עדיין ד בפרק עצמה. לג׳סטיקולציה

 בכנות, דבר ישר, היה פיוטית: בלשון אומר כד פסוק מוסרית. התנהגות
 חיים, אורח של מטפורה אלא אינו כו בפסוק רגליך" "מעגל תשקר. אל
 האדם, אופי בין ישיוה זיקה יוצרים האחרים הפסוקים אך מעשים. של

 מימיקה טיבן. אם כי כמותן לא - גופו תנועות לבין המוסריות, תכונותיו
בליעל". "אדם של ההיכר כסימני מוצגות ונ׳סטיקולציה

 חוק מצווה, כל וכמו אחר
 ספ להתנהגות גבול מציב

 מהגרג בהבדל עזא, מעשה
 באו נגע לא הוא הושלמה,

 אי על עצמה, התנועה על
 אינו כשתפקודו תגובתו.

 על נענש הגוף בנימוסים,
 ٠ע טרם שהוא מה על אדם
 וב ידיו את מסיר עזא היה
 ה את לאחוז ידו את עזא
 I של לאקתו בארון? נגע

 ויריעו החופשית )הבחירה
 ה של הספונטניות הגוף:

 ומחטיא חוכואים רצויים,
 הי עזא של הטרנסגרסיה

 י כמגמה אפוא מצטיירת
 המו הדוגמאות שמעידות
 הנורג בממדיה הקיצונית

 למשמעוו חשיבות כל אין
 החט! של הדינמיקה שלה.

 הדה־ בשיא מנכיחהאותו
 מתשוקו מרצון, ממחשבה,

 לתאטר האופיינית הזאת,
 המחוו דה־קונסטרוקציה,

הופך השחקן או והאדם

ז־י( יג, א הימים )זבוי הקטלנית המחווה

 של למותו שגרמה ספונכונית גוף תנועת של תיאוו אביא ולסיום
מבצעה:

 ועז-א אבינדב מבית חדשה על־עגלה האלחים ؟ת־^רון ריכיבו ז
 המלהיב לקני משחל)ים וכל־ישראל ודויד ח בעגלה. נהגים ואחיו

ובחציקרוה. ובמצלתים ובתקים וקנקלים וקקניוות ובשיחים בכל־עיז
 שמטו כי את־הארון לאחיז לחעז-אאת־ןדו٥ר٢٦١٦٦٦٣٦؟ ٩١؛٥٩١٥
 על־הארון٩ירחחףטזחזבגוגוורכהועלאשר־שלחןד הבקר.
ז-י(. יג, א הימים י1)זב ؟לחים לקני שם רמת

איסור כל כמו זה, איסור ביותר. חמור הקודש בארון לגעת האיסור

 ש, התנועה את זאת, עם
 והו הרגש עם הגוף של

 ליו בסיס מהווה לכוונתה
 האכזריות תאטרון את

 קרובה עזא של הטוגדיה
 הנוי כי נראה הקתרטית.

 ٩ לעצמו להחזיר במקום
 שי מאבד השחקן מצפה,

 אפוא היא הטקסט של
 נוכ עזא מות כמו סצנות

 ٩ כי האדם־המגיקון ולא
 רו תאטרון זהו במרכזו.

 ההומניס הראליזם שלו.
ا העמוק וליגונו עזא של
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 והוליכו רעהו יפתה חמס :יעז
؟?יה שפתיו קד•; .?،הפכוה עזב

 הנושאים על הדיבור את
 המובאים הפסוקים יות.١

 לתקשורת עורכיו ושל שלי
 ההבעתית. בעצמתם !וימים
 פיעלבבואשית בבניין אלא

j המלה שלמעלה. בפסוקים 
 הסיבה הנדון. בנוקסנו רק ך

 מושגים של התנ״כית ברית
 וזרות מוזרות ליצור משלי ל

 לגרום המרושעות, 'סריות,
מיופין האסתטית :התפעלות

 ג׳סטיקולריות ממטפורזת נבר
 להגדרת משל גוף תנועות וות

 בכנות, דבר ישר, היה ؛יוטית:
 חיים, אורח של מטפורה אלא

האדם, אופי בין ישירה זיקה
 מימיקה טיבן. אם כי כמותן א

*אדנזבליעל".

ז־י(

של למותו שגרמה ؛ונטנית

 ועזא אבינדב מבית דשה٠ ■עגלה
 האליהים לפני ؟שחקיב ל־יקראל

 ו؟؟צ'؟רות. יסובתפיסובמצלתים
 שמטו י؟ ן٩ר؟؟וז־؟ן٠٩$ת־,יד

 רון؟؟על־ ٩ןד עלאשר־שלוז הו؛,
ז-י(. זימאיג,

איסור כל כמו זה, איסור .

 שהוא בכך ואתיקה תרבות מכונן כושפט, או חוק מצווה, כל וכמו אחר
 של זו בגרסה יצרית. רפלקסיבית, ספונטנית, להתנהגות גבול מציב

 לא עזא של תנועתו “ו(, )ו, ב שבשמואל מהגרסה בהבדל עזא, מעשה
 נענש הוא ומת. - ידו את שלח רק אלא בארון, נגע לא הוא הושלמה,

 של האוטומטיזם על לחוק, הגוף של אי־ציותו על עצמה, התנועה על
 או בטקסים תרבותיים קודים על־ידי מוגדר אינו כשתפקודו תגובתו.

 להעניש ניתן האם אך הספונטנית. גופניותו על נענש הגוף בנימוסים,
 המגע, לפני שנייה רבע אחרון, ברגע אולי עשה? טרם שהוא מה על אדם
 "וישלח שהמילים גם אפשר תנועתו? את ובולם ידיו את מסיר עזא היה
 או ואחז ידו את שלח עזא כי אומרות הארון" את לאחוז ידו את עזא
 תאולוגית לא וגם אתית שאלה זו אין רבו, של לאמתו בארון? נגע

 תפיסת של שאלה אם כי אלוהים(, של הכול וידיעת החופשית )הבחירה
 בלתי מכניציזם או כאוטומטיזם נתפסת הגוף של הספונטניות הגוף:

 תנועת כי ספק כל אין לכן נשלטים. בלתי ומחכויאים, חוטאים רצויים,
 זו תפיסה להשלמתה. הגיעה או מגיעה הייתה עזא של הטרנסגרסיה

 כפי בתנ״ך, שונים במקומות הבולטת יציבה, כמגמה אפוא מצטיירת
 האחרונה, הדוגמה ובייחוד זה, במאמר המובאות הדוגמאות שמעידות
 לעיל, שנדון המן של מקרהו ככזו שלא הכזרגיים. בממדיה הקיצונית

 ולאינטנסיביות לכיווניותה עזא, של מחוותו למשמעות חשיבות כל אין
 אדובה, אלא, הגוף, את שוללת אינה והעונש החטא של הדינמיקה שלה.

 מנפש, מתנתקת הגוף תנועת שלו. הדה־הומניזציה בשיא אותו מנכיחה
 ה״מכניסטית" הגוף בתפיסת אחר. רגש מכל או מתשוקה מרצון, ממחשבה,

 של קטלני קסם במין וברכט, מייוחולד של לתאטרון האופיינית הזאת,
 מסר, עם לסימולקר שכווח, לסימן הופכת המחווה דה־קונסטרוקציה,

“למסכה. הופך השחקן או והאדם

 דווקא כהתאחדות אחות, לראות ניתן עזא של התנועה את זאת, עם
 מחווה בין להפריד האפשרות כשאי והרצון, הרגש עם הגוף של

 הטקסט ממכזש הנדונים בפסוקים האם לעונש. בסיס מהווה לכוונתה
 אבל “חומר"? הוא "יצר שבו ארסו, נוסח האכזריות תאטרון את

 הבשר לקינת מאשר גורלית פה לפליטת יותו קרובה עזא של הטרגדיה
 להחריבו: כדי הזה התאטרון את מקים הטקסט כי נראה הקתרטית.

 היה שארטו כפי כמגיקון, הקמאי תפקידו את לעצמו להחזיר במקום
 האנטי־ג׳סטיקולרית המגמה הגוף. על שליטה מאבד השחקן מצפה,

 ובמגיה. הפגני בתאטרון מהמלחמה חלק אפוא היא הטקסט של
 האדם־המסכה לא אחר. מסוג תאטרון מכוננות עזא מות כמו סצנות

 עומד והחלש הקטן הפשוט, הרגיל, האדם אם כי האדם־המגיקון ולא
 האנטי־גיבור הוא ועזא צ׳כוב, נוסח ראליסטי תאטרון זהו במרכזו.

 דמותו עם הקוראים להזדהות המקור הוא ההומניסטי הראליזם שלו.
אלהים". לפס שם "וימת התנ"כי: המספר של העמוק וליגונו עזא של

 האלהים אל־ארון עזה וישלח .23

הב?؛ר. שמטו כי בו ויאחז

LIKl C
K

K
I

Rodrigue Villeneuve, .24 

"The Concordance of Body 
and Meaning", Assaph: 

Studies in the Theatre ٢,
8 (1992), p. 67

 התיאטו־ו! אוטו, אנטונן .25

 עמר, אוולין מצופתית: )כפילו,

.148עמ' ,1996 בבל, תל־אביב:
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 לאלגוריות הופכות אינן בו שהדמויות הוא הזה התאטרון של כוחו שורש
 האירוע של האנתרופולוגי המסר למטפווות. הופכות אינן ולמחוות,

 תחזורנה הן אך וקלון, חולשה הן ספונטניות מחוות חז־משמעי: הוא
 מדיוקנו חלק הן כי קודש בכתבי ותישמרנה האדם בתיאורי ותופענה

והמבופיזי. הפיזי - האמתי

בר־אילן אוניברסיטת

בום שחו

ל מוקדשת שלהלן המסה ٠
 ש ומסכה פסל ספרו את

בכלל, וציור שירה ביחסי
ספו הוא ריבנר של ספרו

1אמ ליצירות המוקדשים י

 המסור של גלגוליה ואת
 גם אני בפתיחה. פסקות
 ا אינה המסה אך ריבנר,
הקורא את לוקח ומסכה

מדריכי] בספר הראשונים ,
 בעג "הנפילה", הראשון,
 השו את שניהם הנושאים

 והאיל הדומם העולם אל
 ש זה בשם ציור בעקבות
המת עולם של שגרירים

 ה כאמור, הבאים, בדברים
 שעס והשירים הציורים

 האקפרכ המסורת בתוך
 של בציורו מעוצב שהוא

 ל כדי זה. ציור בעקבות
1 נוספים, שיוים שלושה

הנפילה הציור בעקבות ه
 אלה ובשירים ריבנר של

שג מסוים היבט ומציגה

96



آ לאלגוריות הופכות אינן בו
I האירוע של ؛אנתרופולוגי

 תחזורנה הן אך וקלון, יוה
מדיוקנו חלק הן כי קודש

 מכנה ויבנו שטוביה *מאחו

 בהבל, בשם הצייו את בשיוו

 על־ אצלנו הנהוג בשם במקום

 בהתאם וזאת ברויגל, - ווב פי

 אני אף אשתמש המקורי, להיגוי

בוכל. בשם

fflUL C
LO

בום שחו

הפותח השיר ריבנר, טוביה מאת "הנפילה" לשיר כ!וקדשת שלהלן המסה ,<
נוגעת המסה זאת, עם ו.983 בשנת אור שואה ומסכת פסל ספרו את

אמנות. יצירות שתי בפירוט מתאר השיר שכן בכלל, וציור שירה ביחסי ■י
 שירים אקפרסטיים, שירים הם שיריו כל ייחודי: ספר הוא ריבנר של ספרו

j } זה מונח מכירים הקוראים כל שלא מאחר אמנות. ליצירות המוקדשים
מספר לנושא הקדשתי בשירה, האקפרסטית המסורת של גלגוליה ואת

؛ל ספרו את מכירים הקוראים כל שלא מני؛ ^ם אני בפתיחה; פסקות :

השירים וששני מילים, של במוזאון מסע למעין הקורא את לוקח ומסכה
בשיר אחרת. קריאה חוויית לקראת הקורא את מדריכים בספר הראשונים <

ברכל ופיטר שאגאל מארק של ציוריהם בעקבות "הנפילה", הראשון,
הקורא את המשורר "מפיל" איקווס, של נפילתו השם את שניהם הנושאים ז

"השגרירים", השני, בשיר האמנות; יצירות של והאילם הדומם העולם אל
 תפקיד העבר דיוקנאות מקבלים הולביין, הנס של זה בשם ציור בעקבות
עולמם. אל הקורא את ומזמינים המתים עולם של שגרירים

"הנפילה". הפותח: השיר לקריאת עצמי את הגבלתי כאמור, הבאים, בדברים
אבל מספור, רבים הם איקווס של במיתוס שעסקו והשירים הציורים

כפי ודווקא מיוחד, למעמד המיתוס זכה האקפרסטית המסורת בתוך ,
דווקא שירים לכתוב בחרו רבים משוררים ברכל: של בציורו מעוצב שהוא

הבאתי ריבנר מאת השיר של ייחודו על לעמוד כדי זה. ציור בעקבות ا
האנגלית( )בשפה שכתבו משוררים של בתרגומי, נוספים, שירים שלושה

בשירו הצמודה הקריאה ברכל. של איקווס של הנפילה הציור בעקבות 4
 והשירה הציור שבין ביחסים רחב לדיון מובילה אלה ובשירים ריבנר של

בתקופתנו. האקפרסטית המסורת של מסוים היבבו ומציגה
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Ruth Webb, :1. ראו 

"Ekphrasis ancient and 

modem: The invention of

a gente". Word and Image 

האקפרסים על .15 (1999 ), p.13 
, אז הגוותו ועל וטווי כתוגיל  

Andrew Sprague : גם ראו  

Seeker, The Shield of 
Achilles and the Poetics

ofEkphrasis, Lanham, MD: 

Rowman and Littlefield
Publishers, 1995

 ארוז לא זה מאמו במסגות .2

 היסטווית סקירה אלה. בעניינים

 "אקפרסיס", המונח של סוווה

 מסוות של כוונולוגי תיאוו

 סביב בפולמוס וויון אקפוסטית

 הקווא, ימצא והמסורת המונח

הבאים: במקווות השאו, בין

Murray Krieger, Ekphrasis: 

The Illusion of the Natural 

Sign, Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press,

 היסטווית הצגה הוא הספו.1992

 ההוגים אצל המונח של תאווטית

 בתל!ופות בתחום המרכזיים

שונות.

James A. w. Heffernan, 

Museum of Words: The 

Poetics of Ekphrasis 

ftom Homer to Ashbery, 

Chicago: University of
;Chicago Press, 1993 

Peter Wagner (ed.). 

Icons, Texts, Iconotexts: 
Essays on Ekphrasis and 

Intermediality, Berlin 
and New York: Walter 
 de Gruyter, 1996. בהקומה

הויון התפתחות את וגנו מסכם  

זמננו בני הוגים אצל באקפוסיס  

הוחבת בעו עקוונית עמדה ונוקט  

הלותו תחום .

Word & Image 15 (1999) -
לויון שהוקוש מיוחו גיליון

אקפוםים
 אבל "תיאור", הייתה ך؟יס"ק؟٣ היווני המונח של המקורית הוראתו
 המונח של תלותו את צמצמו או הרחיבו שונות ושיטות שונים מחברים

 על היה העתיקה הרטוריקה במסגרת וכתרגיל כאמצעי שונות. בתקופות
 כלומר בחיותו, להצטיין - כלשהו אובייקט של תיאור - האקפרסיס

 האובייקט את רוחו בעיני "יראה" שהמאזין כך כדי ובחדות, בבהירות
 הביאו היתר, בין אלה, דרישות ממש.י מולו ניצב הוא כאילו המתואר

 אפוא, נוצרה אמנות. יצירת תכופות לעתים היה הנבחר שהאובייקט לכך
 כיצד חלוקות הדעות - מסוימים מאפיינים בעלת מסורת בדיעבד, לפחות

 אפילו או ז׳אנר באקפרסיס עיקר כל לראות יש האם ובעצם נוצרה ומתי
 ייחודי בתיאור המתמקד כז׳אנר האקפרסיס את המתארים יש 2מסורת.

 לציון רווח ניסוח הוא אמנות" יצירות על )"שירים אמנות יצירות של
 המצאה אלא אינה זאת ז׳אנרית שראייה טוענים אחרים אך זה(, ז׳אנר

 הגובר העניין כך, או כך .־19ה־ המאה של השנייה מהמחצית מודרנית
 סביב שהתפתח הער בדיון היטב משתקף 20ה־ במאה ייצוג של בשאלות

 אינו זמננו בני מחברים אצל האקפרסיס בו. שנקשרה והמסורת המונח
 "שירים של כמסורת רק לא ואפילו העתיק, הקלסי בהקשרו עוד נתפס

 האקפרסיס את לבחון נוטים חוקרים ויותר יותר אמנות". יצירות על
 אחרים( לדעת ממציאים, )או מחדשים כך ואגב כללי, בין־אמנותי בהקשר

 והאמנות המילולית האמנות ביחסי ההשוואתי הדיון של המסורת את
 ממשיך האקפרסיס רובם אצל ביודעין, שלא או ביודעין הפלסטית."

 "כמו :Ut Pictura Poesis המפורסמת המימרה של רוחה את לגלם
השירה". כך הציור

 רוח את להביע כדי המקורי מהקשרה הוצאה הורטיוס של זו מימרה
 הנודע כביטויו האחיות" "האמנויות הן הלא - והשירה הציור בין הקרבה

 אף (1695 )משנת והשירה הציור בין ההקבלה על שמסתו דריידן, ג׳ון של
 הרנסנס, שמאז לומר אפשר ההכללה דרך על מסורת.־ מאותה חלק היא

 לבסס האמנויות, שתי בין הדמיון את להדגיש הייתה הבולטת המגמה
 היתר בין זאת, משותפות.؛ תכונות יסוד על והציור השירה בין הקשר את

 בימי הנחות ממעמדם להשתחרר )ופסלים( ציירים של שאיפתם בגלל
 השירה של למעמדה זהה מעמד לאמנותם ולהעניק מלאכה כבעלי הביניים
 אפשר האחיות" "האמנויות בין היחסים של ההיסטוריה את יפה. כאמנות

 ה־ במאה לשיאו והגיע ו5וה־ ו4ה־ במאות שהחל כתהליך להציג אפוא
 והפיסול(, הציור את )הכולל היפות" "האמנויות המושג התבסס שאז ,18

 האמנויות של אוניבוסליות משותפות תכונות אחר הנאו־קלסי והחיפוש
 המאה של השנייה במחצית לרנסנס זכה עצמו זה תהליך ’בעיצומו. היה

 את ומדגיש שב זמננו בני הוגים אצל באקפרסיס העירני הדיון ٥.20ה־
 בהרחבה עתה להבין יש אלה את אך האחיות", "האמנויות בין הדמיון

מילולי כ״ייצוג עתה נתפס האקפרסיס המילה. ואמנות החזותית כאמנות

 וככזה ’חזותי", ייצוג של
 גיש של ברוחן האמנויות.

 גם הציור: רק ולא טקסט,
 וע הפיסול האדריכלות, כן
 מתקי שבהן כאמנויות הן

 המז של השנייה במחצית
 הבדי יש אם וגם סימנים,

 קונבנציונלי כולן דבר של
Poesis בכוחה לפעם שבה 
 סיג מערכות בין שהזהות
 המרו המחודשת, ההגדרה
ההבד׳ את הופכת חזותי"

 מ) של שיאה שבין אלא
 מ של ווחה את המחדשת
 1)מש לאוקואון המפורסם

 קביעות וניסח זמנו בני
 השתלטה דבר של בסופו

 מרחפות עדיין לסינג של
 א׳ נדושים אקפרסיס על

 שהן המדיה סוגי על־פי
 בצבעינ משתמש במרחב,

 הקיי מושאים רק לבטא
 שהנ בצלילים משתמשת

 הבא מושאים רק לבטא
 רק לסמן יכול במרחב,

 מסוג רק לסמן יכול בזמן
 )או. גופים פירושו מרחב,

 ל: 20ה־ המאה עלילות.
 הפי׳ העולם של לתיאור
 בזמן: המתפרשים מעשה
 המק אחר חיפוש מתוך

 1האקפ לסינג. לה שתחם
להו מאפשר חזותי, ייצוג

 דוו אך שונות - מייצגות
 ונ המילולי הייצוג מעשה
 האקפרג הפך בו, הטמון

 בעיות שלל את המדגים
 ו״ל' "לייצג" אומרת זאת

היציו את כמאפיינות כך
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 אבל "תיאור") הייתה ך؟יס"
 המונח של תלותו את צמצמו

 על היה העתיקה הרטוריקה נ
 כלומר בחיותו, להצטיין - '

 האובייקט את רוחו בעיני ؛״
 הביאו היתר, בין אלה, ^שות

 אפוא, נוצרה אמנות. יצירת ־נ
 כיצד חלוקות הדעות - וימים

 אפילו או ז׳אנר רבאקפרסיס
 ייחודי בתיאור המתמקד אנר

 לציון רווח ניסוח הוא זנות"
 המצאה אלא אינה זאת נרית

 הגובר העניין כך, או כך 3.1؟
 סביב שהתפתח הער בדיון וב

 אינו זמננו בני מחברים אצל
 "שירים של כמסורת רק לא

 האקפרסיס את לבחון וטים
 אחרים( לדעת ממציאים, )או

 והאמנות המילולית האמנות
 ממשיך האקפרסיס רובם ל

Ut Pictura Poesis: כמו"

 רוח את להביע כדי המקורי
 הנודע כביטויו האחיות" ויות

 אף (1695 )משנת והשירה ור
הרנסנס, שמאז לומר אפשר

 לבסס האמנויות, שתי בין ן
 היתר בין זאת, משותפות.؛ ת

 בימי הנחות ממעמדם ־נחרר
 השירה של למעמדה זהה ומד

 אפשר האחיות" ו״האמנויות
 ה- במאה לשיאו והגיע 15ז־

 והפיסול(, הציור את )הכולל
האמנויות של ]אוניברסליות

 שבין היחס בשאלת הדיון את ומניע שב הוא וככזה ’חזותי", ייצוג של
 של סוג הוא הציור שגם מתברר סמיוטיות גישות של ברוחן האמנויות.

 ועל קוראים, שאנו כטקסט נתפס עצמו המרחב גם הציור: רק ולא טקסט,
 אף נתפסות במרחב, המתקיימות האמנויות ושאר הפיסול האדויכלות, כן
 השלטת הביקורתית המגמה קריאה. תהליך מתקיים שבהן כאמנויות הן

 של במערכות שבויים שאנו הדגישה 20ה־ המאה של השנייה במחצית
 בעיקרו בהן, המשמשים הסימנים סוגי בין הבדלים יש אם וגם סימנים,

 Ut Pictura^ מסורת של שרוחה מכאן קונבנציונליות. כולן דבר של
Poesis החוקרים על כלל בדרך מוסכם היום מחודשים: בכוחות לפעם שבה 
 ביניהן. ההבדלים מן חזקה שונים מסוגים סימנים מערכות בין שהזהות
 ייצוג של מילולי כ״ייצוג האקפרסיס של המרחיבה, המחודשת, ההגדרה
למשניים. מדיה וסוגי ז׳אנרים בין ההבדלים את הופכת חזותי"

 20ה־ המאה לבין האחיות" "האמנויות מסורת של שיאה שבין אלא
 בחיבורו לסינג, ג״א דבר. נפל זאת בכל זו, מסורת של רוחה את המחדשת
 אצל השלטת המגמה על תיגר קרא י٠ו(,766 )משנת לאוקואון המפורסם

 כי אף והשירה. הציור בין המבדילות נחרצות קביעות וניסח זמנו בני
 קביעותיו יצא, שנגדה המסורת של רוחה שוב השתלטה דבר של בסופו

 הכותבים וההוגים זמננו, בנות התאוריות מעל מרחפות עדיין לסינג של
 האמנויות בין חד־משמעית הפריד לסינג אליהן. נדרשים אקפוסיס על

 כאמנות הציור, לסינג, לפי במסגרתם. פועלות שהן המדיה סוגי על־פי
 עשויים והללו במרחב, סיכ!נים שהם ובצורות בצבעים משתמש במרחב,

 בזמן, כאמנות השירה, ואילו זה: בצד זה הקיימים מושאים רק לבטא
 עשויים והללו בזמן, עוקבים הגויים סימנים שהם בצלילים משתמשת

 שקיים מסמן לסינג, על-פי זה. אחר בזה הבאים מושאים רק לבטא
 שמתפרש' מסמן ואילו במוחב, שקיים מסומן רק לסמן יכול במרחב,

 פירושו ציור אחרות, במילים בזמן. שמתפרש מסומן רק לסמן יכול בזמן
 פירושה זמן, פירושה ושירה ודמויות(, )אובייקטים גופים פירושו מרחב,

 מוגבל שהציור לסינג של דעתו את קיבלה לא 20ה־ המאה עלילות.
 )סיפורי עלילות לתיאור מוגבלת ושהשירה הפיזי העולם של לתיאור
 האמנויות שבין הדמיון את ומצאה שבה אלא בזמן(, המתפרשים מעשה
 הגבולות את פורצת אמנות כל שבהם המקומות אחר חיפוש מתוך

 של מילולי ייצוג כפול, ייצוג של כתופעה האקפרסיס, לסינג. לה שתחם
 סימנים מערכות שתי שבין ביחס מקרוב להתבונן מאפשר חזותי, ייצוג

 בין ושליטה גבולות על מאבק בו מתחולל דומות. אך שונות - מייצגות
הכפול הייצוג מעשה בשל החזותי. הייצוג ומעשה המילולי הייצוג מעשה

 המאה של השנייה במחצית
C את ומדגיש שב זמננו בני
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 פרדיגמטי, למקרה זמננו בני חוקרים בידי האקפרסיס הפך בו, הטמון
מה הייצוג? מעשה של פירושו מה בכלל: הייצוג בעיות שלל את המדגים

בעקבות מתבדרות תכונות אלו מציאות"? ו״לייצג "לייצג" אומרת זאתבהרחבה עתה להבין יש לה
הייצוג סוגי שני שבין היחס מה האמנותית? היצירה את כמאפיינות כךמילולי כ"ייצוג עתה נתפס ס

במיוחד לציון ראוי באקפוסיס.  

"אקפרסיס ווב, רוח של מאמרה  

Webb, "Ekphrasis :"עתיק 

Ancient and Modem", pp.

 בין החוקרת מבחינה שבו ,7-18

 והמודוני העתיק בעולם אקפרסיס

 האקפרסטי שהז׳אנו קובעת ואף

 זמנה בני חוקרים מדברים שעליו

 כן כמו מורונית; המצאה הוא

 Becker, The Shield of ואו

Achilles.

 התמציתי הפוק ואו בעבוית,

 השיו והמוחב: "השיו והבהיר

 שמעון של בספוו האקפרסטי"

 לשתה, מזוין )מזשיו: זנדבנק

 -225 עמ' ,2002 כתר, יוושלים:

 בעזרת היטב, ממחיש הפרק (.238

 של נזיבו את קונקוטיות, דוגמאות

 השאלות ואת האקפוסטי השיר

מעורו. שהוא

Webb, "Ekphrasis .3 

Ancient and Modern", pp.

1-1%

במיוחד ראו כן על .4:  

W. ل. T. Mitchell (ed.). 
The Language of Images, 

Chicago: University of 

;Chicago Press, 1980 

w. J. T. Mitchell (ed.), 
Iconology: Image, Text, 

Ideology, Chicago and 

London: University of 

;Chicago Press, 1986 

w. J. T. Mitchell, (cd.). 

Picture Theory: Essays 

on Verbal and Visual 
Representation, Chicago 

and London: University of 
 Chicago Press, 1994. מיטשל

הבולטים החוקרים אחו הוא  

הויון תחומי את בהווגה שהוחיב  

בין־ תאוויה לפיתוח מאקפוסים  

אחרות דוגמאות כוללת. אמנותית  

הוא האקפרסיס שבו דיון, של
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 בין־אמנותית חשיבה לפיתוח כלי

אצל: הקורא ימצא יותו, רחבה

Giant F. Scott, The 

Sculpted Wod: Keats, 

Ekphiasis, and the Visual 

Arts, Hanovei and London: 

Univeisity Piess of New
;England, 1994 

Stephen Bann, The 

Tiue Vine: On Visual 
Repiesentation and 

the Western Tiadition, 
Cambiidge: Cambiidge 

.Univeisity Piess, 1989 

John Diyden, "A Paiallel .5 

of Poetiy and Painting",
w. p. Kei (ed.) Essays of 

John Diyden, New Yoik: 
Russell and Russell, 1961,

pp. 115-153 

Hentyk Maikiewicz, .6 

"Ut Pictuia Poesis... A 

Histoiy of the Topos and 

the Pioblem”, NewLiterary 
History 18 (1987), p. 537

 בדוך המקובל כזה, נרטיב על .7

 ראו: בתחום, החוקרים על כלל

 ואמנות ספחת הולצמן, אבנר

 תל- מושג(, )סז־ות פלסטית

 וקון המאוחד הקיבוץ אביב:

 ,1997 לאמנויות, ובינוביץ יהושע

 כאן ימצא הקווא .32-12 עמ'

 של ההיסטוויה את המסכם ויון

 האחיות" "האמנויות בין היחסים

 הספד ותמציתי. יעיל בהיו, באופן

 שמעוניין למי מצוין מבוא מהווה

 היחסים של ההיסטוריה את להכיר

 של המסוות ואת האמנויות בין

r1־Ut Pictuia P0esis. באנגלית 

 המוחיבים רבים ספוים עוו קיימים

 ביבליוגופית ושימה היויעה. את

 המתעניין הקווא ימצא ולוונטית

הולצמן. של בספוו

 הונסנסי המושג כמו "משהו .8

ושל Ut Pictuia Poesis של

 הפיזי הייצוג של - האקפרסכוי בשיר רמות כשתי המופיעים השונים,
 הייצוג ושל תמונה, או פסל מגן, כגון אמנותי אובייקט של והמרחבי
 תמונה? כזייצג שיר כיצד אמנותי־ספוותי? אובייקט של הזמני המילולי

 האם הייצוג? מעשה של הייצוג במלאכת אותו משרתות טכניקות אלו
 מה ממנה? להשתחרר דווקא מבקש הוא האם לתמונה, משועבד הוא

לזה? ביחס זה הללו הייצוג מעשי שני של מעמדם

 בשירה משופעת אינה העברית התרבות כאן, עליהן אעמוד שלא סיבות בשל
 הדברים ”כאלה. לשירים כולו המוקדש בספו שכן כל לא אקפרסטית,

 של ספרו את ור1כאכ הפותח "הנפילה", אחד, לשיר אפוא יוקדשו הבאים
הזה. הסוג מן שירים של מחרוזת שהוא ספר ומסכה, פסל ריבנר

הנפילה

 קשקי־שמים שאגאל אצל
 ת٩?ה קלהבות כנפיו פל.٩נ הוא

הועיל. ללא גבו מעל סוקרות
מרחם. שמוט עבר קמו הוא

קהת־ות ק^יזו
 קיעף ؟ויו, הוקך חולף, הכיל

 העק־ה קל הללו, הננסים
 הפחד המחזה, לקראת שהתאספה

ריק, שטח בתוך תיר٩ה
 ؟קוים ללדת, בוקעות נשים שלוחות. זרועות

 ענן קמו עצוקים קקר - קקחוק קתים
 להרף־עין שעוד חקו וקקקים

מקר, מזל מעל, שם
קפיקיתו. קקבוך תועים

 קאן קקקל. ؟קל קקה ליא
 קעלה קןרקו־ה עוד זעיקה רגל רק

קטנים. גלים שטופה קקר שהשמה קעוו
קקקתו. עסוק ך:ג

؟קה. נוקעת קדולים בקקו־ק״ם
משמים. קקקלא קעץ קקיט לים, ?בו .יויעה,

 להקזתמט ؟ין קי בקרישו, מקק״ך ؟קר
היום. ומטוחת אדמה של מעצבונה
י קי? ؟יקווס?

٠2קווקה. ה؟שקה נוקה. קקר הקקש

 משמי־שמים שאגאל "^^ל
 שלמי ועיל״.גבו’?בולליאה

 "באיז מפרש: ואינו מתאר
 כ "הוא הנופל: על פרטים

 מיהי אפוא? הנפילה מהי
 ככה "לא השני: בבית גם

 הרגי שייכת למי ؟^ה".
 מישהו על לדבר המשורר

 אחוים؛אלהה שמות שני
 הנפי של תיאור הוא כולו
 ולמקם פנים לדמות לתת

 או האמנות? בתולדות דיו
איקו של הנפילה הכותרת

 הכות זמננו בני משוררים
 קונקרטי אמנות ליצירות

 "שעמ האמנות יצירות אל
 פיט איקרוס', של ׳נפילתו

 השיר, התייחס שאליהם
 מו הם שבה העיר שם את

 בצי׳ השירים את המלוות
 וו השיר בין מתקיים יחס
 ا ומהו התמונה? את כלל

 אותו? שהולידה האמנות
 )דמיון של - ביניהם יש

 שונות(? ייצוג דרכי )בין
 ומבי עמו להתמודד מנסה

 עופ יחס באיזה לצרכיו?
למעשה במילים( מתאר

 I שאלות הן אלה שאלות
 את מזמינה הספר בסוף

 I הבחירה עצם למעשה,
 ا כזאת: נה1הזכ כשלעצמה

 ה ברכל, של איקווס של
 וי לשוב בקלות יכול הוא
 מתח המופיע כיתוב כמו

 ה מיקומן. ואת התמונות
 ואל השונות הערים אל

בעק הקורא את שולחת

؛٠٠



 הפיזי הייצוג של - קפרסטי
 הייצוג ושל תמונה, או פסל
 תמונה? מייצג שיר כיצד תי?
 האם הייצוג? מעשה של צוג

 מה ממנה? להשתחור 'ווקא
לזה? ס

 בשירה משופעת אינה העברית
 הדברים כאלה." לשירים 'לו

 של ספרו את כאמור הפותח
הזה. הסוג מן שירים

 אחים לדת,
וענן

 ؟על סומרות כהות/ כלהבות כנפיו נופל הוא משמי־שמים/ שאגאל "؟؟ל
 "הנפילה" מסביר: אינו המשורר "הוא"? זה מי מי? של גבו הועיל". ^לא ?בו

 ומוסיף המשורר אומר חו^ף", ؟כיל מהירות/ "באיזו מפרש: ואינו מתאר
 בשמו. נוקב אינו אבל מרחם", ^מוט קבר >ןמו "הוא הנופל: על פרטים

 בעינן נותרות הללו השאלות הנופלת? הדמות מיהי אפוא? הנפילה כזהי
 מץדקךת עוד ה٦ןעי רגל רק כאן/ ברכל. אצל ככה "לא השני: בבית גם

 מוסיף האחרונה שלפני השורה עד הזאת? הרגל שייכת למי ؟ק^ה".
 המשורר מציין זאת, לעומת בשם. לכנותו בלי מישהו על לדבר המשורר

 השיר ברכל(. )שאגאל, הציירים שמות כמובן הם אלה אחרים: שמות שני
 אמורים הללו ברכל". ו״אצל שאגאל" "אצל הנפילה של תיאור הוא כולו
 בקיא אינו הקורא אם מה אבל הסיטואציה. את ולמקם פנים לדמות לתת

 את הנושאים הציורים עיניו לנגד עומדים אין אם האמנות? בתולדות דיו
איקחס? של הנפילה הכותרת
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 כלל בדרך מתייחסים אקפרסטיים, שירים הכותבים זמננו בני משוררים
 ספרו בסוף הקורא את מפנה ריבנר טוביה קונקרטיות. אמנות ליצירות

 שאגאל: "מארק אל ומסכה, פסל שירי ברקע" "שעמדו האמנות יצירות אל
 הציורים את הקורא זיהה לא אם כנ״ל". ברכל: פיטר איקרוס', של 'נפילתו

 גם כלל ובדרך שמותיהם את הספר בסוף ימצא השיר, התייחס שאליהם
 אקפרסטיים שירים של אנתולוגיות ישנן מוצגים. הם שבה העיר שם את

 איזה היא: המתעוררת השאלה היצירות." בצילומי השירים את המלוות
 להכיר בלי השיר את לקרוא אפשר האם והציור? השיר בין מתקיים יחס
 ביצירת התלות מבחינת השיר של מעמדו אפוא ומהו התמונה? את כלל

 יחסים אלו התמונה? את מתאר רק השיר האם אותו? שהולידה האמנות
 מאבק של מייצגים(? אובייקטים שניהם )בהיות דמיון של - ביניהם יש

 שהשיר כמקור התמונה על לחשוב יש האם שונות(? ייצוג דרכי )בין
 מעבד שהמשורר לשיר גלם כחומר או לייצגו, ומבקש עמו להתמודד מנסה

 שהוא )התמונה המשורר של הייצוג מעשה עומד יחס באיזה לצרכיו?
במוזאון(? התלויה )התמונה הצייר של הייצוג למעשה במילים( מתאר

התמונות רשימת אקפרסטית. שירה המאפיינות שאלות הן אלה שאלות ז
לתמונות. השירים בין השוואה לערוך הקורא את מזמינה הספו בסוף קטנים•

 היא מפורסמים, ציירים של מוכרות, בתמונות הבחירה עצם למעשה,
הנפילה יותר ועוד שאגאל, של ס11איק של הנפילה כזאת: הזמנה כשלעצמה

אותן זוכר אינו ואם מכיר, שהקורא תמונות הן ברכל, של איקווס של ٠ משמים• א
הספר, בסוף הרשימה שלהן. בהעתקים ולהתבונן לשוב בקלות יכול הוא זתמט

של שמן את מפרטת אמנות, בספר לתמונות מתחת המופיע כיתוב כמו ם•
 מסע הספו, מגבולות החורג מסע על מעידה היא מיקומן. ואת התמונות

היא בהן. הנמצאות המסוימות האמנות יצירות ואל השונות הערים אל ‘2-
לראות אותו ומעודדת כזה למסע המשורר בעקבות הקורא את שולחת

 עמנו נמצא האחיות האמנויות

 התובות של וההיסטוויה תמיו,

 המאבק של הסיפוו בחלקה היא

 הסימן בין לשליטה הממושן

 הלשוני" והסימן הפיקטוויאלי

(Mitchell, עמי לעיל, 4 הערה 

 למיטשל ש״ב[(. ]בתרגומי, 43

 זמננו, בני אחוים ולחוקרים

 מייצג האקפרסים" של "סיפווו

זאת. תרבותית היסטוויה

 Krieger Wagner, המחבוים .9
Mitchell, Heffernan, Scott

 מגדיוים לעיל( 4ו־ 2 )העוות

 אלה במילים האקפוסים את כולם

להן. בוומות או

 לסינג, אפרים גונזהולו .10

 הצית גבולי על או לאוקואון,

 לעניינים העוות־אגב עם והשיו:

 העתיקה האמנות תולזות של שונים

 דוד מגרמנית: טעמים(, )סדרת

 פועלים ספרית תל-אביב: ארן,

,1983 המאוחו, והקיבוץ

 תעשה "לא האלוהי הציווי .11

 ביסוד הוא תמונה" וכל פסל לן

 הספרות של יחסה על זה. עניין

 ואו: הפלסטית, לאמנות העבוית

 - מחשבת מלאכת הולצמן, אבנר

 העבוית הספוות האומה: תחיית

 חיפה הפלסטית, האמנות לנוכח

 של הספרים הוצאת ותל־אביב:

 וזמווה־ביתן, חיפה אוניברסיטת

1999.
 "הנפילה", ויבנר, טוביה .12

 הקיבוץ תל־אביב: ומסכה, פסל

.5 עמ' ,1982 המאוחו,

 האנתולוגיה את למשל ואו .13

 Dannie and היפה^ס

Voices in the غخم١جة .ةةجا١ا 

Gallery, London: The Tate 

1986 ,Gallery. שיקולים בשל 

 לזכויות )הנוגעים כלכליים

 הן זה מסוג אנתולוגיות יוצרים(

יחסי. באופן נויו ובו
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 יצירת והציור: השיר בין ולהשוות האחיות" "האמנויות בין הקשר את
 ליצירת בעולם, ממשי לאובייקט כלשהי בדרך מתייחסת המילולית האמנות
 אינו הקורא אם מסוימת. בעיר מסוים במוזאון התלויה חזותית אמנות

 בעקבות אמנותי למסע לצאת יכול הוא הזאת, האמנות יצירת את מכיר
בספר. הקריאה כדי תוך בספר, הקריאה

 ייחום בובו הספקות על .14

 בין היחס ועל לבוסל הציוו

 קטנה שלו, שנייה לגרסה הציוו

ואו: פוטים, במספו ושונה יותר

Ethan Matt Kavaler, Pieter 

Bruege؛: Parables of Order 

and Enterprise, Cambridge: 

Cambridge University
.Press, 1999, pp. 58-60

 ומתוארים בתים לשני מחולק מסכה,1 פסל את הפותח השיר "הנפילה",
 שאגאל של ציורו את המשורר מתאר הראשון בבית ציווים: שני בו

 בעל ברכל, של ציורו את השני ובבית ו(975 )משנת איקחס של הנפילה
 לשניים השיר חלוקת ”(.1555-1554 השנים מן הנואה )ככל שם אותו

 הפותחת בשורה מציין המשורר הציורים: שני בין ברור הבדל מבדילה
 בית כל יוצר כך ציורו. את לתאו פונה כך ואחר הצייר שם את בית כל

 הקורא של עינו המתוארת. התמונה למרחב אנלוגית מרחבית מסגרת
 הדף חלל לבית: מבית עובר שהוא בשעה לתמונה מתמונה עוברת כמו

 שכל מאחר השונות. התמונות תלויות שעליו כקיר מטפורי באופן מתפקד
 שירים הם שתיים( או אחת חריגה )למעט ומסכה פסל בספר השירים

 שהספר מתברר ופסלים, תמונות המתארים שירים כלומר אקפרסטיים,
 פסל של הכוטפורי בחלל כמוזאון: עצמו את ומציג מסכה עוטה כולו

 תלויה שעליו לבן קיר הוא עמוד וכל פסל, או תמונה, הוא שיר כל ומסכה,
 בהתאכוה בתים לשני הפותח השיר חלוקת פסל. ניצב שכנגדו או תמונה

 בין אנלוגיה השלם: בספר השליט העיקרון את מטרימה הציורים לשני
 ציור; הוא בית כל הראשון: בשיר הפלסבוית. למסגרת השירית המסגות

 קבר(. מצבת פסל, )תמונה, אמנותי אובייקט הוא שיר כל השלם: בספר
 בין הקרבה את מחזקת היא אחד מצד הכיוונים: בשני פועלת זאת אנלוגיה
 לכאווה, הקרבה בשל מדגישה, דווקא היא אחר מצד אך והשיר, התמונה

שונים. ייצוג אופני בין ההבדל את

 כאחד. ונורחביים מושגיים גבולות לקורא מעניק שירית, כמסגרת הבית,
 כורחבית, מבחינה תמונה: של כמסגרת מטפורי באופן מתפקדת הבית מסגות

 זאת העמוד: במרחב חזותית מסגרת שאגאל של הציור לתיאור מעניק הבית
 חומרית מרחבית מסגרת רוחו בעיני לראות הקורא של ליכולתו תורמת

 והמתרחש הלשונית ברמה הפועל אחר, במהלך כרוך זה מהלך ציור. של
 הבית מושגיים־תמטיים: מיצוי או השלמה שעיקרו מהלך הקריאה, בעת

 בעל תיאור גמר, לידי כלשהו מהלך המביא תיאור הקווא לפני פורש
 תהליך שאגאל. של לתמונה ספציפי באופן הקשור מהלך וסיום, פתיחה

 מתחבר והוא הבית, בסיום ברור גבול של מושג אפוא מספק הקריאה
 אמנם זה מהלך הדף. על עיניו לנגד רואה שהקורא החזותי הגבול למושג

 אחד בית רק הוא שאגאל של התמונה תיאור שהרי לגמרי, שלם אינו
 אחדות לבית וברורה. חדה היא בו המתרחשת "הסגירה" אן השלם, בשיר

הלקוחים מרכיבים על הנשענת שאגאל", "אצל איקרוס נפילת תמטית,

 I תיאוו כגון התמונה, מתוך
 ^קחךיק"( )"בתוך הבדיוני

 שהתאספה"( העירה )"כל
 ٠ העמוד, במרחב הבית של

 1ו> החמישית השורה שמן

 מעשהו מתחזק כזה באופן
 ה) של רוחו בעיני שאגאל,
 הפלסטי למסגרת השירית

 בתג מתמקד השיר רבים:
קונקרט אמנות יצירת של

 בתה מתחיל שהקורא עם
 אב מוגבל הראשון הבית

 ז פורץ הציור, מן מתבדל
 מקבל הקורא לצרכיו. בה

 צופה ובעצם צופה, אלא
 התיא הקורא. על להשפיע

 הנכון הראשוני במובן רק
 העצ בחירה, הכולל מכוון
 בשו כבר התמונה. לנוכח

 מטם לגובה הפיזי הנפילה
 השמים )"שמי לאלוהים
 וו לציור תמטית פרשנות

 "שמי במילים תיאורו לבין
 למימוש זוכה האל לשוני.

 הנפילו של אחת פרשנות
 להג אפשר כן ועל האדם,

 התיאוו כאמור, זאת, עם
הע ב״שמי שמשכנו וכו׳(

 נוכח־נעז אפוא הוא האל
 המיל؛ אמנות של השירה,
 מטפווי צירופים מצרפת

 מאט יותר אינטלקטואלית
 משו) הלשוניים, לסימנים

 פרדיננדדהכ הבלשן זאת
 ישוו הוא כלומר אקוסטי,

 הווו את דווקא מציין אני
 הסימבולי המשורר דברי

ה עם מתיישבות שאינן
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 יצירת והציור: השיר בין 'ות
 ליצירת בעולם, ממשי ،ובייקט

 אינו הקורא אם מסוימת. )יו
בעקבות אמנותי למסע יצאת

 ומתוארים בתים לשני חולק
 שאגאל של ציורו את שורר

 בעל ברכל, של ציורו את שני
 לשניים השיר חלוקת (."15!

 הפותחת בשווה מציין שורר
 בית כל יוצר כך ציורו. את "

 הקורא של עינו המתוארת.
 הדף חלל לבית: מבית עובר

 שכל מאחר השונות. ;תמונות
 שירים הם שתיים( או *חת

 שהספר מתברר ופסלים, :ות
 פסל של המטפורי בחלל 'ן:
 תלויה שעליו לבן קיר הוא 'ד

 בהתאמה בתים לשני זפותח
 בין אנלוגיה השלם: בספר ٢

 ציור; הוא בית כל הראשון:
קבר(. מצבת פסל, )תמונה,

 בין הקרבה את מחזקת היא ר
לכאורה, הקרבה בשל 'גישה,

 כאחד. ומרחביים מושגיים ז
מרחבית, מבחינה תמונה: של

 זאת העמוד; במרחב חזותית :
 חומרית מרחבית מסגרת חו

 והמתרחש הלשונית )ברמה
 הבית מושגיים־תמטיים: נוי

 בעל תיאור גמר, לידי שהו
 תהליך שאגאל. של לתמונה
 מתחבר והוא הבית, בסיום

 אמנם זה מהלך הדף. על 'ניו
 אחו בית רק הוא שאגאל

 אחדות לבית וברורה. חדה ح
הלקוחים מרכיבים על ענת

 המרחב תיאור קהות"(, כלהבות יו3 )" הדמות תיאור כגון התמונה, מתוך
 באירוע המשתתפות הנוספות הדמויות ותיאור _ריק"( ^סח )"בתוך הבדיוני

 החזותית המסגרת מצטרפת כאמור, לאלה, שהתאספה"(. העירה )"כל
 משום גם התמטית־לשונית באחדות שנקשות העמוד, במרחב הבית של

 אחד. משפט הוא הבית (14 )שורה סיומו ועד החמישית השורה שמן
 של הציור היא הלא ספציפית, תמונה של הייצוג מעשה מתחזק כזה באופן

 המסגרת בין האנלוגיה כלומר זה, מתכון הקורא. של רוחו בעיני שאגאל,
 מודרניים אקפרסטיים לשירים בסיס הוא הפלסטית, למסגרת השירית

 שונים פרטים מתאר הוא מסוימת, אחת בתמונה מתמקד השיר ובים:
קונקרטית. אמנות יצירת של

 והציוו. השיר בין הניגוד מתחדד הקריאה, בתהליך מתחיל שהקורא עם
 זה תיאור אך שאגאל, של ציורו לתיאור אמנם מוגבל הראשון הבית

 ומשתמש שונות מבחינות התמונה גבולות את פורץ הציור, מן מתבדל
 שאינו המשורר, של מפיו התמונה תיאור את מקבל הקורא לצרכיו. בה

 המבקש אמן עצמו הוא שהוי אינכורס": "בעל צופה ובעצם צופה, אלא
 ולא כפרשנות, מתברר לכאורה האובייקטיבי התיאור הקורא. על להשפיע

 תהליך של במובן אלא תיווך, מעשה כל לגבי הנכון הראשוני במובן רק
 התיאור את כשבוחנים ברור זה דבר והטיה. העצמה בחירה, הכולל מכוון
 גובה את הופך ריבנר השיר, של הראשונה בשורה כבר התמונה. לנוכח

 כמובן, הרומז, שמים" "שמי הביטוי על־ידי מטפורי לגובה הפיזי הנפילה
 המעניק זה, שינוי ו(. ט, נחמיה צבאם", וכל השמים )"שמי לאלוהים
 המצויר הפיזי האובייקט בין ההבדל את והמדגיש לציור תמטית פרשנות

 אידאי רצף בעקבותיו הגורר מושג הוא שמים", "שמי במילים תיאורו לבין
 שכן שמו, של ישיר ציון אין בשיר: מבריק לשוני למימוש זוכה האל לשוני.

 לחיי הנוגע בכל לפחות האל, של היעדרו היא הנפילה של אחת פרשנות
 גרדא. פיזי כתיאור שמים" "שמי התיאור את להבין אפשר כן ועל האדם,

 המתעלם המסתתר, )הנעדר, לאל מרמז הפיזי התיאור כאמור, זאת, עם
השמים". ב״שמי שמשכנו וכו׳(
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 מאפייני של תוצו הוא זה מעמדו להפך(. )או נוכח־נעדר אפוא הוא האל
 שאיננו, מה את מביעה הנעדר, את שמנכיחה המילה, אמנות של השירה,
 אמנות היא שירה האם מיוחד. מעמד בעלי מטפוריים צירופים מצרפת

 מלכתחילה? מופשטים שחומריה משום הציור מאמנות יותר אינטלקטואלית
 שניסח כמו סימן, - חומריות לא מהויות שהם משום הלשוניים, לסימנים

 ואימז' אידאה בין השרירותי החיבור הוא י5סוסיר, דה פרדיננד הבלשן זאת
 "ורד" אומר כשאני מכליל: אופי יש - מנטלית ישות הוא כלומר אקוסטי,

 על )פרפראזה הקונקרטיים הןרים מכל הנעדר הוורד את דווקא מציין אני
 תכונות יש שללשון נראה מאלרמה(. סטפן הסימבוליסט המשורו דברי

"ורד" המילה קונקרטי: תיאור לתאר האפשרות עם מתיישבות שאינן

 קורס סוסיר, דה פרדיננד ٠15

 מצרפתית: כללית, בבלשנות

 וסלינג, תל־אביב: להב, אבנר
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 הקונקרטי לוורד אותה להתאים לנסות כדי אידאה. סוג, מושג, מציינת
 אורך, צבע, )גודל, איוכים ועוד עוד לה להוסיף עלי לתאר, רוצה שאני
 בין ההבדל יישאר כמדומה, תמיד, וכוי(. וכו' חלקים בין יחסים עובי,

 אותו הופכים המכחול ומשיחות שהצבעים מצויר, ואפילו קונקרטי, ורד
 הלשוני שהסימן ערב מי כן: על יתר "ורד". הכללי הסימן לבין - לקונקרטי

 המסמן בין הקשר בו? המשתמשים הדוברים מן אחד כל אצל זהה "ורד"
 שום אין שרירותיים: סימנים מערכת היא השפה שרירותי, הוא והמסומן

 לוורד - אותה המסמן האקוסטי האימז' לבין האידאה בין הכרחי קשר
 כך נקרא שהוורד העובדה חוחית. המידה, באותה לקרוא, היה אפשר

 אינו "ורד" הסימן בשפה. המשתמשים בין הסכמה של תוצר פשוט היא
 דרך שום אין גם ובאמת הממשי, הוורד של לאיכות דמיון שום עמו נושא
 הדרך בסימן. השונים המשתמשים בדמיונם" "רואים בדיוק מה לדעת
 האישית: בהתנסותם הסתם, מן תלויה, הסימן את מתרגמים הם שבה

 צהובים? ורדים דווקא שראה וזה מעולם? ורד ראה שלא זה מדמיין מה
 על־פי לזה זה כזצטרפים השפה של השרירותיים הסימנים זה, לכל נוסף

 לוגיות יחסים למערכות הקונקרבוי את ומשעבדים שמוסיפים כללים
 תחביר ודקדוק? תחביר יש לציור גם האם ותחביר(. דקדוק )על־פי
 המכחול ומשיחות הצבעים של לקונקרטיות לכאורה מנוגדים ודקדוק

 הוא למסומן הכזסמן בין הקשר שכאן נדמה המתבונן: בעין הנקלטים
 בין הבדל אפוא יש האם וצורות. צבעים בין הדמיון הוא ושיסודו איקוני,
 באיכויות דמיון קיים )שבבסיסם "טבעיים" לסינזנים שרירותיים סימנים

בציור. המתבוננים כל אותו יראו כך - אדום ורד מצויר אם ותכונות(?

 האפשר ככל תימנע המילה, אמנות כלומר ששירה, כן אם מוטב אולי
 הצבעים שגם ייתכן ההבדלים, אף על אולי, או לסינג? שחשב כפי מתיאורים,
 נוצרות האם מושגי? אידאי רצף אחריהם גוררים הציור, חומרי והצורות,

 מסוימים ובצבעים בצורות השימוש בעקבות גם מושגיות אסוציאציות
 אינו כמדומה, שאגאל, של ציורו מסוים? מילים באוצר הבחירה בגלל

 הגוף וצורת הכמעט־ניצבות הכנפיים למרות הנפילה" "גובה את מדגיש
 אינה והאדמה ממעל גבוה נפרשים אינם שכזי־השמים נפילה: על המעידים

 מרחק לייצג כדי בפרספקטיבות, המשחק את אבל למבוה. רחוקה־רחוקה
 המדגישים ובקומפוזיציה בצבעים משחק כאן מחליף ראליסטיים, וגודל

 שבין חום־אדמדם, חשוף, שטח כנגד התמונה במרכז הנופלת הדמות את
 בגלל מוזרה: שמש מופיעה התמונה בשמאל הכהים. האנשים גושי שני

 הקווים ובגלל עיגולה, את החוצים ומשולשים ישרים בקווים השימוש
 המתבונן שונות. סמליות אסוציאציות יוצרת היא אותה, המקיפים העגולים

שתבניתם פרופורציות ליכזוד רישומי של ארוכה במסורת אולי ייזכר בה

 יחג של כמערכת האדם גוף
 ואש, של וישום יגלה אכן
 המקיפי המעגל קווי בין אל

 המתבו של בדעתו התעורר
 1הט על הגדול לעיגול ביחס

 הכו׳ את המקיפים הלוויין
 אפי כמובן, המראה. לעורר
 ש הסמלית התבנית הציור.

 התוכן במסגרת הסמלית
 י היא עשיר. אסוציאטיבי

 הנו? ישו של ראשו סביב
 ו עם המשורר של בראשו
 לאו אצל שוב )ראו הרחם

 להתק יכול הוא שאגאל":
או המותיר מרחם" ^ומוט

 הציו שגם כן אם מתברר
 ה קורה האם אבל צורותיו.

 משו! או סימנים של לשפה
 הצייר ביקע התמונה של

 מתחתי, החשופה החרבה
 בש שמקורו רעיוני עולם
 לדמות וניתן ברור, באופן
 החום־אדמז הצבע הנופל.

 של העליון גופו פלג את
 הקורא,؛ אפוא כוסיק כאן,

 נחר כן אם גורלו איקרוס.
 היו על בה-בעת מרמז גם

 מגב את לפרוץ דרכו זאת
 בקו המוטמעות לשוניות
 ונדנ כא( יד, שמות המים",
 נקשו שאגאל( של היהודי"

 בזכו הקורא אצל היא גם
 יחד, גם וצורנית רעיונית

 הא לתמונה: רחב תמטי
פניו; את עתה מסתיר
בפלא מתבוננים אלוהי,

 התיטוובי האום דה־וינצ׳י לאונרדו של הכזפורסם לציורו בדומה עשויה
 על עיגול( של במרכזו לצדדים ופרועות כפולות ורגליו שידיו אדם )הכוציג

את לתאר אפשר כיצד בכתביו שהמחיש ויטרוביוס, הרומאי האדריכל שם

 ה שונים מובנים מקבלת
 בו כמובן התלויה חשיפה
לג לדעתו, זרות, ושאינן



 הקונקרטי לוווד אותה נאים
 אורך, צבע, )גודל, איוכים 'ד

 בין ההבדל יישאר כמדומה,
 אותו הופכים המכחול ־ויחות

 הלשוני שהסימן ערב מי כן: ל
 המסמן בין הקשר בו? :משים

 שום אין שרירותיים: סימנים
 לוורד - אותה המסמן וסטי

 כך נקוא שהוורד העובדה .
 אינו "ורד" הסימן בשפה. ים

 דרך שום אין גם ובאמת משי,
 הדרך בסימן. השונים משים
 האישית: בהתנסותם זסתם,
 צהובים? ורדים דווקא ;וראה

 על־פי לזה זה מצטרפים ופה
 לוגיות יחסים למערכות טי
 תחביר ודקדוק? ונחביר יש

 המכחול ומשיחות הצבעים
 הוא למסומן המסמן בין ור

 בין הבדל אפוא יש האם 'ות.
 באיכויות דמיון קיים כסיסם

בציור. המתבוננים כל אותו

 האפשר ככל תימנע זמילה,
 הצבעים שגם ייתכן זהבדלים,

 נוצרות האם מושגי? ׳אידאי
 מסוימים ובצבעים בצורות

 אינו כמדומה, שאגאל, של
 הגוף וצורת תכמעט־ניצבות

 אינה והאדמה ממעל גבוה ים
 מרחק לייצג כדי טפקטיבות,

 הכזדגישים ובקומפוזיציה ם
 שבין חום־אדמדם, חשוף, ז

 בגלל מוזרה: שמש מופיעה
 הקווים ובגלל עיגולה, את
 המתבונן שונות. סמליות יות

 שתבניתם פרופורציות מוד١
 הוויטו־וב' האזם דה־וינצ׳י י

 על עיגול( של במרכזו :דדים
את לתאר אפשר כיצד :תביו

 שאגאל של בציור נוסף מבט ומידות. גדלים יחסי של כמערכת האדם גוף
 והתגלגל במרכז ממקומו נדחק כמו שזה אלא ראש, של רישום יגלה אכן
 אסוציאטיבי שרצף לאחר כעת, השמש: את המקיפים המעגל קווי בין אל

 קטן עיגול לשמש, ביחס מוצג שהראש ברור המתבונן, של בדעתו התעורר
 מכוכבי אחד כמו אולי השמש; את שמקיפה הטבעת על הגדול לעיגול ביחס

 שיכול אחרת ייצוגית תבנית על־פי הגדול הכוכב את המקיפים הלוויין
 לנושא מתקשרת שהיא מאחר עולה זאת אפשרות כמובן, המראה. לעורר
 הצורה של הראשוני הזיהוי היא )שמש השמש של הסמלית התבנית הציור.

 מרחב מאפשרת מציגה( שהתמונה הראליסטי התוכן במסגרת הסמלית
 ההילה עיגולי של למסורת גם להתקשר יכולה היא עשיר. אסוציאטיבי

 מטפורי, באופן התקשרה, שאולי כפי או, הנוצרי, ישו של ראשו סביב
 בתוך העובר שנושאם אנטומיים לימוד רישומי עם המשורר של בואשו
 "אצל גם שונות. פנים איקרוס לובש כך לאונרדו(. אצל שוב )ראו הרחם

 להיות יכול הוא ישו, של הנפילה עם להתקשו יכול הוא שאגאל":
ריק. כרחם השמש עיגול את המותיר מרחם" ^מוט

 בעזרת לכושל אידאיות, אסוציאציות מעורר הציור שגם כן אם מתבור
 והצבעים הצורות את מתרגמים שאנו משום הדבר קורה האם אבל צורותיו.

 התחתון בחלקה בלשון? אותם מכושיגים שאנו כושום או סימנים של לשפה
 אל נופל שאיקרוס כך לשניים האנשים ים את הצייר ביקע התכוונה של

 אל צורנית תבנית מתרגם למשל, זה, ניסוח מתחתיו: החשופה החרבה
 התמונה את מחלקים הצבע גושי הכתובה. בשפה שמקורו רעיוני עולם
 את לקבל כדי שנפער כהה לים העיירה אנשי את לדמות וניתן בווו, באופן
 המעטר האדמדם לצבע מתקשר החרבה של החום־אדמדם הצבע הנופל.

 גם ייעודו: אל הנופל את "מקרב" וכך איקרוס של העליון גופו פלג את
 את להטביע החרבה, על ולכסות לשוב הים צפוי הקורא, אפוא מסיק כאן,

 אך מעופו, באמצע איקרוס את מקפיא הציור נחרץ. כן אם גורלו איקרוס.
 ישיר: באופן להביע יכול אינו הוא שאותו העתיד על בה־בעת מרמז גם

 אסוציאציות ה؟שך. חסר הכורחבי המדיום מגבלות את לפרוץ דרכו זאת
 ויבקעו לחרבה הים את )"וישם מלכתחילה בקורא המוטמעות לשוניות
 "עולמו עם היכרות מתוך )אולי מתאימות לו ונדמות כא( יד, שמות המים",
 שהוטמעה - מרחבית צורנית תבנית עם כאן נקשרות שאגאל( של היהודי"

 מורכבת, תבנית כן אם נוצרה שונים. ציורים בזכות הקורא אצל היא גם
 הקשר שמעניקה וציוריות, לשוניות פנים בעלת יחד, גם וצורנית רעיונית

 במדבר ישראל בני למען המים את שביקע האל לתמונה: רחב תמטי
 עולם מאותו מאוד עד הרחוקים העיירה בני פניו: את עתה מסתיר
 הנפילה ן؟י^תו". במבוך "ת)עים כמוהו המוזר, בפלא מתבוננים אלוהי,

 בציור, חושף שהקורא אסוציאציות על הנשענים שונים מובנים מקבלת
 הציור על להשליך יכול שהוא הסמליות בהשלכות כמובן התלויה חשיפה
כפי באמנות, המציאות ייצוג הציור. של לעולמו לדעתו, זרות, ושאינן
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 גומברין א״ה של ספוו כל .16

 הפסיכולוגיה ואשליה: אמנות

 )מאנגלית: התמונתי הייצוג של

 (,1988 כתר, יוושלים: לוי, ופנה
 על וה. טיעון לבסס למעשה מנסה

 מנחם ואו: עווו, שהספו הפולמוס

 היש אסתטית: "אשליה בוינקו,

 אמנות על גומבדין של לתורתו

 פילוסופיות?", השלכות אשלייתית

 גבול על מאמויס ספוות: חווי

 הספוות ותוות הפילוסופיה

 מאגנס, יוושלים: והאמנות,

 שמביע הדעה .34-3 עט' ,2000

 של לכוונתו ביחס ברינקו שם

 מצוו שאני הדעה היא גומברין

כאן. בה

 היצג סוגי של במסגרת נעשה שייראה, ככל טבעי גומבריך, א״ה שטען
 אסוציאציות על הנשענת אמנות היא הציור אמנות גם ’קונבנציונליים.؛

 לא האם כן: על יתר שלה. הייצוג במסורת שנרקמו ומושגיות אידאיות
מילולית? צורה בעצם היא שאידאה לומר ניתן

 שהקורא והשוני הדמיון בין התנועה מן ניזון והציור השיר בין המתח
 ראשונה שתופסת הנופלת, הדמות הנאתו. את שמעצים מה ביניהם, מוצא

 לשורה בשיו נדחקת וגודלה, מיקומה בגלל בתמונה הצופה של מבטו את
 לאיקרוס, הבכורה שהענקת מסתבר שמי־השמים. לה קודכןים השנייה:

 של לטיבה מנוגדת התמונה(, במוכז )מיקומו בציור למעשה שקורה כפי
 דחיקת הוא הנפילה של פירושה שהוי המשורר: אותה שתופס כפי הנפילה
 הנושא כמובן היא איקרוס נפילת זאת, עם הבכורה. מן המרכז, מן הנופל

 השיר שמציג הפתרון במרכזו. להיות חייבת היא זאת ומבחינה השיר, של
 מתחתם, אחריהם, הנופל ודחיקת שם־השמים הקדמת )א( כפול: הוא
 לעומת השמים, של שעצמתם להעיר, יש זה בעניין בו. התמקדות אז ורק

 גם אלא המקראית, האלוזיה מן רק לא נובעת האדם, של המשני מקומו
 "שמי־שמים" ההכפלה עליה: והשתלטותם השורה פני על מהתפרשותם

 אחרי הפסיחה, שאגאל. הצייר של בשמו השי״ן אל לאחוו מתפרשת
 הנופל של הדחיקה מטה, הנפילה את אפוא מכזחישה "משמי־שמים",
 שלפני השורה עד שם חסר איקווס נותר בשיר )ב( משמי־השמים;

 משום לשוני כמעשה השירי המעשה של לטבעו מנוגד הדבר האחרונה.
 סוף־סוף נוקב כשהמשורר כן, על יתר בשם. קריאה של מעשה הלשון היות
 והרועה, הדייג האיכר, של העמדה את כמדומה מקבל הוא איקרוס, בשם
 כמו המשורר בכך לנפילתו. אדישים והם איקרוס על מעודם שמעו שלא

 "^יקר)ס? אותה: מציע שהוא בה־בשעה התשובה של תוקפה על מעוער
 את הקורא זיהה אם מציע. עצמו שהוא התשובה על המשורר מלגלג ?זי?"

 לעמדה האירונית הנימה את נזקשר הוא תכניה, את נזכיר והוא התמונה
 את המסיימות בשורות התיאור מן עולה שאכן כפי בציווו, ברכל שמציג
 משמים", כבפלא ؟עץ ؟؟יט לים, גבו "ונעה, תו",؟1؟ך עסוק ג٩" השיר:
 הוא־הוא שאיקרוס, בשעה נוהג כמנהגו עולם - בחרישו״ ממשיך ״^؟ר

 האירונית הנימה את מקשו שהקורא אף ייתכן טובע. משמים", "הפלא
 הפרשנות את רבה במידה שקיבע מפורסם, אחר, לשיר אלא לציור רק לא

 של לשירו גם אלא לציור רק לא כאן מתייחס ריבנר של שירו לציור: הזאת
 ״Musee des Beaux ששמו 1939 משנת ידוע שיר הציור, על אודן ו״ה

"Arts כפי האקפרסטית. במסורת ביותר המפורסמים השיוים אחד והוא 
 היא תמונה לאותה המוקדשים שונים שירים בין ההשוואה להלן, שאראה

 ואת היצירה של השונים פניה את ומאירה כזאלפת אחת ובעונה בעת
 בשירו מדגיש אודן אכן, אותה. המתארים המשוררים של השונות פניהם

 הנוחה ההתעלמות ואת הטובע איקרוס של גורלו כלפי האדישות את
זיהה אם גם אך ריבנר. אצל מחודש לעיצוב שזוכה נושא האסון, מן

 ואף: התמונה, את הקורא
 ا השיר לו שהציג השאלה

 ה לובשת הנופל?(, )מיהו
 "ההוא' של זהותו תעלומת

 המשורו אך ובמקום, בזמן
 "ההוא" את לסמן היטיב

 שיחע מוטב התשובה, של
 שת' את הקווא זיהה אם

 הנפ השלישית, את אפילו
נ גם אך באחרות התלויה

 נדה "הנופל", או איקרוס,
 דחיקתו גם היא ודחיקתו

 כמיי־ כלומר בכלל, לאדם
 הע במרכז. אותו להעמיד

 לקור ורומז שמו את ממנו
 ויותו אחת מנפילה יותר

 אל מתייחס מצדו הציוו
 מ פותח השיר איקרוס.

 כאן־שהאקפרם׳ מדובר
 מעוו אחר, מצד השם של

 > מתברר איקרוס? בעצם
 השיר הסימון. אקט של

 צרכי את המשרת באופן
 "איקרוס המסומן מצביע
אח איקרוס אחת, נפילה

 ה פתיחת אל כן אם חזרנו
 הנפיל )ומהי הנופל מיהו

 איקו זה האומנם בשיר?
 יוצו שהשיר או התמונה

 מתברו הציור מול השיר
 פרשנוו רק אינו כתיאור
 )לנג חדשה זהות יצירת

 פרג שלל מבין יתאר מה
 * לתאר כדי האפשרויות

 פ1 הפנימי עולמו על־פי
 הל* וכן לצרכיו, מארגן

 I לליא גבו ؟על ר)ת؟١״ס
על מעלה היא מקרית.
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 היצג סוגי של במסגרת עשה
 אסוציאציות על הנשענת נות

 לא האם כן: על יתר שלה. וג
ית?٦

 שהקורא והשוני הדמיון בין
 ראשונה שתופסת הנופלת, ות

 לשורה בשיר נדחקת וגודלה,
 לאיקווס, הבכורה שהענקת
 של לטיבה מנוגדת התמונה(,

 דחיקת הוא הנפילה של ירושה
 הנושא כמובן היא איקרוס 'ת

 השיר שמציג הפתרון :מרכזו.
 מתחתם, אחריהם, הנופל ]ת

 לעומת השמים, של ־ועצמתם
 גם אלא המקראית, האלוזיה

 "שמי־שמים" ההכפלה עליה:
 אחרי הפסיחה, שאגאל. ייר

 הנופל של הדחיקה מטה, ה
 שלפני השורה עד שם זסר

 משום לשוני כמעשה השירי
 סוף־סוף נוקב כשהמשורר כן,
 והרועה, הדייג האיכר, של 'ה

 כמו המשורר בכך לנפילתו. ז
 "^יקרוס? אותה: מציע ־והוא

 את הקורא זיהה אם מציע. )ו
 לעמדה האירונית הנימה את

 את הכזסיימות בשורות יאור
משמים", כבפלא בעץ מביט

 הוא־הוא שאיקרוס, בשעה :
 האירונית הנימה את מקשר

 הפרשנות את במיזהרבה :ע
 של לשירו גם אלא לציור רק

 "Musee des Beaux ישמו
 כפי האקפרסטית. במסוות ־

 היא תמונה לאותה זוקדשים
 ואת היצירה של השונים ה
 בשירו מדגיש אודן אכן, ה.٢

 הנוחה ההתעלמות ואת כע
זיהה אם גם אך ריבנו. צל

 רקע על התמונה על אודן של בשירו נזכר אם ואף התמונה, את הקורא
 הראשונה השורה מן החל בעקיפין ריבנר של השיר לו שהציג השאלה

 את לפתור רוצה הקורא נוסף. רובד האירוניה לובשת ,הנופל?( )מיהו
 רחוק "איקרוס", לאחד, הנפילה ייחוס על-ידי "ההוא" של זהותו תעלומת

 אם גם התמונות, את זיהה אם שגם לו וומז המשורר אך ובמקום, בזמן
 פשרה על שנית שיחשוב מוטב איקרוס, בשם "ההוא" את לסמן היכויב

 גם מייצג. הוא מי ואת השם של משמעו על שיחשוב מוטב התשובה, של
 ואולי ברכל", "^ל ^וא^אל", "^ל הנפילות, שתי את הקורא זיהה אם

 אחרת, נפילה עתה לו מתבררת אודן, אצל הנפילה השלישית, את אפילו
ריבנר. אצל הנפילה מהן: נבדלת גם אך באחרות התלויה

 המוכז, עדיין שהוא למרות המרכז מן אפוא נדחק "הנופל", או איקרוס,
 כייצוג איקרוס את מבין הלה אם הקורא, של דחיקתו גם היא ודחיקתו

 שבחר המשורר את הסתם, מן וגם, אותו גם כמייצג כלומר בכלל, לאדם
 נוטל השנייה, השורה אל איקרוס את דוחף השיר במרכז. אותו להעמיד

 מסתתרת "הנפילה" המסומן מאחורי כי השיר לקורא ורומז שמו את ממנו
 אבל הציור, אל מתייחס השיו אחת. מדמות ויותר אחת מנפילה יותר

 של המיתוס אל מילולית, אחרת, אמנות יצירת אל מתייחס מצדו הציור
 נפילה איזו על הנופל, מיהו - מרומזת בשאלה פותח השיר איקרוס.

 וההשמטה אחד, מצד הייצוגים ריבוי מעצים: שהאקפרסיס - כאן מדובו
 מיהו אלא הנופל, מיהו השאלה את רק לא מעוררים אחר, מצד השם של

 באופיו היתר, בין תלויה, ושהיא נזילה שהזהות מתברר איקרוס? בעצם
 אמנם עצמה, האקפרסטית השאלה את מציג השיו הסימון. אקט של

 מה על הסימון. שאלת היא הזהות שאלת צרכיו: את המשרת באופן
 לפנינו האם איקרוס?" של "הנפילה מה ועל "איקרוס?" המסומן מצביע
אחד? מסומן אחד, איקרוס אחת, נפילה

 השאלה השאלות: שתי הצטלבו שעתה אלא הדיון, פתיחת אל כן אם חזרנו
 המיוצג מיהו האקפרסטית: כשאלה התבררה הנפילה( )ומהי הנופל מיהו

 זאת האומנם ברכל(? של )או שאגאל של איקרוס זה האומנם בשיר?
 את לבחון שמתחילים ברגע אחרת? "תמונה" יוצר שהשיר או התמונה

 שנדמה מה מורכב. השניים בין היחס כמה עד מתברר הציור מול השיר
 של חדשה, משמעות יצירת של מהלך אלא פרשנות, רק אינו כתיאור
 בוחר המשורר עצמו(. לאיקרוס איקרוס, )לנפילת חדשה זהות יצירת

 שלל מתוך מסוימת מילה בורר הוא התמונה, פרטי שלל מבין יתאר מה
 בציור הפרטים את מדמה הוא עיניו, שרואות את לתאר כדי האפשרויות

 שהוא בסדר הקורא בפני הציור פרטי את ופורש הפנימי עולמו על־פי
 השם( )חסר איקרוס של כנפיו ריבנר, לפי הלאה. וכן לצרכיו, מארגן

 שאינה וברור טעונה, מילה היא סומרות הועיל". ללא גבו מעל "סו؟רות
מביניהן שהבולטת שונות, אסוציאציות הדעת על מעלה היא מקרית.
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 האם מפחד. שאדם לציין סמרו" "שערותיו אומרים אנו פחד. של היא
 פניו שמבע לקבוע קשה בתמונה? איקרוס של בדמותו פחד מזהים אנו

 מתבונן שאני מכיוון וכןענייז: מוזו משהו קורה כעת אבל פחד, מבטא
 לי נדמה סומרות", "כנפיו ריבנר של ביטויו את שקואתי לאחר בתמונה

 אכן הכנף ולאורך הדמות של ימין מצד האדומות המכחול שמשיחות
 מצד הבוערת. הכנף של הלהבות את סתם מציינות ואינן פחד מביעות

 עלי ששם השיר, כמו שלא ממש, של פנים תווי מולי מעמיד הציור אחד,
איקרוס(. של פניו את מלתאר נמנע השיר שלפנינו )בכזקרה פנים לדמיין

 עקיף באופן עולים בשיר הנעדרים הפנים שתווי רק לא שני, מצד אבל
 הכנפיים שתיאור בגלל וסינקדוכי( מטונימי )באופן הקורא של בדעתו
 הפנים את מחדש "צובעים׳' בשיר הנעדרים שהתווים אלא פחד, על מעיד

 והפנים סומרות לי נראות הבוערות הכנפיים פתאום בציור: המצוירות
זמננו, בני חוקרים של לטענתם דוגמה היא זאת אחרונה נקודה מפוחדות.

מעורב: תמיד הוא מדיום וכל בבידוד פועל אינו אמנותי מדיום ששום
 של הצפנים משתלבים בשיר, הקריאה או בציור, ההתבוננות בשעת
 הפרשני בשיח קווה שאכן )כפי הצופה של בראשו והטקסטואלי החזותי

 האוזן - להבחנה המסורתיות "הקכוגוריות כאן(: נתונים אנו שבמהלכו
 קיום מול בזמן קיום טבעיים, סימנים מול שרירותיים סימנים העין, מול

כתכונות ולא האמנויות, מן אחת כל בתוך להתקיים עשויות - וכו' במרחב
'’ביניהן". המבדילות אקסקלוסיביות עמ' לעיל, 7 העוה הולצמן, .17

מורגשת: לא כמעט נוספת, בדרך פועלת סומרות" "כנפיו המטפורה
 ההחלפה סומרות", "שערותיו האסוציאציה על מבוססת שהיא מכיוון

 האנושיות חיק אל איקרוס את משיבה אדם של לשערותיו כנפיים בין
 הנזיתוס על־פי שאמנם הכנפיים, - המלאכי ההקשר מן אותו לנתק בלי

 בין משילוב נובע הדבר מלאכית. איכות לאיקרוס מעניקות נוצות, עשויות
"שמי־השמים" של הקונוטציה האנושי, שכזו של ההשמטה גוומים: כמה

 קובע כן )ועל מניח זה ניסוח "כנפיו": הלשוני והניסוח נופל הוא שכזהם
"רגליו" בנוסח לגוף, אינהרנטי כאיבר הכנפיים את הקורא( של בדעתו

 עשויות הן ממה להזכיר ובלי ערעור ללא השני(, בבית שנאמר )כפי
 שוכח הקורא הקריאה, בשעת אחד, לרגע הגוף. אל מחוברות הן וכיצד

 דמות את כהלכה מיקם לא עדיין אם בייחוד הללו, הנוספים הפרטים את
 מציין אינו השיר שמה(. היעדר )בשל קשוחה נרטיבית במסגרת הנופל

 האפשרויות את שמרחיבות עקיפות בדרכים ופועל הנופל של זהותו את
 מעולם הנוצרית, או המיתית, לנפילה מתקשרים "הנפילה", "הנופל", לגביה:
؟סמור, הדעת על מעלה "סומרות" המילה האנושי. אל הכזלאכי הטוהר
 הקריאה הצלוב. ישו של לדמותו ומתקשרת במסמרים, חיבור כלומר
 )ביחס לעיל שהוזכרו החזותיות הקונוטציות את לחיים מעוררת בשיר

 בפרספקטיבה הציור את לראות הקורא את ומעודדת השמש( לעיגול
ערטילאית דמות בציור מרחפת שמאל, בצד הנופל, איקרוס מעל חדשה.

 בע לחלוטין כמעט הנמזגת
 ו שמציע מה על בהסתמך

העול אל הארץ, אל האדם

 של בתיאור מדובר כאשר
 לרקנו הופך התיאור עצמו,

 והשיר הציור בין במיוחד.
 מ׳ סומרות כהות/ כלהבות
 המהלך את כהות( כלהבות
 עצז על המצהירה לשונית
 מתקבלת נראית שדווקא

 נ אכן הכנפיים בה: הנרמז
 צורתן מבחינת הן בוערות
 וז בהיר הכוללת הצבעים

 הלשוני במתח ביטוי לידי
 כולו השורה על אחורה,
 עומז כנפיו( )נופל, החוזר

 בהמש תחבירית. מבחינה
 לאי והמנוגדים המנותקים

 ע והלהבה הכהה הכנף בין
 מז כלל, שבדרך מילים בין

 ולו כנפיים מזה: זה שלהן
 תבניתו לצייר יכול הציור

 אחרו דרך להן. משותפת
ר< וכבר המטפורה, כמובן

 סומרות".! "כנפיו בביטוי
 ככוו מבצע, שהוא המהלך
שבונה העולם אל הדעת

 שנ כפי דבר, של בסופו
 איק אם מתוכננת: הטיה

 שקו להתפלא אין מרחם",
 ؟؟חוק" ؟؟ים אחרים/

 שלם. חיים כמהלך בשיר
 מחיי השיו אך הנפילה,
 הפעולוו כל את מתאר

 ״؛ "כוךעות", ״קולוחות",
 לנפי מעניק הקריאה רצף
 לאוק בספוו לסינג זאת

מ השירה ואילו במרחב,
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 האם מפחד. שאדם לציין ו"
 פניו שמבע לקבוע קשה נה?

 מתבונן שאני מכיוון :)עניין:
 לי נדמה סומרות", "כנפיו נר
 אכן הכנף ולאורך הדמות ל

 מצד הבוערת. הכנף של כות
 עלי ששם השיו, כמו שלא ג,

 איקרוס(. של פניו את :לתאר
 עקיף באופן עולים בשיר 'ים

 הכנפיים שתיאור בגלל וכי(٠
 הפנים את מחדש "צובעים" ר
 והפנים סומרות לי נראות ת

 זמננו, בני שלחוקרים טענתם
 מעורב: תמיד הוא מדיום כל

 של הצפנים משתלבים שיר,
 הפרשני בשיח קורה שאכן :פי

 האוזן - להבחנה המסורתיות
 קיום מול בזמן קיום טבעיים,

כתכונות ולא :חתמןהאמנויות,

 מורגשת: לא כמעט "נוספת,
 ההחלפה סומרות", "שערותיו

 האנושיות חיק אל איקרוס מ
 המיתוס על־פי שאמנם גפיים,

 בין משילוב נובע הדבר ולאכית.
 "שמי־השמים" עול הקונוטציה

 קובע כן )ועל מניח זה ؛ניסוח
 "רגליו" בנוסח לגוף, מהרנטי

 עשויות הן ממה להזכיר בלי
 שוכח הקורא הקריאה, בשעת

 דמות את כהלכה מיקם לא יין
 מציין אינו השיר שמה(. ^וו

 האפשרויות את עומרחיבות מ
 מעולם הנוצרית, או זהמיתית,

 ؟סמור, הדעת על מעלה ות"
 הקריאה הצלוב. ישו עול תו

 )ביחס ׳ותיותעוהוזכרולעיל
 בפרספקטיבה הציור את ות

ערטילאית דמות בציור חפת

 הצופה שחשב כפי דידלוס, זה אין אולי בשמים: לחלוטין כמעט הנמזגת
 אחיו בנפילת הרואה מלאך זה אולי המיתוס? שמציע מה על בהסתמך

האנושי? העולם אל הארץ, אל האדם

 משל אמנות יצירת ליצור שמטרתו משורר, של בתיאור מדובר כאשר
 מתוחכם באופן שמתפקדת מורכבת לשונית לרקמה הופך התיאור עצמו,

 "כנפיו במשפט גומלין. יחסי מערכת מתפתחת והשיר הציור בין במיוחד.
 )כנפיו הגלוי הדימוי מעמעם הועיל" ללא גבו ؟על סו؟רות כהות/ כלהבות
 פיגורה שהוא הדימוי, סומרות(. )כנפיו המטפורי המהלך את כהות( כלהבות
 חזותית פרשנות מציע המדמה(, )כף בגלוי עצמה על המצהירה לשונית
 האוקסימורון למרות לציור, ביחס הזעת על מתקבלת נראית שדווקא

 כלהבות נראות שהן כך מצוירות גם אבל כהות, אכן הכנפיים בה: הנרמז
 מערכת מבחינת הן שסביבן, המכחול ומשיחות צוותן מבחינת הן בוערות
 באה הזאת הציורית המורכבות וקר. חם וכהה, בהיר הכוללת הצבעים

 לדימוי, מעבר אל למעשה, שמתפוש, הלשוני־מצלולי במתח בינווי לידי
 המצלול קהות". כלהבות כנפיו נו؟ל. "הוא כולה: השורה על אחורה,
 הנופל תנועת את העוצרת הנקודה, עם במתח עומד כנפיו( )נופל, החוזר

 האלמנטים את החוזר המצלול קושו השורה בהמשך תחבירית. מבחינה
 להפריד קשה שבו לציור בדומה אולי אחת, לאיכות והמנוגדים המנותקים

 ולמזג לחבר ריבנר של דרכו זאת ממנה. שצומחת והלהבה הכהה הכנף בין
 המסומנים את מנתקות מזו, זו נבדלות שהן משום כלל, שבדרך מילים בין

 בעוד שונים, איברים שני תמיד בלשון יהיו ולהבות כנפיים מזה: זה שלהן
 שהיא כיוון שתיהן את שתסמן אחת, צורה אחת, תבנית לצייר יכול הציור

 היא בו־זמנית דברים מספר לסמן השיר של אחרת דרך להן. משותפת
 שמתערבבות האסוציאציות מספר את לעיל ואינו וכבר המבופורה, כמובן

 על בגלוי המצהיר מבנה אינה שהמטפורה מאחר סומרות". "כנפיו בביטוי
 בהיסח מתגנבות השונות האסוציאציות הדימוי, כמו מבצע, שהוא המהלך
יותר. עוד חזק ביניהן והמיזוג השיר שבונה העולם אל הדעת

 יוצרות והבךרות הבחירות לראות, אפשר שכבר כפי דבר, של בסופו
 '؟מוט עבר "קמו לריבנר נראה שאגאל של איקרוס אם מתוכננת: הטיה

 ללדת, כוךעות "]מ[؛؟ים עבורו מורכב העיירה שקהל להתפלא אין ؟.ך؟ם",
 מתבררת שאגאל" "אצל איקרוס של הנפילה - ק" n ؟ ؟؟ים אחרים/

 תהליך באמצע הנופל איקווס את הקפיא הציור שלם. חיים כמהלך בשיר
 שהמשורר למרות בהכרח. הזה התהליך את מחייה השיר אך הנפילה,

 ך","הו؟ "חוקף", רות","סו؟ )"נו؟ל", בהווה הפעולות כל את מתאר
 "תועים"(, "؟כסים", "עצו؟ים", מעחוק", "؟؟ים "כוןעות", "؟לוחות",

 שניסח כפי ציור, מתמשך. הווה של זמני ממד לנפילה מעניק הקריאה רצף
 סימנים שהם ובצורות בצבעים משתמש לאוקואון, בספרו לסינג זאת

עוקבים הגויים סימנים שהם בצלילים משתמשת השירה ואילו במרחב,
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 יכולים ואלה שאלה ומדגישים חוזרים זמננו בני חוקרים אבל ١٠בזמן. עמ׳ לעיל, 10 העוה לסינג, .18
האמנויות בין עקרוני הבדל אין לדעתם כאחת. האמנויות בשתי לשמש ؛.01

 לתאר הזורם השיר יכול כיצד אבל והמרחב. הזמן של לקטגוריות ביחס
לקרוא, הקורא שמתחיל מרגע בזמן? מתקיימת כשהלשון סימולטני דבר

 כלהבות כנפיו ל.?١"נ איקרוס בזמן: אירועים כרצף חיים לובשת הנפילה
 נשים שלוחות, זרועות ]...[ ^ןיר הופך חולף, הכיל ]...[ סומרות כהות/

למטה, מלמעלה הקווא את מוליכות הקצרות השורות ללךת". כוךעות
 הצייר שתפס - הקפוא הרגע בהפיכת אבל במרחב, הנפילה לתנועת כחיקוי

 לכדי שמתארכת בזמן, מתמשכת לחוויה - הנפילה תהליך את לסמן כדי
 כלפי העמוד של העליון מחלקו השורות: עם נע הקורא שלמים. חיים
 התמונה אל הראשונה מהתמונה השני, הבית אל הראשון מהבית מטה,

מעלה/ מזדקרת עוד זעירה רגל "_רק המים: אל "]מ[שמי־שמים" השנייה,
קלובים". ?לים שטופה כבר שהשמה ؟עוד

 רגע התופס שאגאל של הציור תיאור לזו, זו התמונות שתי הצמדת על־ידי
 סיום את התופס ברכל של הציור תיאור כך ואחר עצמה, הנפילה מתוך

 תחושת את מעצים המשורר במים, שוקעת כבר הדמות כאשר הנפילה
 לזמן מתורגם הוא זמני, באופן נחווה בשיר המרחב אבל במרחב. הנפילה
 חיים משך זמנית": ל״נפילה הופכת המרחבית והנפילה הקריאה, בשעת
הראשון, הבית וכבר עצמה, בלשון טבוע הנפילה מסלול נגזר. שדינו

 הרגע את והופך הציור גבולות את פורץ שאגאל, של ציורו את המתאר
 משהו של ייצוג הוא האקפרסיס כן, אם זה, במובן זמני. לרצף הקפוא
 כאשר גם וצורות. צבעים של מסכה לובש שהוא למרות קיים שאינו

שונה, מסוג אובייקט חדש, דבר יוצר הוא הציור את מתאר" "רק המשורו
 שהוא החזותי האובייקט בקיום מותנה אינו שקיומו חדשות, תכונות בעל

 אלא אינו במילים וייצוג מציאות, "מחקה" אינה הלשון ממנו. מושפע
 דווקא זה לעניין דוגמה הוא הראשון הבית חדש. מסדר מציאות יצירת
 הכול את ומתאר הציור של בתכונותיו כאן דבק המשורר שלכאורה כזשום
 של הלינארי הממד בגלל אך בציור, הזמן הקפאת את "מחקה" הוא בהווה.
 נצחי הווה אחת ובעונה בעת מתאר הבית וזורם. זמני ההווה גם הלשון

 אירוע היא ריבנר אצל הנפילה בזמן. מתמשך כיוון, בעל רציף, ותהליך
 אינו השיר מצביע שעליו המסומן שאצלו שאגאל", "אצל כמו לא זנוני,

שלה. אשלייתי ייצוג זהו המצוירת: הנפילה

 הקריאה תהליך והשיר: הציור בין הבדל כאן מצאנו זאת שבכל אפוא נדמה
 האצור הזמן את הקורא מפעיל הקריאה בשעת בזמן. הקיימת נפילה יוצר

 המשורר מדגיש אחד מצד אם המת. לאיקרוס חיים ונותן הלשוני בממד
מרחבי, מילולי כאובייקט השיר של קיומו את השיר חלוקת באמצעות

 הזמני הממד את מבליט הוא הנתון, המרחב גבולות בתוך האחר, הצד מן
הם הבית גבולות אחד, מצד הדוממים. הציור לחומרי מעניקה שהלשון

 ا של גורלו הציור: גבולות
 שמיו בין לנצח קפוא הוא

 ח כבר הגורל חיים: עדיין
 הג בטרם השעיה מעניקה
 הזג את עוצר הוא מראש,

 איקרוס קורא, שהקורא
 ל כדי המשפט את וקוטע
 ו הטור אבל ؟יקף". ^ןיר,

 הנב קצב את מאט דווקא
 ש" מתבור משך, פירושו

 כאיקו הקורא, משתנים.
 המו לקראת שהתאספה

 ^וים שלוחות, עןת١"ןר
 שיו חיים זמן משך, הוא

 הנפילו את ומתאר מוסיף
1הד ייתכן כיצד משך. לה

 ח? אינו שהזמן מסתבר
 ה؛ שיש מתברר אחרות,

 במו והמוחב. הלשון בין
 תנועו אין הציור במרחב
 ל אן הציור) את כביכול

 I צבעים של טבעי, סימן
 לשו כהיצג אלא קיימים

 וצו צבעים של ייצוג זהו
 א' האונטולוגי שמעמדה

 מרחב של יצירה על-ידי
 האם אבל מייצג. שהוא

 אמנוו כל של תכונה זאת
 ה' מן השיר נבדל מדוע

כ׳ השעיה ליצור ביכולת

 מתכוו אנו בהשעיה אם
 מת אינו הפלסטי החיקוי
 ליצור מסוגלת הזמנית

 ת המימטית שההשעיה
 ומת הדמות" את מנציח
שהנ! רגע באותו קפוא

 הזמן בין הפרדה על הן
ההתרחש מוחב הציור:

סח



 יכולים ואלה שאלה "גישים
 האמנויות בין עקרוני הבדל

 לתאר הזורם השיר יכול יצר
 לקרוא, הקורא שמתחיל רגע

 כלהבות כנפיו "תקל. ؛יקרוס
 ^ים שלוחות, זרועות ]...[
 למטה, מלמעלה הקורא את

 הצייר הקפוא-שתפס הרגע
 לכדי שמתארכת בזמן, )שכת

 כלפי העמוד של העליון קו‘
 התמונה אל הראשונה :מונה

מעלה/ מזדקרת עוד זעירה’

 רגע התופס שאגאל של !ציור
 סיום את התופס ברכל של

 תחושת את מעצים :משורר
 לזמן מתווגם הוא זמני, ופן٤

 חיים משך זמנית": ל"נפילה
 הראשון, הבית וכבר וצמה,
 הרגע את והופך הציור 'לות

 משהו של ייצוג הוא ؛רסיס
 כאשר גם וצורות. צבעים ا

 שונה, מסוג אובייקט "חדש,
 שהוא החזותי האובייקט ום١

 אלא אינו במילים וייצוג ־נ,
 דווקא זה לעניין דוגמה זוא

 הכול את ומתאר הציור ושל
 של הלינארי הממד בגלל אך
 נצחי הווה אחת ובעונה עת

 אירוע היא ריבנר אצל ؛ילה
אינו השיר מצביע שעליו זן

 הקריאה תהליך והשיר: 'ציור
 האצור הזמן את הקורא עיל

 המשורר מדגיש אחד מצד ז
 מרחבי, מילולי כאובייקט ר

 הזמני הממד את מבליט זוא
הם הבית גבולות אחד, )צד

 לארץ, הגיע בטרם עוד מת הוא חתום, איקרוס של גורלו הציור: גבולות
 יש אלה גבולות בתוך אחו, מצד אבל וארץ. שמים בין לנצח קפוא הוא

 השירית המציאות תם; לא עדיין הזמן אך חתום כבר הגורל חיים: עדיין
 הקבוע הגורל את מרחיק המשורר יסתיים. הכול בטרם השעיה מעניקה
 זמן כל הזמן: את מנכיח שהוא בשעה דווקא הזמן את עוצר הוא מראש,

 המשורר אומר ؟קירות" "באיזו ונופל. כזכזשיך איקרוס קורא, שהקורא
 הופך חולף, "؟כיל הנפילה, מהירות את להמחיש כדי המשפט את וקוטע
 חולף, הכול מהר כמה להסביר שאמור האחרון, הטור אבל ؟יעף". אויר,

 "ביעף" שגם מתברר יותר, ארוך המשפט הנפילה: קצב את מאט דווקא
 דברים שבמהלכו מתברר "הכול", מכיל ש״ביעף" מתברר משך, פירושו

 העת־ה/ "קל את ורואה מלמעלה מביט כאיקרוס, הקורא, משתנים.
 רואה הוא הפרטים, על כזתעכב מבכוו המחזה", קךאת۶ שהתאספה

 זה כל מצחוק": ؟؟ים ים/ n ללדת, כנרענת נשים שלוחות, "זרועות
 שהוא ככל הקץ את המרחיק השירי הטור שיוצר חיים זמן משך, הוא

 מעניק זאת עם אך הנפילה, את מקפיא השיר הנפילה. את ומתאר מוסיף
הדבר? ייתכן כיצד משך. לה

 במילים הנפילה. מתרחשת שבו המרחב על חל אינו שהזמן מסתבר
 בהפרדה כאן שמתבנואת ומרחב זמן בין הפרדה שיש מתברר אחרות,

 התמונה: של בלבד אשלייתי ייצוג לפנינו זה במובן והמרחב. הלשון בין
 מתאר השיר תנועה. יש השיר שבלשון בעוד תנועה אין הציור במרחב
 של תחפושת לובש הייצוג מסכה: זאת למעשה אך הציור, את כביכול

 אינם הללו אך שאגאל, של התמונה של וצורות, צבעים של טבעי, סימן
 ללשון. מחוץ חומרי מרחבי קיום להם אין לשוני, כהיצג אלא קיימים

 הציור, כזן נבדלת ישות של בריאה בלשון, וצורות צבעים של ייצוג זהו
 השעיה יוצר השיו הציור. של למעמדו זהה אינו האונטולוגי שמעמדה

 המקורי למרחב זהה שאינו מרחב ייצוגי, חדש, מרחב של יצירה על־ידי
 אין האם הציור? גם לעשות שמנסה מה זה אין האם אבל מייצג. שהוא

 מימזיס? של מעשה אריסטו, שטען כפי בהיותה, אמנות כל של תכונה זאת
 הציור מן השיר נבדל האומנם זה? בעניין הציור מן השיר נבדל מדוע

כזאת? השעיה ליצור ביכולת

 ומעשה המרחב אמנות הוא ציור ואם לזמן, מתכוונים אנו בהשעיה אם
 המילולית האמנות שרק להודות ניאלץ בזמן, מתרחש אינו הפלסטי החיקוי
 מדוע אבל לא. והציור המימטית ההשעיה את ליצור מסוגלת הזמנית

 "הציור אומרים: אנו בזמן? רק ביטוי לידי תבוא המימטית שההשעיה
 ואוץ, שמים בין לעד יישאר שאיקווס בכך ומתכוונים הדמות" את מנציח
 גם מבוססות אלה אמירות אבל התמונה. שהנציחה רגע באותו קפוא

 של ההפוכה, הפרספקטיבה מן הפעם והמרחב, הזמן בין הפרדה על הן
התמונה על עתה החל הזורם, הזמן מן מנותק ההתרחשות מרחב הציור:
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 הבדיוני המרחב על )ולא המכזשי בעולם כאובייקט קיומה מבחינת רק
 שבה מציאות אשלייתי, ייצוג לנו מציע מסתבר, הציור, גם בה(. המיוצג
 שבמקום אלא השעיה, מציע הציור גם הזמן; מן ומנותק מבודד המרחב

 אחר. מרחב אל "העתקה" יש כאן אחר, זמן אל המציאות מן "הפלגה"
 במרחב אבל הזמן, למכזד ביחס אותו בוחנים אם ודומם קפוא זה מרחב

עליה. חל אינו הזמן שכן לנצח חיה הזמות זה

 מזה זו נבדלים והציור שהשירה לסינג, של דעתו את מקבלים אנו אם גם
 מסתבר במרחב, אמנות הוא והשני בזמן אמנות היא שהראשונה משום

 לרשותו. העומדים באמצעים אחד כל מימטית, השעיה מציעים ששניהם
 ממד יש שלשיר נאמר קודם בזמן? כלל מתרחש אינו הציור האומנם אבל

 זמני? ממד כל אין לציור האם העמוד. על גופיים סימנים בהיותו מרחבי,
 בין האנלוגיה הדיון, את פתחנו שעמה האנלוגיה את שוב נבחן הבה

 החלוקה על־ידי השיר ארגון שיוצר הפלסטית למסגרת השירית המסגרת
 התמונה למרחב השירי המרחב בין ההקבלה לתמונות. בהתאמה לבתים

 את מדגישה היא השירים. של הטקסבוואלי, החומרי, הפן את מעצימה
 שהוא כאובייקט, קיומם אופן את כלומר השירים, של המרחבי הממד
 פני על במסגרת הנתונים כתובים סימנים מרחבי: גם אך מילולי אמנם
 אינו חזותי או מילולי ייצוג, כל אם הקורא. של עינו שסורקת לבן מרחב
 שונה אינה )השיר( מרחבי מילולי באובייקט קריאה אשלייתי, ייצוג אלא

 אפוא אפשר פסל. או ציור כגון אחר, מסוג מרחבי באובייקט מקריאה
 שבעקבות למעלה ראינו כבר והרי ולפסל. לציור גם כטקסט להתייחס

 זמן נדרש בציור שגם ראינו מחדש, הציוו את "קראנו" השיר קריאת
 קריאה אם תבניתו. את לעבד חלקיו, בכל להבחין פרטיו, את לבחון כדי

 ייצוגים המייצגים קודים, או סימנים, של ופענוח מוחבית סריקה פירושה
 ששתי לומו אפשר פועלים, הם שבתוכה השפה בגבולות מסוימים
 מהותי. הבדל ביניהן ואין מסכה, אשלייתי, ייצוג מייצגות כאחת האמנויות

 כלומר - המופעל שיר, כמו בדיוק טקסט, כעל ציור על לחשוב אפשר
 זה בעניין הבדל שיהיה מדוע בו. מביט שהצופה בשעה - בזמן המתרחש

 הקריאה, בשעת הקורא על־ידי מופעל השיר גם והלא והציור? השיר בין
דומם. )טקסט( אובייקט הוא כשלעצמו שהרי

 קונבנציוני ייצוג עקרונות
 חוקו שהעניקו התאורטית

 של בסופו מחזיקים שהם
 ו מערכת את רוב על־פי

 ב בינווי לידי שבאה היא
 מיג דווקא ולכן השירה"(,
 הו האמנויות. בין היחסים

 1ה> מתברו, כך שעל־פיו,

 המכפיג כתחבולה מתברר

 ייצוג סוג שבין ההבדלים
 אמנויוו ששניהם שקובע

 מתון ואם באומנות )אם
 אחריו ואילו בצורות, או

 הו את יוצרות כולן לעיל,
 ו אריסטו בצירופיהם".":

 האחיות' "האמנויות את

 אם גם החיקוי. באמצעי
לס' לכונן )שניסה והציור
 הנורט הגוסה על חוזרת

 ג על־פי ייצוג, האחיות".
 על גוברת הדומות שבה

 מו אני בציור מתבונן או
 אתו לראות מקובל פנים,

 )טקסטים״? ״רואים לא
 במערנ משמוע לתהליכי

 והמובהקת, הדומיננטית
 הבינה שהבלשנות לאחר

 הסי בין היחסים סימנים,
 חל להיות יכולה עצמה

 ר־ כלומר בכלל, סימנים
 הבלע 2١סוסיר(. דה בפי

שאר על אותה השליכה
 )כלומר 'מורכבת' אמנות בעצם היא אמנות "כל זמננו בני החוקרים רוב לדעת

 המשלב מעורב, מדיום הוא מדיום כל ואימאז'(; טקסט של שילוב עשויה
וקוגניטיביים חושיים וערוצי־ביטוי מוסכמות־מבע שונים, צפנים בתוכו

 "ייצוג אלא אינו ואקפרסיס ושיר, ציור בין עקרוני הבדל אין מגוונים"." עמ׳ לעיל, 7 הערה הולצמן, .19
כלומר ייצוג", של "ייצוג לפנינו עניין של בסופו חזותי". ייצוג של מילולי .30

 מהותיים לא להבדלים מצטמצמים הייצוג סוגי שני בין שההבדלים
 זה סימנים, מערכות אלא אינם וזה זה שביניהם; העקרונית לזהות ביחס

על־פי פועלים וזה זה טקסטים, היום, לומר שנהוג כפי אלא, אינם וזה

 د גם לדבר כן אם ניתן
 שחוקו כפי - שמבינים

 של ה"קריאה" בשעת
 צפנים, בזמן-מפענחת

 המתו. ברכל, של בציווו
 ומיד נוף של כללי רושם

ב משוטטת העין הציור.
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 הבדיוני המרחב על )ולא וי
 שבה מציאות אשלייתי, צוג

 שבמקום אלא השעיה, ؛ציע
 אחר. מרחב אל "העתקה"

 במרחב אבל הזמן, לממד ס
ה.

 מזה זו נבדלים והציור נוידה
 מסתבר במרחב, אמנות ؛וא

 לרשותו. העומדים אמצעים
 ממד יש שלשיר נאמר !ודם

 זמני? ממד כל אין לציור *ם
 בין האנלוגיה הדיון, את ו

 החלוקה על־ידי השיר ؛רגון
 התמונה למרחב השירי סב

 את מדגישה היא השירים.
 שהוא כאובייקט, קיומם ן

 פני על במסגרת הנתונים ١
 אינו חזותי או מילולי יצוג,

 שונה אינה )השיר( רחבי1נ
 אפוא אפשר פסל. או גיור

 שבעקבות למעלה ראינו ר
 זמן נדרש בציור שגם זינו
 קריאה אם תבניתו. את בד

 ייצוגים המייצגים קודים, ؛ו
 ששתי לומר אפשר :לים,

 מהותי. הבדל ביניהן ואין ז,
 כלומו - המופעל שיר, :זו

 זה בעניין הבדל שיהיה רוע
הקריאה, בשעת הקורא די

 )כלומר 'מורכבת׳ אמנות צם
 המשלב מעורב, מדיום זוא

 וקוגניטיביים חושיים ינווי
 "ייצוג אלא אינו גקפרסיס

 כלומר ייצוג", של "ייצוג :ו
 מהותיים לא להבדלים ז

 זה סימנים, מערכות אלא
על־פי פועלים וזה זה ים,

 וההעמקה ההתפתחות שלכזרות מתברר קונבנציונליים. ייצוג עקרונות
 נר^ה האקפרסטית, במסורת לדיון זמננו בני חוקרים שהעניקו התאורטית

 שליוותה עמדה אותה שמרנית, בעמדה עניין של בסופו כזחזיקים שהם
 זו עמדה האחיות". "האמנויות שבין היחסים מערכת את רוב על־פי

 כך הציור )"כמו Ut Pictura Poesis במימרה ביטוי לידי שבאה היא
 של המסורת את המציין למושג הפכה זאת מימרה דווקא ולכן השירה"(,

 עקרוני חשיבה דפוס ומציגים שבים אלה חוקרים האמנויות. בין היחסים
 הייצוג מעשה כאנלוגיה: פועל המימטי העיקרון כזתברר, כך שעל־פיו,

 הדומות. שכו؟ה לסדר השונות את ומווסתת המכפיפה כתחבולה מתברר
 העיקרון בפני מתבטלים אחר ייצוג לסוג אחד ייצוג סוג שבין ההבדלים

 הרבה דברים מחקים שיש "כשם מימטיות: אמנויות ששניהם שקובע
 בצבעים דמותם את שעורכים על־ידי שגרה( מתוך ואם באומנות )אם

 האמורות האוכזנויות כך הקול, באמצעות - אחרים ואילו בצורות, או
 או מהם, באחד או ובניגון, במלה במקצב, החיקוי את יוצרות כולן לעיל,

 הכורך מאחד, ככזושג המימזיס את שקובע הוא אריסטו בצירופיהם"."
 ההבדלים את המימזיס לעיקרון ומכפיף יחד האחיות" "האמנויות את

 השירה בין העקרוני ההבדל לביטול הסיבות אם גם החיקוי. באמצעי
 התוצאה היום, יותר ומעמיקות מורכבות הן לסינג( לכונן )שניסה והציור
 "האמנויות בין עקרונית זהות המוצאת הנורמטיבית, הגרסה על חוזרת

 אנלוגיה של סוג מכליל, עיקרון הוא זאת, גרסה על־פי ייצוג, האחיות".
 שיר קורא שאני בשעה דבר, של בסופו השונות. על גוברת הדומות שבה

 כל על כך, ביסודן. לזו זו זהות אופרציות מפעיל אני בציור מתבונן או
 אבל תמונות", "קוראים אנו ומדוע היום. הדברים את לראות מקובל פנים,

 ביותר הבסיסיים העקרונות שאת כזשום כנראה טקסטים"? "רואים לא
 הסימנים מערכת מעניקה השונות הסימנים במעוכות משמוע לתהליכי

 רק סוסיר, דה ציין שכבר כפי הלשון: קרי ביותר, והמובהקת הדומיננטית
 כמערכת השפה - שלה המחקר מושא את מחדש הבינה שהבלשנות לאחר

 שהיא התברר - הסינכרונית המערכת בתוך הסימנים בין היחסים סימנים,
 במערכות העוסקת יותר, עוד רחבה מתורה חלק להיות יכולה עצמה

 )סמיולוגיה הכללית הסימנים תורת נולדה אז רק כלומר בכלל, סימנים
 כך ואחר הסימנים תורת את אפוא ביססה הבלשנות 2סוסיר(.י דה בפי

התחומים. שאר על אותה השליכה

 בשעה השיר זמן על רק ולא התמונה" "זמן על גם לדבר כן אם ניתן
 כטקסט. התמונה את - היום מבינים רבים שחוקרים כפי - שמבינים

 הנמשך תהליך - הבד את העין סורקת הציור של ה״קריאה" בשעת
 המתבונן הצופה משמעות. ובונה אלמנטים מצרפת צפנים, מפענחת - בזמן

 ראשונית קליטה קולט השיר, של השני בבית המתואר בוכל, של בציורו
 של שונים בפרטים התמקדות מתחילה מכן לאחר ומיד נוף של כללי רושם

היחסים את מתרגם והקורא וצורות, כזשטחים בין משוטטת העין הציור.

 הפיוט, אמנות על אויסטו, .20

 והערות: מבוא והוסיף תוגם

 מחבוות תל־אביב: הק, מווכי

 לוין־אפשטין, א' והוצאת לספרות

.7 עמ' תשל״ב,

 לעיל, 15 העוה סוסיר, דה .21

.17-16עמ'
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 החריג )האדום מהצבעים מושפע הוא ותוכן. משמעות ליחסי המרחביים
 בחזית(, הבולט )האיכר ומיקומם האובייקטים מגודל האיכר(, בבגדי

 על־ידי הנוצות האלכסונית )התנועה הקומפוזיציה של הכללית ומהתבנית
 לקווים ביחס הגדול הים משטח של החוף קו לאורך הצועדת האיכו דמות

 מבוסס התמונה ארגון הסלעי(. החוף קו המשך ושל האופק של האחרים
 וקטן גדול ורקע, חזית ובהיר, כהה ושוליים, מרכז של יחסים מערכות על

 המשוטט מבטו משמעות. מבני ליצור כדי הקורא מפרש הללו את וכדומה;
 שוב לאיין ועליו מעיניו, נעלמו ראשון שבמבט שונים פרטים לו מגלה
 "אצל מגלה: המתמשכת שהתבוננותו הממצאים עם מסקנותיו את ושוב

 וכשהלה העין, מן בתחילה נעלם איקרוס, התמונה, נושא אפילו ברכל"
 הציור, בחזית החורש האיכר מוצב מדוע עצמו את שואל הקורא מתגלה,

 על־ מיוצג הזעיר איקרוס בעוד וצבע, מיקום גודל, מבחינת בולט באופן
 האם המתרחקת; והספינה הדייג בין התמונה, בשולי בלבד, רגליו יוי

 לצד האם העוכי? במישור הבדלים על מרמזים ובמיקום בגודל ההבדלים
 ואשר המים؟ מעל עדיין בולטת הכנפיים, אחת את רואה הצופה הרגליים

 ממנו מתעלם הוא שמא או איקרוס את וואה אינו הוא האומנם - לדיג
 ראשיתו הגוסאות, אחת לפי ציפור: ועליו שיח יש הדייג ליד במופגן?

 דידלוס, שקינא בקנאה - הציור בפנינו מציג סופו שאת - הסיפור של
 דידלוס הצעיר. אחיינו של האמנותי בכישרונו והארכיטקט, הממציא

העלם את הצילה אתנה אך האקרופוליס, מחומות אחיינו את השליך

 14 )העוה Kavalcr ואו .22
 שסיפווו המציין (60 עמ' לעיל,

 במאה מחוש סופו אוביויום של

 היסטווית מסגות ומציע 16ה־

 כגון ולפרטים התמונה למקורות

והאיכר. הוועה הוייג,

 אובידיוס שמדגיש כפי - שאינם העופות עם הנמנית לציפור אותו והפכה
 צוקים. על קינם את בונים ואינם במעופם מגביהים - הסיפור את המספר
 עצמו ומצא להימלט נאלץ דידלוס ואילו בציפור, התגלגל כן, אם האחיין,

 השליבו עבור בנה עצמו שהוא במבוך אותו שכלא מינוס, לחסדי נתון
 “ושעווה. נוצות בעזרת כציפור, בנו, איקרוס עם נמלט כידוע, וממנו,

 הסיפור של בסיומו טובע, הוא והנה עוף, והגביה נזהר לא שאיקרוס אלא
 הציפור, בדמות האחיין, זהו אפוא האם הצופה: בפני ברכל מביא שאותו
במקומו? טובע דידלוס, של בנו באיקרוס, המביט

 הסיפור את בצופה שיעוררו רמזים הציור בתוך שותל שברכל מתברר
 האחיין אם שונות: מבחינות המיתוס את מאיר הוא ובעזרתם השלם,

 המיתוס, של זו מגרסה להבין שאפשר כפי איקרוס, של כפילו אלא אינו
 ציפור ניצבת )איקרוס( וטבעה השמש אל שהגביהה הציפוו מול אז כי

הצופה מפרש - התמונה )האחיין(: וניצלה מקומה את היודעת צנועה

 החברתי המבנה של מרצון
 לטבוע: איקרוס את ושולח
 מו בציור ההתבוננות המים.

 זט לאורך פערים והשלמת
 הק משמעויות: של מערכת

קו למחויבות "אישור הוא

 הולמין "שיריים" מאפיינים
 בתמו ההתבוננות בשעת

 מנותקים אינם והציורית
 שתם ומכאן טקסט, שהיא
 בתמונה התבוננות מכנים

 מורכב השונות האמנויות
 למי מתייחסים ברכל, ושל

 כטק אמנם המופיע סיפור
 בתוך ל؟מה והופך שונים

 פועל שבתוכם ההקשרים
איי נפילת אל מתייחסים

 המו, לציור שאגאל של
٥)ב מתייחס כבר שאגאל

 נ רבים שטקסטים ברור
 שונות גרסאות יש עצמו

 ברמוו - הטקסטואליים
 נפילת؛ שהיצירה להוסיף
 השי של במסורת ביותר
 המסוים הציור על דווקא

 האקפרסטית(. במסורת
 משוו של לשירים ריבנר

 X) אוזן ו"ה של המשפיע
 זה שיו (.Arts,״ 1939

 ה< בשיריהם מתייחסים
לשירו: כלומר אודן, של

לס בנוגע

ך؛ענ٦צי של בנפשו פנימיים כוחות בין מאבק מייצגת - הסיפור בפרטי הבקיא
؟קרם את למימוש שני מצד נכסף אך קולקטיבי, לאתוס אחד מצד הקשור האדם,
שט שעה כזאת, פרשנות עליו. ומאיים החברתי האתוס מגבולות שחורג עצמי

בז؛ כיעד כלל את הולמת לציפור, העלם של המטמורפוזה את בחשבון שמביאה
ה לליךה להעמיד בוחר ברכל הקורא: בה שהבחין כפי הציור של האקספוזיציה

ש ילךים קבלה המסמלת תקופתית קונבנציה החורש, האיכר דמות את בחזית

114



 החויג )האדום מהצבעים !ופע
 בחזית(, הבולט )האיכר ומם

m על־ידי הנוצרת האלכסונית 
 לקווים ביחס הגדול הים שטח

 מבוסס התמונה ארגון סלעי(.
 וקטן גדול ורקע, חזית ובהיר,

 המשוטט מבטו משמעות. זבני
 שוב לאייך ועליו מעיניו, למו

 "אצל מגלה: המתמשכת :נותו
 וכשהלה העין, מן בתחילה ם

 הציור, בחזית החורש האיכר :
 על־ מיוצג הזעיר איקרוס ערד

 האם המתרחקת; והספינה ג
 לצד האם הערכי? במישור 'ים

 ואשר המים? מעל עדיין 'לטת
C ממנו מתעלם הוא שמא או 

 ראשיתו הגרסאות, אחת לפי
 דידלוס, שקינא בקנאה - :יור

 דידלוס הצעיו. אחיינו של י1
 העלם את הצילה אתנה אך ,١

 אובידיוס שמדגיש כפי - ואינם
 צוקים. על קינם את בונים *ינם
 עצמו ומצא להימלט נאלץ לוס

 השליט עבור בנה עצמו !והוא
 ושעווה.؛؛ נוצות בעזרת יפור,
 הסיפור של בסיומו טובע, זוא

 הציפור, בדמות האחיין, זהו خ
;וקומו?

 הסיפור את בצופה שיעוררו
 האחיין אם שונות: מבחינות

 המיתוס, של זו מגרסה ؛הבין
ציפור ניצבת )איקרוס( בעה

 וסדר,؛؛ היררכיה בעל עולם של יותר, הגדול החברתי המבנה של מרצון
 מן מבצבצות עדיין רגליו כשרק התמונה בשולי לטבוע איקרוס את ושולח
 סימנים צירוף קריאה, של כסוג היא גם מתבררת בציור ההתבוננות המים.

 מכוננים מקום ומכל נרטיב, ליצור שיכולים זמן לאורך פערים והשלמת
 שלפניו שהציור למסקנה להגיע יכול בציור הקורא משמעויות: של מערכת

אישית".'؛ אמביציה של ודחייה קהילתית למחויבות "אישור הוא

 המתבצעת הפעילות סוג את לפחות, חלקית הולמים, "שיריים" מאפיינים
 השירית בחוויה הכרוכים הפעילות סוגי בתמונה. ההתבוננות בשעת

 כותרת, יש למשל, ציור, לכל כמעט מזה: זה מנותקים אינם והציורית
 שאנו במה טקסטואליות אופרציות מעורבות שתמיד ומכאן טקסט, שהיא
 בין היחס "הנפילה", של במקרה כן: על יתר בתמונה. התבוננות מכנים

 שאגאל של עצמם, שהציורים משום יותר עוד מורכב השונות האמנויות
 לסיפור, המתייחסים ציורים אפוא לפנינו למיתוס. מתייחסים ברכל, ושל

 בגלגולים מתגלגל הוא כטקסט: רק לא אך כטקסט, אמנם המופיע סיפור
 הנפרדות. האמנויות של המסורות מן אחת כל בתוך ל؟מה והופך שונים

 רבים ציורים ומתרחבים. אפוא הולכים השיר פועל שבתוכם ההקשרים
 הציוו בין להשוות מקום יש זה ובמובן איקרוס, נפילת אל מתייחסים

 של שציורו הנחה מתוך ברכל, של יותר המוקדם לציור שאגאל של
 דומה: ובאופן ברכל. של לציורו בגלוי( או )במובלע מתייחס כבר שאגאל

 למיתוס איקרוס, נפילת על למיתוס מתייחסים רבים שטקסטים ברור
 ייצוגיו מתרבים כרונולוגית שמתקדמים וככל שונות, גרסאות יש עצמו

 יש כן על לזה. זה מתייחסים הללו גם שונות, ברמות - הטקסטואליים
 המפורסמים הציורים אחד היא ברכל של ס11א'ק נפילת שהיצירה להוסיף
 לכתוב בחרו רבים משוררים האקפרסטית: השירה של במסורת ביותר
 מועדף צייר הוא )ברכל איקרוס נפילת של הזה המסוים הציור על דווקא

 טוביה של שירו את להשוות מעניין זאת מבחינה האקפרסטית(. במסורת
 לשירו לעיל, כאמור כול, וראשית אחרים, משוררים של לשירים ריבנר

 Wystan Hugh Auden: "Musee des Beaux) אודן ו״ה של המשפיע
 ריבנר, כמו והללו, ובים משוררים על השפיע זה שיר (.Arts,״ 1939

 לפרשנותו גם אלא לתמונה, רק לא האקפרסטיים בשיריהם מתייחסים
לשירו: כלומר אודן, של

 הצופה מפרש - התמונה (:٦
 של בנפשו פנימיים כוחות ן
 למימוש שני מצד נכסף אך ,

 כזאת, פרשנות עליו. זאיים
 כלל את הולמת לציפור, לם

 להעמיד בוחר ברכל זקורא:
קבלה המסמלת תקופתית '

.57עמ' שם, .23

חו
ש

 
ום

ב

 ש״ב(. )בתוגומי, שם שם, .24

 לואות אף קאכאלו מציע בהמשך

 לציפור שהפך העלם של בומותו

ברכל. של מטפורי עצמי דיוקן

מעולם, ?זעו ליא הם לקהל בנוגע
להכין הסיבו כמה ה؟דולים: העבר צלרי
מתרחש הוא כיצד אדם; כהיי מקומו את

 בעצלתים. הולך ؟؟ם או הלון פותה או אוכל א؟ר שמישהו שעה
 שמים וביךאת בתשוקה ממ؟ימם שהישישים בזמן כ؟צד

להיות הןכים ؟מיד סית, ה לליךה
המהליקים כ؟יוהד, בה חפצים שלא ןלרים

<15
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ה!ער; בקצה אגם על
מעולם שכחו ליא קם

להתרחש חי؟־ם אימים ק؟ש ענון, שאפלו
מליכקיבת פנה בצד, אי؟שהו

 ה؟ע؟ה ؛؟ל ןסוסו י=’؛؟2ה בחייקם מ؟עזי؟־ב ה؟؛؟־ם בה
؟עץ. ק؟؟י؟ים אחו."יו את ؟?.؟ד

w. H. Auden, "Musee .25 

des Beaux Arts", Edward 

Mendelson (ed.). The 

English Auden: Poems, 
Essays and Dtramatic 

Writings, 1927-1939, 
London: Faber and Faber,

ש״ב(. )בתרגומי, 1977

 מבטם את ؟؟؟ים בלם י؟ד؟ ؟.؟؟ל: קזל ؟איקרוס ؛؟קזל
 או^י קא؟ר ؟؟אסון; ؟^קת
؟אבוקה, קקויאה את ؟؟؟ים, ؟؟ים את קז؟ע
 ן؟؟ה ק^؟ש ؟שוב; קזלון؟ ילו؟۴؟ ؟؟ה ליא ؟ה א؟ל
 הנעלמות ק؛؟נות ؟)־؟؛ים על ؟וי؟ה ש؟יתה ؟؟י

 _ו_ראי עקה קז؟ן؟ה קק؛ה, ؟עלזיךה, והספינה קלרקים; ؟؟ים
קעז؟ים, ؟ן נו؟ל ؟ער ؟ק؟ים, הו۴؛؟

؛ךך؟ה." קהש؛؟ ן؟؟؛י؟ה ؛ק؟יע ؛אן ؛ה ؟؟ה

 המשורר "טהור": אקפרסטי שיר אינו אודן של שירו לראות, שאפשר כפי
 בסוף המתואר ברכל, של וציורו בכלל, הרנסנס אמני של גדולתם על מדבר
 ציור מזכירים האגם על המחליקים )הילדים כללי לעניין דוגמה הוא השיר,

 האיקונוגרפיה מבחינת בציור מעוניין אודן למשל(. ברכל, של אחר מפורסם
 המסגרת רקע על נקרא שהוא כפי האנושי" "בגילומו הנוף הנוף, ציור של

 בבריסל, האמנות במוזאון - בציור ההתבוננות שעת של הזמנית־מרחבית
 לעיקרון דוגמה אפוא משמש בוכל של הציור השנייה. העולם מלחמת ערב

 מובהקים: נוצריים היבטים בעל עיקרון בהיסטוריה, ומתגלה החוזר מוסרי
 וברורות גלויות הנוצריות הרמיזות כאן ריבנר, של בשירו כמו שלא

 forsaken באנגלית - האבודה הקריאה הקדוש, עינויי הנסית, )הלידה
cry - בישו; מתגלגל הנופל איקרוס הצלב(, על ישו לקריאת המרמזת 

 האל. של וההקרבה הסבל כלפי אפילו לאדישות מרמז שהמשורר נדמה
 האידאה על־ידי מראש מוכתבות בו וההתבוננות הציור של הפרשנות
 נושא על הראשונה בשורה כבר מצהיר המשורר המשורר. את שמעסיקה

 שהסבל, הגדולים האמנים עם אחת בשורה עצמו את ומעמיד השיר
 ושיפוטית: רחוקה המשורר של עמדתו אותם. מעסיק לסבל, והיחס
 מבפנים, הציור את לתאר מנסה אינו הדובר חיצונית, התצפית נקודת

 השיר לשון לתמונה. ביחס היפותטיות ובקביעות בשיפוטים מרבה אלא
 הרעיון, את רבה במידה משרת הציור החזותי, הממד מן מרוחקת נותרת

המשורר. של המוקדמות למחשבותיו כפופה הציור של והפרשנות

 השונות: מצטלבות-האמנויות שבה לדרך אחת דוגמה הוא אודן של שירו
 ומשפיעה מתגלגלת וזו פרשנות, לו וקובע בציור התבוננות מציע המשוור

השני בבית ריבנר של שהתיאור ספק אין אחרים: משוררים על שירו דרך

 ו אודן. של משירו מושפע
 פרז את שמאשש האדיש,

 הנוצר׳ ההקשר מן אותה
 גרמ )יליד האנגלי המשורר

 אחו פרטים להדגיש בחר
 ז מציע ו(95)ו Icarus״

אחרים: לכיוונים

 חוו ךש١؟ח
!רו؟ים,؟5

؛'٩מ ؟؟؛ח
 נעו ן١؟ן؟ר

 ؟טו לאחוו
 ע עבר רום

וו? ؟؟שים
 היו מוך אל

נך? ؟؟؛؟י
 I؟؟ ם,١ןןק

 ו؟؟ד זועף
עיט? אולי

 ؟؟י ؟؟؟ר
 א ה؟؛אך,

؟؟? נשמט
؟ז׳ ؟؟؟ה
 ؟יא ןע؟ה
הוא. אבל

 מדי קך؟ק
ליא ؟؟עט

 א שמדגיש אודן, לעומת
 ממו והחריגה השגרה בין

 מכבל' להתנתק מסוגלת
 ٠"נכנ המבורגר אודן, כמו

 ראוח נקודת לאמץ מנסה
 ומג לאיקרוס הדובר בין

 כמלאך, רק לא איקרוס
ורוחו) היום־יום מכבלי

 1ש המלח. של דמותו גם
 והרוע הצאן של הצנוע

א מצד כך, ההווה. גדר
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؛התרחש

המענה קזל ؛םוה.י :לביים

מבטם את ؟؟؟ים כלם

האבוךה, ؛ה
 ןך؟ה ٠۵٠؟؛؟؟ !עזוב;
 ההעלמות ؛؟נוח

 ודאי עדה שהיתה הקלה, !,
؟ים,

25לדיכה. וה’

 המשורר "טהור": *קפרסטי
 בסוף המתואר ברכל, של 'רו

 ציור מזכירים האגם על יקים
 האיקונוגרפיה מבחינת בציור
 המסגרת רקע על נקרא הוא

 בבריסל, האמנות -במוזאון
 לעיקרון דוגמה אפוא משמש

 מובהקים: נוצריים ؛היבטים
 וברורות גלויות הנוצריות

 forsaken באנגלית - :ודה
 בישו: מתגלגל הנופל קרוס

 האל. של וההקרבה הסבל
 האידאה על־ידי מראש ות

 נושא על הראשונה בשווה
 שהסבל, הגדולים זאמנים
 ושיפוטית: רחוקה משורר
 מבפנים, הציור את לתאר
 השיר לשון לתמונה. ביחס

 הרעיון, את רבה במידה "ת
המשורר. של קדמות

 השונות: טלבותהאמנויות
 ומשפיעה מתגלגלת וזו :ות,

השני בבית ריבנר של :יאור

 ובטון הציור מן שנבחרו בפרטים מתבטא הדבר אודן. של משירו מושפע
 מרחיק הוא אם גם אודן של הבסיסית פרשנותו את שמאשש האדיש,

 אישי. ממד לה ונותן השיר של וההיסכוורי הנוצרי ההקשר מן אותה
 (Michael Hamburger) המבורגר מייקל גרמניה( )יליד האנגלי המשורר

 "Lines on Breughel's ושירו בתמונה, אחרים פרטים להדגיש בחר
"Icarus הפרשנות את המסיטה שונה, התבוננות דרך מציע ו(95)ו 

אחרים: לכיוונים

דגים; על חולם הך؛ג חו.ו־ש, החורש
 ؟؟לים של עולם דרך ؟؟רו؟ים,

 לוהטים קבוקים, הךהוךים מוליך וזמלח
 יחו^ים שזנח, ?ערות ؟ן؟רון
؟؟שות, תגליות ؟טוף, ؛אחוז

ש؛ךע. וום םטח,؟٠؛؟ וום שלגם, ע؟ו וום
 טו.ת٠؟ומ ראשיהן ؟רימות בדשא, רועות ؟؟עזים

 ה؟הות ؟؟עזי: ה؛ה תוך אל
 ה؟؟.-ים עקיקיות ל٠؟י נן־לית ٠؟؛؟ה

רואות. ש؟ן ؟ה )ה חוקים או ؟؟؟ים ירקים,
 - ؟؛؟ים ששמע ؟וועה אי؟וים ו؟؟ד זועף
בו؟ה; ؟יו, פוער - עיט? אולי

אנוש, ל؟ני אבוד ק؟ה: קכל א؟נו؟ קךי. קא؟ו
؛עד. ؛؟של איקרוס, המלאך,

 ל:ר כאשר, ק؟כות ؟؟؛؟ים ט؟٠؛ש
 ע؛יו ؛؟؟ה היא אך ؛؟קי؟ ؟ז ה؟קה
ן؟ןךח. ؛؟שוב ؟לעג חוקקת היא ؛ע؟ה
 - קקה אותו ת؟٣מ ש؛זוקה ؟؟؛יתו - הוא א؟ל

؟חוף, על ؟חוך؛ים קא؟יו ק_רי הך؟ק
“לקצולות. ؛עזם ؛؟؟ס, לא ؟קעט

 הניגוד את מדגיש המבורגר לסבל, האדישות את שמדגיש אודן, לעומת
 שאינה מבט בנקודת כרוכה לשגרה היצמדות ממנה: והחריגה השגוה בין

 שלא היום־יום. ממגבלות ולהשתחרר העצמי מכבלי להתנתק מסוגלת
 כלומר המצוירות, הדמויות של ראשיהן לתוך "נכנס" המבורגר אודן, כמו

 אנלוגיה יוצר הדבר לציור(: )ופנימית לו חיצונית ראות נקודת לאמץ מנסה
 של דמותו סביב בונה שהשיר הפרשנות את ומגביר לאיקרוס הדובר בין

 לחרוג שמבקש מי - כאמן אלא הנוצרי, במובן כמלאך, רק לא איקרוס
 שייכת זאת למסגרת אחרת. מציאות אל מגביהה ורוחו היום־יום מכבלי

 להווה בניגוד ועתיד עבר נשזרים הקודח שבדמיונו המלח, של דמותו גם
 את הרוח במסעות לפרוץ מבקש המלח גם והרועה: הצאן של הצנוע

מצביע המשורר כאן גם הקודם בשיר כמו אחד, מצד כך, ההווה. גדר
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Michael Hamburger, .26 

"Lines on Brueghel's 
LcaTOS", Collected Poems, 

1941-1994, London: Anvil 

Press Poetry, 1995 (בתרגומי,
ש״ב).
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 הציור על מטיל הוא אף כלומר מלאך, כעל איקרוס על גלוי באופן
 נוספות. וספרותיות מיתיות אסוציאציות למיתוס( בעצמו )המתייחס

 הציור מן אחרים פרטים בוחר המבורגר אודן, כמו שלא אחר, מצד אבל
 במלח להבחין אפשר בכלל )האם למשל המלח, שונה: באופן בהם ומטפל

 של השולי המעמד את מנצל המשורר איקרוס; של לכפיל הופך בציור?(,
 על מספר השיר למרכזי. השולי הופך כך בו. דווקא ומתוכז בציור המלח
 העצמית, לזהותו כבול אחד כל שבו בעולם החריג, החולם, של אבדנו

 דג; - הדייג חורש; - החורש המכוונות: הטאוטולוגיות שמדגישות כפי
 שהתנהגותו מי את מתארת באנגלית sheepish )המילה כבשי - כבשים

 על כמובן מעיד השיר בה־בשעה, אבל כבש(. כשל כויפשית או ביישנית
 האבדן על כלומר אנוש, בחיי השגרה מן והחריגה החלום של החשיבות
 שהם אבדן אנוש, בני עבור איקווס נפילת מטפורי( )באופן שנושאת

 כפולה: שנזשמעותו "lost to man" נאמר )באנגלית לו אחראים עצמם
 חוזרים הכואוטולוגיים המבנים אחד, מצד ידם(. על ונוצח עבורם אבוד

 חעעיעיים"; בחי;יהם ממשיכים "הכלבים שם בשירו, אודן שהציע מבנה על
 לפרשנות בהתאם זה במבנה הטמונה המשמעות את מסיט השיר אחר, מצד

לציור. להעניק מבקש שהוא

 עקרוני: בעניין דומים שיהיו, ככל שונים והמבורגר, אודן של השירים
 כמה עד בתמונה. מוצאים שהם מסר וגלוי מוחצן באופן מוסרים שניהם
 שגוררים משמעויות כועוני אינטלקטואליים סימנים הנזילים, יכולות
 מבקשות שהן המסר את להחביא ואידאולוגיים, אסוציאטיביים רצפים
 ויליאמס קארלוס ויליאם המשפיע האמריקני המשורר של שירו לעצב?

(William Carlos Williams) הציור על Landscape with the Fall" 
"of Icarus פני על המשוטטת לעין להיצמד לציור, להיצמד ניסיון הוא 

בציור: כמו אולי - יותר סמוי צורני באופן המסר את ולעצב התמונה

 ברעל לפי
 איקרוס כשנפל

أ אביב היה

 חורש אבר
 שדהו את
תהלוכת כל

) השנה
ונוצעת ערה
, קרוב

י ה؛ם לשפת

טרודה
עענןניה

 עשנ כזיעה
 *؟המסה

אתזזשעוה

 משים עלי
 ההוף מול

ה٢הי

 لدب שכשוך
 ה:ה זה

١ט איקווס

 ז הוא ויליאמס של שירו
 הדג .20ה־ במאה והציור

 ע השיר של הטיפוגרפית
 הקריאה. מחוויית נפרד

 מ )מהלך השיר מן כחלק
 ה (.20ה־ במאה שונים
 הקודמת חזותית, איכות

 שוויליאמו נראה כן: על
 ’ כדי לציור קנייניות

 1 ברור באופן שמתפקד
 חל - שונים באמצעים

הצורני־מ בממד נעזרים

 המ את מבטא ויליאמס
 על־י חשוב, ולא חשוב
 מתב האיווע של השולי

 ל איקרוס ודחיקת לנוף
 הבו־זמני׳ להדגשת גם

 ומצי הלינארית הזרימה
 חשיבותו האסון. ואת

 ו, השיר בראשית מוצב
 הו על גם שסוגר מעגל

 "לט - מרחבית בחירה
 המו דווקא הלינאריות.

ה את להחיות כדי פועל
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 הציור על מטיל הוא אף
 נוספות. וספרותיות תיות

 הציור מן אחרים פרנוים ר
 במלח להבחין אפשר בכלל

 של השולי המעמד את :צל
 על מספר השיר למרכזי. 'י

 העצמית, לזהותו כבול זד
 דג; - הדייג חורש; - ירש

 שהתנהגותו מי את )תארת
 על כמובן מעיד השיר עה,

 האבדן על כלומר אנוש, יי
 שהם אבדן אנוש, בני :ור

lost" כפולה: שמשמעותו 
 חוזרים הטאוטולוגיים ים

 הכלביים"; בחעהם ؛؟ים
לפרשנות בהתאם זה מבנה

 עקרוני: בעניין דומים יו,
 כמה עד בתמונה. מוצאים

 שגוררים משמעויות נוני
 מבקשות שהן המסר את

ויליאמס קארלוס ויליאם
"Landscape with the

 פני על המשוטטת ־לעין
בציור: כמו אולי - יתר

טרודה
בעמניה

 בשמש מזיעה
 שהמטה

השעוה את

 משים ؟לי
 החוף מול
הןה

 מיגש לא ؟؟עט ש؟שוף
ה:ה ןה

טו؟ע" איקווס

 השירה בין המחודש ההתקרבות לתהליך דוגמה הוא ויליאמס של שירו
 הפרישה מבחינת חזותית, מבחינה מיד בולט הדבר .20ה־ במאה והציור

 בלתי חלק שהוא חווייתי ממד - העמוד פני על השיר של הטיפוגרפית
 הדף של התפקיד את מעצים המילולי הצמצום הקריאה. מחוויית נפרד

 משוררים אצל למצוא שאפשר מובהק מודרניסטי )מהלך השיר מן כחלק
 מקבלת השיר בבתי החוזרת הריתמית התנועה (.20ה־ במאה שונים
 יתו הקריאה. בשעת הנוצרת הריתמית לחוויה הקודמת חזותית, איכות

 המרחביות הארגון דרכי את "לחקות" מנסה שוויליאמס נראה כן: על
 ניגוד ומרכז, שוליים בין הניגוד אירוניה: ליצור כדי לציור האופייניות

 ויליאמס של בשיר מתממש ברכל, של בתמונה ברור באופן שמתפקד
 אך וסמנטיים, דקדוקיים חלקם מרחביים, חלקם - שונים באמצעים

הצורני־מרחבי. בממד נעזרים

William Carlos Willians,.27 

"Landscape with The Fall of 
Icarus", Collected Poems, 

1939-1962, vol. 2, New 

York: Directions Publishing 

Corporation, 1962 (בתרגומי,

ש״ב).
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 בין הערכי המתח שהוא ושוליים, מרכז בין המתח את מבטא ויליאמס
 הממד הצדדים. לשני בו־זמני ביטוי הענקת על־ידי חשוב, ולא חשוב
 השיר שורות 2מ־ו מחצית בהקדשת למשל, מתבטא, האירוע של השולי

משמש השעבוד משועבדים. או טפלים למשפטים איקרוס ודחיקת לנוף
את עוצר הוא לבטא(: לציור קל )שאותה הבו־זמניות להדגשת גם ן
היום־יום שגרת את לזה, זה האירועים את ומצמיד הלינארית הזרימה ؛

 שאיקרוס בכך מתבטאת האירוע של המרכזית חשיבותו האסון. ואת
 נוצר כך ועל־ידי בשיר, בולטים מקומות ובסופו, השיר בואשית מוצב
 גם היא ובסיום, בפתיחה זו, לשונית בחירה הנוף. על גם שסוגר מעגל

 של ההשעיה כנגד פועלת וכך - "למטה" "למעלה״, - מרחבית בחירה
בחכמה, אותו מנצל המשורר כאשר השירי, המרחב דווקא הלינאריות.

הנפילה. את וליצור התמונה במרחב הקפוא הסיפור את להחיות כדי פועל
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הנוף, את שמתאר חורש(, )היה הפרוגרסיבי הזמן בין מפריד גם ויליאמס
 כך מוגבלת(: זה בעניין העברית כמובן, נפל; )איקרוס החד־פעמי לאירוע
 מוצב שכנגדו לרקע והופך חוזר הוא רב נפח תופס שהנוף למרות אפוא,
 ההיגדים כאן והמבורגר, אודן של לשירים אפוא בניגוד מרכזי. אירוע

עליו, להצביע אפשר אם ו״המסר", מרכזיים אינם המשורר של הישירים
 כמשורר ויליאמס: של הפואטיקה את מאפיין הדבר סמוי. באופן עובו
 ההתבוננות מושא על גלויות משמעויות מהשלכת כלל בדרך נמנע הוא

 בעזרת השיר( עוסק )שבו האובייקכו של החללי לאופיו מקום ומעניק
 מנתק ויליאמס והמבורגו, אודן כמו שלא עצמו. השיר של החללי אופיו
 שהוא הספרותיות והאסוציאציות המיתוסים משלל הציור את יחסי באופן
 הוא אידאולוגי(: אחרת )ובלשון מכוון כמובן הוא זה מהלך עמו. "גורר"
 האובייקט על האפשר, במידת רענן, מבט ולצופה לקורא להציע רוצה
 בלשון הטבועות האסוציאציות ששלל לפני כאחד(, והשיר )הציור עצמו

עליו. מכסות

 לאותו מתייחסים כולם לעיל, בקצרה שסקרתי השירים שיהיו ככל שונים
 לסיפור בעצמו המתייחס הציור, בתמונה. הצייר שהנציח ויחיד מסוים רגע

 הצופה לפני להביא כדי להנציח רגע איזה בחירה: לצייר מאפשר מיתי,
 אמנות בין לסינג שהבחין ההבחנה אותו. תופס שהוא כפי הסיפור את

 לדרך באשר גם קונקרטיות למסקנות אותו הובילה במרחב ואמנות בזמן
 שגבולותיה משום לסינג, לפי למשוררים. רק ולא לציירים הראויה הפעולה

 אחד וגע אל חיקוייה את קושרים הפלסטית האמנות של החומריים
 ברגע לבחירה עליונה חשיבות יש ויחידה, אחת ראות נקודת ואל ויחידי
בא שבעקבותיו הסיפור את לייצג כדי ביותר הטובה המבנו ובנקודת הנכון

 סיפור להציג כדי ٩פוריים להיות צריכים לסינג, של בלשונו הללו, הציור. לעיל,™ 10 העוד, לסינג, .28
"רגע וברכל שאגאל בוחרים הזמן את המקפיא ציור על־ידי בזמן הנמשך •24

הנפילה, באמצע כמלאך איקרוס מצויר שאגאל אצל אם בסיפור. פורה"
 שונות נקודות בחרו השונים הציירים במים. נעלם כבר הוא ברכל אצל

 את אחרת מציג מהם אחד כל בוחר שבו הפורה" ו"הרגע הסיפור, מתוך
 הקורא של ההיכרות על מסתמכים שניהם זאת, עם המיתוס. של רוחו
 או לפני העלילה פרטי את ישלים שהקורא כך על כלומר הכןיתוס, עם

 ונקודות רמזים לקורא מציע בדרכו, מהם, אחד כל הנבחר. הרגע אחרי
 שהתמונה רגע אותו מתוך השלמה העלילה את לעצב כדי התייחסות

 של בציורו החבוי הקורא לעוף ביחס לעיל הדגמתי זאת נקודה מתארת.
 של השכזאלי בצדו המצודה ואת הצוקים את להוסיף אפשר כך ועל ברכל,

 לו ועוזרים המיתוס פרטי עם הקורא של בדעתו מתקשרים הללו הציור:
מתאר. שהציור ההווה לרגע עבר ליצור במאמציו

 החז הזמן לבין הסביבה של
 אירו׳ עם מעומתת איקרוס

 קו׳ פתיחה נקודת לה שיש
 בעלת שתמה, חיים עלילת

 והרועה:' הדייג האיכר, של
 שהו קונקרטית התייחסות

 הציוו מעמת כך מסוימת.
 ער ומערכות שונות עולם
ש, ולחברה לבריאה ביחס

 ברכל" "אצל הנפילה תיאור
 רגשי בקורא מעוור התיאור

 השונות ההתרחשויות את
 בא מציג הציור שכאמור,

 ומשו נפרדת שורה בציור.
 קשר:״ך؛ג בהכרח ביניהם
 בע? מביט לים, גבו רועה,

 ز הלינארי הזמן שמעודד
 ١הש הדמויות בין נתק של

 ביניה׳ קשר יצירת דווקא
 נוצו בשיר מייצגות: שהן

 נרטיבי' מחשבה המעודד
 מ השורות שלוש מזה. זה

 ותחבירית תוכנית יסוד
 הע של עקרונית לתכונה

 ٩)ב האנייה הרועה, הדיג,
 ؛ עקרוני׳ באופן מסמנים,

 התקד! כאן מציינת אינה
 במרו זה בצד זה הקיימים

 המש) מן אחד כל השיר.
 בשירה׳ באחרים. תלויה
על־פ הצירוף עקרון פועל

 ר ברצף לזו זו יחידות של
 הסיבת הקשר את מבטל

 של במקרה כמו השירי,
 י בולט נבדלות, לשורות
לדבז סמל כולם והרועה

 הסיום נקודת דרך המיתוס את להציג כן, אם היא, ברכל של הבחירה
המחזורי הזמן בין העימות להבלכוה זוכה היתר, בין כך, הסיפור. של

 כ אם שלפנינו, במקרה
האנייה האיכר, )הדייג,
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 הנוף, את שמתאר זורש(,

 כך מוגבלת(: זה בעניין 'ת
 מוצב שכנגדו לרקע הופך

 ההיגדים כאן והמבורגר,
 עליו, להצביע אפשר אם

 כמשורר ויליאמס: של ה
 ההתבוננות מושא על ות

 בעזרת השיר( עוסק !ובו
 מנתק ויליאמס המבורגר,

 שהוא הספרותיות יאציות
 הוא אידאולוגי(: אחרת ן
 האובייקט על האפשר, 1

בלשון הטבועות ניאציות

 לאותו מתייחסים כולם ا,
 לסיפוו בעצמו המתייחס

 הצופה לפני להביא כדי ז
 אמנות בין לסינג !והבחין

 לדרך באשר גם ונקרטיות
 שגבולותיה משום ؛ילסינג,

 אחד רגע אל חיקוייה !ת
 ברגע לבחירה עליונה בות

 בא שבעקבותיו הסיפור :ת
 סיפור להציג כדי פוריים."

 וברכל״רגע שאגאל יחרים
 הנפילה, באמצע כמלאך ז

 שונות נקודות בחרו יונים
 את אחרת מציג מהם ،חד

 הקורא של ההיכרות על 1
 או לפני העלילה פרטי ;ת
 ונקודות רמזים לקורא יע

 שהתמונה רגע אותו תוך
 של בציורו החבוי הקורא
 של השמאלי בצדו מצודה

 לו ועוזרים המיתוס פוטי
יי-

של טביעתו נפילתו(. )של הנופל של החד־פעמי הזמן לבין הסביבה של
 עלילה כנגד בשגרה: הממשיכים היום־יום אירועי עם מעומתת איקרוס ٠

כלומר בוור, סיום ושתכליתה בעבר קונקרטית פתיחה נקודת לה שיש
היום־יום עלילת מוצגת עתיד, וללא מדוד עבר בעלת שתמה, חיים עלילת י

נקודת ללא מחזורית, רגילה, חיים עלילת זאת והרועה: הדייג האיכר, של עתידית סיום נקודת וללא בעבר אותה שהולידה קונקרכוית התייחסות ج
תפיסות המייצגות שונות זמן תפיסות בין הציור מעמת כך מסוימת. إ
I ומקומו אדם של ייעודו בשאלת נבדלות ערכים וכזערכות שונות עולם
שסביבו. ולחברה לבריאה ביחס ؛

i לצרכיו. הציוו פרטי את מסיט המשורר על־ידי ברכל" "אצל הנפילה תיאור
מזו זו מפריד שהמשורר בגלל גם ואדישות ניכור רגשי בקורא מעורר התיאוו התרחשויות, איקרוס, לטביעת במקביל הקורות השונות ההתרחשויות את ٠.

הנוף של האחד המרחב מן כחלק בו־זמני באופן מציג הציור שכאמור,
 שאין אירועים בשיר מציינים נבדל תחבירי ומשפט נפרדת שורה בציור. ٠

אניה./ נו؟עת ؛ד^יים במפרשים בחכתו./ עסוק "דיג קשר: בהכרח ביניהם
להמשכיות הציפייה רקע על ים".٠ ל؟^א ?עץ ?)؟יט ל؛ם, ?בו רו?ןה, ب
 תחושה הפאראטקטי הארגון מעורר השיר, של הלינארי הזמן שמעודד ٠

מעודד אחד במרחב המשותף קיומן בציור, השונות: הדמויות בין נתק של
מחזורי זמן מאותו כחלק נתפסות הן כלומר ביניהן, קשר יציות דווקא ،

הקריאה, של המתמשך הזמני הרצף בין מתח נוצר בשיר מייצגות; שהן
מנתק שהמשורר הבו־זמניים האירועים ובין נרטיבית, מחשבה המעודד (

תבנית על חוזרות הן לזו, זו באנלוגיות מתבררות השורות שלוש מזה. זה
מובהקת דוגמה זאת וניכור. אדישות שמסמנת ותחבירית תוכנית יסוד ج
וחזרה: התקדמות בין ההיסוס היא הלא השירה, של עקרונית לתכונה أ

 והאיכר שבתוכה( מי את כמייצגת מטונימי, )באופן האנייה הרועה, הדיג,
 הלשון ברמת הלינארית ההתקדמות הדבר. אותו עקרוני, באופן מסמנים,

והאובייקטים התוכן, עולם במסגרת זמנית התקדמות כאן מציינת אינה
במרחב לזה זה כמקבילים מתבררים המתואר במרחב זה בצד זה הקיימים ؛

שאינה אוטונומית, משמעות מסגרת יוצר המשפטים מן אחד כל השיר.
יאקובסון, רומאן של המפורסם ניסוחו על־פי בשירה, באחרים. תלויה ؛

)צירוף( שהסמכה כלומר ערך," שוויון של הכלל על־פי הצירוף עקרון פועל
המשורר כאשר דמיון; ממילא ביניהן יוצרת השירי ברצף לזו זו יחידות של !
ברצף מסמיך שהוא היחידות בין הכרונולוגי או הסיבתי הקשר את מבטל ؛ וביחלוקה בנקודות ביניהן חוצץ הוא כאשר שלנו, במקרה ככ!ו השירי, ٠
האיכר האנייה, הדייג, ביניהן: הדמיון יותר עוד בולט נבדלות, לשורות ؛

אחד. לדבר סמל כולם והרועה

 הסיום נקודת דרך )יתוס
המחזורי הזמן בין :ימות
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 האובייקטים בין הכרונולוגי־סיבתי הניתוק כן, אם שלפנינו, במקרה
הקיים המטפורי היחס את מעצים הרועה( האנייה, האיכר, )הדייג,

 יאקובסון וומאן של במושגיו .29

 "בלשנות המפווסם במאמוו

 בנימין של בתרגומו ושיוה",

 שזה האתוון: של בספוו הושב

 ספזות של בתיאוויה מסות ומסגזת:

 ותל־אביב: ירושלים ומשמעות,

 אוניברסיטת - פווטו ומכון כומל

.241-219 עמ' ,2000 תל-אביב,
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 14 )העוה Kavaler לפי .30
 הציורים אחר זהו (2 עמ׳ לעיל,

 הפועה יש שפו כרכל של הכורוים

 הפוט אתום שכין כמאכק כוווה

 כלל כוון הקולקטיב. ואתום

 מעמתים אמביוולנטיים, ציוויו

 ורוישות הפוטיות השאיפות בין

 הטוב הציבווי( )הטבעי, הסוו

 או מפוושת, עמרה נקיטת ללא

 שאי-אפשר העמרה בשם אולי

הצהרים. בין לפשר

.72-71 עמ׳ שם, .31

 בנוף המתואר, במרחב אבל סמוכות. משמעות כיחידות ממילא ביניהם
 הללו האובייקטים בין המרחבי, קרי המטונימי, היחס בתמונה, המצויר

 המסמן: בתפקידם דמיון סמך על ביניהם החלפה אפשרות על מצביע אינו
 של אתוס ליצור כדי זה את זה משלימים הם אחד, מרחב במסגרת כאן,

 שקיומה קהילה בתוך פרטים הם כלומר מחזורית, קהילתית, פעילות
 )לעומת ממושך שזמנו קולקטיב בו־זמניות, פעולות של בשגרה מותנה

 לבין וביניהם פרטיו, בין קבוע הדדי יחס מתקיים ובתוכו היחיד( זמן
 בכל מרמזת בשיר הדמויות בין ההחלפה אם גם חיים. הם שבו המרחב

 ממשיכים כאחד שכולם זה במובן קהילתית, אחידות של לאפשרות זאת
 ברור באופן זאת אחידות מבטא שהציור ספק אין תפקידם, את למלא
 אדישות, כמבטא יותר בשיר מתפרש נוהג" כמנהגו "עולם הביטוי יותר.
 פני על הקולקטיבי האתוס עליונות על בבירור מצביע הוא בציור ואילו

 תפקידם את למלא ממשיכים והדייג הרועה האיכר, האינדיבידואלי: האתוס
 נתון, חברתי עולם של בהיררכיה הנתון, בסדר "הנכון" מקומם במסגרת

 כמרד התקין, הסדר של כהפרה מתפרש מעלה שמעופו איקרוס, כמו שלא
 התוצאה על מעידה ונפילתו המסורתיות, הקולקכויביות הנורמות נגד

 הציור, של ההיסטורית הקריאה במסגרת כזה." מרד של נמנעת הבלתי
 מבטו הפרטים: של המסורתית הקונבנציה בשל תתחזק זאת פרשנות

 האיש את המייצגת הסמלית מדמותו חלק הוא מטה המכוון האיכר של
 ואתוס עבודה מתינות, של חיים בדרך ובוחר מקומו את שיודע הפשוט,
 מהשמים; נופל כשאיקרוס גם סוטים לא שמהם לתמורה, הזוכים ראויים
 לשמאלו, החגורה, עם החומה על שהניח - פגיון או סכין - החד והכלי

 כאן כלומר - להפך אלא במרידה מהרהר אינו שהאיכר הם גם מרמזים
 הקשר ו,525ו-524 של הגרמנית האיכרים במלחמת כמו מרד יתרחש לא

 איקרוס של יותר הכללית בתמה ונקשר חוזר למוטיב שהפך חברתי־פוליטי
5ברכל.י של ציורו מתייחס שאליה המסורת בתוך

 ביותו ציור "קוראים" שאנו לעובדה טובה דוגמה היא ברכל של התמונה
 אולי, יסיק, לתמונה מתחת הכיתוב את קרא שלא צופה אחד: ממובן

 רגלי את יגלה המשוטט שמבטו עד העמל, האיכר הוא התמונה שנושא
 לפרטי שייחס ההשתמעויות מערכת את מחדש לכונן ייאלץ ואז איקרוס,

 הוא התמונה, משנוחי את יסרוק מבטו הציור, שם את קרא אם הציור.
 המים מן המבצבצות הרגליים את שיאתר עד האמור, לנושא רמזים יחפש
 כדי אפילו כן, כי הנה הטובע. איקרוס שזהו ויסיק הציור של הימני בצדו

 שבמהלכו זמני תהליך נדרש איקחס, של הנפילה הציור נושא את להבין
 פערים. והשלמת תבניות פענוח רמזים, אחו חיפוש סריקה, מתבצעים

 הטכניקה השיר: את מחדש מאירה כזאת בפרספקטיבה הציור בחינת
 ומפזר אחד מצד איקרוס השם את משמיט הוא כאשר בשיר נוקט שריבנר
 רבים במובנים דומה תהליך שמוליד כמה עתה מתבררת שני, מצד רמזים

נופל בציור הצופה גם ברכל. של בציורו המתבונן הצופה שעובר לתהליך

 של בשירו הקורא כמו בפח,
 נוא׳ באיתות עוד מבצבצות

 ה שרק הפנים חסר זה מיהו
 "א מכנה הציור שכותרת זה

 < ייחוד, שום לו אין פנים,
 בשי שקראתי אחרי עכשיו,
 ש פניו את להסתיר מעדיף

 ה: העסוק, הדייג לפירושים.
 ז מפנים אלה כל - החורש

 נ١א מהם מהצופה:איש גם
 האדישי ממני. גם מבטיהם

 - בעצמו הסגור העולם של
 בו המתבונן כלפי - מייצג
 הצופה לכיוון חזיתי, מבט

 כדי ן,1ועולכ הדמויות מן
,בכלל, האדם את המייצג

 ا נדמה השיר קריאת לאחר
 ا כדי המתוארת למציאות

 הנ את מדגישה השיר את
 ג מייצג שאיקרוס הקורא

 הצופה׳ גם איקרוס, כמו
 א לבדו, הוא נחתם, גוולו

 הצי בין לבדו הוא ומנותק,
 שלוב אובייקטים מסכות,
 אי נשימתם; שוב אובדת

 הצי מול - לבד היות של
 1א החותמת השורה להם.

 למציאוו בציור, המתוארת
 ההפרז השיר: מול הניצב
 הו לסיום דחייתה הציור,

 משפטי שני של ההצמדה
 ا והחושך הדועכת השמש

ולקורא למשורר השייכת

 גוו אינו איקרוס של גורלו
 כנ והציווי השיר מבחינת
 ר יצירת מול לבדו העומד

 נפילה בתהליך עצמו את
של המוות, אפוף החשוך,
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 בנוף המתואר, במרחב :ל
 הללו האובייקטים בין :י,

 המסמן; בתפקידם ־דמיון
 של אתוס ליצור כדי זה נ

 שקיומה קהילה בתוך ם
 )לעומת ממושך שזמנו ב

 לבין וביניהם פוטיו, בין
 בכל מרמזת בשיר 'מויות

 ממשיכים כאחד שכולם ז
 ברור באופן זאת *חידות

 אדישות, כמבטא יותר יו
 פני על הקולקטיבי *תוס

 תפקידם את למלא :שיכים
 נתון, חברתי עולם של )ה
 כמרד התקין, הסדר של ה

 התוצאה על מעידה לתו
r הציור, של ההיסטורית 

 מבטו הפרטים: של תית
 האיש את המייצגת מלית

 ואתוס עבודה מתינות, יל
 מהשמים; נופל :שאיקרוס

 לשמאלו, החגורה, עם זה
 כאן כלומר - להפך אלא
 ו,הקשר525ו-524זשל

איקרוס של יותר הכללית
31 ا

 ביותר ציור "קוראים" *נו
 אולי, יסיק, לתמונה :חת

 רגלי את יגלה המשוטט י
 לפרטי שייחס שתמעויות

 הוא התמונה, משנוחי זת
 המים מן המבצבצות ליים
 כדי אפילו כן, כי הנה )בע.
 שבמהלכו זמני תהליך 'ש

 פערים. והשלמת תבניות
 הנוכניקה השיר: את דש

 ומפזו אחד מצד איקרוס ,
 רבים במובנים דומה תליך

נופל בציור הצופה גם כל.

 רגליו שרק מישהו מצוי לכזים מתחת ריבנו: של בשירו הקורא כמו בפח,
 מיהו? בעולם; דבר שנפל מרמזות לעולם, נואש באיתות עוד מבצבצות

 מיהו שמו? את לי מגלה לתמונה מחוץ הכיתוב שרק הפנים חסר זה מיהו
 לו אין אחד, כל להיות יכול הוא אבל "איקרוס", מכנה הציור שכותרת זה

 מלמעלה! נפל שהרגע לדעת אפילו אי־אפשר ייחוד, שום לו אין פנים,
 בוכל של ציווו שגם מוצא אני ריבנר, של בשירו שקראתי אחרי עכשיו,
 פתוחה חמקמקה, זהות על ולומז איקרוס של פניו את להסתיר מעדיף

 האיכר לים, שגבו הרועה לדרכה, הנוסעת האנייה העסוק, הדייג לפירושים.
 אלא במים, הטובע מאיקרוס רק לא מבטם את מפנים אלה כל - החורש

 את מפנים כולם בתמונה, המתבונן אלי, פונה אינו מהם איש מהצופה: גם
 כאדישותו גם מתבררת איקרוס כלפי הזאת האדישות ממני. גם מבטיהם

 שהציור העולם גם אך הציור של עולמו שהוא - בעצמו הסגור העולם של
 הדמויות מן לאיש לתת לא בוחו ברכל האם בו: המתבונן כלפי - מייצג
 מנותק לבדו, הצופה את להותיר כדי העתידי, הצופה לכיוון חזיתי, מבט

 איקרוס, של בדידותו בין הזהות את להגביר כדי ועולמן, הדמויות מן
נ2הצופה? של לבדידותו בכלל, האדם את המייצג

 מחוץ הצופה של מיקומו את מדגיש הציור שגם נדמה השיר קריאת לאחר
 המסיימת השורה הניכור. תחושת את להגביו כדי המתוארת למציאות

 על גם חל הוא וככזה כללי, יסודי כמצב הניכור את מדגישה השיר את
 ה".קרו؟ החשכה ה.נו؟ כבר "השמש אותו: גם מייצג שאיקרוס הקורא

 גם איקרוס כמו בדידותו, את מגלה הצופה/הקורא גם איקרוס, כמו
 רחוק פתאום נראה העולם אליו, פונה אינו איש לבדו, הוא נחתם, גורלו

 אלא שאינם השיוים האילמים, והפסלים הציורים בין לבדו הוא ומנותק,
 כך ואחר הקויאה בשעת אחד לרגע חיים שלובשים אובייקטים מסכות,
 העמוק, היסודי, המצב מן אותו יושיע לא איש נשימתם; שוב אובדת

 ושמחוץ שבהם המציאות מול השיר, מול הציור, מול - לבד היות של
 למציאות אחת ובעונה בעת מתייחסת השיר את החותמת השורה להם.

 הקורא של ולמציאות מולו הניצב המשורו של למציאות בציור, המתוארת
 את המתארות השורות משאר השורה של ההפרדה השיר: מול הניצב
 השיר, סיום וגם הבית סיום גם שהוא התיאור לסיום דחייתה הציור,

 את הופכים אלה כל - וחותכים קצרים היגד משפטי שני של ההצמדה
 המציאות על סוגוים הם לרב־משמעיים, הנופל והחושך הדועכת השמש

כאחד. השיר ולקורא למשורר השייכת

 בכלל האדם של גורלו אחד, מצד זהו, פרטי: גורל אינו איקרוס של גורלו
 הקורא, של גורלו זהו אחר, ומצד קיומי; כמשל והציור השיר מבחינת
 ומוצא המשורר של עולמו לתוך הנופל האמנות, יצירת מול לבדו העומד

 עולמו את אכן, קרובה; וחשכה שקיעה שסופו נפילה בתהליך עצמו את
מבחינה הספר. בהמשן הקורא יפגוש המשורר של המוות, אפוף החשוך,

חו
ש

 
ום
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 תכופות לעתים אימץ "כובל .32

 לדמיין לקווא שתעזור תחבולה

 הבויוני המרחב לתו,־ נכנס שהוא

 14 העוה ,Kavalet) התמונה" של
.٠ש״ב ]בתרגומי, 20 ענו' לעיל,
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 שהספו המתים עולם אל נפילה שיר הוא: כן כשמו "הנפילה" השיר זאת
٠ קרים אובייקטים של מוזאון וקברים, ציורים פסלים, של עולם מציג,

 פסל של העולם אל "הנפילה" הספר, את הפותח השיר גדולה. ובדידות
< יפים אובייקטים של הזאת המתים ארץ אל למסע הקורא את מכין ומסכה,

 בתוך עצמו מוצא בציור הצופה שהמשורר כפי חיים: וחסרי קרים אך
* הקורא כך הציור, של לעולמו ביחס שירו את מכונן הציור, של עולמו
 ש"מכתיב" המושגים עולם בתוך לשיר ביחס מחדש עולמו את מכונן

١ ושוב: שוב מוכפל מעמיד שהאקפרסיס האנלוגיות מעוך המשורר. לו
 השונים, הייצוג עולמות מול לחלופין עומדים צייר/משורר/קורא/צופה

 שהיא בה־בשעה הממשות את המציגה מסכה אשליה, של סוג כולם שהם
ل פניה. את מכסה

٠ אוניבוסיטתחיפה

פלזמן יעל

 הש של זו "כרונולוגיה"
 עליו שאין כעובדה מציג

 יזן תשלח אל האלבומית
 תק אחרי לאחרונה, אור

 זמ לוח אולם בן־גוריון.
 בעבר לו שותפה הייתה
 ביןו מבקשת, אני הבאים
 המשו המוחלטת הדורית
 הזמן את כביכול החוצה

 המו האירונית( גם )ולו
 ברייו שמטבע כוקסנוים

1ו ביקורונ דרמה, פרוזה,

 כ על הצבעתי לאחרונה
 העברי בשיח יצחק עם

 גם מקום באותו ביניהן.
 מגלו השישים שנות של

 מתורתושל' )בהשאלה
 עו כלומר לפניה, עשור

 א׳ במסעי ממשיכה אני
 שהז שלמרות ומראה זה

ב למעשה קיימת הייתה
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 שהספר המתים עולם אל
 קרים אובייקטים של ון1

 פסל של העולם אל ילה"
 יפים אובייקטים של :זאת

 בונוך עצמו מוצא בציור
 הקורא כך הציור, של מו

 ש״מכתיב" המושגים לם
 ושוב: שוב מוכפל עמיד

 השונים, הייצוג 'עולמות
שהיא בה־בשעה ؛ממשות

م

פלז־מן על

העקדה: בעניין האויבים קצת
 )ההודים(. אבוהם היה העקדה של הגיבור ׳73 עד
)הבנים(. יצחק הוא העקדה של הגיבוו ׳73מ־

’בורן( )אום

 ברוך שאדם הישראלית, בתרבות העקדתי השיח של זו "כרונולוגיה"
 לאסופה דבר" ה״אחרית את פותחת עוררין, עליה שאין כעובדה מציג

 שראתה העקזה, על הגות חבוי שיוים הנעו: אל יזן תשלח אל האלבומית
 אריה העורך, בידי שקדני ליקוט של ארוכה תקופה אחרי לאחרונה, אור

 אלה דברים כותבת שגם זה, ונפוץ מקובל זמנים לוח אולם בן־גוריון.
 בדברים ממצה. ואינו מדויק אינו 2רחוק, הלא בעבר לו שותפה הייתה
 החלוקה את רק לא שאלה בסימן להעמיד השאר, בין מבקשת, אני הבאים
 שנה אותה ו,973 בשנת עיגונה ואת ממנו, המשתמעת המוחלטת הדורית
 הזיקה את גם אלא ול״אחרי", ל״לפני" הישראלי הזמן את כביכול החוצה

 בעזרת וזאת - ל"גבורה״ עקדה בין פה המופיעה האיוונית( גם )ולו
 דברי זו: מעין באסופה מקום להם היה לא ברייתם שמטבע טקסטים

היסטורי.* ומחקר ביקורת דרמה, פרוזה,

 ההזדהויות מגוון המקובלת, לתפיסה שבניגוד כך על הצבעתי לאחרונה
 פעורה תהום שלעתים רב, כה הוא המודרני העברי בשיח יצחק עם

 התרבותיים התוצרים על מקרוב שמבט טענתי גם כזקום באותו ביניהן.
 העקדתי בשיח האב" "שם של הזהב" "תור כי מגלה השישים שנות של

 אלא '73 שנת אחרי לא להתערער החל לאקאן( של מתורתו )בהשאלה
 הנוכחי במאמר ٠הימים. ששת מלחמת לפני עוד כלומר לפניה, עשור

 אידאי־תרבותי מהפך של המוקדמים שורשיו אל במסעי ממשיכה אני
 זה מהפך שליוותה הפסיכו־פוליטית שהדיאלקטיקה שלמרות ומראה זה

העקדתי/בין־דורי עיצובו מראשיתו, הציוני בשיח למעשה קיימת הייתה

 מתון פוק על מבוסס *המאמו

 On the Cusp of ספרי,

Christianity: Rewriting 
Isaacin TelAviv, אור שיואה 

סטנפורו. אוניבוסיטת בהוצאת

 אריה ובו", "אחוית בווך, אדם .1

 יזן תשלח אל )עוון(, בן־גוויון

 על הגות וזבוי שיוים הנעו: אל

 ,2002 כתו, יוושלים: העקזה,

.128עט'

 אדיפוס? או "יצחק פלדמן, יעל .2

 בגלגולי ופסיכופוליטיקה מגדו

 עט' (,2001) 22 אלפיים העקוה",

המאמר: של מעווכן )נוסח 77-53

"Isaac or Oedipus? Jewish 

Tradition and the Israeli

.،Aqedah", 1998
 כמובן מכוונת אינה הסתייגותי .3

 עצמה, האסופה של מעוכה לגווע

 השיטה, בית קיבוץ חבו שעווכה,

 לראותה הצעו למובה כה1 לא

 המהודות בהוצאה עוו קוומת

 מנשה ידי מעשה איווים עם

קוישמן.

 על־ "הבשורה פלומן, יעל .4

 )יוני 311 77 עיתון יפתח״, פי

 "במו ;35 ,29-28 עמ' (,2006

 313-312 77 עיתון יוינו...",

 -26 עט' (,2006 )יולי-אוגוסט

 את אהבת, אשו בנך "את ;31

 "בת (;1/10/2006) האוץ קין״,

 בוורו?", כיצחק בוווה יפתח

 כב יוושליס מחקוי ומוי, ספוות

 ״On the Cusp וכן: )בופוס(;

of Christianity; Virgin 
Sacrifice in Pseudo-Philo 

and Amos Oz", Jewish 

 Quarterly Review 91, أ
-379 .Summer 2007), pp)
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 )ברל: שבספרה למוות .5

 עובו עם תל־אביב: א, ביוגופיה,

 (1981 הציונות, להקו והמכון

 ובות שפיוא אניטה מתייחסת

 אנשי של העקוה" ל״שמחת

 למצוא קשה השנייה, העלייה

 וראו בכתביהם. כלשונו זה ביטוי

 "מ׳מות במאמרי: פיווט ביתו

 או: עקדה', ל׳אושו קוושים'

 הוואית כפיגורה העקוה המצאת

 (,2007) 12 ישואל הציוני?״, בשיח

 לב מקוב תווות .151-107 עמ'

 ועל עזותה על שפיוא לאניטה

בנושא. חובות שיחותינו

 אוכל לא הובוים, מטבע .6

 העצומה הספוות את כאן להביא

 מושג של הדתיים שורשיו על

 וחילונו ניכוסו על הקובן,

 שיח ועו היוונית הפולים מאז

 על וכן המודונית, הלאומיות

 המוטיוי, השיח עם הצטלבותו

 על מאלף ויון והחילוני. הותי

 הלאומי בשיח הקובן" "מוע

 במאות האמריקנית ובספוות

 מלוויל מחומן ,20וה- 19ה־

 למשל ראו סטיין, גוטרוו ועו

 Susan מזוחי, סוזאן של בספוה

L. Mizruchi, The Science 

of Sacrifice: American 
literature and Modern 

Social Theory, Princeton:

,Princeton Universuty Press
 הקובני־ותי ההקשו על ;1998

 מלחמת של הזיכוון פולחני של

 George ואו הואשונה, העולם

Usse, Fallen Soldiers: 

Reshaping the Memory of 

the World Wars, New York:

,Oxford University Press 
74-80 .1999, pp; הגלישה על 

 באו׳ן, והמוטיוי הקובני השיח בין

 או "מוטיוים גובוין, מיכל ואו

 המיתי הממד על הרהווים שורוים:

 15 זזזוים הסיפוו״, מלחמת של

;46-36 עמ' (,2004-2003 )חווף

על משמעותי חותם והותיר העצמאות במלחמת בעצם החל הספציפי
המדינה. לחיי הראשון העשור של והעקרה הגבורה שיח

, של השני השלב של ברבים המוסכם עיתויו בהפרכת שנתמקד לפני אולם
 ולו לציין, חשוב הבן(, לדמות האב מדמות המעבר כשנת ׳73) המהלך
ه במבחן עומד אינו כאן המרומז הראשון השלב של אפיונו שגם בקצרה,

 אבל גבולעליק, רק מסמנת ״'73 "עד שהקביעה מפני זאת, הביקורת:
، בשיח רטורית כפיגורה העקדה של לנוכחותה תחתון גבול מציעה אינה

 החל "מתי" לשאלה שהתשובה מסתבר כן, על יתר הציוני. ההקרבה
 שהפיגורה נראה לחשוב, שנהוג למה בניגוד מאליה. מובנת אינה זה תהליך

 ההקרבה באתוס מרכזי מקום תפסה לא - כמובן המחולנת - העקדתית
 האידאולוגי בשיח העקדה של ייצוגים אחרי חיפושי מראשיתו. הציוני

ه כן: - "קרבן" מאוד. מעט עתה עד העלו הראשונות העליות של והספוותי
דווקא.؛ לאו - "עקדה" כן: - מלכות" ו״הרוגי קדושים" "מות

והקוובן"? הגבורה "מיתוס

 להקרבה לגבורה, להטיף הרבה - לאומי שיח כל כמו - הציוני השיח אכן,
 באוץ העבוי החינון אלבוים־דרור, רחל של המקיף מחקרה ולקרבן.؛ עצמית
 העליות בלשון שלט כניסוחה, והקורבן", הגבורה ש״מיתוס מראה ישואל,

 הביל״ויים, - ומשמאל מימין המגשימים, ועד המנהיגות למין הראשונות,
 אולם ’וחניכיה. הארץ ילידי והצעירים ניל״י אנשי השומר, אנשי החלוצים,
 גם וכך לחלוטין, נעדר העקדתי הדימוי מביאה, שהיא הרבות בדוגמאות
 מופיע שבהם השונים ההקשרים כן, על יתר שבדקתי. אחרים במקורות

 ו"קרבן" "גבורה" המושגים אם השאלה את מעוררים "קרבן" הלשוני המסמן
 דווקא; לאו לדעתי, ואחרים.® זה ממחקר ע כמשתכן תמיד, חופפים אכן

 "קרבן". המילה של החריפה העברית הפוליסמיות בגלל בעיקו וזאת
 לבין הדתית הפולחנית משמעותה שבין לפער רק מתכוונת אינני בכך

 הלאומי ובשיח בכלל המערבי החילוני בשיח שלה המושאלת המשמעות
 המודרניים המובנים בין ברורה הבחנה אין שבעברית לכך אלא בפרט,

 גם אלא באנגלית, רק לא הקיימת הבחנה ״,victim؟' "sacrifice" של
’האירופאיות. לפחות המודרניות, השפות במרבית

 לקסיקלית, מזה זה שונים וק אינם הלשוניים המסמנים שני אלה, בשפות
 מצביעים הם כלל שבדוך משום מנוגדות, קונוטציות מעוררים הם אלא

 מודעת, אקטיביות גיסא, מחד ١٠הפוכות: פסיכולוגיות "כלכלות" שתי על
 )לפחות חיובי ערכי לשיפוט כלל בדרך הזוכה והקרבה" "גבורה כלומר

עצמו את להקויב הנוחר הפעולה, סובייקט נם הוא התחבירי כשהנושא

 כ גיסא, וכןאידך ביודעין(,
 תמידאזבייק הוא כלומר
 מייסורינ - תוקפני אקט

ע שיפוט גם אבל רגשית

 זאת-׳ לעומת בעברית,
 כדי ל״קרבן" "הקרבה" בין

 "קרבן" המילה ؟שמעה
 לשונית, היברידיות שיצר

 צווךל אפוא יש העברית
 שוני בהקשרים שהוענקו
 הפסיכו־פוליכ האתיות,
 "גבורה השונים המושגים
 כשבכוונתנ אלה בהבחנות
ההקרבה בשיח ששימשו

 לדברבנשימה: קשה אכן,
 י משהו הנאיבית העולם
 ע שניים־שלושה כעבור
 ייג שגובה הדמים למחיר
 בשאנו אולי גדרה, מייסדי

 כז קרבן אבל הארץ", בנין
 זר לא או נצליח "אם כי

 ו(,ו921ו-890) שץ צבי

"מולדת! ברנד(: י״ח עם

 מ יותר חריפה הסתייגות
 ו בשנות ישמיעונו הכלל
 אבי יזהר. וס׳ שמיר משה

 יקנ כבר אלה שבעשורים
 של מרטוריקה שהמעבר

 לעתים התגלמה המאה
 מובן היה לא העקדתית

 במקבי העשרים, בשנות
 הג ובמחזאות ישראלית

 אח במקום שיידון סבון
 העברי! בספרות המוטיב
 בניגוז הישראלי. העקדתי

 כ דומיננטית הייתה לא
ד،> יצחקים של שים הוא
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 על משמעותי חותם 'תיו
המדינה. יי

 של השני השלב של :רבים
 ולו לציין, חשוב הבן(, ית
 במבחן עומד אינו כאן מז

 אבל גבולעלי);, רק מנת
 בשיח רגוורית כפיגורה יה

 החל "מתי" לשאלה ׳ובה
 שהפיגורה נראה לחשוב, יג

 ההקרבה באתוס מרכזי 'ם
 האידאולוגי בשיח זעקדה
 "קרבן"-כן; מאוד. ימעט

דווקא.؛ '-לאו

עליו, כפוי כלל בדרך שסבלו "קרבן" של פסיביות גיסא, ומאידך ביודעין(,
 של בתוצאה בזרחן בעל שנושא מי הפעולה, אובייקט תמיד הוא כלומר ٠

אמפתיה לעורר ועשוי - מוות ועד וטראומה מייסורים - תוקפני אקט
שלילי. ערכי שיפוט גם אבל רגשית ♦

 להבחין שהתחילו האחרונים הדורות עד לפחות - זאת לעומת בעברית, ٠
- ״victim^׳ "sacrifice" בין ההבדל את לסמן כדי ל״קרבן" "הקרבה" בין

 מה יחד, גם המובנים שני את קרובות לעתים "קרבן" המילה ؟שמעה ♦
והתרבות ההיסטוריה במחקר י١סמנטית. וגלישה לשונית היברידיות שיצר

המשמעויות למנעד מיוחדת לב תשומת להקדיש צורך אפוא יש העברית ٠
 להשתמעויות גם כמו "קרבן", העברי למושג שונים בהקשרים שהוענקו ٠

בין הסמנטית הגלישה של וה...מגדריות הפסיכו־פוליטיות האתיות,
 צורך יש וכמה כמה אחת על ו״קרבן". והקרבה" "גבורה השונים המושגים ٠

הקלסיות הנרטיביות הפיגורות גלגולי על לעמוד כשבכוונתנו אלה בהבחנות
היום. ועד התחייה תקופת מאז העברי ההקרבה בשיח ששימשו ♦

 להקרבה לגבורה, להטיף ה
 באוץ הזזינוזהעבו־י "זרור,
 העליות בלשון שלט זוחה,

 הביל״ויים, - ומשמאל זין
 אולם ’וחניכיה. הארץ לידי
 גם וכן לחלוטין, נעדר תי
מופיע שבהם השונים ־ים

בתפיסת משמעותו ועל הקרבן" "כלכלת על אחת בנשימה לדבר קשה אכן, ٠ משמעותו ועל הראשונה,؛' העלייה נחשוני של משהו הנאיבית העולם ه
 המודעות מן מנוס עוד היה לא כאשר עשורים, שניים־שלושה כעבור

הכריזו ו9ה־ המאה בסוף למשל, כך, הארץ. יישוב שגובה הדנזים למחיר ס
 בשביל גדול קורבן "מקויבים הם כי מסוימת, בשאננות אולי גדרה, מייסדי

להקריב, יכולים ורווקים" צעיוים "אנשים רק כזה קרבן אבל הארץ", בנין ♦
בכאב שאל מאה רבע כעבור ידוע".؛' לא עוד זה לא או נצליח "אם כי  )שנרצח השנייה העלייה בן סופרים ופרח חלוץ ו(,92ו-ו890) שץ צבי ٠

'”כאלה?׳ קרבנות תדרשי למה "מולדת! ברנר(: י״ח עם

 ו״קרבן" "גבורה" המושגים
 דווקא: לאו לדעתי, וים.־
 "קרבן". המילה של ריפה

 לבין הדתית הפולחנית ה
 הלאומי ובשיח בכלל ורבי

 המודרניים המובנים בין ؛
 גם אלא באנגלית, רק לא
’דת.

 לקסיקלית, מזה זה שונים
 מצביעים הם כלל שבדרך
 מודעת, אקטיביות 'גיסא,

 )לפחות חיובי ערכי יפוט
עצמו את להקריב הבזחד

 מזבח על הפרט חיי את להקריב התובעת מכלכלה יותר חריפה הסתייגות
אשמן, אהרן של גיבוריהם והחמישים הארבעים בשנות ישכןיעונו הכלל . ه
יצחק, עקדת של הנרטיב בעזרת זאת יעשו הם אבל יזהר. וס׳ שמיר משה ه

 מסתבר אולם העברי. ההקרבה בשיח חזקה לו יקנה כבר אלה שבעשורים
בראשית שלה הראשונים )שבעשורים "קרבן" של מרטוריקה שהמעבר *

 לפיגורה השם"؛'( "קידוש של בפיגורה קרובות לעתים התגלמה המאה
רק הנראה ככל בספרות התחולל הוא מאליו. מובן היה לא העקדתית ه

הארץ־ באמנות העקדה מוטיב של לפריחתו במקביל העשרים, בשנות עניין היא זה למעבר הביא מה השאלה העברית. ובמחזאות ישואלית ٠
 של שאופיו העובדה, בציון רק נסתפק כאן אחר.؛' במקום שיידון סבוך

השיח של המלך מדרך מאוד שונה היה אז של העברית בספרות המוטיב
העוקד האב דמות זה, מאמר של המוטו לקביעת בניגוד הישראלי. העקדתי ب

בראשיתו העקדה שיח להפך, אלה. בשנים כלל דומיננטית הייתה לא إ
בן כעדות או חבחידח, לדעת עצמם את העוקדים יצחקים של שיח הוא ب

ه

I

 ראו בכלל, הפטריוטי השיח על

 בו־טל ווניאל בן־עמום אבנו

 אוהבים פטויוטיזם: )עווכים(,

 הקיבוץ תל-אביב: מולזת, אות!

.2004 ודיונון, המאוחו
 הווינון אלבוים־וווו, וחל .7

 ו-854 א: באוץ־ישואל, העבוי

 יוושלים: ,1920-19ו4 ב: ,1914

 .1990-1986 בן־צבי, יצחק יר
 היחיו "קורבן במיוחו: שם ראו

 -375 עמי א, הקולקטיב", למען

 והקוובן", הגבורה ו״מיתוס ,380

.359-351 עמי ב,

 זוובבל, יעל למשל, ואו, .8

 תמורות קוובן: הקובה, "קרב,

 ההקובה באיויאולוגיית

 פטויוטיזס, בישואל", הפטויוטית

 וכן ;99-61 עמי לעיל, 6 הערה

 Yael Zcrubavel, ספוה:

Recovered Roots: 

Collective Memoiy and the 
Making of Israeli National 

Tradition, Chicago: Chicago 

1995 ,.University Press
 שגם לומר יש הויוק למען .9

 יחפית חושה הבחנה זוהי באנגלית

 הפולחן בהקשו שכן )"מודונית"(,

 שימשה רחוק הלא בעבו הדתי

 במשמעות ״victim״ המילה

 העון ראו המזבח; על הקובן

 המלא"; אוקספווו ב״מילון

 אדיפוס?", או "יצחק פלדמן, וואו

 ידינו...", "במו לעיל; 2 העוה

לעיל. 4 הערה

 זה פווידיאני מונח ביישום .10

 והעקוה הקובן של לדינמיקה

 מחקוו בעקבות הולכת אני

המוות: מתת וויוה, ז׳אק של

Jacques Derrida, The Gift 

of Death, David Wills 
(trans.), Chicago: Chicago

.University Press, 1995
 במאמץ' ורידה בעניין עוד וואו

On the״٦ בוווה" יפתח ״בת

על
י

 
מן

ז־
פל

127



 של
 מי

בן
קז

ה
 

ה,
הז

 
ל?

אז
עז

ל

Cusp of Christianity," וזעווז 

לעיל. 4

 עם זו תכונה חולקת העברית . 11

 - הגרמנית!( עם )וגם הווסית

 מרחיקות השלכות לה שהיו תופעה

 השנייה שהעלייה השיח על לכת

 כפי הישואלית, לתובות הורישה

 "מ׳מות במאמרי: מואה שאני

. לעיל 5 העוה קוושים'״,

 הנחשונים, על היא ההוגשה .12

 ואשונית נפש "אותה על

 ומאמינה תמימה אידיאליסטית,

 כפי הראשונה", העלייה איש של

 בספרה בולוביץ יפה ואת שניסחה

 )תל־ עם להמציא אוץ. להמציא

 ,1996 המאוחו, הקיבוץ אביב:

 5 העוה שפירא, והשוו: (.226 עמ'

 שורשים זה לאפיון .41 עמ' לעיל,

 כבר השנייה העלייה אנשי בכתבי

 של באלה כגון העשוים, בשנות

גולומב. ואליהו כצנלסון ברל

 המבוגו תקופתם בן כעוות .13

 בספו קוסטיצקי, אברהם מהם,

 הבוקו: האיו במוס זיכוונותיו,

 )תל־אביב: בגליל ואשוניס מסיפווי

 לאוד, ההוצאה - הביטחון משרי

(.374 עמי )?(,תשמ"ב

 אצל תוע״ח, באב מי״א מכתב .14

 כתבים, הזממה: גבול על שץ, צבי

 ,1967 וחינון, תובות תל־אביב:

 י״פ(. שלי, )ההדגשה 129 עמי

 של מחאתו של הווסי הרקע על

 בכתבי השונים גלגוליו ועל שץ,

 שזו, וזלמן כצנלסון בול וחל,

 קוושים'", "מ׳מות מאמוי ראו

לעיל. 5העוה

 "קיווש של חילונו על .15

 הציוני השיח בואשית השם"

 קוושים'", "מ׳מות מאמוי ואו

 שבכתובים במחקוי לעיל. 5 העוה

 מאמו מתבסס ממצאיו שעל

 המחקרית הספרות מובאת זה,

 המרטיוולוגיה בנושא העשיוה

והמווונית. ההיסטורית

 אל הדורות הכרח של העקדה מן "הבורחים של ענותם מבע - התקופה
י’הדור״. שמרצון העקדה

יצחק" "אר׳ו

 בשם העשרים שנות של ישראל ארץ את לכנות הצעתי שנים מספר לפני
 צעירים, משוררים־חלוצים אותם של האתוס כי טענתי י٥יצחק״. "ארץ
 גורפת בהזדהות התבטא הראשונה, העולם מלחמת ניצולי מהם רבים

 של מזו מעט שונה הייתה זו הזדהותם של שהכלכלה אף זאת, יצחק: עם
 שתקנית. בצייתנות אביו עם פעולה משתף יצחק שבו המקראי, הסיפור
 המקריב יצחק של הכלכלה לרוב שלטה שנים אותן של הדימויים בעולם
 הבתד-מקראית המסורת אותו שעיצבה כפי - ומבהירה ביודעין עצמו

 למודל מובהקת דוגמה הוא )!(המזבח" ״על למדן יצחק של שירו דווקא.
 העקדה לבין המקראית העקדה בין ההבדל את במודע מציין שהוא עם זה:
 במדרש יצחק של המרנוירולוגיים לתיאורים דווקא נזקק למדן זמנו, בת

 "נפשיל, הסיפור: של אלה לגרסאות אופיינית מחווה על וחוזר ובתרגום
19המזבח". על צואר דו؟ם א,١^פ

 הציונית המהפכה של בלבה יצחק של המרטירולוגי־דתי הדימוי המשכיות
 מפתיעה אינה והסוציאליסטית( החילונית הלאומית המהפכה )כלומר,

 העלייה צעירי שקיבלו המסורתי היהודי החינוך את בחשבון נביא אם
 התערבב שבה תקופה מעבר, בתקופת חיו הם מוצאם. בארצות השלישית

 שהוסיפו היהודית, המסורת של יורשיה היו הם מסוים, במובן בחדש. הישן
 של המכובדת לשושלת שלהם והמודרניים החילוניים ה״יצחקים" את

השם". "מקדשי

 זמננו, של הישראלי בשיח העקדה" "מוטיב של משמעותו לאור ושוב,
 אלה: מדומיינות עקדות של ה״כלכלות" בין ההבדל את להדגיש חשוב
 שנמלטו אלה, צעירים גם שלפניהם, העליות לבני ובדומה להווה, בניגוד

 עצמם את ראו לא בה, ולהיבנות לבנות ישראל לארץ ובאו מאירופה
 בשירתם מדעת. עצמם את כמקריבים אלא אחר, מישהו של כקובנות

 או יצחקים מופיעים שלונסקי ואברהם גרינברג צבי אורי למדן, יצחק של
 כמנחה או לקרבן או לעולה עצמם את המעלים כריסטולוגיים "גדיים"

 ביצירתם, תכופות מופיעים ישו של ישירים אזכורים גם המזבח. על
 למשל - במחקר וגם התקופה של ובדרמה באמנות בספרות, גם כמו

 מוקדמים שפרקים (,1922) הנוצוי שו’ קלוזנר, יוסף של הידוע במחקרו
 דור אותו של בדמיונו 2٠המאה. של הראשון בעשור כבר אור ראו ממנו

כמעט אברהם אברהם. של לא יצחק, של כן, אם היה, הקרבן חלוצים,

 אותסן של מהספרות נעדר
 ולעת" מהוריהם: מרוחקים
הבתר־מקראיים,׳ למקורות

 1וחתמי הארבעים בשנות אך
 ו! מורכבת עקדתית וכלכלה

 שלעשוו העברית הספרות
 ב תקופת שבסוף קדומים,

 למג מקנה שהוא הזכות את
 נעה מהרה עד שנראה, כפי

 הז "זכות ללא הפעם אבל
ההקרבה. בצדקת

בני": הנשחט, אני "נה

 והקר: ההקרבה בסיפורי
 תב בשלוש להבחין ניתן

 העידן על רטרוספקטיבי
 הז! האזמה והמחזה עגנון

 א בשירי )בעיקר והשואה
 ا וכמובן, גלבוע(; ואמיר

 ביותו מורכבת הסתכלות
 בעזרת לעצב הניסיון מן

 העצו מלחמת חוויית את
 ٠ לתמוה עצר לא שאיש

 נשתהו אם אך העקדתית.
 יית איך כביכול: תמימה

 הקרבו של זו - מנוגדות
אופק עם מתנגשת אינה

 המת שכמו נראה כן: אכן
 מדו־משמג נקייה אינה

 באחד נעיין זה פוליסמי
 באג שכיחותו שמוכיחה

(1984-1914".)

 ש זה, מבע ועז קצר שיר
בדי נפתח הוא זאת, עם
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אל הדורות הכרח של :עקדה

 בשם העשרים שנות של "אל
 צעירים, משוררים־חלוצים

 גורפת בהזדהות התבטא ה,
 של מזו מעט שונה הייתה זו
 שתקנית. בצייתנות אביו נם

 המקריב יצחק של :הכלכלה
 הנתד-מקראית המסורת זו

 למודל מובהקת דוגמה הוא
 העקדה לבין :קדהד׳מקדאית

 במדרש יצחק של ׳ירולוגיים
יל,٠" הסיפור: של זאלה

 או בפועל יתומים היו מהם שרבים חלוצים, אותם של מהספרות נעדר
 ובמחווה לתנ״ך בניגוד שוב אותו, החליפה ולעתים מהוריהם: מרוחקים
2שרה.י של האימהית דמותה הבתר־מקראיים, למקורות

לתפקידו, אברהם הוחזר 20ה־ המאה של והחמישים הארבעים בשנות אך מסוים, במובן להצטייר. החלה יותר אפלה ואף כוורכבת עקדתית וכלכלה ٠
 תרבותיים תהליכים על־פיהם הפכה אלה עשורים של העברית הספרות
 והן הקרבן עול את הן ל^טם הסיטו שני בית תקופת שבסוף קדומים,

הבתר־מקראי." ליצחק המקראי מאברהם למקריב מקנה שהוא הזכות את
האב, אל הוחזו הקרבן עול - שוב המטוטלת נעה מהרה עד שנראה, כפי

 ספק והטלת פקפוק ומתון הנזסורתית האבות" "זכות ללא הפעם אבל
ההקרבה. בצדקת
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 הציונית המהפכה של )בלבה
 מפתיעה אינה ציאליסטית(

 העלייה צעירי שקיבלו רתי
 התערבב שבה תקופה ،עבר,

 שהוסיפו היהודית, המסורת
של המכובדת לשושלת זם

 זמננו, של הישראלי בשיח
 אלה: מדומיינות עקדות יל
 שנמלטו אלה, צעירים גם ן,

 עצמם את ראו לא בה, ות
 בשירתם מדעת. עצמם *ת

 או יצחקים מופיעים ؛ונסקי
 כמנחה או לקרבן או 'עולה

 ביצירתם, תכופות ופיעים
 למשל - במחקר וגם ؛ופה

 מוקדמים שפרקים (,1922]
 דור אותו של בדמיונו ,ה."
כמעט אברהם אברהם. עול

אבוהם עקות בני": הנשחט, אני "זה

 והחמישים הארבעים שנות של העבריים והקרבן ההקרבה בסיפורי
 מבט יחד: או בנפרד המופיעות עיקריות תמות בשלוש להבחין ניתן

 ש״י מאת שלשום תמול הוומן )כגון החלוצי העידן על רטרוספקטיבי
 השנייה העולם מלחמת אשמן(; אהרן מאת הזאת האומה והמחזה עגנון

 אלתרמן נתן שלונסקי, אברהם גרינברג, צבי אורי בשירי )בעיקר והשואה
 מצדו הניב זה תמטי עושר העצמאות. מלחמת וכמובן, גלבוע(; ואמיר

 השאר בין נבעה זו מורכבות העקדה. נושא על ביותר מורכבת הסתכלות
 והן השואה חוויית את הן אחד ספרותי מוטיב בעזרת לעצב הניסיון מן

 כזאת בטבעיות קרה זה כפול עיצוב אכן, העצמאות. מלחמת חוויית את
 הפיגורה של המופלאה הסמנטית גמישותה על לתמוה עצר לא שאיש

 שאלה לשאול עשויים אנו בנושא, ונהרהר לרגע נשתהה אם אך העקדתית.
 כלכלות שתי מבטאת עצמה פיגורה שאותה ייתכן איך כביכול: תמימה

 כזאת חפיפה האם טרגי? קרבן של וזו מרצון הקרבה של זו - מנוגדות
“שלנו? היומיומי הלשוני הציפיות אופק עם מתנגשת אינה

 העקדתית הפיגורה גם לעיל, דנתי שבו "קרבן" המושג שכמו נראה כן; אכן
 מתח להדגמת סמנטית. מהיברידיות או מדו־משמעות נקייה אינה

 )כפי הישראלי בקנון נשכחים הבלתי השירים באחד נעיין זה פוליסמי
 גלביע אמיר מאת "יצחק" - למיניהן( באנתולוגיות שכיחותו שמוכיחה

(1984-1914".)

 טראומטי. מסיוט יקיצה מתאר ו,950ב־ שפורסם זה, מבע ועז קצר שיו
כשהילד יחדיו, ההולכים ובן אב של אידילי בדימוי נפתח הוא זאת, עם

 צחק’ עקזת התערוכה בקטלוג .16

 )המוזיאון הישואלית באמנות

 ומת־גן: ישואלית, לאמנות

 גועון האוצר קושו ?(1988

 של הואשונה התחנה את עפות

 העקוה של האמנות' העיצוב

 ול״מאודעות" לפוגוומים בארץ

 אין לדעתי, העשוים. משנות

 להסביר כשלעצמם אלה באיוועים

 השם ؟קושי מדימויי המעבו את

 בשיח ו1ששלנ מלכות והווגי

 העקדה לדימויי אז עז הציוני

שבכתובים. מחקרי וראו דווקא.

 עתה", "לעת פויומן, א״ד .17

 (.16/3/1927) 2 כח, כתובים
 מאת "מסדה" על נאמוו הובוים

למון. יצחק

 ובמחקרי 2003 מאז בהוצאות .18

שבכתובים.

 המזבח" "על למון, יצחק .19

 המשולשת"(, "ברתמה )בקובץ

 יוושלים: למון, צחק’ שירי כל

 .80 עמ' ,1973 ביאליק, מוסד
 )המתווגם היוושלמי לתוגום השוו

 (:1י״פ שלי, וההדגשה מאומית כאן

 שמים מלאכי יצאו שעה "באותה

 את ונואה נלן הבה לזה: זה ואמוו

 בעולם. היחידים הצויקים שני

 השוחט נשחט. והשני שוחנז האחו

 צווארו פושט והנשחט גוערנו־ובם,
י(. כב, )בואשית

 בהקשו להזכיו לא ואי־אפשו .20

 ויכוח אותו ברנד", "מאורע את זה

 החדשה הבוית וכנגד בזכות ציבווי

 )בעיקו הווחות את שהסעיו וישו

 של הראשון העשור בסוף בגולה(

 גוברין, נורית ראו .20ה־ המאה

 חופש על המאבק בונו: מאווע

 בן־ יצחק יד ירושלים: הביטו',

.1985 צבי,

 "מאין קדטון־בלום, רות ואו .21

 כמקוה העקוה ביוי: האלה העצים

 החושה", העבוית בשיוה בוחן

(,1988) 10-9 סב, מאזנים
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Blum, Profane Scriptures: 
Reflections on tile Dialogue 
with the Bible in Modem 

Hebrew Poetry, Cincinnati: 
Hebrew Union College 

1999 ,.Press

 "On the מאמרי כך על ראו .22

"Cusp of Christianity, הערה 

לעיל. 4
 "על אלתומן, של היווע שירו .23

 דוגמה הוא (,1944) אכרם״ הילו

 ו״כנגו מורכב לשימוש בולטת

 העקותית, הכלכלה של הזום"

רווקא. השואה ובהקשו

 על "יצחק", גלבע, אמיו .24

 הציטוט (.12/4/1950) המשנזו־

 אמיו מהספו: לקוח שלהלן

 תל-אביב: א, השיוים, כל גלביע,

 ענן׳ ,1987 המאוחד, הקיבוץ

 מסוים, שבמובן לציין ואוי .213

 מצמוו שיו של מתקדימיו אחד

 של הפוליסמי המתח בניצול וה

 גיבור קומו, יצחק הוא העקדה

 תמול עגנון ש״י של האפי הוומן

 שהוא למדות (.1945) שלשום

 של החלוצית הווח את משחזו

 הזה הרומן נכתב המאה, ראשית

 השלושים־ארבעים שנות במשן

 האמצעי .20ה־ המאה של

 כאן נוקט שעגנון העיקוי האמנותי

 כלכלת של האיווני ייצוגה הוא

 החלוצים של העצמית ההקובה

 קומר יצחק לעיל. שתיאותי

 שהקרבת חלוץ־נפל, הוא שלו

 לקרבן אותו והפכה נכשלה עצמו

 לשעיר לא אם (,victim )בהוראת

 מעווות זו איווניזציה לעזאזל.

 של היזועה העוצתו לאוו תהייה

 השנייה. העלייה חלוצי את עגנון

 אפשרי שמקור לי נראה לפיכן

 שלו האיוונית לאמביוולנטיות

 כלכלות בין הרב המוחק היה

 שמשכו העקוה משמעויות שתי

קובן - בו־בזמן לבו תשומת את

 בחלום המדומיין העבות ליער אביו. של האוהבת ידו על-ידי מוגן חש
 אבל מוחשי. איוופי ניחוח יש - ילדות זיכרון כנראה - זה אידילי

 לבנו. האב בין קשה דיאלוג על־ידי ב^בה נקטעת החלומית האידיליה
 בחציו שנבנה העדין הטבעי האיזון את לחלוטין שובר זה מבעית דיאלוג

 חד־העין. הקווא את להפתיע צריכה אינה זו שבירה אך השיר. של הראשון
 מאוימת היא הילדי, הבין־דווי האיזון כלכלת של טבעיותה למרות שכן
 הכלכלה את מידית מעורר "יצחק" השם השיר. כותרת על־ידי מראש כאן

 הבן, על פוטנציאלי איום אוטומטית צף ועמה העקדה, של הטראומטית
 עצי בין המאכלת של הרעות מבשר הברק מן חיזוק בשיר שמקבל איום
בבן. מעוור שהוא הפחד ומן היער

 את החוצה המוזר הדיאלוג המשורו. הלך שבו הכיוון זה לא אולם
 הנאיבית תגובתו הכותרת. שמעוררת הציפיות את על-פיהן הופך השיר

 להחמיץ לא הילדותי ורצונו ביער העצים עלי על הדם למראה הבן של
 עזסר ןל'א יצחק/ את והצילה מהר ^א )"^؟א הצהריים ארוחת את

 "זה מצמררת: בענייניות האב על־ידי נענים ק_רים"(,^1ך בסגנדת איש
 את מעביו זה רטורי להטוט העלים". על דמי וכבר בני,/ הנשחט, אני

 השואה, של הכואב צלה את ומעלה לשני אחד מדור הקרבן של תפקידו
 סמנטי מעתק גם בו יש לכך מעבו אבל “המבקרים. נכון שהבחינו כמו

 בהוראת ממומש, לקרבן ,sacrifice בהוראת פוטנציאלי, )עצמי?( מקרבן
victim. החזק לרושם שתורם הוא זה מזעזע סמנטי שמעתק ספק אין 
מותיר. שהשיר והחתוני

 הוא שהאב למדי ברור לעין. שנראה ממה יותר יש זו בחתרנות אן
 הביעותי בהקשר הווצח? הוא מי אבל כאן; שנרצח (victim) הקרבן

 פנימה, אלא הנאצי, האויב אל החוצה, מופנית אינה האשמה השיר, של
 הרודפים לביעותים ביטוי נתן שהשיר אפוא נואה הדובר/החולם. אל
 כל את ולמעשה אביו, את מאחור שהשאיר על אשם שחש "יצחק", את

 אעז אפילו אני הציוניות. שאיפותיו מזבח על הקריב שאותה משפחתו,
 רגש של פעולתו את גם זה יצחק של בייסוריו לקרוא שאפשר ואציע
 פלדמן(, )כברל ו9ו4 יליד גלביע, שאמיר נזכור אם בייחוד אדיפלי, אשמה

 נחרצות שהתנגד אביו ברכת ללא ו933ב־ באוקואינה מביתו למעשה ברח
 הוא ותובענית ממושכת הכשרה תקופת אחרי “בנו. של הציוני לחלום

 ישראל, בארץ צעיר כחלוץ המוקדמים שיריו ו.937 בסוף ארצה הגיע
 פרוץ לפני אז, שכבר מראים פורסמו, לא מעולם אך 1938ב־ שנכתבו

 השימוש יותר, מאוחר עשור המשפחה." עזיבת על התייסר הוא המלחמה,
 ההקרבה מעשה של האפל צדו את חשף המהופכת בעקדה שלו הייחודי

 שהפך פן - מאחור הוריהם את שהותירו אירופה ילידי החלוצים של
השנייה. העולם כזלחמת ערב נסבל בלתי כמענו

 זו בשיר גלבע הפך בה־בעת
 לנורנו הארבעים שנות בסוף

 ז בספרות מיד. שנראה כפי
 ייתכן הבין־דורית. האשמה

 גלביע? ניסה כתפיי׳בחק, על
ا הארץ, ילידי דורו בני של

יזז שניהם "וילכו .1348

מוסינזון,! יגאל של חזהו1כ
 דור סופרי שעשו לשימוש

 אחז של עטו פרי זה, למדי
"הבימה", תאטרון על-ידי
 תקופה שהשיק כאירוע

עצו! לפופולריות זכה הוא
האי', את ראליסטי באופן
ו הערבית, הפלישה בזמן

קדימותו את וצידק נמנע, <
 1 חיי הם אלה אם אפילו
 ע ומאחר "אברהם", נקרא
המבקר' כאן "זיהו" חזוה,

הדו הדיאלוג של בלשונו

"יצחק" של מקומו את
 הואהודעלההי בואשית,

 לההרג אפילו שמח יהיה
 התפקיד את ולא מקראי
מ) העקדה של זה מוקדם

 הקמו טרם של האקטיבי
ליצח! בניגוד משמעותי:

 היו לא זה "יצחק" לעיל(
באב, שהתמקד במחזה,

)וכמו כב בנואשית כמו م
 "קרבן המונח את שטבעו
 בכך פעולה. אתו שיתף

 ההר - המקראי הסיפור
 1החוז ההצהרה רומזת זו

וכי יחדיו"; שניהם "וילכו
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 בחלום המדומיין העבות נר
 אבל מוחשי. אירופי ,יחוח

 לבנו. האב בין קשה "יאלוג
 בחציו שנבנה העדין הטבעי
 חד־העין. הקורא את 'הפתיע
 מאוימת היא הילדי, ין־דורי

 הכלכלה את מידית "מעורר
 הבן, על פוטנציאלי איום ת

עצי בין המאכלת של ׳רעות

 כבר שהייתה העקדתית הכלכלה את על־פיה זה בשיר גלביע הפך בה־בעת
 העצמאות. מלחמת של הספרותיים בייצוגים לנוומה הארבעים שנות בסוף

 בעול חאברהמיות הדמויות כלל בדרן נשאו זו בספרות מיד, שנראה כפי
 העקדתית האשמה עול הטלת שעל־ידי כן אם ייתכן הבין־דורית. האשמה

 המדומיין" "הסדר לעומת שלו אעשונותו להגדיר גלביע ניסה כתפייצחק, על
הפלמ״ח". דור "סופרי שכונו מי הארץ, ילידי דורו בני של

 ל1יו
מן

לז
פ

ب’יחדו׳ שניתם ״וילנו :13*8

 את החוצה המוזר דיאלוג
 הנאיבית תגובתו הכותרת.

 להחמיץ לא הילדותי רצונו
 עזסר ןל'א יצחק/ את ילה

 "זה מצמררת: בענייניות :
 את מעביר זה וטורי זנווט

 השואה, של הכואב צלה ת1
 סמנטי מעתק גם בו יש כך
SS, בהוראת ממומש, לקרבן 

החזק לרושם שתורם הוא

 הוא שהאב למדי ברור ן.١
 הביעותי בהקשר הרוצח?

 פנימה, אלא הנאצי, האויב
 הרודפים לביעותים ביטוי

 כל את ולמעשה אביו, את
 אעז אפילו אני הציוניות. ו
 רגש של פעולתו את גם ת

 פלדמן(, )כברל 1914 יליד
 נחרצות שהתנגד אביו ברכת

 הוא ותובענית ממושכת יה
 ישואל, בארץ צעיר :חלוץ
 פרוץ לפני אז, שכבו "אים
 השימוש יותר, מאוחו :נשזר

 ההקרבה מעשה של האפל
 שהפך פן - מאחור וריהם

יה.

הקלסית לדוגמה כלל בדוך נחשב הנגב, בעובות מוסינזון, יגאל של מחזהו
 ומלודרמתי פשטני מחזה העקדה. בדימוי תש״ח דור סופרי שעשו לשימוש ٠

 הועלה (,1994-1917) הצעירים הארץ מילידי אחד של עטו פרי זה, למדי
 המחזה תואר בזמנו העצמאות." מלחמת בסוף "הבימה" תאטרון על־ידי
הישראלי." התאטרון של בהיסטוריה חדשה תקופה שהשיק כאירוע

 שהציג המחזה, חריפה. ביקורת עורר גם אך עצומה לפופולריות זכה הוא
 האש בקו שעמד קיבוץ כל שחווה הקיומי האיום את ראליסטי באופן
בלתי אך טרגי כהכרח הקרבן הקרבת את חייב הערבית, הפלישה בזמן  החיים, קדושת פני על והביטחון האדמה של קדימותם את וצידק נמנע, ٠

זה ראשי שגיבור מאחר הראשי. הגיבור של בנו חיי הם אלה אם אפילו
 ממנה שאין למשימה בנו את ביודעין שולח שהוא ומאחר "אברהם", נקוא ٠

שדבר למרות - העקדה" "מוטיב את במהרה המבקרים כאן "זיהו" חזרה,
5٠כך. על ומז לא הדרמתי הדיאלוג של בלשונו '

 בספר הבן כמו שלא דני. הבן במחזה ממלא "יצחק" של מקומו את
אתו - צביקה את גם אלי )"צרפו ממנו הנדרש למחיר מודע הוא אש'ת,1ב ه

הבתר־ יצחק של תפקידו את ממלא ובכך (3לההרג!״י אפילו שמח יהיה
ישראלי שכתוב לכאורה, המקראי. תקדימו של התפקיו את ולא מקראי .

המתנדב יצחק, של העקדתית הכלכלה את ממשיך העקדה של זה מוקדם
 אבל קכון הבדל כאן היה זאת בכל אך המדינה. הקמת טרם של האקטיבי ٠

יצחק" "ארץ )ראו הראשונות העליות של ליצחקים בניגוד משמעותי:
 המרכזית הדמות היה לא גם הוא "מיותם". עוז היה לא זה "יצחק" לעיל( ٠

שוב, ٩שלו הפנימית ובסערה שלו בטראומה באב, שהתמקד במחזה,  העברית לתרבות שמחוץ הקדומות במסורות )וכמו כב בבואשית כמו ٠
 פשוט והבן - האב קרבן הקרבן היה אברהם"(, "קרבן המונח את שטבעו

של ייחודית פסיכולוגית כלכלה על המחזה חזר בכך פעולה. אתו שיתף
 כלכלה על הבין־דוריים. הפעולה ושיתוף ההרמוניה - המקראי הסיפור ٠

לצטטה: מרבים ואשר כב, אש'ת1בב פעמיים החוזרת ההצהרה רומזת זו
המקראי הסיפור את שהופכת היא בדיוק זו וכלכלה יחדיו"; שניהם "וילכו ٠

ב"אוץ צעיוותו ימי של החלוצים  

אותה מכנה שאני כפי יצחק", , 

של ההווה, של השואה וקרבנות

הרומן כתיבת זמן . 

את זה בענין ואו .25  

קדטון־בלום של פרשנויותיהם , 

לעיל 21 העוה העצים״, ״מאין , 

Are Sacks, "Amir :וכן 

Gilboa's 'Isaac'", Stanley 

Burnshaw, T. Carmi and 
Ezra Spicehandler (eds.). 

The Modem Hebrew Poem 

Itself: from the Beginnings 

 :the Present, Cambridge ؛0

Hatvard University Press, 

1983, pp. 136-138; David 
c. Jacobson, Modern 

Midrash: The Retelling of 

Modern Traditional Jewish 
Narratives by Twentieth 

Hebrew Writers, Albany: 

State University of New

.York Press, 1987, p. 139

 החיים, צווית, איחה ואו .26

 ביוגו־אפיים פו־קים האצילות:

 הקבליים־ במוכיביס ועיונים

 גלבע, אמיו שיות של החתיוייס

 ,1988 המאוחו, הקיבוץ תל־אביב:
 בנגזוותיו השימוש .44-43 עמ׳

 זה, במאמו אדיפום תכביך של

 בו, הנידונות היציוות בווב כמו

 אדיפלי למשולש מכוון אינו

 הקונפליקט במשמעות מלא

 )יויבות פוויו בתוות האוונזי

 אלא (,٥٨,•ד وج והבן האב בין

 המונח, של הצד העממי לשימוש

 אגופיבית יויבות לכל המתייחם

 המווו בן לבין "מפום" אב בין

 תפבין שאילת שלו. באוטוויטה

 ניתוח לצורך השלם אזיפום

 הנקוע )העם הציונית הנויווזה

 היא מולדתו( ואוץ אלוהיו בין

 ביציוות גלגוליו שעל אחו נושא

 בעבו. כבו עמדתי יהושע א״ב

לבואשית: "חזוה מאמוי ואו
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 בזהות לו ומעבו המודחק אל

 )עווכת(, בן־דב ניצה הישואלית",

 על מעלתם קובץ הנג־וי: בכיוון

 תל-אביב: יהושע, לא״ב מאני מו

 עמי ,1995 המאוחד, הקיבוץ

222-204.

 לעיל, 26 העוה צורית, ואו .27

 "שידים הלפוין, חגית ;64 עמי

 עלי גלבוע", אמיר באוכיון גנוזים

 .113-107 עמ' (,1996) 37 שיח
 עזרתה על הלפוין לחגית תודתי

מאמויה. בהשגת

 הנגב, בעובות מוסינזון, יגאל .28

.1949 טברסקי, תל־אביב:

 הונמה עפרת, גזעון .29

 צ׳דיקובו, תל־אביב: הישואלית,

.28 עמ' ,1975

 "מוטיב קלאוזנו, מרגוט .30

 מולו הנגב׳", ו׳בעובות העקוה

 ;380-379 עמי (,1949) 2 ,4
 בוומה "העקוה אלירז, ישואל

(.1/921971) משא הישראלית״,

 הנגב, בעובות מוסינזון, .31

.99 עמ'

 מלחמת למחזות דומה הערכה .32

 לאחרונה הושמעה העצמאות

 '"ועמד כספי, זהבה של במאמוה

 זרמות הפלוה׳: כנגו החבו

 מגויסת?" ספוות האמנם - תש״ח

 הישראלי התאטרון חקו ז: )מכאן

(.90-73 עמ' ,120061

 של אחוים היבטים על .33

 המקראי הנרטיב בין ההבדלים

 במאמוי עומות אני והפרויויאני

And Rebecca Loved'״ 

Jacob' but Fieud Did 

Not", Petei L. Rudnytsky 

and Ellen Handlei Spitz 
Fieud and Forbidden ؟ه؛ا(١ل,. 

Knowledge, New York: 

New York University 

7-25 .Press, 1994, pp; וכן 

 "למה ומעודכן: מקוצר בנוסח

 קשת יעקב?", את ובקה אהבה

 עמ׳ (,2007 )מוס 19 החושה

137-128.

 הן אם בין ובנים, אבות ליחסי רבות מערביות מגרסאות כך כל לשונה
אדיפליות." או פרוידיאניות יווניות,

 הלך קונפורמיסטית לא סופר היה רבים שבמובנים מוסינזון, יגאל אכן,
 היהודית. המסורת של האורתודוקסי בנתיב במודע, לא אולי זה, במחזה

 הוא לעין, נראה קונפליקט שום ללא פעולה לשתף ולבן לאב שאפשר בכך
 מונח - עקדה "אגדות" של ארוכה עברית לשרשרת ישראלית חוליה הוסיף
 ולא מחזה הוא הנגב ת1שבעוב מאחר אך שפיגלת שלום במהרה שיציע

 בתרחיש הדרמתי הקונפליקט כן אם נמצא איפה לשאול: ראוי "אגדה",
 המצרף מכור כחלק לא אך כמובן; קיים הוא הזה? הקונסנסוס עתיר

 אלא פסיכולוגי אינו זה במחזה המרכזי הדרמתי העימות חבין־דודי.

 בני הקיבוץ "אבות" בין הפנימיים במתחים בעיקר מופיע הוא אידאולוגי.
 אברהם - והצבא הקיבוץ נציגי בין גם כמו ואיתנור, אברהם - דור אותו

 בין רבת־השנים במחלוקת חדשה חוליה מציינת הראשונה הופעתו וברוך.
 של המוסרית" "הזכות על מערער כשהאחרון ואיתמר, אברהם היריבים
 "לצוות הצעיר: הדור על ובעיקר - אחרים על מוות דין לגזור הראשון

 מצבנו מה מבינים שאינם האנשים שאר ואת גליה ואת דן את למוות ללכת
 מחריף הוא רבקה לאשתו כך על מדווח כשאברהם ٩דבר״ של לאמיתו

 האישי הדורי האלמנט את מעלים ובכך אותם, מכליל גם אן הדברים את
 אמר איתמו. אותי, שונא "הוא גליה...(: של )אביה איתמר שבזברי
 לשלוח נזוסרית זכות כל לי אין אך בכך, רצוני אם להתאבד אני שרשאי
”זו". להתאבדות אחדים

 ההקרבה על הקונקרטית הביקורת צפה השנייה המערכה סוף לקראת רק
 בנימין אברהם. של כזשנים חברו בנימין, של מפיו ודווקא הבין־דורית,

 לבטל - )!( רבקה אשתו באמצעות - אברהם את לשכנע מנסה הפצוע
 חזרה: דרך מנה1נ שאין בטוח שהוא המסוכנת למשימה בנם יציאת את

 שממית אכזר דור אנחנו תבין. היא לנסוע. לדן תתן שלא לרבקה "ותגיד
 ואת - לחיות ממשיכים "הזקנים בנימין. טוען הצעירים!״, הבנים את

 ומעט - הזאת במלחמה נפלו בנים מדי יותר למוות. שולחים הצעירים
 לסטראוטיפ נענית אינה רבקה בנימין, לציפיות בניגוד לשווא. אבל אבות!".
 "אימהי" לעיצוב נזכה השישים בשנות )רק בבנה עוצרת ואינה האימהי

 המטרנלי הפציפיזם בעקבות ההולך יותר, סטראוטיפי דווקא אולי שונה,
 בנימין של אבחנתו ב"אישור" ת1מסתייכ המערכה כך, או כך האוניברסלי(.

 האבות שבו אכזו דור זהו צודק. הוא בנימין, צודק, "הוא אברהם: מפי
 ٥؟הזאת״. במלחמה נופלים צעירים מדי יותר למות. הבנים את שולחים

 בקבלת מסתפק אברהם פרטי: ולא כוללני אישור שזהו לב לשים וראוי
להחלטתו. אישית אחריות עליו מקבל אינו אבל הדורית, האשמה

עול את המטיל האבות דור אשמת של הדורות, בין ההבדל של ההדגשה

 וזי ההקרבה, המלחמה,
 הפציפיסטן הספרות מן למדי
 האשמה* מזכירה מכול יותר
 ن שנפל (,1918-1893) אואן

 המיני" העקדתית האלוזיה
 האב؛ של שמו על ורק אך

 כל כאמור, אק, )בטקסט
 העקדה؛ או ההקרבה לשיח
 and the Young)" אואן

 שלשין הידיעה בהא הייצוג
 שובל עלה השיר אז: רק

 הרולדפי! הבריטי המחזאי
 ש ערכה את השולל השיר,

 בשדות שנהרגו הצעירים
 מאשימה אצבע בארסיות
 "איל את לעולה להעלות

٠אחד״. אחד, אירופה, של
 הד> מסתיים שבכך אלא

 ש ה״משל" של המוסרית
 I האדיפלי לעימות מחוץ
 חשיבותו חריפותו. מלוא

 ההיסטורי־ספרו הקשרה
 במיוחד בולטת האדיפלי

 ש הזאת, האדמה אשמן,
בעובות במחזה מוסינזון

" למוסי״וו: אשמן ביו

 -1896) אשמן של מחזהו
 אחו היה (,1942) חדרה
 שהשלדו ספק אין הנגב.

 באז להיאחזות קדימות
 מ אדם חיי הקרבת שבה

 העלילה כמובן, הציוני.
 המושבה באנשי חללים
 ה״כ אלא הערבי הפולש
המ את ומנצחת חוזרת
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הן אם בין ובנים, אבות יחסי

 הלך “קונפוומיסטי, לא זופר
 היהודית. המסורת של ׳דוקסי

 הוא לעין, נראה קונפליקט יום
 מונח - עקדה ״אגדות״ של כה

 ולא מחזה הוא הנגב 'בעובות
 בתרחיש הדרמתי זקונפליקט

 המצרף מכור כחלק לא אן
 אלא פסיכולוגי אינו זה זזה

 בני הקיבוץ "אבות" בין ימיים
 אברהם - והצבא הקיבוץ יגי

 בין רבת־השנים במחלוקת ה١
 של המוסרית" "הזכות על :ר

 "לצוות הצעיר: הדור על קר
 מצבנו מה מבינים שאינם !וים

 מחריף הוא רבקה לאשתו :ך
 האישי הדורי האלמנט את ם

 אמר איתמר. אותי, וונא
לשלוח מוסרית זכות כל לי

 ההקרבה על הקונקרטית ירת
 בנימין אברהם. של משנים

 לבטל - )!( רבקה אשתו 'ת
 חזרה: דרך ממנה שאין נוות
 שממית אכזר דור אנחנו :ין.
 ואת - לחיות ממשיכים ים
 ומעט - הזאת במלחמה ؛לו

 לסטראוטיפ נענית אינה כקה
 "אימהי" לעיצוב נזכה ישים

 הכזטרנלי הפציפיזם :עקבות
 בנימין של אבחנתו :"אישור"

 האבות שבו אכזו דור זהו
 “הזאת". במלחמה נופלים י

 בקבלת מסתפק אברהם זי:
להחלטתו. אישית ות

עול את המטיל האבות דור

 מוכרת הצעיר, הדור כתפי על המולדת למען והמוות ההקרבה, המלחמה,
 הראשונה. העולם מלחמת שלאחר באיוופה הפציפיסטית הספרות מן למדי
 וילפריד הצעיר הבריטי המשוור של שירו את זו האשמה מזכירה מכול יותר
 זו. נוראה מלחמה של האחרון בשבוע בחפירות שנפל ו(,9ו8ו-893) אואן

 כאמור הנשענת מוסינזון, של במחזהו המינימליסטית העקדתית האלוזיה
 אברהם - המסוכנת למשימה בנו את השולח האב של שמו על ווק אך

 הטיפוסיות הפיגורות באוצר רטורי שימוש כל כאמור, אץ, )בטקסט
 של והזקן" הצעיר "משל את להדהד עשויה העקדה(, או ההקרבה לשיח
 אולי ״(,The Parable of the Old Man and the Young)" אואן

 ולא “המלחמה. אחרי של באירופה המחאה שירת של הידיעה בהא הייצוג
 על־ידי כשצוטט החולפת, בשנה רק לכותרות שוב עלה השיר אז: רק

 .2006 לשנת שלו הנובל פרס קבלת בנאום פינטו הרולד הבריטי המחזאי
 את והמתאר אדם חיי של העצומה ההקרבה של ערכה את השולל השיר,

 מפנה (,victims )בהוראת כ״קרבנות" הקטל בשדות שנהרגו הצעירים
 שבמקום אברהם, של בדמותו "האבות", כלפי כזאשימה אצבע בארסיות
 זרעה חצי את ועימו שחט, בנו "את הגאווה", "איל את לעולה להעלות

׳’“אחד". אחד, אירופה, של

 ה^צמה את חסר הנגב בעובות המחזה הדמיון: מסתיים שבכך אלא
 בו מתרחשת האשמה שהטלת משום אואן, של ה״משל" של המוסרית

 את הידוע לשיר המעניק שהוא־הוא הבין־דורי האדיפלי לעיכזות מחוץ
 בתוך מוצבת כשהיא מתבהרת זו עובדה של חשיבותה חריפותו. מלוא

 מהקונפליקט מוסינזון של הימנעותו שכן ההיסטורי־ספרותי. הקשרה
 אהרן של במחזהו החזקה לנוכחותו בהשוואה במיוחד בולטת האדיפלי

 הסתמך שעליו למודל נחשב הביקורת שבעיני הזאת, האזמה אשמן,
‘הנגב." בעובות במחזה מוסינזון

ווקדהי♦ אושר’׳ או "אןיפוס" למוסי״ון: אשמו ביו

 המושבה של החמישים יובל לכבוד שנכתב ו(,980ו-896) אשמן של מחזהו
 נ11ב1בע לפס "הבימה" של הגדולות ההצלחות אחת היה (,1942) חדרה
 מעניק המחזה למוסינזון: כזודל שימש שלו האידאי שהשלד ספק אין הנגב.

 כלכלה בכך ומאשר החיים קדושת פני על באדמה להיאחזות קדימות
 הפרויקט למען נמנע בלתי טרגי כהכרח מתקבלת אדם חיי הקרבת שבה

 שמפיל והאויב ההתיישבות, בראשית מתרחשת העלילה כמובן, הציוני.
 אינו - המינים ומשני כאחד, וזקנים צעירים - המושבה באנשי חללים
 זו קפריזית"" "גברת הקדחת. מחלת ה״מטרוניתא", אלא הערבי הפולש
להיצמד התעקשותם מחיר את וגובה המתיישבים את ומנצחת חוזרת

 הספר", "בשולי מיוון, דן ראו .34

 כשק: אפוויס מוסינזון, יגאל

 מוסו יוושלים: ומחזות, סיפחים

.472-463 עמ' ,1989 ביאליק,

 הז׳אנוים טכנית, מבחינה .35

 את כוללים מנתח ששפיגל

 ואו וההלכה. הפיוט המווש,

 ספו העקזה: מאנחת שפיגל, שלום

 יווק: ניו מרקם, לאלכסנזו היובל

 באמויקה, לובנים המווש בית

 על עוו תעא-תקמז. עמ' ,1950

להלן. שפיגל

 הנגב, בעובות מוסינזון, .36

.58 עמ׳

 שלי, )ההוגשה שם שם, .37

י״פ<.

.102,101עמ' שם, .38
 בהכוח מומז אינו זה הוהוו .39

 אואן של ששיוו מפני השפעה, על

 ה־ שנות עד לעברית תורגם לא

 )בתרגומה התפרפם באשו )!(, 70

 של בתוכנייה ליטוין( ונה של

 את שניגנה הפילהומונית התזמוות

בריטן. של המלחמה וקוויאס

40. .(,Jon Stallworthy (ed 

The Poems of Wilfted 

,Owen, New Yolk: Norton 
151.1986, p. מציין סטולוורת׳י 

 14-1 ״שווות העמוד: בתחתית
 הנואה ככל שנכתבו השיו, של

 שומוות ,1918 ביולי בסקובווו

 של לנוסח ובה נאמנות על

א-יט". כב, בואשית

 אצל וב בפיווט כן על ואו .41

 עט' לעיל, 29 העוה עפרת,

 פיינגולו, עמי בן ואצל ,25-20

 נוה חנה תש״ח", "תיאנזרון

 מזן )עורכים(, מנרה־לוי ועודו

 ,1998 תל-אביב, אוניבוסיטת ה,

 כחלוץ אשמן על .253-233 עמ'

 גושון ראו הישואלית, הורמה

 ההיסטווי העבוי המחזה שקו,

 וצחות, נושאים התחייה: בתקופת

 ,1970 ביאליק, מוסו ירושלים:
.31עט'
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 הזאת, האזמה אשמן, אהון .42

 של חובבים בימות איגוו

 וחינון לתובות מוכז ההסתדוות,

חש״ד[.1

 המספקת באר קידוח לאחר - התמודדות של סבב כל לאחר למקום
 צריפים בניין לאחר א(, )מעוכה המאררים הביצה מי במקום חיים מים

 עצי שתילת ולאחר ב(, )מערכה בחוובה מחצלאות" "בין מגורים במקום
 בסיכון כרוך שהיה מעשה עצמה, הביצה הזיהום, במקור האקליפטוס

ג(. )מערכה אדם חיי ובהקרבת קטלני בריאותי

 מוסינזון, אצל כמו ההבדלים: בולכוים זה משותף אידאי מבנה רקע על אבל
 הפקרת עם מסכים שאינו מי החלוצי, לפרויקט שמתנגד מי גם יש כאן גם

 לא אשמן למוסינזון, שבניגוד אלא בקרקע. ההיאחזות למען החיים
 טיפוסי. בין־דורי פסיכולוגי בעימות האידאולוגי הניגוד את לשלב היסס

 אב בין המרכזי לקונפליקט מתוודעים אנו הראשונה בתמונה כבר וכך,
הפוגרומים ניצולי של הגלות" "שלילת את מייצג האב ופנחס. יואל ובנו,

 יצזז עקדת של אוטומטית
 ل מ ותזכיר תחזור )אסתר(

 העקדתיתרקג הכלכלה של
 שני؛ "הלכו ל* כאן הקלסי:
 שאומר׳ כמו כאן, הועיל(,

 אל* המקראי הטקסט על
תלמי צור אבן, לבי עשיתי

 ה< של זו שהודאה אלא
 יות בעצם )שהיא "עקדה"

 I זעקת את מצדיקה היא
עז אנו הראשונה התמונה

.18-17עמ' שם, .43

.18עם' שם, .44

 יהיה לא שם האחוון. המקלט ש״כאן בטוח הוא בנגב"(. )"סופות ברוסיה
 עומדת שלו הקרבנית הכלכלה אין..."." אין, - תקווה שום אין כלום.

 לעתיד: ויסוד" "שורש בהבטחת מוצדק בהווה הסבל מוצקת: קרקע על
 זה, עיקרון כנגד בדיוק. אולם כולו". היהורי הכלל הכלל. בשביל "לדורות.

 )השם "פנחס" לבן אשמן מאפשר הכלל, לטובת הפרט הקרבת עקרון
 את עלי לצוות רשאי אינו 'כלל' "שום להתריס: כמובן...( מקרי אינו

 וכול מכול שולל רק לא פנחס כן, על יתר בעצמי"." אעשה שלי החשבון
עוובא בדותה, - לדעתי - ישראל )"עם הלאומית התחייה תקוות את

 למחאה האישי האדיפלי
 בכלג ולא - בכלל השם״

 שהובנה כפי המסורתית,
 עליו שתקף ומורה, סורר

 בזעקו נקטעים דבריו אך
אתה כורחו, בעל כורחו?

ا במטבע החוזר השימוש

.40-39 עמ׳ שם, .45

.19עם' שם, .46

.56 עט' שם, .47

 מאמין איני ואני ]...[ תועה. צל החיים, בין המתהלך מת זהו ]...[ פרח.
 חרדה "מתוך כי אישית אביו את מאשים גם אלא המתים"־''(, בתחית
 על־פיה הופך הוא בכך ’העולם".־ מן אותנו להעביר אתה מוכן לכבודך

 מה ؛<^1ר٢1ט6כ־ לא ,victirm עצמו את ומציג הקרבנית הכלכלה את
 למדי נדירה )תופעה באב שלו המוסרית הבגידה את כביכול ש״מצדיק"

 ומנסה להתיישבות המתנכל ל״אויב" נפשו מוכר הוא העברית!(: בספרות
”אביו. של גבו מאחורי כסף בצע תמורת המשפחה רכוש את למכור

 השונות: הכלכלות שתי
 לקרבניותו מתרצה שאינו
 ה״אדיפליז תהליך מכנה

 אמנם המחזה זאת, עם
 המחאו מימוש זכות את

 לקדחת,) ל״מטרוניתא",
עלז דבר של בסופו גובר

העקז את המקדים למדי,
 זו )גם שתיים ואפילו הנשית, הצלע גם חסרה לא זו אדיפלית בכלכלה
רצונו בכפיית אביו את מאשים פנחס בספרותנו(. למדי נדירה תופעה

 מבואשית המלאך דברי
מן וההצלה החסד רגע

 שהוא חנה, מילדות, ואהובתו המאומצת קרובתם על וגם אמו על גם
 לבו, שלמגינת אלא הארץ. מן עמו שתוד ומקווה ארוסתו את בה רואה
 היא להפך, - "דודה" של האידאולוגיה מזבח על כקרבן חשה איננה חנה

 שכמובן מה בחלקה... שמחה והיא הפועלים, מן אחד ביעקב, כאן התאהבה
 אלא לחנה, רק לא המקנא פנחס, של וקנאתו חמתו את יותר עוד מבעיר

 בלב מקומו את לתפוס להרגשתו, העומד, החרוץ, הפועל ביעקב, אף
לעשו(! )ביחס המקראי יעקב כמו כמעט - אביו

 דמדום", "מתוך הפרידה,
 מקרז מודלים שני על-ידי

)ا ופחדו עשו( )בבחינת

 יעי יעקב,
בנך- את

את זווק

52؛ הנעו את אמנם המשפחתית. הפסיכולוגית בדרמה מסתפק אינו אשמן אולם
אסוציאציה להרחיק כדי בקפידה בחר בקונפליקט המעורבות הנפשות שמות
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 המספקת באר קידוח ؛אחו
 צריפים בניין לאחר א(, ירכה

 עצי שתילת ולאחר ב(, *רכה
בסיכון כרוך שהיה מעשה ,

 מוסינזון, אצל כמו ההבדלים:
 הפקות עם מסכים שאינו מי

 לא אשמן למוסינזון, :ניגוד
 טיפוסי. בין־דורי פסיכולוגי

 אב בין המרכזי לקונפליקט
 הפוגרומים ניצולי של גלות"
 יהיה לא שם האחרון. מקלט
 עומדת שלו הקרבנית ؛כלה
 לעתיד: ויסוד" "שורש נוחת
 זה, עיקרון כנגד בדיוק. ;זולם

 )השם "פנחס" לבן אשמן ־
 את ]...[ עלי לצוות רשאי נו

 וכול מכול שולל רק לא :חס
 עורבא בדותה, - לדעתי -

 מאמין איני ואני ]...[ זועה.
 חודה "מתוך כי אישית :יו
 על־פיה הופך הוא בכך ٠٥'״.

victi, לא sacrificed, מה 
 למדי נדירה )תופעה באב ו

 ומנסה להתיישבות המתנכל
”אביו. של גבו מאחורי

 זו )גם שתיים ואפילו זוית,
 רצונו בכפיית אביו את ים

 שהוא חנה, מילדות, ;ובתו
 לבו, שלמגינת אלא הארץ.

 היא להפך, - "דודה" של ה
 שכמובן מה בחלקה... ;ומחה

 אלא לחנה, רק לא המקנא
 בלב מקומו את לתפוס :ו,
ו(!١

 את אמנם המשפחתית. ת١
אסוציאציה להרחיק כדי ידה

 שהאם לכך דואג הוא הפתיחה מן אבל יצחק, עקדת של אוטומטית
 זו שתזכורת אלא ٠٥ויחיד". אחד "בן הוא פנחס כי ותזכיו תחזור )אסתר(

 הסיפור לבין זה תרחיש בין ההבדל את מדגישה רק העקדתית הכלכלה של
 ללא כי )אם האם התערבה כן כאן יחדיו", שניהם "הלכו לא כאן הקלסי:
 לא בבירור נשען כשהוא - המחזה בסוף יואל שאומו כמו כאן, הועיל(,

 רחמי, את "כבשתי - והתפילה המדרש על אלא המקראי הטקסט על
”בדתך". בעל לעקדה אותך דחפתי ]...[ חלמיש. צור אבן, לבי עשיתי

 לבצע מנת על כפטריארך כוחו בהפעלת האב של זו שהודאה אלא
 בדיעבד מדי. מאוחר באה עקדה( מאשר קרבן יותר בעצם )שהיא "עקדה"

 בסיום כבר המחזה. מתחילת פנחס של המרי זעקת את מצדיקה היא
 הקונפליקט מיתרגם שבו רועם לקרשצ׳נדו עדים אנו הראשונה התמונה
 "קידוש כנגד נרצה, אם פוליטית היסטורית, למחאה האישי האדיפלי

 בצורתו אלא הציוני, בשיח שלו המחולנת בכלכלה ולא - בכלל השם"
 בן נמצא "אם ומעולם: מאז ישראל בקהילות שהובנה כפי המסורתית,

 יואל, מתחיל ", - שמים שם לקדש וסרב יצרו עליו שתקף ומורה, סורר
 בעל הסכין את עליו מעבירים היו "אזי בנו: בזעקת נקטעים דבריו אך

5٠כורחו?״. בעל לומר, רוצה אתה כורחו, בעל כורחו?

 בין המתח את כמובן מדגיש כורחו" "בעל הלשון במטבע החוזר השימוש
 הקרבן מחאת לבין )יצחק( מרצון הקרבה בין השונות: הכלכלות שתי

 שאני מה על בכורה זכות שלאשמן אפוא ייתכן לקרבניותו. מתרצה שאינו
 המודרנית. העברית בתרבות העקדה של ה״אדיפליזציה" תהליך מכנה

 לא אבל והמחאה, הזעקה זכות את לבן מעניק אמנם המחזה זאת, עם
 קרבן נופל פנחס גם כורחו", "בעל רצונו, כנגד המחאה. מימוש זכות את

 ההתיישבות נרטיב השנייה.'؛ המערכה בסוף כבר לקדחת, ל״מטרוניתא",
 מקורי בצעד אך היחיד. של האינדיבידואציה דחף על דבר של בסופו גובר

 את מעביר אשמן המדינה, דור של האדיפלית העקדה את המקדים למדי,
 את המסמלת הקריאה וכך עצמו. העקוד אל כב אש'ת1מב המלאך דברי
 למילות כאן נהפכת ידך", תשלח "אל המאכלת, מן וההצלה החסד רגע

 מותו סף על גם הנרזף הנעו של למוות, הנידון של דמדום", "מתוך הפרידה,
 בן־יצחק ביעקב קנאתו ארכיטיפיים: מקראיים־יהודיים מודלים שני על־ידי

מאברהם: "יצחק"( להיות שמסרב )כיצחק ופחדו עשו( )בבחינת

 נא קח אבוהם, אבוהם, אברהם. בן יצחק יצחק. בן יעקב יעקב,
הסכין! את זווק בידן? זה מה - בנן את
I...]

 אל ידך תשלח אל הנער, אל ידך תשלח אל הסכין. את זרוק
؛2! הנער

.11 עמ׳ וכן ;17 עט׳ שם, .48

על
י

 
מן

לד
פ

 שלי, )ההוגשות 76 עט׳ שם, .49

י״פ(.

.20 עט׳ שם, .50

 עפות מכוון למה לי ברור לא .51

 כשהוא (22 עט' לעיל, 29 )העוה

 תביעת את "מקבל יואל כי אומו

 הישוב. את לנטוש המבקש בנו

 ללא אף לבוו, נותו הוא מעתה

 יואל אכן לבן". המתלווה אשתו,

 הגוסס בנו של התביעה את מקבל

 אבל השנייה, המעוכה בסוף

 לבדו, יואל השלישית במערכה

 את נטשו ובנה שהאם מפני לא

 ששניהם מפני אלא היישוב,

 המקומי, הקבוות בבית טמונים

 "רצה יעקב: באיווניה שאומו כמו

 שאיפותינו אח, נסע. והנה לנסוע,

 משונה בוון לפעמים מתקיימות

 הזאת, האזמה )אשמן, מאוד..."

(.67 עט׳ לעיל, 42 הערה

.58עט' שם, .52
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 החמיצו שהמבקוים נואה .53

 בזיהוי שהסתפקו מפני זה הבדל

 לבדוק בלי המוטיב של נוכחותו

עיצובו. פרטי את

 הערה הזאת, האזמה אשמן, .54

.18-17עמ' לעיל, 42

 יציע יותו, מאוחו מאה חצי .55

 של יותר נוקב שכתוב יהושע א״ב

 פסידו־אויפלית קובנית כלכלה

 m ברומן הרביעית בשיחה וומה:
 המאוחד, הקיבוץ )תל־אביב: מאני

 המתוחשת (,276-201 עמ' ,1590

 מאמצי את מכשיל הוא ,1899ב־

 לעצור הירושלמי מאני משה ר״ו

 שפירא ולינה אפוים של בחזותם

 שליו בילני־סאר אביהם לאחוזת

 שניהם רבו של בסופו קוקוב.

 אושוויץ במחנה מותם את מוצאים

 כמו הסמוך, )אושווינצ׳ים(

 )האנכווניסטית האירוניה שוומזת

 משה בדבוי המחבו שיצק במובן(

 מסילת־ברזל, פה גם כן "אם מאני:

 תוכלו יודע, מי שנים, כמה עוד

 בקוון־לילה בוכבת ישר לנסוע

 שלכם לאושווינצ׳ים מירושלים

 עמ' )שם, הים" על לטרוח בלי

271.)

 של המר מניסיונו למר האם .56

 משפחה על שספוו שמיו, משה

הלז הוא בקיבוץ, מתפורות

 של במחזותיהם העקדה עיצובי בין בהבדל להגזים קשה לאחור, במבט
 הבין־דורי הפוטנציאל את עוקף הנגב בעובנת בעוד ומוסינזון.؛؛ אשמן
 של מבשרת סנונית למעשה מהווה הזאת האזמה העקדה, בסיפור הטמון

 השישים שנות עם כלל בדרך המזוהה תהליך העקדה, של האדיפליזציה
 את כן אם נסביר איך החמישים. לשנות להקדימו כזציעה אני ואשר

 נבין איך - לכך ומעבר הארבעים? שנות בראשית כבר אשמן של התקדים
בו? התחיל שאשמן מהמסלול מוסינזון של "סטייתו" את

 במרחק השוני מן כל קודם נובע הנ׳חזאים שני עמדת בין שההבדל לי נדמה
 נוסח את להפר לעצמו להרשות היה יכול אשמן מחומריו. מהם אחד כל של

 המסוותית הבין־דורית ההרמוניה אושיות את ולזעזע העקדה של בואשית
 לימי רחוק, לעבר שייכים מחזהו שחומרי מפני אדיפלי, קונפליקט על־ידי

 הקונפליקט של הפסיכולוגיזציה בארץ. היישוב של מיתיים בראשית
 מחזהו, של הדרמתי הרושם את וחיזקה עומק ככזובן לו העניקה האידאי

 אם מידית. חוץ־בימתית מציאות - לפחות עין למראית - סיכנה לא אך
 ולא האידאולוגי מצדו זה היה בהווה, נגיעה המחזה של לקונפליקט היה

 של טיעונו עם להזדהות הקהל היה יכול 1942שב־ לשער יש הפסיכולוגי:
 אין, - תקווה שום אין כלום. יהיה לא שם האחרון. המקלט "כאן כי האב

 ניתן המולדת אדמת כיבוש על הבן הקרבת את חשבון, של בסופו ؛‘’אין...".
 ההווה לקרבנות בניגוד משתלמת, "רווחית", בכלכלה להטמיע אולי היה

55ו.9ה־ המאה בסוף אי־אז לחזור הבן רצה שאליו "שם" באותו

 והרוטט: החי ההווה של הדופק על אצבעו את שם זאת, לעומת מוסינזון,
 נענה ולפיכך הכסף", "מגש את המדמם, הרגע את הבמה על העלה הוא

 )ואם!( ובן אב יחדיו, הליכה של הישן המיתוס באישור קהלו של לצורך
 שהופיע המדהים הניסוח את אז כבר הכיר האם משותפת.؛؛ מטרה לקראת
נען? בקיבוצו, תש״ט פסח של בהגדה מאין יש כביכול

 הדמינ מחיר עם להתמודד
 1מע כרגע תפקד שהמחזה
 ١נ הצעיר הדור את להקריב
עצ' "האבות" מצד באשמה

 שהמה לזכור כדאי זאת עם
 לבני חייו( )ובניסיון בגילו

 שהוא והכוללנית הדורית
 הי: שבימינו משום זה הרי

 האחרו הזמן של הישראלי
 בן־ימינו הביקורתי השיח

 י שמשנה מה - }מטעמו
 ש? הרטורית הפיגורה של

 ברו העברי העקדה נרטיב
 לעינ מקומו את לאחרונה

 הש אשמן בעוד אך אשמן.
 כנ נתפסת האב תוקפנות

 1 המחנה של הימני בצד
 הא כלפי מאשימה אצבע
אואן וילפרד של בשירו

 תפנית להלן, שנראה כפי
 שי מודע אקט של תוצאה

 מ' שנעשתה זו, התערבות
 הישואלי ההקרבה בשיח
 במקו! פסיבי כקרבן יצחק

מצו בתוקפנות התחלפה
 כהוצאת ארוכות עוכב בשזות,

 פועלים, ספוית תנועתו, של הבית

 האם לכו? שקדמה בשנה וק

 שביצע השינויים לקח את הפנים

 הוומן את כשהפך בעלילה שמיו

 מצליח? למחזה במחלוקת השנוי

 במאמר לאחוונה, כן, על ראו

 לעיל. 32 העוה כספי, ז׳ מאת

 מוסינזון י״פ. שלי, ההרגשות .57

 עד 1938מ־ נען קיבוץ חבו היה

 למיכל לב מעומק תורה .1950

 הטקסט על ההפניה, על גובויו

 הולכת שיחה ועל ההגדה של

של שוושיו על ומתמשכת.

החרות, מלחמת שעת - לבית־ישראל הגדולה השעה ותבוא
 דוננת הכל ועל קדכן, ותוגת עקדה יד ודם, גבווה רוות והיא

؛’ישואל לפזורי ותקומה ישע תקוות

 להגזמה בדומה התקופה: רוח את נכון חש הצעיר שהמחזאי נראה
 משכתבי צורך חשו כנראה שבה עקדה", "אושר]![ בביטוי ה״הרמוניסטית"

 המדינה אזרחי כלל גם המלחמה, שלהי של פסח באותו הקיבוצים הגדת
 בוודאי הזדהו כאחד, שכולים )ואמהות( ואבות לוחמים משנה, הפחות בת
 פתורה הבלתי האמביוולנטיות ועם המחזאי של הכואבות הבחירות עם

 כשהם במדים, במלו/דרמה צפו מהראשונים )רבים הבמה על שהוצגה
 נראה אדם(. בחיי הגדולות האבדות את וכואבים הקרב עשן ספוגי עדיין

כדי בקתרזיס הצווך את סיפקה ההצגה כאחד, והקהל השחקנים שעבור

 ה! את הסיטה לא הארץ(
 המפור לאזהרתו שהביא
המרחפ המאכלת מיתוס

 ל שהתרחש זה, שינוי אך
 ל! למעשה אפשר בהיר.
 ב התרבותי לשיח חלחל
 מכי כשהוא עשור, אותו

 מו אני הבאים בעמודים
 ׳ זה. התפתחות מסלול
 בשו "יצחק" את מחדש"

 שמנדט עם הנראה ככל
)וש! המקראית העקדה
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 של במחזותיהם העקדה ؛ובי
 הבין־דורי הפוטנציאל את ٩ل
 של מבשרת סנונית למעשה أ

 השישים שנות עם כלל :דרך
 את כן אם נסביר איך סיס.

 נבין איך - לכך ומעבר נעים?
בו? התחיל מן

 במרחק השוני מן כל קודם :ע
 נוסח את להפר לעצמו זרשות
 המסורתית הבין־דורית מוניה

 לימי רחוק, לעבר שייכים תו
 הקונפליקט של כולוגיזציה

 מחזהו, של הדרמתי הרושם
 אם מידית. חוץ־בימתית ות1
 ולא האידאולוגי מצדו זה ה١

 של טיעונו עם להזדהות ןהל
 אין, - תקווה שום אין לום.

 ניתן המולדת אדמת כיבוש ל
 ההווה לקרבנות בניגוד מת,’

55ו.9ה- המאה :סוף

 לשער יש לעצמאות. מאבק כל שתובע הכבד הדמים מחיר עם להתמודד
 הטראומטי הכורה שבו פשרה, של כפתרון מעבר, כרגע תפקד שהמחזה
 כהודאה אלא "הבנים" כזצד כהאשמה לא נחווה הצעיר הדור את להקויב
עצמם. "האבות" מצד באשמה

 קרוב אז שהיה צעיר, סופר של עטו פרי הוא שהמחזה לזכור כדאי זאת עם
 העצמית הביקורת ואם לאבות. מאשר יותר לבנים חייו( )ובניסיון בגילו

 כיום, אותנו מרשימה ממש לא האבות בפי שם שהוא והכוללנית הדווית
 בשיח מדי. לנדושה הצער למרבה כבר הפכה היא שבימינו משום זה הרי

 אך בהרבה. וחריפות נוקבות ביקורות נשמעו האחרון הזמן של הישראלי
 יצחק של הסמלית דמותו סביב תכופות מובנה בן־ימינו הביקורתי השיח

 המסורתית הפסיכולוגית הכלכלה את לחלוטין שמשנה מה - ומטעמו
 את שאפיין הבין־דורי הפעולה שיתוף העקדה. של הרטורית הפיגורה של

 פינה מוסינזון, של במחזהו זה בכלל גלגוליו, ברוב העברי העקדה נרטיב
 בידי האדיפלי לעיצובו יותו הקרוב בין־דורי לעימות מקומו את לאחוונה

 ימינו בן בעימות פתוחה, האשמה שאלת את השאיר אשמן בעוד אך אשמן.
 רובם - מעטים מקרים להוציא 5٥האשמה. כמקור נתפסת האב תוקפנות

 הצעיר, הדור כלומר "יצחק", מפנה - הפוליטי המחנה של הימני בצד
 כמו בדיוק הפוליטי, הממסד או המייסדים, האבות כלפי מאשימה אצבע
הראשונה. העולם ממלחמת אואן וילפרד של בשירו

 בשיח עקוה" "אושר הציווף

 עומדת אני השנייה העלייה של

 הערה קוושים"׳, "מ׳מות במאמוי

לעיל. 5

"ל
׳

 
מן

לז
פ

 והרוטט: החי ההווה של פק
 נענה ולפיכך הכסף", "מגש
 )ואם!( ובן אב יחדיו, !ליכה

 שהופיע המדהים הניסוח זת
נען? :וצו,

 החרות, מלחמת שעת - ראל
רוננת הכל קרבן,ונול ותוגת ה

 הייתה היא מעצמה. טבעי", "באופן איועה לא זו תפנית להלן, שנראה כפי
 ופוליבוי. מוסרי מניע בעלת תרבותית פרובוקציה של מודע אקט של תוצאה

 פתאומי שפע יצוה הימים, ששת מלחמת לאחר מיד שנעשתה זו, התערבות
 נתפס שבו חדש, פציפיסטי עקדה נרטיב ועיצבה הישראלי ההקרבה בשיח
 הבין־דורית ההרמוניה שבו מדעת; עצמו כמקריב במקום פסיבי כקרבן יצחק

 מן או השמים )מן קול בת שום בו ואשו האב: מצד בתוקפנות התחלפה
 כנראה הוא זה ספרותי קורפוס אכן, המונפת. הסכין את הסיטה לא הארץ(
 של המתמשך האיום מפני יהושע א״ב של המפורסמת לאזהרתו שהביא
והיהודי." הישראלי בדמיון באוויר תדיר המרחפת המאכלת מיתוס

 לבחינת "הערות וים, הלל .58

 העברית בסיפורת יצחק׳ ׳עקרת

 ומוטיב", תימה כטופוס, זמננו בת

 והתוכחה: העקוה )עורן(, לוי צבי

 בספוות, וטופוס תימה מיתוס,

 עמי ,1991 מאגנס, יוושלים:

52-31.

 להגזמה בדומה התקופה:
 משכתבי צורך חשו כנראה ז

 המדינה אזרחי כלל גם )מה,
 בוודאי הזדהו כאחד, וכולים

 פתורה הבלתי ;!ביוולנטיות
 כשהם במדים, :מלו/דרמה

 נראה אדם(. בחיי הגדולות
כדי בקתרזיס הצורן את !ה

 ביום כרעם הופיע לא השישים, שנות בסוף לכאורה שהתרחש זה, שינוי אך
 ו)ן(,949ב־ כבר שהחל בתהליך מקורו את לאתר למעשה אפשר בהיר.
 סוף לקואת לשיאו והגיע החמישים שנות במשך התרבותי לשיח חלחל
 ימינו. של בישראל הסוער לוויכוח הבמה את מכין כשהוא עשור, אותו

 של פחות, הידועים המוקדמים, שלביו את ממפה אני הבאים בעמודים
 ש"כתבו ישראלים רוח ואנשי סופרים לטענתי, זה. התפתחות מסלול
 נאבקו ,20ה־ המאה של והשישים החמישים בשנות "יצחק" את מחדש"

 של לפסיכולוגיה מנוגדים שניהם "אפלים", נרטיבים שני עם הנראה ככל
הדגם אשכנז(: יהדות של רוחה פרי אגב, )ושניהם, המקראית העקדה

 לבטל "חתימה: יהושע, א״ב .59

 מימושה", על־יוי העקיוה את

 עמי לעיל, 26 העוה הנגזי, בכיוון

 "חזרה מאמרי וואו ;398-394

לעיל. 26 העוה לבואשית״,
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 לדעתו שנבע הבין־דורי, העימות להבנת פדויד שפיתח הפסיכולוגי
 או )ההיסטורי והנרטיב הבן; כלפי האב של מסרסת יסודית מתוקפנות
 ובפיוטים בכרוניקות המתואר עצמית והקרבה מילהקרבתילדים הספרותי(
הצעירה. במדינה והופצו מחדש אז שפורסמו הצלב, מסעי מתקופת

פמיניסטית? ביקורת אדיפוס: נגד יפתח ובת יצחק

 לעיל; 30 העוה קלאוזנו, .60

 עפרת, לעיל; 30 העוה אליוז,

.36 ענן׳ לעיל, 29 העוה

 קלאוזנו, על הביוגרפי המיוע .61

 אוכיון על מבוסס בהמשן, גם

 בארכיון A493 תיק קלאוזנר,

המוכזי. הציוני

Otto Rank, The Incest .(>2 

Theme in Literature and 

Legend, G. c. Richter 
(trans.), Baltimore: Johns 

Hopkins University Press,
199211912) 

R0ger-63. ٥ ציטוט ואו  

E. Money-Kyrie, The 
Meaning of Sacrifice, 

London: International 
Psychoanalytic Library, 

תיאודוו של בספוו 1930 , p. 234 

Theodor Rcik, The :וייק 

Temptation, New York: 

George Braziller, 1960,

.pp. 67-68

 גרמניה ילידת נלהבת ציונית ו(,975ו-905) קלאוזנר מרגוט פרסמה ו949ב־
 העצמאות מלחמת מחזה על נוקב ביקורת מאמר ו,932ב־ לארץ שעלתה

 מילאה היא לקלאוזנר: חדש היה לא התאטרון עולם מוסינזון. של הפופולרי
 כמו העשרים, בשנות שלה ברלין ימי מאז "הבימה" בהנהלת מרכזי תפקיד

 ישראל. בארץ עברי כתאטרון ובהתבססותו ארצה התאטרון ב״העלאת" גם
 כמקור קרובות לעתים מצוטט הנגב" ובערבות העקדה "מוטיב מאמרה
 שכותרת היא האמת אך “במחזה. העקדה מוטיב על שהצביע הראשון
 המבקרים. מעיני עתה עד שנעלמה המרכזית, תרומתו את כוטשטשת המאמר

 ניתוח הציעה קלאוזנר מוסינזון, של מחזהו על ביקורת במסווה למעשה,
 אופיו לבין העברית במסורת הבין־דורי העימות אופי בין שד׳טיד עקרוני

 ותולדות יוונית שלמדה למי מפתיע לא פרויקבו - האירופית במסורת
׳”המוקדמות. העשרים בשנות ברלין באוניברסיטת האמנות

 את לפרש ביותר המוקדמים הניסיונות אחד זה היה ידיעתי, מיטב לפי
 הראשון הניסיון ובוודאי פסיכולוגית, מבט מנקודת המקראית העקדה

 שכנראה עובדה - פרויד של לתורתו חיובי נגדי כמודל אותה שהעמיד
 לא שפרויד למרות כאחד. ומבקרים קוראים על רושם שום הותירה לא

 ההשוואה באמצעות אותה להסביר תלמידיו ניסיונות בעקדה, טיפל
 טען, המאה בראשית כבר למדי. מוקדם החלו האדיפלי הקונפליקט עם

 הסירוס" "איום את מבטא המקראי שהסיפור ו(9ו2) רנק אוטו למשל,
 המילה ברית - סמלי תחליף בו תופס הסירוס מקום את אבל פרויד, של

 שנות בסוף “אדיפוס(. הילד של רגליו ניקוב לה מקביל היווני )שבמיתוס
 זאת, לעומת מאני־קירלה, רוג׳ר הבריטי הפסיכואנליטיקאי הציע העשרים

 אלימות - ההפוכה הלא־מודעת המשאלה את מייצג עצמו סיפור שאותו
 על בחזרה לכוענתו, "מושלכת", המקראית בגרסה אשר אביו, כלפי הבן

 פסיכואנליטיקאים שעשו כפי הסכימו, מאני־קירלה והן רנק הן אך האב."
 הנוטיב לבין המקראי הנרטיב בין כלשהיא התאמה שיש מאז, רבים

 באמצעים פסיכולוגי סיפור אותו מספר פשוט שהראשון היווני/פרוידיאני;
אחרים. ופיגורבויביים ספרותיים

מהותי לשוס שטענה הראשונה כנראה הייתה היא קלאוזנר. מרגוט כך לא

 הקדונו המקורות שני בין
 רח תרבותית פרשנות הזה
ההשוח המחקר ספר של

 ספר של כותרת־המשנה
 "מחו היא וליש, אריך וינה

 הסקרהאנתוופ בעקבות
 הב הקרבת על ובמיוחד

 פ ניתוח אותה ניתח ואף
 מחקרו מתמקד היסטורי,

 הכלל־ הבעיה של בהקשר
 !אדיפוס-לאיוס. תסביך

 ٥ העברי הנרטיב של זו
 "כיבוע בשם מכנה שהוא

 ול ביסס בכך ٥٥האב. של
 הצעיודאזשל) התחום
 מתבו בדיעבד אך בפרט.

 הע> של הפסיכואנליטית
מו והן בישראל הן כאחד,

 של טיעונו את שתהפוך
٢הי בה״א כדגם רנק, של

 זאת התפתחות כמובן,
 לם מאמרה. את כתבה

 ؛ העברית התרבות תוך
 ההמון! של הפסיכולוגיה

 חמיש עוד נוספו הבאים
 יצחק עקדת העצמאות

 הק מיפוי האומה, לידת
 אך הכלל. לנחלת הפך

 מוסינזון של הפופולרי
ה האינטלקטואלית של

 ק׳ למדי, מפתיע באופן
 בפרש שהופיעה יפתח

 המור! בתקופה מכוחה
 המצטט )הרד״ק, קמחי
 התאמ! אברבנאל, יצחק

 שנשי טיעון, באמצעות
"ה בפסוק יצחק. עקדת
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 לדעתו שנבע הבין־דורי, ית
 או )ההיסטורי והנרטיב הבן;

 ובפיוטים בכרוניקות המתואר
הצעירה. במדינה והופצו

מיניסטית?

 גרמניה ילידת נלהבת ציונית (,
 העצמאות מלחמת מחזה על

T מילאה היא לקלאוזנר: חדש 
 כמו העשרים, בשנות שלה ין

 ישראל. בארץ עברי כתאטרון
 כמקור קרובות לעתים וטט

 שכותרת היא האמת אך ٥٠٠!
 המבקרים. מעיני עתה עד מה٦

 ניתוח הציעה קלאוזנו ינזון,
 אופיו לבין העבוית :מסורת

 ותולדות יוונית שלמדה 'מי
המוקדמות.'؛ '

 הטקסטואלי לשוני נתנה היא מזאת, יתרה הקדומים; המקורות שני בין
 מסקנווניו את שנים בחמש הקדימה היא בכך רחבה. תרבותית פרשנות הזה
ואזיפוס. צחק’ - העקדה על הראשון ההשוואתי המחקר ספר של

 יליד הפסיכיאטר ו954ב־ באנגליה שפרסם זה, ספר של כותרת־המשנה
٥١יצחק״. עקדת של המקראית הפסיכולוגיה על "מחקר היא וליש, אריך וינה י

ילזים, רצח על פרייזר ג״ג של הכלל־עולמי האנתרופולוגי הסקר בעקבות
 זה בהקשר העקדה את וליש מיקם ٥5הבכור, הבן הקרבת על ובמיוחד

 בתיעוד עשיר שהוא למרות אך קלסי. פרוידיאני ניתוח אותה ניתח ואף
 העקדה של וההתנהגותית המוסרית במשמעותה מחקרו מתמקד היסטורי,

 בהקשר - כלומר הבין־דורי, העימות של הכלל־עולמית הבעיה של בהקשר
 לבין היווני הנרטיב של הכלכלה בין ההבדל את אדיפוס־לאיוס. תסביך

במה במקרא, הזה התסביך בפתרון וליש מאתר העברי הנרטיב של זו
לאיוס" ו״תסביך הבן של האדיפלית" "השנאה "כיבוש" בשם מכנה שהוא ؛

 עבור המושכים הנושאים כאחד העקדה את וליש ביסס בכך ٥٥האב. של
 היהדות ושל בכלל, הדת של פסיכואנליטי מחקר של דאז הצעיר התחום
 בפרשנות משני זרם רק מאפיינת שמסקנתו מתברר בדיעבד אך בפוט.

 וסופרים פסיכולוגים ישתמשו דור כעבור ٥’העקדה. של הפסיכואנליטית
קריאה לקדם מנת על הפרוידיאני בניתוח לה, מחוץ והן בישראל הן כאחד,

קריאתו בעקבות העקדה, את ותציג על־פיו וליש של טיעונו את שתהפוך ٠
أه אבהית. תוקפנות של הידיעה בה"א כדגם רנק, של
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 את לפרש ביותר ,מוקדמים
 הראשון הניסיון ובוודאי נ,
 שכנראה עובדה - פרויד ל

 לא שפרויד למרות כאחד. ,
 ההשוואה באמצעות ותה٤
 טען, המאה בראשית כבר .

 הסירוס" "איום את מבטא
 המילה ברית - סמלי חליף

 שנות בסוף ٥2!ילדאדיפוס(.
 זאת, לעומת "מאני־קירלה,

 אלימות - ההפוכה מודעת
 על בחזרה לטענתו, 'לכת",

 פסיכואנליטיקאים שעשו :י
 הנרטיב לבין המקראי ויב

באמצעים פסיכולוגי סיפור

מהותי לשזע שטענה שונה

 כשקלאוזנר הארבעים, בשנות עדיין אירעה לא זאת התפתחות כמובן,
 אל ל^־טה חלחלה הפרוידיאנית שהתורה למרות מאמרה. את כתבה

 של לעברית ראשון )תרגום העשרים שנות מאז העברית התרבות תוך
 העשורים בשני ו!928ב־ הופיע האני של !האנליזה ההמ!ן של הפסיכולוגיה

 מלחמת שמאז ולמרות פרויד(, מספרי תרגומים חמישה עוד נוספו הבאים
 תיאור של המרכזי לנרטיב ויותר יותר הפכה יצחק עקדת העצמאות

 לא עוד העקדתי הנרטיב על הבין־דורי הקונפליקט מיפוי האומה, לידת
 במחזהו שהוצע זאת, לאפשרות שהרמז נראה אך הכלל. לנחלת הפך

 זעמה את עורר הקוממיות, מלחמת של בהקשר מוסינזון של הפופולרי
ברלין. בת הציונית האינטלקטואלית של

 סיפור של קריאה על בביקורתה נשענת קלאוזנר למדי, מפתיע באופן
 איבדה )אבל ו2ה־ במאה רק המקראיות בפרשנויות שהופיעה יפתח

 ודוד עזרא אבן מאברהם אלה, פרשנים המודרנית(. בתקופה מכוחה
 ורבי המלבי״ם רלב״ג, ועד קמחי( יוסף אביו, את המצטט )הרד״ק, קמחי
 בתו חיי את והן יפתח של המוסר את הן להציל התאמצו אברבנאל, יצחק

 לבין סיפורם בין אנלוגיה ותחביר, לשון על שנשען כויעון, באמצעות
מקבילה ראו הם לד( יא, )שופטים יחידת" היא "ורק בפסוק יצחק. עקדת

64. Erich Wellisch, Isaac 

and Oedipus: A Study in 

Biblical Psychology of 
the Sacrifice of Isaac, The 

Akedah, London: Routledge 

1954 ,and Kegan Paul

65. ,James George Frazer 

The Golden Bough: A Study 

in Magic and Religion, 
1954 ,London: Macmillan 

289-293 .119221, pp

66. Wellisch, Isaac and 

Oedipus,؟.؛؟

 כותית שנאסו", "הקובן .67

 של והתנ״ך פוויד על המחקר

 הלאקאנינית הפסיכואנליטיקנית

 מעיוה באלמאוי, מאיי הצופתיה

 מייחסת שהיא הוכה החשיבות על

 העקדה סיפוו של המקווי לסיום

 בשמו כן, לו קוואת )שהיא

 אחוי עשווים שלושה העבוי(.

 את מאמצת היא שגם נואה וליש,

 - המקואי הנרטיב של האתי הלקח

 שותפה הייתה שבאוץ עמדה

 הראבן, שולמית הסופות לה

 עם התמודרותה בואשית לפחות

 Marie Balmary, ואו העקוה.

-,Le Sacrifice InterditVaAs 
1982 ,Grasset; של מאמרה וכן 

 משיב "אלימות", הראבן, שולמית

 תסמונת בספוה שכונס (,9/7/1976)

 ירושלים: מסות, ו מבוז זולסתיאה:

 )והשוו 231-221 עט' ,1981 כתו,

 נוקט וומה עמוה להלן(. 68 הערה

 קפלן קלמן האמויקאי הפסיכולוג

 Kalman I. Kaplan, במאמרו:

Isaac versus Oedipus: An" 

Alternative View,” Journal 

of the American Academy 

 of Psychoanalysis ؛٠, 4
707-717 .2002,) pp.)

 של באנגלית מחקוים ואו .68

 באקאן דוד (,1961) וייק תיאוווו

 (,1972) שלוסמן וה' (1966)
גיורא ש' אצל כולם המובאים
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 "עקיות שוהם(, )שלמה שוהם

 פוקים נונטלוס: הליכי יצחק",

 תל־אכיב: האישיות, בתוות

 ,252-241 עט' ,1977 צ׳ויקובו,
 "מה הראבן, שולמית ובעקבותיו

 בנתח: עיווים במיתוס?", נעשה

 תל-אביב: חבוה, נוזיניות, ספחת,

 .170-157 עמי ,1991 ומווה־ביתן,

 מקיפים מקום ומואי ריון ואו

 אריפוס?", או "יצחק במאמ״רי:

 האלימות "מיתוס לעיל; 2 העוה

 הראבן שולמית שלנו; הראשוני

 בארץ", הפסיכו־פוליטי והשיח

 שלחולות: וגע (,٦חבו)עור חנן

 ובספוות עבוית בספוות מחקויס

 ירושלים: מיוון, ١ן לכבוו ייויש

 -539 עמי ,2007 ביאליק, מוסד

 זה מאמו של מקוצר נוסח .562

 בעיתון הראבן של לזכרה הופיע

 עמי (,2004 )נובמבר 295 77

21-16.

 במקום הו״ו - ״'והעליתיהו' .69

 אם הקוש ל־ה' והיה ופיוש או,

 הוד״ק )פיווש לעולה" ראוי אינו

 גזולות(. מקואות לא, יא, לשופטים

 התנגד שהרמב״ן לציין יש

 David ראו: זו. משווה לפרשנות

١b,v،s, Jephthah and his 

Vow, Lubbock: Texas Tech 

Piess, 1986, pp. 8-9 ; David 
M. Gunn, Judges, New 

York: Oxford University 

141 ..Press, 2005, p

הציע בומן יהושע .70  

יותו מוקדם מקור לאחוונה  

ראו זו; לפושנות קראי( ) 

Yehoshua Berman, :מאמרו 

"Medieval Monasticism and 
 Evolution of Jewish "יו*

Interpretation to the Story 

of Jephthah's Daughter", 

JQR 95, 2 (Spring 2005), 
מאמרי והשוו On״  ;pp. 228-256 
the Cusp of Christianity",

לעיל. 4 הערה

 שלי, ]ההדגשה אהבת" אשר אתיחיז־ד, בנך, "את כב: בבואשית ב לפסוק
 )"והיה יפתח של הנדר את לשניים החוצה החיבור ו״ו את ואילו י״פ[:

 פירשו הם לא( יא, שופטים י״פ[, שלי, ]ההדגשה לעולה" ל־ה'?העליתיהו
 היא "כשרה" בהמה יהיה לקראתי היוצא אם - כלומר "או", במשמעות

 יוקדש הוא לעולה ראוי יהיה לא לקראתי היוצא ואם לעולה, תועלה
 הוקרבה לא יפתח בת גם יצחק, שכמו הסיקו הם זו מאנלוגיה ؛’לאלוהים.

 ש"הושאל" שמואל בנוסח )משהו אלוהים עבודת לחיי הוקדשה אלא כלל,
 מיתוס של שונות גרסאות כמובן כזזכיר זה פירוש לאלוהים(. אמו על־ידי

 שבו אוריפידס, מאת בטאוויס איפיגניה במחזה למשל )כמו איפיגניה
 משרתת ארטמיס, האלה על־ידי האחרון ברגע ניצלה שלכאווה איפיגניה,

 בכנסייה הבתולית הנזירות מוסד את גם ו1כנ בטאוריס(, במקדשה ככוהנת
7٠לו. מודעים בוודאי היו פוובנס שחכמי הקתולית,

 קלאוזנר הצליחה למקורה, נזודעת היא אין הנראה שככל זו, פרשנות בעזרת
 את ולבסס יוסף, נכדו ואף המקראי יצחק לבין יפתח בת בין קו" "ליישר
 שנאה )כל פרויז לשיטת הרגש" של ה״אמביוולנציה שלמרות טיעונה
 שנאה "רגשי תמיד מהולים האהבה שברגש כשם באהבה", כמובן "מהולה

 הבין־דורי העימות שבה עברית, היא שבמקרה מסורת, קיימת ותחרות"(,"
 זאת, לעומת המוות. כוחות על בו גוברים החיים וכוחות באהבה, נפתר
 היוונית בדרמה גוברות והמוות היריבות האבהית, העונאה אומוית, היא

 שיודע כפי קרלוס(, השני־דון )פיליפ והאירופאית )תזאוס־היפוליטוס(
’זאת.־ אמנות צורת של צרכן כל היטב

 במקורות הסלקציה היא קלאוזנר מרגוט בדברי ביותר המרתקת הנקודה
 אולי( )הלא־מודע שלה בלהט כויעוניה: את לבסס כדי נוקטת שהיא

 היא "אחרות", תרבויות לבין העברית התרבות בין מפריד קו לסרטט
 גרסה מכל התעלמות תוך כב בואשית של המקראי ה״פשט" לסיום נצמדת

 הוקרב. אכן יצחק שבהן הביניים, מימי מהגרסאות בייחוד יותר, מאוחרת
 של בעזרתן יא בשופטים כקרבן ממותה יפתח בת את מצילה היא בו־בזמן

 לשפיגל( )בדומה להן קוראת שהיא הביניים, מ...ימי "מדרשיות" פרשנויות
 את שגלגלו עד אומרת, היא רגיש, אגדות מספרי של מצפונם "אגדות".

 שלא בניה את - חייה המשן את נזירה: של בדידות ״בחיי יפתח בת סוף
”קרבן". הביאה - לה נולדו

 ופרשנות? מקרא ומדרש, פשט של זו להצלבה קלאוזנר נזקקת ומדוע
 לדעתה, מוסינזון. של הדרמתיות בחירותיו כנגד מתקוממת שהיא מפני

 היחס תפיסת את מפנים שהוא בכן לכזסורת חוטא הנגב בעובות המחזה
 מן מסתלק היה נורמלי" אב "כל לטענתה אגרסיבי. כעימות הבין־דורי

 אסטרטגית. מבחינה מפוקפקת שהייתה הפריצה על מצווה לא או הפיקוד,
היה האב או במחזה. אשם עצמו על להכריז צריך" "היה האב לחלופין,

 או בנו במקום ללכת צריך
 האב בעקדה( )כמו ניצל

 מאשמי האב של "זיכויו"
 פסי) כלכלה היא שבעיניה

 נ פרסום לה עשתה פרויד
 הפסיכולוג עם כלום ולא

 לקונפליקט ואהבה שלום
 ו״הצלת"בתיפ בבואשית

 ؛ למשל׳ אדיפוס, בנו בידי
 ז׳ לדבריה׳ מייצג, המחזה

ו״לכן הזו במלחמה שלנו

 קלאוז של מאמרה בדיעבד,
 רא שהיא למרות ראשית,

 הפ בפסיכולוגיה השימוש
 התרבות בעתיד תלך שבו

 המילוי במשמעות שדבקה
 י הטוב" "הסוף כלכלת על

 הביקורו עם משים מבלי
 ה "מתת של הקרבן, של

 נח' עוד )שאליהם דרידה
 לנשים תנ״ן ו,בספר9ה־

 2ו-8ו5) סטנטון קיידי
 הפול המפה של השמאלי
 בתנו שפעילותה מסתבר

 1ה הנשים )בקונגרס שנה
בו־אש כשעמדה 1963ב-

שלום" למען "נשים של

 ע לציין בה־בעתחשוב אך
 ע، קוראי מבחינת לפחות
 מהג כלומר העקדה, נרטיב

מז אלא המקראי, הסיפור

הו על יצהלו של אפרו

 ١המ למחקרו כוונתי בכך
שנה בדיוק ו,950ב־ אור
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 שלי, ]ההדגשה אהבת" אשר ,
t והיה יפתח של הנדר את"( 

 פיושו הם לא( יא, שופטים ؛[,
 היא "כשרה" בהמה יהיה ؛תי
 יוקדש הוא לעולה ראוי זיה
 הוקרבה לא יפתח בת גם חק,
 ש״הושאל" שמואל בנוסח והו
 מיתוס של שונות גרסאות בן

 שבו אוריפידס, מאת 'אוויס
 משרתת ארטמיס, האלה "ידי

 בכנסייה הבתולית הנזירות ד1
’٠٠לו ים

 קלאוזנר הצליחה למקורה, ות
 את ולבסס יוסף, נכדו ואף ١ا

 שנאה )כל פרויד לשיטת '״
 שנאה "רגשי תמיד מהולים ז

 הבין־דורי העימות שבה רית,
 זאת, לעומת המוות. כוחות

 היוונית בדרמה גוברות וות
שיודע כפי קרלוס(, !וני־דון

 במקורות הסלקציה היא 'נר
 אולי( )הלא־מודע שלה ט
 היא "אחרות", תרבויות ין

 גרסה מכל התעלמות :בתוך
 הוקרב. אכן יצחק שבהן ים,
 של בעזרתן יא בשופטים 'בן

 לשפיגל( )בדומה להן :וראת
 את שגלגלו עד אומרת, יא

שלא בניה את - חייה זשך

 אינו הבן אם אומרת, היא באמנות, בנו." עם או בנו במקום ללכת צריך
 את וואה שהיא נראה אשם". "נמצא תמיד האב בעקדה( )כמו ניצל

 פסיכולוגית יסוד הנחת על כמעיד אישית כזאשמה האב של "זיכויו"
 של תורתו אשר )"גויית"؟(, אירופאית פסיכולוגית כלכלה היא שבעיניה

 אין זו פסיכולוגית שלכלכלה אלא .20ה־ במאה פרסום לה עשתה פרויד
 של פתרונות תמיד שבאמתחתה היהודית, הפסיכולוגיה עם כלום ולא

 ויוסף יצחק של הצלתם ראו משפחתיים: לקונפליקטים ואהבה שלום
 לאיוס לוצח בניגוד הביניים, ימי בפרשנות יפתח בת ו״הצלת" בבואשית

 לכול, ומעל קריאון." בידי אנטיגונה הקרבת או למשל, אדיפוס, בנו בידי
 מאמין" ה״אני של הישראלי, ה״אנחנו" של זיוף לדבריה, מייצג, המחזה

השווש"." מן לעוקרו יש ו״לכן הזו במלחמה שלנו

 שלי: הכללי לטיעון הנוגעים היבטים שני מאיר קלאוזנר של מאמרה בדיעבד,
 בעצם אדיפוס, לתסביך מנוגד מודל בעקדה ראתה שהיא למרות ראשית,
 החדש המסלול את קלאוזנר הקדימה הפרוידיאנית בפסיכולוגיה השימוש

 בכך ושנית, שלה; העקדה בשכתוב הישראלית התרבות בעתיד תלך שבו
 והתעקשה המקראית העקדה של )ה״פשט"( המילולית במשמעות שדבקה

 קו" "יישרה היא "קרבן"(, במקום )"עקדה" שלה הטוב" "הסוף כלכלת על
 האידאליזציה על והפציפיסטית הפמיניסטית הביקורת עם משים מבלי

 וז׳אק קירקגור סרן של מדרשם מבית המוות", "מתת של הקובן, של
 המאה בסוף לואשונה נשמעה זו ביקורת נחזור(. עוד )שאליהם דרידה

 אליזבת האמריקאית הנשים זכויות לוחמת של לנשים תנ״ז בספר ו,9ה־
 בצד קלאוזנר של מקומה לאור ואכן, (."1902-1815) סטנטון קיידי

 אותנו: להפתיע צריכה לא זו הטיה בארץ, הפוליטית המפה של השמאלי
 באותה ממש החלה הבין־לאומית הנשים בתנועת שפעילותה מסתבר

 לשיאה והגיעה (1949ב־ באמסטרדם הבין־לאומי הנשים )בקונגרס שנה
 בין־לאומית לוועידה ישראלית נשים משלחת בראש כשעמדה 1963ב־

במוסקבה. שהתקיימה שלום" למען "נשים של

 - האחרונה הפעם היה קלאוזנר של הכתיבה שרגע לציין חשוב בה־בעת אך
 של האפל מצדו להתעלם היה ניתן שבה - עברית קוראי מבחינת לפחות
 "פשט" את מקבלות שאינן הבתר־מקראיות מהגרסאות כלומר העקדה, נרטיב

המזבח. על נשרף או נטבח יצחק את מדמיינות אלא המקואי, הסיפור

 ופרשנות؟ מקרא ומדרש,
 לדעתה, מוסינזון. של ؛יות

 היחס תפיסת את מפנים א
 מן מסתלק היה נוומלי" :

 אסטרטגית. מבחינה קפקת
היה האב או במחזה. זשם

המזבח؟ על יצחק של אפרו

 שראה (1984-1899) שפיגל שלום של המונומנטלי למחקרו כוונתי בכך
קוראים ’קלאוזנר.־ של ביקורתה פרסום לאחר שנה בדיוק ,1950ב־ אור

לעיל. 30 הערה קלאוזנר, .71

 שיוצות הויכוטומיה אם .72

 כדאי מוטה, לנו נואית קלאוזנו

 המדהימה העובדה את להזכיר

 האיוופאי הפוליטי השיח שאפילו

 ולוק, הובס של מרושם מבית

 אימץ המוצהות, חילוניותו למרות

 המוקרבת יפתח בת את דווקא

 המוחלטת למחויבותו כוימוי

 לשליט החדש החייל־האזרח של

 להוגים שהסתמלו למדינה, או

 החייל" "גיבוו האב בדמות אלה

 ראו לאלוהיו... בתו את שהקויב

שבכתובים. במחקרי כך על

 לעיל, 30 הערה קלאוזנו, .73

.380 עמ'
 גווי חיים ישמיע דומים ובוים .74

 על בביקורתו השבעים, בשנות

 שזמות". ב״שיח יצחק" "דור דברי

 העוה יוינו...", "במו מאמוי ראו

 להשוות וכדאי להלן. וכן לעיל, 4

 הבריטי במחזה הפון למוול

 שויף ו״ס מאת האנטי־מלחמתי

(1896-1975 ,R. s. Sheniff) ٩סו 

 שנכתב (,Journey’s End) המסע

 הואשונה העולם מלחמת אחרי

 עדנה לו הייתה ולאחרונה (,1928)

 כאן, יורק. וניו לונדון במות על

 בית מנהל המבוגר, הקצין דווקא

 הצעירים על־ידי המכונה ספו

 כשהוא משמרתו על נהוג "ווד",

 שנשלח הקצינים צעיר על מחפה

 לקווי מעבו מסוכן מודיעיני לסיוו

 מודגשת המחזה כל במשך האויב.

 מצו הצעיר כלפי האבהית ההגנה

הוותיק. הלוחמים וור כל

 המיושם דומה, טיעון ואו .75

במאמךי בלבד, האבות לסיפורי

And Rebecca Loved'" 
"'Jacob, את ובקה אהבה "למה 

 וכדאי לעיל. 33 הערה יעקב?",

 הוצג המל! שאזיפוס לציין

 קודם שנתיים וק ב״הבימה"

 הבמאי של בבימויו (1947) לכן

גטוי. נזיירון הידוע הבריטי
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 לעיל. 30 העוה קלאוזנו, .76

 יחזור עשווים אובעה כעבור

 זה, טיעון על תוקף ביתר יהושע

 זיהוי של מלאה קבלה מתון אך

האדיפלי. העימות עב העקוה

Elizabeth Cady Stanton, .77 

The Woman's Bible-. The 
Oliginal Feminist Attack 

on the Bible, الءال ٦ , Lb

 כותרתו שמאחורי לכך מודעים בוודאי זה קלסי עברי מחקר המכירים
 לעיכול. קל ולא נוקב ניתוח למעשה מסתתר העקדה", "מאגדות התמימה,

 הבתר־מקראית, היהודית המסורת ברחבי שפיגל שערך ההיקף רב במחקר
 כמעט ומקריים, שוליים שנראים ביטויים של אוסף בסבלנות קיבץ הוא

 תת־קרקעי זרם של קיומו על לדעתו המעיד פרוידיאניות, פליטות־טקסט
 של זה מצמרר היבט נעקד. רק ולא באש(, אוכל )או נטבח יצחק שלפיו
 "פיוט שלה: בכותרת־המשנה וק אלא המסה, בכותרת מתגלה אינו טיעונו

”מבונא". אפרים לר' ותחייתו יצחק שמיטת על

וצח""? יוינו "במו
٠

 מע עסק דורו בני מכל יותר
 כ שלו. הקריירה אווך לכל

 ש יצירתי שכתוב היה ו,9
 המשוז( מן אברהם אלוהי
 רב-העדרי המקומי הנוכל

אלוהיו ש... מפני ואלוהיו

York: European Publishing 
Company, 1985, p. 26

 העוה העקזה, מאגחת שפיגל, .78

לעיל. 35

 כותות־ י״פ. שלי, ההזגשה .79

 את מטשטשת באנגלית המשנה

 "On the Legends הקשה: המסו

and Lore of the Command 

to Abraham to Offer Isaac 

".as a Sacrifice

העניין של הואשון הגל .80  

שפיגל של במאמוו הישראלי  

והשני השבעים, בשנות התרחש  

מראה שאני כפי התשעים, בשנות  

)הערה אדיפוס?" או "יצחק במאמוי  

השימוש הוא לציון ואוי לעיל(. 2  

המקווי במאמר שעושה הפורה  

של השמיני בפוק  Geza Vermes 

Scripture andTradition ١٦־ £® 
in .ludaism: Haggadic 

Studies, Leiden: E. I. Brill,
 אינו לעומתו, רייק, תאוווו (.1961

 שפיגל, של לתזה מוועות כל מגלה

 על ל״מסורת מווע שהוא למוות

 באש יצחק של הראשון' 'מותו

 י״פ( )בתרגומי, לחיים" וחזותו

 ובנית מאנתולוגיה מצטט שהוא

 לעיל, 63 העוה ,Reik) באנגלית

(.38 עט׳

Shalom Speigel, The .81 

Last Trial, Judah Goldin 

(trans.). New York:
Schocken,1967

 הנרמזים הממצאים של המטוידנת שהשלכותיהם נראה לאחור במבט
 כיצירת כנראה. זמנו את הקדים שפיגל לאטן, רק חלחלו בכותרת־המשנה

 לא אם דור לחכות מחקרו על היה יורק, دن, לאור שיצאה עברית מופת
 אחרי שערכתי החיפוש אמנם הראויה. הלב לתשומת שזכה לפני שניים
 ראיות כה עד העלה לא מוקדמות ישראליות תגובות על עובדתיים נתונים

 השפעת התחילה המאוחרות השישים בשנות שרק ברור אבל חותכות,
 המצומצם."־ האקדמי לעולם מעבר אל להתפשט שפיגל של ממצאיו

 המסה של תרגומה ראשית, גורמים. בשני להסביר ניתן הזה העיתוי את
 אותה הזניק TheLast',6 ?’בשס^ת כספר ו967ב־ ופרסומה לאנגלית

 על האקדמי המחקר את והתסיס הבין־לאומית הלב תשומת למרכז
 מלחמת בזמן אור ואתה האנגלית והגרסה הגורל רצה שנית, העקדה.

 ביחס מחודש נפש חשבון לערוך הישראלים החלו שלאחריה הימים, ששת
 היישר "שיחקה שפיגל של החתרנית מסתו ההקרבה. מיתוס למורשת

 רק לא עתה שנסרקה עברית מסורת חשפה היא זה. תהליך של לידיו"
 אם )בין האויב בידי לקרבנות היהודים להפיכת התייחסות בה למצוא כדי

 ילדים לקרבן התייחסות בה למצוא כדי גם אלא הנאצים(, או הצלבנים
 זה במובן ־2עצמה. היהודית הקהילה בתוך שהתרחשו עצמית והקרבה

 האמריקאי, בצד מהתקבלותה מעט שונה בארץ המסה התקבלות הייתה
השואה.־־ ת1טראונ של בהקשר מיד הובנה שם

 חקר1הכ שלמושא להלן כווענת אני המסה, בהתקבלות זה עיכוב למרות
 הייתה - הצלב מסעי מתקופת והפיוטים הכרוניקות - שפיגל של העיקרי
 והיסבווריים טקסטואליים כשמחקרים יותר, מוקדם עוד ת1מסויכ השפעה

 )מספר הארבעים בשנות הצעיוים העברית קוראי בפני מחדש אותם הציגו
 הפסיכואנליזה גם הצטרפה זו להשפעה שפיגל(. של מחקרו פרסום לפני שנים

 ־’העקדה. על הישראלי השיח לתוך האטית דרכה את שעשתה הפרוידיאנית
 הגרסאות את דבר של בסופו יעצב אלה נפרדים שיח סוגי שני בין המפגש

 נרטיב של זמננו בני ישראליים בשכתובים הממאן" "יצחק של ה״חדשות"
 החמישים, בשנות זה מפגש של ראשיתו נעוצה האירוניה, למרבה הקרבן.
את או "המצאת" את מייחסים שלו סופרים דור אותו ביצירת כלומר

 אב נדרש שבו "הניסיון"
 צביון בעל אלא מטפיזי,
 והקיומית )הכלכלי שהכוח
 כני הפרדוקסליות, למובה
 במורשת מרד - ״מרד״
 בעל בעיני אלוהיו" כבוד
 ב - המרד מכישלון הוא

 עלה מתגבר ההורי הרגש
ידעו לא זה איך אדירים!

 ע נראה זה, סיום לאור
 פשג את הצעיר המספר

 ה לתפיסה אחריו, ווליש
 סיו לזכור וכדאי אדיפוס.

 על ולהלבישה פרויד של
שמי ממנה התרחק כמה

 מאוחר עשורים כשישה
 לצד מחדש אותו ופרסם

 נכתב כבר הנוסחים שני
 קט שני בין כידוע, כאן.

 פ) לזירת כמו המקראי
 לח מנסה כשהוא שונות,

 יז אלה מסכות והעקדה.
 ה כאן שתקצר פחות, לא

 ב רווחת ופרשנויותיהן,
 ’ גמורה, הזדהות מתוך
לסוו עובר מטבע נעשה

מב אני שלהלן בדברים
המסכה חשיפת על־ידיהרואית. עצמית הקרבה של הישראלי האתוס "הבניית"

<42



 כותרתו שמאחורי לכך רעים
 לעיכול. קל ולא נוקב ניתוח יה

 הבתר־מקראית, היהודית יורת
 כמעט ומקריים, שוליים יאים
 תת־קרקעי זרם של קיומו על

 של זה מצמרר היבט נעקד. ا
"פיוט שלה: בכותרת־המשנה

79 יא/׳

rתחנו ו1יןי ׳במו

 ויצחק אברהם בסיפור (2٥04ו-92)ו שמיר משה עסק דורו בני מכל יותר
 בן רק כשהיה שפורסם "בנו", הראשון, סיפווו שלו. הקרייוה אורך לכל

 את שמיר מוציא זה בשכתוב 85כב. בואשית של יצירתי שכתוב היה ו,9
 ארבע, מקרית אשבן את במקומו ומעמיד המשוואה מן אברהם אלוהי
 אביו בית את והמעליב באברהם המתגרה רב־העדרים, המקומי הנוכל

)!(. אדם קרבנות תובע ״’א אלוהיו ש... מפני ואלוהיו
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 הנרמזים הממצאים של דוח
 כיצירת כנראה. זמנו את ןדים

 לא אם דור לחכות מחקרו :ל
 אחרי שערכתי החיפוש ימנם

 ראיות כה עד העלה לא דמות
 השפעת התחילה זמאוחרות

 8٠המצומצם. האקדמי עולם
 המסה של תרגומה ראשית,

The Last T,٦٦٦٦١١ ؟١٦٦٦ ׳"■؛ 
Z על האקדמי המחקר את 
 מלחמת בזמן אור ראתה ת
 ביחס מחודש נפש חשבון ך٣

 היישר "שיחקה שפיגל של
 רק לא עתה שנסרקה ברית

 אם )בין האויב בידי 'קרבנות
 ילדים לקרבן התייחסות כה

 זה במובן ٥2עצמה. היהודית
האמריקאי, בצו התקבלותה

٠ 83

המחקר שלמושא להלן ונח
הייתה - הצלב מסעי נקופת

t והיסטוריים טקסטואליים
)מספר הארבעים בשנות 'ים

הפסיכואנליזה גם הצטרפה זו
١ ־’העקדה. על הישראלי זשיח
 הגרסאות את דבר של סופו

؛ נרטיב של זמננו בני "אליים
; החמישים, בשנות זה מפגש

 את או "המצאת" את מים
j הרואית. :

 אמונתי צביון בעל אינו כן, אם לעמוד, אברהם נדרש שבו "הניסיון"
 מי לדרישת להיענות נאלץ הוא חברתי־כלכלי: צביון בעל אלא מטפיזי,
 '׳אחרותו". את ולאבד עצמו את להתאים בידו, והקיומי( )הכלכלי שהכוח
 המספר על־ידי מכונה זה ללחץ אברהם של כניעתו הפרדוקסליות, למרבה
 ואת ביתו כבוד "את להעלות מנת על אבותיו במורשת מרד - "מרד"
 זה קצרצר סיפור של עיקרו אך המקומי. הכוח בעל בעיני אלוהיו" כבוד
 כי ומדוע? זממו. את לבצע האב של באי־יכולתו - המרד בכישלון הוא

 "אלהים במילים: מסתיים הסיפור החברתי. הלחץ על מתגבר ההורי הרגש
־٥בני!". זה הרי אמיתו... איך בני. זה הוי ידעתי? לא זה איך אדירים!

 קיבל המקור, מן הפרשניות סטיותיו שלמרות נראה זה, סיום לאור
 קלאוזנר כמו בכך, והצטרף המקראי הנרטיב פשט את הצעיר המספר

 לתסביך מנוגד מיול בעקדה הרואה הפסיכולוגית לתפיסה אחריו, ווליש
 העימותית־אגרסיבית הכלכלה את להפנים זה סירוב לזכור וכדאי אדיפוס.

 עד להיווכח כדי המקראית העקדתית הכלכלה על ולהלבישה פרויד של
להלן. אדון שבה הבוגות, בכתיבתו שמיו ממנה התרחק כמה

 אותו עיבד זה, בכורה לסיפור שמיר חזר יותר מאוחר עשורים כשישה
 בין ההבדלים על קו.1בב אבו־הם בשם קצר מחזה לצד מחדש אותו ופרסם

 התבוננותי במרכז העומדים הם ולא ؟’בביקורת, נכתב כבו הנוסחים שני
 הפטויארכלי לסיפור וחזר שב שמיר אלה, קטבים שני בין כידוע, כאן.

 מבט ומנקודות שונים בז׳אנרים בו וטיפל פשע לזירת כמו המקראי
 ההקרבה סצנת של בהמחזתה שונות מסכות לחבוש מנסה כשהוא שונות,

 ידועים מחקרים של לשורה וזכו ומוכרות ידועות אלה מסכות והעקדה.
 המסכות מגוון שלמרות רק נציין מלפרטם. היריעה כאן שתקצו פחות, לא

 פה, ששימש מי בשמיר הרואה התפיסה בציבור רווחת ופרשנויותיהן,
 זה שכינוי לפני עוד וזאת דורו, של ל"יצחקים" גמורה, הזדהות מתוך
לסוחר.־־ עובר מכובע נעשה

 זו מקובלת גישה של תקפותה על לערער מבקשת אני שלהלן בדברים
משנות שכוח בסיפור הסופר שחבש המפתיעה המסכה חשיפת על־ידי

 גויים שגי יובל, ישראל יעקב .82

 וימוייס - ונוצוים 'הוזים בבטנו:

 ועם עלמא תל־אביב: הזויים,

 העוה להלן, )וואו 2000 עובו,

121.)
 "על צייטלין, אהוון ראו .83

 וזזאו בפרס", שזכו ספרים אובעה

השוו: ؛112 עם׳ (,7/12/1951)

Arnold Band, "Scholarship 
as lamentation: Shalom 

Spiegel on 'The Binding 

daac'", .lewish Social 

Studies 5, 1-2 (1998-1999),

.pp. 80-90

 לבראשית", "חזרה מאמוי ואו .84

לעיל. 26 העוה

 סיפור "בנו: ת״א, קן משה, .85

 תש״א(, )כסלו החומה על תנכ״י",

 מ״יד לתלמה תווותי .6-4 עמ׳

 בגבעת התיעוד מוכז יעוי",

 את ומצאה שטוחה על חביבה,

 הפוסום )פוטי הנשכח הסיפוו

 מאלה מעט שונים לי שנתנה

 הרבו בפתח שמיו שמציין

 הסיפוו של המחוושת להוצאה

בבוקו(. אבוהס המחזה בצו

.6 עמ׳ ״בנו״, שמיו, .86

 בבוקו, אבוהם שמיו, משה .87

 וואו .1995 חושן, אבן רעננה:

 הלל אצל הנוסחים שני השוואת

 עב, מאזנים אבוהם", "עקות וים,

.58-56עמ' (,1998 )ינואר 4
 קיבלה זו פופולוית תפיסה .88

 של בפוסומיו חיזוק לאחוונה

 להמשכם: עויין המחכים וים, הלל

 לעיל 87 העוה אבוהם״, ״עקדת

 5-4 ,11 נתיב בסבן״, ו״האיל

 ביקוות .110-106 עט' (,1998)

 הושמעה זו עמוה על משכנעת

 זהבה של במאמוה לאחוונה

 התחרות על לעיל. 32 העוה כספי,

 (1970) יצחק״ ״וור בין הסמויה
 שמיר של היצחקים" "ווו לבין

 יוינו...", "במו מאמרי ואו (,1948)

לעיל. 4 הערה
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 קצרה התייחסות להוציא .89

 אובע בספוו מיוון דן של וקולעת

 ימינו: בת העבזית בספוות פנים

 וטוש, אלתומן, ביציוות עיונים

 ותל־אביב; )ירושלים שמיו יזהו,

(.459 עט' ,1963 שוקן,

 לב לתשוכזת עתה עד זכה לא כמעט לי הידוע ככל אשר החמישים,
 החדה פנייתו - שעבר המפורסם הפוליטי במפנה בהתחשב ־’החוקרים.

 שמיר שפוסם זה, קצר סיפור מקבל - הימים ששת מלחמת לאחר ימינה
 התפיסות את לזעזע עשוי הוא לדעתי מיוחות. שמעות1כ כן, לפני שנה ו5כ־

 )ראו הזמנים" "לוח לגבי גם אלא עצמו, שמיר משה לגבי רק לא הוווחות
בכלל. בישראל לעקדה הגישות התפתחות של זה( מאמר של המוטו

 לסיפור", "פתיחה שמיו, משה .90

 .20 ,3 עט' (,7/9/1953) משא
 ואפילו בספוו כלשונו כונס

 עם )תל־אכים: כוכבים לואות

 ,1995 אחוונות, וידיעות עובר

 להלן המקום ומראי 306-301 עמ'

כססה(. לפרסום מתייחסים

 לסיפוו", "פתיחה שמיו, .91

.301 עט'

 בשעה כלומר ’٠ו,953ב־ אור ראה לסיפור" "פתיחה הקצרצו הסיפור
 האנדרטאות שתי של כמחברן מוכר תרבות סמל היה כבר ששמיר
 לא עתה עד (.1951) יזיו ובמו (1947) בשזות הלן הוא ,1948 לגיבורי

 כשנתקלתי אבל החמישים, בשנות הסיפוו התקבל איך לגלות הצלחתי
 לא מוכו: היה לא בו דבו שום עיני. למראה האמנתי לא לאחרונה, בו

 הפרספקטיבה לא - מכול ויותר המספר, הקול ולא הטון לא הסגנון,
 קבוצת של המבט נקודת על לחלוטין כאן ויתר 32ה־ בן הסופר הדורית.

 ששימשה מבחוץ והצופה הכל־יודע המספר מסכת את ונטש שלו הגיל
 בעצמו, ידוע סופר שכול, אב של מונולוג הוא זה סיפור אז. עד אותו
 השנה יום לקראת בנו של עיזבונו את לאור להוציא שמיהר לאחר אשו

 "כמה בידו: שנותר מה עם להתמודד מתקשה הוא במלחמה)!(, לנפילתו
 כל אל לצרפן כיצד ידעתי שלא שונים, מסוגים ותעודות פיסות־כתב

 זו פתיחה ”דפוס". אור ראו לא כך ומשום והגיוני, נהיר לי שנראה מה
 לפוקי תקופה באותה מודע שהיה קורא לכל מבטיחה בוודאי נראתה
 שנה־שנתיים רק הצעיר לאחיו שמיר שהציב הזיכרון אנדרטת אליק,
 ״,graptei הנרטיב, בין היחס יהיה הסיפור שנושא היה נראה לכן. קודם

 רוצים אם והגיוני" "נהיר להיות חייב כורחנו שעל דרידה, של בלשונו
 שאי־ זה עצמם, החיים של החמקמק הכאוס לבין וייקרא, שיסופר אנו

הלשוני. הלוגוס של בסדר לכולאו אפשר

 בהרגשת מתמקד המספר האב אחר. לכיוון סיפורו את מטה ששמיר אלא
 בנו )שהיה הבן חיי על ידע לא כי הגילוי בעקבות שלו העמוקה האשם

]...[ ביותר המקריים החיצוניים, הטפלים, הדברים את "אלא בכורו...(
ותשומת פנאי )חוסר גומו שהחיים שמסיבות ומתברר ”הטכניים". הצדדים .302 עט' שם, .92

 זו הוגשה אותו ליוותה וכו'(, צעיר זוג של פרנסה בקשיי שמקורם לב
 בזרות שינוי חל לא הנסיבות, כשהשתנו גם אבל הבן. של ילדותו משחר

 גילה ולא משלו, שעוים לו לבקש "הלך הוא גדל שהבן ככל כי הבין־דווית,
 הרגשת ככזובן. הוריו, על־ידי - לפניו" שנפתחו בשערים ענין כל כמעט
"הליכתו עם לשיאה מגיעה ההורים לשני המשותפת והכישלון האשם

האב חוזר מאוד מהר אולם ”כלאמו"; לי אנושה מכה נש[הייתה לקיבוץ, .303 עמי שם, .93
 שאת דווקא, נוצרית במטפורה אותנו ומפתיע האישי בכאבו להתמקד

מודעת: בהתרסה ומדגיש חוזר הוא מקורה

 בב בהופיעו
 יודע שאיני

 ١ נשא! הוא
י הקר מכסה

 הקרים המחלצות למרות
 אלאשכאן؛ האבות. דור
 הנגב, בערבות המחזה של
 נ אין מאוד. פרטי אב של

 )ישג עבדה' של היחידאי,
 הקתו בטקס נקרא שהוא

 לחלו כאן ברורה הנוצרית
 ניצ "בנו" בסיפור וגידים.

 מעב את להיטיב האמורה
תפקיד' באותו האב, לב

 ’תוך די. אין בזאת אולם
 הפוטנציא? הסיפוו. של

 לבית! שוב חזר לא והוא
 < הנוצרית האלוזיה את

 לקריאו חזרה הדרך אבל
 שלג הכלכלה אל לחזור
 קיר נוסח אמונה גיבור
 איננואפילו־ הוא חזרה,
 יצרי! מפני בנו על מגינים

 בלא )אדיפלי?( "רוצח"
 תחת! בי לעורר או אותי

לרוצחו I על לעולם

 כאן מופקעת העקדה
 הר כנגד אזהרה בסיפוו

 עובו לא אבל האנושית.
 גורב כל כלפי המכוונת

 או' אני [٠٠]. לגבורה בז
והמסקנה: התאגדות".

 דבו שום
 לא )...؛

הדוחה־
ש סוכנם
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 לב לתשומת עתה עד זכה
 החדה פנייתו - שעבר רסם
 שמיר שפרסם זה, קצר ייפרד

 התפיסות את לזעזע עשוי )וא
 )ואו הזמנים" "לוח לגבי גם

בכלל. בישראל לעקדה ז

 בשעה כלומר ’٠ו,953ב־ יר
 האנדרטאות שתי של בון

 לא עתה עד ו(.95)ו ויזין
 כשנתקלתי אבל החמישים,

 לא מוכר: היה לא בו דבר ׳
 הפרספקטיבה לא - מכול

 קבוצת של המבט נקודת נל
 ששימשה מבחוץ והצופה נ

בעצמו, ידוע סופר שכול,
 השנה יום לקראת בנו של '

 "כמה בידו: שנותר מה עם
 כל אל לצרפן כיצד ידעתי

 זו פתיחה ”דפוס". אור או
 לפוק' תקופה באותה ודע

 שנה־שנתיים רק הצעיר ו
 ״,graphed הנרטיב, בין ס

 רוצים אם והגיוני" "נהיר
שאי־ זה עצמם, החיים זל

 בהרגשת מתמקד המספר ב
 בנו )שהיה הבן חיי על וע

 ]...[ ביותו המקריים ;יים,
 ותשומת פנאי )חוסו ,גרמו

 זו הרגשה אותו ליוותה (,
 בזרות שינוי חל לא ויבות,

 גילה ולא משלו, שערים לו
 הרגשת כמובן. הוריו, ־ידי
 "הליכתו עם לשיאה :יעה
 האב חוזר מאוד מהר :ולם
שאת דווקא, נוצרית ורה

 בהרגשה פעם לא נתקפתי ...(I חוושים לכמה אחת בבית, בהופיעו
 חטאי את בנצרות. כן, בנצרות. אלא וווגמה אח לה יווע שאיני

 את למלא חטאי, את לכפר - נצלב למעני כביכול, נשא! הוא
מלתיתת.% עצמי שמטתי אשר הקרבך מכסת

 של האשם הרגשת מוכרים: הדברים הקריסטולוגיות, המחלצות למוות
 ה״דורית" ההכללה מאחורי מתחבא המספר אין שכאן אלא האבות. דור
 היחידאית, האישית, התמודדותו את חושף אלא הנגב, בעובות המחזה של
 הקרבן של האולטימטיבי לסמל נזקק שהוא פלא אין מאוד. פוטי אב של

 כפי (,Agnus Dei) האלוהים" "שה או נג(, )ישעיהו ה' עבד של היחידאי,
 הקרבנית הכלכלה הצלוב. ישו על לדבר שלא הקתולי, בטקס נקרא שהוא

 עור כאן קורם לקבל הצעיו שמיר שסירב מה לחלוטין: כאן ברורה הנוצרית
 בכלכלה הקרבן מתפקיד דבר, יודע שאינו הבן, ניצל "בנו" בסיפור וגידים.

 למגינת מודע, באופן בוחר הבן כאן אולם אביו, מעמד את להיטיב האמורה
כמובן. שונה למטרה כי אם - עצמו תפקיד באותו האב, לב

 הטראומטי עיקרו של בלב־לבו אנו משפטים כמה תוך די. אין בזאת אולם
 המלחמה, פרצה "אז מתממש: המרטירי־נוצרי הפוטנציאל הסיפור. של

 המספר מחזיר הטראומה עם להתמודד כדי ’לביתנו".؛ שוב חזר לא והוא
 העקדה. שלה, המקראי" "המודל אל מקורה, אל הנוצרית האלוזיה את

 מאפשר אינו השכול חסומה. המקור של נאיבית לקריאה חזרה הדרך אבל
 אינו שמיר של "אברהם" המקראית: העקדה פשט של הכלכלה אל לחזור
 בבנו יזכה לעקדה שבתמורה להלן( )וראו קירקגור נוסח אמונה גיבור
 האבהיים שרגשותיו שלו, הבכווה מסיפור אברהם אפילו איננו הוא חזרה,
 לאיוס, בתפקיד אברהם הוא הכלכליים־חברתיים. יצריו מפני בנו על מגינים

 לעניין עוד עלול שמשהו סבור "אינני וסרק: כחל בלא )אדיפלי?( "רוצח"
 רך יצור הבאתי העקדה,■ למעגל חוץ - כלשהי תחושה בי לעורר או אותי

’٥שליח". בידי אם בין בידי אם בין לרוצחו,מנת על לעולם

 הרואה הפולחנית־דתית הפרשנות מכלל אפוא כאן מופקעת העקדה
 האתיקה כללי של חריפה כהפרה ומובנת אדם, קרבן כנגד אזהוה בסיפור

 לעוינות מיתרגמים האשמה, או והאבל, רב זמן עובר לא אבל האנושית.
 "אני וקרבן": "גבורה התובע חברתי ארגון של גורם כל כלפי המכוונת

 כל מדינה, כל מפלגה, כל הסתדרות, כל של אויבה אני ]...[ לגבורה בז
והמסקנה: התאגדות".

 בניהם לפני ימותו שאבות מכך יותר חשוב אינו בעולם דבר שום
 וכל האבות, אלא המחר את להגשים צריכים הבנים לא 1...1

 רוצח,או 7-ד׳דיד, העתיד לימות שכולו־טוב העולם את הווחה
”רוצחים. של סוכנם

 )ההוגשות 304 עמ' שם, .94

י״פ(. שלי,

.305 עם׳ שם, .95

 שלי, )ההוגשות שם שם, .96

י״פ(.

 )ההוגשות 306 עם' שם, .97

י״פ(. שלי,
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 של תגובתו "הזעזוע", ראו .98

 על שעבו הזעזוע על שמיר

 הסטליניזם הוקעת בעקבות מפ״ס

 חוושצ׳וב של הסודי" ב״נאום

 בונם ,120/4/19561 המשמו )על

 ומוחביה: n בקולמוס בספרו

 1202- עמ' ,1960 פועלים, ספוית

 המוקסיזם הוקעת וכן (,197

 שבווים" "לו״ות במאמוו בכלל

 כונס ,130/8/19571 המשמו )על

 -202 עם׳ מה'ו, בקולמוס בספו
 עצמי ברפווו המסתיים (,208

 הווחה "׳כל שלפנינו: לסיפוו

 לימות טוב שכולו העולם את

 אחת בפתיחה רשמתי העתיר',

 בלא שנים, כחמש לפני לסיפוו

 אמונתי עתידה כמה עוד שיועתי

 מאוועות על־יזי להתחזק זאת

 או רוצח, ׳הויהו - הבאות השנים

 זמן - הטוב רוצחים. של סוכנם

 אחו ומגשים היום, לו: יש אחד

 המשיך שמיר המוליו"'. לו: יש

 כל כנגז עמדתו את להסביו

 המוקסיזם( )כולל ותי" "דוגמטיזם

 "אין - תקופה מאותה במאמריו

 )ראו יסוו" ו״אבני ימינה" רון

 ;214-209 עמ׳ מהיו, בקולמוס

221-215.)
 בויקת על גלוון ליוסף תוותי

 אלה מאמוים של מקווותיהם

 הפוסום תארין תיקון על ובמיוחו

שבורים". "לוחות של

 וכוונות הוצן, אלכסנוו .99

 קויב, אברהם מרוסית: והגיונות,

 המאוחד, הקיבוץ חרוו: עין

תש״ו.

 ימי חרצן, אלכסנזו .100

 הזמונות מספוי מבחו ומזושבותי:

 צבי מווסית: הוצן, אלכסנוו של

 בולין, ישעיהו מבוא: אוד,

 ,1993 דביר, ותל־אביב: ירושלים

 מובך שברלין לציין ואוי .14 עמי

 החויפה ביקוותו את למעשה

 הצבעה גם הכוללת הוצן, של

קרבן־אדם שבין ההמשכיות על

 מחשבה, ולעורר להדהים כדי אלה במובאות די אך ולצטט, להמשיך עוד ניתן
 אחד, מצד לשמיר. ביחס והפוליטי הספרותי הקונסנסוס לאור במיוחד

 וההתקוממות העקדתית הפיגורה של הפוליטיזציה שברקע להניח סביו
 של התרחקותו רק לא כנראה מהדהדת קולקטיבי, גוף כל "כלל", כל כנגד

 להלן(, כך על )עוד הסוציאליסטי המצע ומן הקיבוצית התנועה מן שמיר
 תנועת את החמישים בשנות שפילג החריף האידאולוגי המשבר גם אלא

 הקומוניסטית. המועצות לברית הנאמנות רקע על המאוחד" "הקיבוץ
 סטלין חתם שבו הטרור גל בסימן עומדת המספר כאן שנוקט העמדה

 הרופאים, ומשפט היהודים, המשוררים רצח פראג, )משפטי שלטונו את
 אחרי חודשים, שלושה תוך זוכו אבל ,1953 בינואר כאשכ!ים שהוכרזו

 מאמרים בסדרת שמיר שיביע העמדות את ומטוימה סטלין(, של מותו
’٥חרושצ'וב. של ה"טיהורים" גל אחרי ־,1957-1956 בשנים פוליטיים

 -1812) הרצן אלכסנדר של תורתו השפעת גם כאן שניכות ייתכן אבל
 ראה זיכרונותיו ספר ואשר בתשובה" ש"חזר הרוסי הכ׳הפכן (,1870

 לפרסום שזכה הרצן, ”המאוחד. הקיבוץ בהוצאת הארבעים בשנות אור
 חוף סטופארד טום של הדרמתית הטרילוגיה כגיבור לאחרונה מחודש

 מעורפל לעתיד הה)וה ש״הקרבת ו9ה־ במאה כבר הכריז האוטופיה,
 שהוא מה כל מחריבה שסופה אחיזת־עינים מין היא ובלתי־משוער

 מזבח על חיים יצורי-אדם של קרבן־חינם - ובחברה באדם בעל־ערך
י٠٠ת״.1מוש'גב הפשטות

 אי־ של רושם משאיר הנרטיב של והמליצי המסוגנן הטון שני, מצד
 המסכה מי של מין של חיקוי אבל פרודיה. אפילו חיקוי, של אותנטיות,

 ניסה 'זין במן של הנערץ שמחברו לי נראה לעטותן המחבר כאן שניסה
 שאת שמיר, ליובהעצמו, שלו השכול אביו של לייאושו ביטוי כאן לתת

 י٠٦העץ. מן חזוקים לא בספר יותר מאוחר עשווים כמה יפרסם כתביו

 שהנציח אביו, של מילותיו את אז כבר לנחש היה יכול אם היא השאלה
 הראשונה בשנה אליהו לבנו בסתר שכתב ב״מכתב" המיוסרים רגשותיו את

:1948 לינואר 22ב־ נפילתו אחרי

 אבות בו לעולם אותך הבאנו יריבו. במו אותך וצחנו כאילו
 נשקפה סכנה עצמם. של החיים למען בניהם את מקריבים

 להגן והחזק, הצעיו בננו את אותך, שלחנו כן על לכולנו. לנו
J...1 עלינו.

'٠בני.־ אותך, רצחנו ידיט במו

 אביו של שמכתבו שמיר הצהרת למוות אולי הנכון: הוא ההפך אולי או
 לפחות או אמת בזמן עליו ידע הוא למעשה ١٠3מותו, אחרי רק נתגלה
עם "התכתב" שהוא ייתכן האם זו, אפשרות ולאור אמתן בזמן כמעט

 ב״פתיו רק לא זה מכתב
 אליק קי١פ את כשהכתיר

 י הגלוי קצהו אלא הייתה
 הנו מן שונה "אברהמית"

 »די"׳ וזייבמו את לגאול
 הענן׳ ידין" لم?ל״ אותו
 הרגשתו את להקל ניסה

 הקרבןלגבורו של כביכול
 "נ היה האם - ולחלופין
 המתי ה״ציונית" הגאולה
 ולכאב לאבל פה פתחון

הלאומי הגאולה ותובעת

 נראו בדיעבד כך, או כך
 הנרטיב של בפוליטיזציה

 ה״יצחקי את רק לא זה
 אש! יזהר, ס׳ של גיבורו

* לאברהם ״שנאתו" על

ا אובייקט הוא ״יצחק

 ליזה שנגיע לפני אולם
 העג של "האדיפליזציה"

 פיגו שתי בגלוי שמיר
 וסיפוו העברית־יהודית

 וההק הקרבן שאלת של
 ג ב״פתיחה האב" "בשם

 שנים התפרסם המאמר
 מג אחרי בלבד חודשים

 מג לבדה הכותרת כבר
 אתהה להשוות הטעם

א שקרא כפי ואדיפוס,

 הנ שתי בין ההבדל אכן,
 מעוניין؛ היה קלאוזנר,

 הו על-ידי האדם קרבן
 שמיר י٠5פרויד. שתיאר

בהוקגן אלא האזיפלית,
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 מחשבה, ולעורר להדהים :די
 אחד, מצד לשמיר. ביחס ١

 וההתקוממות העקדתית ה
 של התרחקותו רק לא ־אה

 להלן(, כן על )עוד בליסטי
 תנועת את החמישים ענות

הקומוניסטית. המועצות
 סטלין חתם שבו הטרור ا

 הרופאים, ומשפט יהודים,
 אחוי חודשים, שלושה ٦ו

 מאמרים בסדרת שמיר יע
’חרושצ׳וב.؟ של זווים"

 ו-812) הרצן אלכסנדר ל
 ראה זיכרונותיו ספר שר
 לפרסום שזכה הרצן, ”זד.

 חוף סטופארד טום של ז
r מעורפל לעתיד וה١הה 
 שהוא מה כל מחריבה ־

מזבח על חיים נורי־אדם

 לכך, קודם שנתיים שנה כבר אלא לסיפור" ב״פתיחה רק לא זה מכתב
 לא זו שכותרת ייתכן האם ין?7י במן בכותרת אליק פוקי את כשהכתיר

 עמדה עם הסופר שנאבק סמוי נפשי מאבק של הגלוי קצהו אלא הייתה
 שמיר ניסה האמנם הלאומית? ההגמונית הנורמה מן שונה "אברהמית"

 ולהפוך והמתייסר השכול אביו של הקטלני ידיכן" ה"במן את לגאול
 האם היצחקים"? "דור של חיים והמצווה העמלני ידין" ל״במן אותו
 הפסיבית הכלכלה היפוך על־ידי אביו של האשם הרגשת את להקל ניסה

 מדעת? עצמם את המקריבים של האקטיבית לגבורתם הקרבן של כביכול
 על אביו בפני התנצלות בבחינת לסיפור" "פתיחה היה האם - ולחלופין
 ולתת לשוב וניסיון יזיו במו בספר שהציע המתקנת ה״ציונית" הגאולה
 שתבעה הכבד למחיר השכול, של האותנטיים ולכאב לאבל פה פתחון

הלאומית? הגאולה ותובעת

 צליבה, לובות הדתות, שתובעות

 הפוליטי השיח שתובע לקובן

הוצן: של בספוו ואו המודרני...

Herzen, From the Other 

Shore, Cleveland and New 
York: Meridian Books,

.1963, pp. 134-135
 על האו אילנה לידידתי תווות

 הוצן על ונמשכת הולכת שיחה

 אחוים. נושאים ועל

 ערן )ליקט, שמיו משה .101

 מן ,חוקים לא לדפוס(, והביא

 בישואל, אחז בית קחות העץ:

,1983 וביו, ותל־אביב: ירושלים

על
י
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פ

 גם כמו - שלו הקרבנית הכלכלה שבביקורת נראה בדיעבד כך, או כך
 סיפור של ה״אב" הקדים - מציע שהוא העקדתי הנרטיב של בפוליטיזציה

 הרוחני, אביהם את גם אלא ',73ו־ '67 של ה"יצחקים" את רק לא זה
 יצהיר להלן, שנראה כפי אחדות, שנים כעבור אשר יזהר, ס' של גיבורו

יצחק. את לעקוד ההולך אבינו לאברהם "שנאתו" על

.288-278 ׳עמ
 )ההדגשות 258 עמ׳ ٠שם .102

(.3 שלי,
.250עמ' שם, .103

לקיוקגוו פווין ביו הניסוי": של פאסיבי אובייקט הוא צחק
 אי־ של רושם משאיר ב
 המסכה מי של מיז של וי

 ניסה יז'ן במו של הנערץ
 שמיד,שאת ליובד׳ עצמו,

 י٠١העץ. מ! וחוקים לא ؛ר

 שהנציח אביו, של ילותיו
הראשונה בשנה אליהו כנו

 אבות בו לעולם אותך :אנו
 נשקפה סכנה עצמם. של

להגן והחזק, הצעיר בננו ת

 של בסאגה נוספת קריטית תחנה לנו מצפה ליזהו, שנגיע לפני אולם
 מעמת ואברהם" "אדיפוס בשם קצר במאמר העקדה. של "האדיפליזציה"

 העקדה - הדורות יחסי שעניינן רטוריות פיגורות שתי בגלוי שמיר
 מרכזיותה זאת, עם "'‘’היווני־פרוידיאני. אדיפוס וסיפור העברית־יהודית

 לדבו הניסיון שאפילו כך על מעידה במאמר וההקרבה הקרבן שאלת של
 שמיר. של הפנימיים השדים את הרגיע לא לסיפור" ב״פתיחה האב" "בשם

 וכמה ו,957 שנת בראשית הסיפור, אחרי ספורות שנים התפרסם המאמר
 המחבר, של טיעונו את שנבחן לפני ועוד סיני. מבצע אחרי בלבד חודשים

 מה ואברהם? אדיפוס למה מסקרנת: שאלה מעלה לבדה הכותרת כבר
 יצחק לא למה השני? בנרטיב לאב האחד בנרטיב הב; את להשוות הטעם

לכן? קודם מעטות שנים למחקרו וליש אריך שקרא כפי ואדיפוס,

 "אדיפוס שמיו, משה .104

 (.8/2/1957) המשמן על ואברהם״,

 מהין, בקןלמום בספוו שוב פווסם

 ,333-329 עט' לעיל, 98 העוה
 אבו־הם שמיר, אצל ולאחוונה

 יט- עמ׳ לעיל, 87 הערה בבוקו,

 כאן, ואברהם", "אויפום ואו בג.

.215-212עמ׳

 אביו של שמכתבו שמיר
 לפחות או אמת בזמן יו

עם "התכתב" שהוא זכן

 למרגוט בדומה אחד, מצד וליש, הכול: אומר הכותרות שתי בין ההבדל אכן,
 בדחיית וראה המקראי הסיום של האתית בהבטחה מעוניין היה קלאוזנו,

 הלא־מודעת האדיפלית התוקפנות של התרה התנ״ך על־ידי האדם קרבן
 התוקפנות של בפירוקה לא מעונין היה שני, מצד שמיר, י٠5פרויד. שתיאר

לדעתו, ללא־נזודע. פרויד שייחס החשיבות עצם בהוקעת אלא האדיפלית,

 בשנות תשמיע וומה גישה .105

 כי אם הואבן, שולמית השבעים

 ואו ומחצה; עשוו תון בה תחזור

 הערה האלימות", "מיתוס מאמוי

לעיל. 68
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 ואביהם", "אויפוס שמיר, .106

 כאן, .330 עט' לעיל, 104 הערה

.213עט׳

 יצירתו את רואה שקר גושון .107

 שונים שלבים כמייצגת שמיו של

 המוגוו האדיפלי", "המון של

 הבנים של כסיוובם חלופית

 מסורסים" "אויפוסים להיות

 ’בחבל ו: העברת, )הסיפון-ת

 ’הישואל הויאליזס - הזמן

 ויוושלים: תל־אביב ו,980ו-938

 ,1993 וכתר, המאוחד הקיבוץ

 מציע גלוזמן מיכאל (;263 עט'

 הוא של מעמיק פרוידיאני ניתוח

 "האסתטיקה במאמו בשחת הלן

 הערה )סזן, המווטש" הגוף של

 והשוו: (;378-347 עמ' לעיל, 41

לעיל. 32 העוה כספי,

 גולן, ושמואל זהו צבי ואו .108

 ספרית מוחביה: המיני, החינון

 של נוכחותם על ;1941 פועלים,

 של בשיח פרוידיאניים ועיונות

 הפרסום ראו הצעיו", "השומר

 באוץ התנועה של הראשון

 מוחביה, קהיליתנו, ישראל:

 Yael s. Feldman, השוו: ;1922

Zionism: Neurosis 01 Cure?" 

The 'Historical' Drama of 

Yehosliua Sobol", Pmoftexts 

145-162 .7 (May 1987), pp. על 

 בהשקפת הפסיכואנליזה תפקיז

 ואו: בכלל, התנועה של העולם

 הצעיו: השומן מוגלית, אלקנה

 מהפכני, למוכסיזס נעוויס מעזת

 ;1971 המאוחד, הקיבוץ תל־אביב:

Rolnik, "Between ل. Eran 

Ideology and Identity: 
Psychoanalysis in Jewish 

 Palestine (1918-1948,״)

Psychoanalysis and History

 התסביך- למקרה לא אב-דמות, סמל-מפתח, לו מבקש לי, נדמה "דורנו,
 לכזקרה נעלה סמל ואין ٠עים7התסביך־שביז למקרה אלא שבלא־יודעים,

י٠٥יצחק״. עקדת במעשה אבינו מאברהם זה

 באותו ידוע היה שכבר סופר לגבי במיוחד למדי, מוזרה הצהרה זוהי
 הרומן היה שבהם שהמפורסם שלו, הפסיכולוגיים הרומנים בזכות זמן

 את ברומן לזהות מיהרה שהביקורת למרות בשזות. הלז הוא )והמחזה(
١٥’אדיפלי. קונפליקט סביב בביוור נבנה הוא העקדה", "מוטיב

 שעבר הפוליטיות התמורות לאור יותר עוד מסקרנת זו לכאורה סתירה
 אינטואיטיבית הייתה לא האדיפלית לפרדיגמה הזדקקותו שכן שמיר.

 שגדל מי ככל הפוליטית. השתייכותו של יוצא פועל אלא מקרית, לא ואף
 רק לא מצעירותו שנזיר ספג הצעיר", "השומר השמאל, תנועת בשורות

 הפסיכואנליטית. והתאוריה פרויד את גם אלא הסוציאליזם, תורת את
 שאלה היא דסתרי, תרתי הן שלכאורה אלה, תורות שתי השתלבו איך

 פנים, כל על השלישית, העלייה של בפולקלור בה. לטפל המקום כאן שלא
 העולם מלחמת לאחר בווינה )שנוסדה התנועה שחלוצי בהומור סופר

 תחת ומרקס האחת זרועם תחת פוויד עם ישראל לארץ הגיעו הראשונה(
 הקיבוצית התנועה של הכזחנכים בכירי נשלחו בהמשך השנייה. זרועם
 דבר של בסופו ברנפלד. זיגפריד הדגול, המורה של תלמידו אצל ללמוד

 המשותף, החינוך במערכת הפסיכואנליטית התאוריה עיקרי את יישמו הם
 ילדיהם גידול על־ידי אדיפוס תסביך את למחוק בנאיביות כזקווים כשהם
י٥8ההורים. בתי של המשפחתית במסגרת במקום שותפת1כ בלינה

 לא להלכה, הפרוידיאניזם את שמיר ספג הצעיר" ב"השומר כנעו כמובן,
 ילזים. בית לא בתל־אביב, חמה בורגנית כזשפחה היה גידולו בית למעשה.

 התיכון הספר בית אחרי רק העמק נזשמר בקיבוץ ל"הגשמה" הגיע הוא
 ו947ב־ הקיבוץ את עזב הוא רב. זמן הזאת השיתופית באווירה נשאר ולא

 התנועתית, הספרים שהוצאת האידאולוגית הצנזורה על כזחאה מתוך
 עשר בתוך בשחת. הלז הוא הרומן על להטיל ניסתה הפועלים", "ספרית

 בעל במאמר הנזרקסיסטית האידאולוגיה מן בפומבי נפרד הוא שנים
١٠5שבורים". "לוחות דרמתית כותרת

 שגם ייתכן ואברהם". "אדיפוס הכזאמר גם התפרסם עצמה שנה באותה
 התנועה, של הפסיכולוגי מהגורו הפעם דרמתית, פרידה מסכזן הוא

 את שנזיר הציב הזה המאמר שבכתיבת נראה כן, על יתר פוויד. זיגמונד
 הדני הפילוסוף בעבוית, לפחות "חדש", אירופאי גורו לצד התנועה אליל
 ועזה,1 חיל קירקגור, של הקלסי ספוו מתוך קטעים מבחר קירקגור. סרן

 גם הופיע אחדות שנים כעבוו י١٠ו.954ב- בעברית לראשונה התפרסמו
ניתן שנראה, כפי ١١יצחק״.י ועקדת קירקגור "סרן ברגמן, הוגו של מאמרו

 הוגיו שני עקבות את לזהות
סיפורי בין להשוואה שמיר

 לקביעותיז בניגוד ראשית,
 I המקראי שלנרטיב שמיר

 סיפורי-תמציתשלהתקופ
 I בעודו אך ובן".־" אב חיי

 האת הצו את מפר שהוא
 חילוני בתחליף התאולוגי
 בשם החברתית האתיקה

 קירקגור)וקלאוזנר* כמו
 בוי, של האופטימית הקרבן

 ופו؛ סופוקלס שידעו כפי
החוע כוחות את מנצחים

 בנו: את לו החזירה שלו
 בטוח: למוות בניהם את

 מ، - כוונה( )או משאלה
מלאו שלנו שההיסטוריה

 פר؛ את לדחות כן אם למה
 י קלת תשובה אין אותם?

 בנרנוי להתחרות עז צווך
 ، שלב הפרוידיאניזם עם
 ששמי ברור זאת עם אך

 לל؛ פרויד שנתן הקדימות
 מבג כי ואם וההיסטוויה.

 בו מקריב אסכאטולוגיזם
 מער ששמיר העובדה עם

 דוו )כלומו, "דורנו" עבור
 לע כמשחק־ילדים נראה

 ن זאת, לעומת נראה, לי
כ׳ "הבן", את לעקוף שלו

 ב״קרבנו מעונין הוא גם
לוודאי קרוב ו957 שנת

 ודם בשר האבות האבות,
 ו מוסינזון, של מיצירתו

 נר! הסתיימה. עתה שזה
 לו יספקו הנפש, דווקא
אברהמיים׳ "אבות עבור
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 התסביך־ למקרה לא מות,
למקרה נעלה סמל ואין ,٤

 באותו ידוע היה שכבר ־
 הרומן היה שבהם ؛ורסס

 את ברומן לזהות מיהרה
١٠’אדיפלי. ליקט

 שעבר הפוליטיות נמורות
 אינטואיטיבית הייתה ،א

 שגדל מי ככל הפוליטית. '
 רק לא מצעירותו שמיר :

 הפסיכואנליטית. תאוריה
 שאלה היא דסתרי, זרתי

 פנים, כל על השלישית, ה
 העולם מלחמת לאחר ה

 תחת ומרקס האחת ־ועם
 הקיבוצית התנועה של ا

 דבר של בסופו ברנפלד.
 המשותף, החינוך :מערכת

 ילדיהם גידול על־ידי £וס
י٠٥ההורים. בתי ול

 לא להלכה, :פרוידיאניזם
 ילדים. בית לא תל־אביב,

 התיכון הספר בית אחרי
 ו947ב- הקיבוץ גוזבאת

 התנועתית, הספוים ،ת
 עשר בתוך !הלזבשחת.

בעל במאמר 'קסיסטית

 שגם ייתכן ואברהם". ס
 התנועה, של ؛סיכולוגי

 את שמיר הציב הזה מר
 הדני הפילוסוף בעברית,

 וועזה, חיל קירקגור, ל١١
 גם הופיע אחדות שנים
ניתן שנראה, כפי”זק״.י

 של למדי והמסוכסכת החדשה בגרסתו אלה הוגים שני עקבות את לזהות
ואבוהם. אדיפוס סיפורי בין להשוואה שמיר

 מוצא וליש, אריך או קלאוזנר מרגוט של לקביעותיהם בניגוד ואשית,
 הם הסיפורים "שני משותף: מכנה יש והיווני הכןקראי שלנרבויב שמיר

 קדושת המינימאלית: במידתו המוסר נגד התקוממות של סיפורי־תמצית
 על לאברהם קירקגוו שחולק לשבחים מצטרף בעודו אך "’ובן". אב חיי

 הצו את שכזיו מחליף התאולוגי, הצו בשם האתי הצו את מפו שהוא
 חוקי על עובר אברהם אצלו למדי. מעורפל חילוני בתחליף התאולוגי
 שלא ועוד; זאת הברית". ההבטחה, "האידיאה, בשם החברתית האתיקה

 כלכלת את ברצינות לוקח אינו שמיר וליש(, או )וקלאוזנר קירקגור כמו
 יודע, הוא נוספת ישראלית מלחמה לאחר בואשית. של האופטימית הקרבן

 בהכרח לא האור/האהבה/החיים שכוחות ופרויד, סופוקלס שיזעו כפי
 האמונה שקפיצת אחד אברהם רק שהיה "’החושך; כוחות את מנצחים

 שולחים אכן הזה בעולם "אתיים" ושאבות בנו; את לו החזירה שלו
 בגדר שנשאר נתבצע, שלא "מעשה־אברהם בטוח: למוות בניהם את

 מתבצעת, ממשית, אנושית תופעה בעצם מבטא - כוונה( )או משאלה
”’עד־אין־להכיל". ממנה מלאה שלנו שההיסטוריה

 להוקיע הצורן למה כזאת? בתקיפות ואדיפוס פרויד את לדחות כן אם למה
 לשמיר שהיה להניח סביר אחד, מצד זו. לשאלה קלה תשובה אין אותם?

 ההתמודדות הייתה אולי המרכזי. הפרוידיאני בנרטיב להתחרות עז צורך
 הישראלית. התרבות של ההתמערבות בתהליך שלב הפרוידיאניזם עם
 נגד הפסיכואנליזה, תובנות נגד כאן התגונן ששמיר ברור זאת עם אך

 הפוליטיקה פני על ומשאלות ולפנטזיות ללא־מודע פרויד שנתן הקדימות
 לכל גדולה "איבה כמבטא המאמר את קראו מבקרים כי ואם וההיסטוריה.

 זו פרשנות ליישב ניתן איך בטוחה אינני יי5בנים", מקריב אסכאטולוגיזם
 ביותר" ה״נעלה כסמל אברהם של מעשהו את מעריך ששמיר העובדה עם

 "מעשה־אדיפוס המאמר: של מסקנתו עם או דורו(, )כלומר, "דורנו" עבור
 יי٥הזה...". חסר־הרחמים התודעתי המבחן לעומת ככזשחק־ילדים נראה

 הצורך על־ידי מונע באדיפוס שמיר של שזלזולו זאת, לעומת נראה, לי
 (,”’בעקבותיו )ודרידה קירקגור כמו שהוא. בן כל "הבן", את לעקוף שלו

 בתחילת יצחק. של בקרבנו לא אברהם", של ב״קרבנו מעונין הוא גם
 נגד האשמה אותה בזיוק לשכן צורך חש שהוא לוודאי קרוב ו957 שנת

 מאשר יוונר עוד המוקדמת מיצירתו שהשתמעה ודם, בשר האבות האבות,
 במלחמה מוחשית שוב נעשתה הכאב ושלמרבה מוסינזון, של מיצירתו

 ולאו ”’והמציאות, שההיסטוויה חשב שהוא נראה הסתיימה. עתה שזה
 שחיפש המוסרית והתמיכה הרציונליזציה את לו יספקו הנפש, דווקא
זמנו: בני אברהמיים" "אבות עבור

,(July 2002), pp. 203-224
 עס הנפשות: עושי ספרו ולאחרונה

 ,1948-1918 אל1יש לארץ ויז1פ
 עופר ;2007 עובו, עס תל-אביב:

 השומר ועבווה: אווס "מין, נוו,

 -1918 והפסיכואנליזה, הצעיר

 -64 עמ' (,2004) 88 זמנים ",1924
 שלפסיכואנליזה מציין נוו .73

 במטען ביותו חשוב תפקיו היה

 מייסדי שספגו האינטלקטואלי

 שלאחו בווינה הצעיו" "השומו

 )עמי הואשונה העולם מלחמת

 אומצו איך בפיווט ומתאר (,64

 הואשון מנהיגה על־ידי רעיונותיה

 -70 )עמי יעוי מאיו התנועה, של
 קשו של האיוופאי הוקע על (.73

 David Biale, Eros ואו: זה,
and the Jews, Beikeley; 

University of California 

Press, 1997; George Mosse, 

Nationalism and Sexuality, 
.1985 ,New York: H. Fertig

 הערותיה על זלשיק לוקפת תודתי

 של מוקום נוסח על המועילות

זה. ניתוח

 "לוחות שמיו, משה .109

 אחוי לעיל. 98 הע' שבורים",

 לא וומן שמיו פרסם זה מאמר

 )תל־ אתה עיוום כי כופר, פחות

 (.1959 פועלים, ספרית אביב:
 זהו שלישי, בגוף הסיפו למרות

 למוי, שקוף אוטוביוגרפי נוטיב

 השגותיו את הסופר הסיט שבו

 החמישים משנות האידאולוגיות

 שנות בסוף בן־עשוה רומן לגיבוו

השלושים.

 ברון ואילן שכטר יוסף ואו.11ס

 מבחו כתבים: 1מבח )עורכים(,

 תל־אביב: קירקגור, של מיציותו

 לאחרונה ספג זה ספו .1954 וביו,

 גולומב; מיעקב חמווה ביקורת

 195 77 ן1עית בציון", "קיוקגור

 .31-28 עמ' (,1996 )אפויל
 שכותב )כפי שהיה ככל "בוגוני"

"קיוקגוו" הוא זה אוסף גולומב(,

 ל1יו
מן

ז־
פל
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 עד בעברית קיים שהיה היהיר

 של המעניין הסבוד וראד .1986

 שגילו המאוחר לעניין גולומב

בקיוקגור. הישואלים

 קירקגור "סון בוגמן, ש״ה .111

 זבו שנתון יצחק", ועקות

 .279-260 עמ' (,1957-1956)
 בוגמן, הוגו אצל שוב התפוסם

 תל־אביב: מסות, ומאמינים: הוגים

 ,1959 העבוים, הסופוים אגודת

.137-111עמ'

 ואברהם", "אדיפום שמיר, .112

 כאן, .331 עמי לעיל, 104 העדה

.214 עט׳

 כותרת על כאן משחקת אני .113

 אוו בני מרחמת ,1955מ- מחדהו

חושן(. )בבני

 ואבוהם", "אדיפוס שמיו, .114

 332 עט' לעיל, 104 הערה

עט׳ כאן, במקוו(. )ההדגשות

 89 העוה מירון, דן ואו .115
 Stanley השוו: ;468 עט' לעיל,

Nash, "Reflections on 
Isiaeli Liteiate Based on 

Recuncnces of the 'Aqedah 
1 ,Edebiyat II '״,Theme 

29-40 .1977,) pp.) חושות אני 

 מעמוותיו הושפעה שקויאתם

 הקדבן, נגו שמיו של הנחרצות

 המוקדמו! בסיפורת הביע שאותן

 מיתוס למשל, כמו, שלו, והמאוחרת

 ברומן האלי בית היאל של הקובן

 מתייחם שאליו אתה, גניווס כי

 בית חיאל מיני "כל בדבויו: מירון

 גופות על עריהם את הבונים האלי

שם(. )מיוון, בניהם"

 ואבוהם", "אדיפוס שמיו, .116

 כאן, .333 עמי לעיל, 104 הערה

.215 עמי

117. ,Derrida , לעיל: 10 העוה 

 "בת במאמרי, ואו כך על עור

לעיל. 4 הערה בדורה״, יפתח

הוומנים שמעידים כפי .118

 ואיומים נוראים מעשים ]...ا עו־אין־להכיל מלאה שלנו ההיסטוויה
 או היסטורי, תהליך נשגכה, מטרה צו־עליון, כשם ומסמרי־שיער

 קשיש דור של כן, ווצח אם של היחס גם אלוהים. בשם פשוט:
 גם - הקרבן בתפקיד צעיו ווור העליון הצו בא־כוח בתפקיד

האנשים, תמיד הם האידיאה WU.המקוים ברוב נשמר זה יחס
עליה. מליהוג הם זקנים כבר גילם שלפי

 בחר שאלוהים בזאת, היא במעשה־אברהם ביותר החריפה הנקודה
 בהקרבת אלא הוא, חייו בהקובת לא הקומון אבינו את לנסות

 כך האם זו: היא - עליה לענות מעז שאיני השאלה, دال. ’77
יותו? קל או יותר, קשה הניסיון היה

١\...

 סיפוו של והמזעזע־ביותר האחרון לקחו לאחרונה כאן אכן,
 אין האלוהים בירושה! עובות אינה תוצאת־המבחן עקות־יצחק:

חדש! מבחן לו וווש ורוו דוו כל ا...ا אחד במבחן דיו

 של תפקידו על־ידי מגולמת תהומי, פסימיזם ילוזת זו, הכרה
 פאסיבי אובייקט הוא יצחק זבו! יודע אינו יצחק בסיפורנו, יצחק

"’הניסוי. של

 ברגמן הוגו של ביקורתו הדי את שמיר של בניתוחו לזהות אפשר אמנם
 אינני אבל יצחק. של חשבונו על באברהם קירקגור של התמקדותו על

 המאה של ההיסטוריה רקע על זה. ברגע נוטה הוא צד לאיזה בטוחה
 להעניק הצורך ואת הזמן מועקות את בדבריו לחוש יכולה אני 20ה־

 למלחמה בהכנה ביותר הטובות שנותיו את שבילה דור של לסבלו משמעות
 שנעשו האיומים המעשים בשורת לשמוע גם יכולה אני מפניה. ובהגנה
 לטראומות התייחסות היסטורי" תהליך נשגבה, מטרה צו־עליון, "בשם

 )ועל הסטליניסטית רוסיה ועד השואה מן האחרון, הזמן של היהודיות
 אך (.2ה־ו המאה בתחילת היום, הגלובלי הדהודן את וכמה כמה אחת
 מקפיאי המעשים על שלו שלדגש האפשרות את להעלות ברצוני זאת בכל
 תת־טקסט אולי היה אלוהים")!( "בשם של"" "ההיסטוריה של הדם
 אי־אז יהודים אברהמים הקריבו המסופר שלפי אדם קרבנות - נוסף

 ל״כרוניקות" במודע, שלא אולי הגיב, שהוא ייתכן הצלב. מסעי בתקופת
 בארץ פופולרית לתפוצה הראשונה בפעם שזכו ו, ו ה־ המאה מן העבריות

עשור. באותו בדיוק

ו

Mil ٠קרבנוח או מרטירים

 הוא המודרניים לפרסומים
 מ מסעי מתקופת והפיוטים

 העו התחייה ספרות של יסוד
 והנו. (1902) טשרניחובסקי

 ה, שלהוצאה הנמנע מן לא
 ה, הייתה י2הברמן' בעריכת
 זו מהוצאה קטעים הופיעו
 כחלק רחבה לתפוצה כידוע

 א קטעים הצעירה. המדינה
 מעשי את והן הדם צמאי

 עצו ועל ילדיהם על יהודים
 ההגדו גבולות את אשכנז

 לכז "פסיבית"( מרטיריות
 )מרטיריו והבנות[" ]הבנים
ומסמרי' ואיומים נוראים

 שהגיב היחיד איננו ושמיר
 המרטי הלהט את לעכל

 נ הוא גם הכרוניקות. מן
 ו במיוחד שם. המסופרים

 המ בבית הקרבן הקובת
הו בדברי למעשה. הלכה

נרא, אמנם
 המידו על

 טדאד׳.עו
 י זו, בוכה

 גג הנהוגה
 כביכול:ב

הקוז אדון

 מאמו את לכך נוסיף אם
 ונעקד ה״עוקדים עצמם
 ע יתגלו שהתממש, עולה

 גדושה כתקופה שעברה
 הו היהודית המרטיריות

 הג נוטיב כלכלת שעברה
זו! )ובת ואברהם לקרבן
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 ואיומים נוואים מעשים :יל]".[
 או היסטווי, תהליך הנשגבה,

 קשיש ווו של בן, ווצח אב ’
 גם - הקרבן בתפקיר צעיר '

 האנשים, תמיר הם האיריאה
עליה.

 בהו שאלוהים בזאת, היא "הם
 בהקרבת אלא הוא, חייו "בת

 כך האם זו: היא - עליה ות
٣

 סיפוו של והמזעזע־ביותו
 אין האלוהים בירושה! גובות

חדש! מבחן לו רוש

 של תפקיוו על־ידי צגולמת
פאסיבי אובייקט הוא '!יצחק

 בוגמן הוגו של ביקורתו י
 אינני אבל יצחק. של :ונו

 המאה של ההיסטוריה ע
 להעניק הצורך ואת זזמן
 למלחמה בהכנה ביותר :ות

 שנעשו האיומים מעשים
 לטראומות התייחסות י"

 )ועל הסטליניסטית יסיה
 אך (.2ה־ו המאה נחילת

 מקפיאי המעשים על שלו
 תת־טקסט אולי היה !(

 אי־אז יהודים אברהמים
 ל"כרוניקות" במודע, ולא

בארץ פופולרית לתפוצה

הצלב מסעי עקוות קרבנות? או מוטיוים

 הכרוניקות של 19ה־ המאה בסוף הראשונים המודרניים לפרסומים
 טקסטי כמה על מכועת השפעה הייתה הצלב מסעי מתקופת והפיובוים

 שאול של ממגנצה" "ברוך הפואמה כגון העברית, התחייה ספרות של יסוד
 לכן "٠ו(.899) פייארברג מ״ז של לא[? והנובלה ו(902) טשרניחובסקי

 וצופת אשכנז גזיוות ספו של ו945ב־ העברית שלהוצאה הנמנע מן לא
 כבר ו950ב־ באוץ". "דור בני על דומה השפעה הייתה הברמן'" בעריכת
 שזכה הגבתה,"' 1ספ של השלישית במהדורה זו מהוצאה קטעים הופיעו
 של הלאומית הזהות לבניית החינוכי מהמאמץ כחלק רחבה לתפוצה כידוע

 הצלבנים שערכו הטבח מעשי את הן כללו אלה קטעים הצעירה. המדינה
 ואבות אמהות שהטילו השחיטה( )או הקובן מעשי את והן הדם צמאי

 יהוזי הרחיבו שבהם אלה, שסיפורים ודומני עצמם. ועל ילדיהם על יהודים
 )כלומר, יעבור" ואל "ייהרג של התלמודית ההגדרה גבולות את אשכנז

 יעברו שלא כדי כ״יהרגו להגדיר שניתן מה לכדי "פסיבית"( מרטיריות
 "מעשים להגדרה בדיוק ראויים "אקטיבית"(, )מרנויריות והבנות[" ]הבנים
במאמרו... שמיר משה משתמש שבה ומסמרי־שיער" ואיומים נוראים

 התקשה בעו כיצחק שקול היסטוריון אפילו כך. שהגיב היחיד איננו ושמיר
 המצטיירת )השחיטה( הקרבן כלכלת ואת המרטירי הלהט את לעכל

 המעשים בתיאור "נורא" התואר בשם משתמש הוא גם הכווניקות. מן
 בפולחן שנעשה לשימוש בנוגע בנוח לא חש הוא במיוחד שם. המסופרים

 הריין יהודי שביצעו אדם)!( לקרבן כדגם המקדש בבית הקרבן הקרבת
בער: כותב הברמן של לספרו ההקדמה בדברי למעשה. הלכה

 יתו דתם קנאות בתאור הגזימו המאוחרים שהעווכים נואה אמנם
 בממשות אותם ודרשו דתיים וסמלים משלים והפכו המידה על

 אחרי אמן ועונים השחיטה על מברכים ונעקדים עוקדים נוראה.
 השם קיווש בברכת כנראה, לכותבים, להם שנתחלפה זו, בוכה

 ידם על נתקיימו זבחים הלכות כל אחרים. במקומות גם הנהוגה
 עמודי )על הדם זויקת פגומה, תהא שלא הסכין בדיקת כביכול:

וכו׳."' הדם קבלת ואפילו הקווש( אוון

 תלו כמה עד שאת ביתר שהבהיר שפיגל, של מאמרו את לכך נוסיף אם
 כקרבן־ העקדה של חדשה־נושנה בפרשנות ונעקדים" ה״עוקדים עצמם
 המאה של החמישים שנות ותחילת הארבעים שנות יתגלו שהתממש, עולה

 ולביקורת לניתוח הועמדה שבו היסטורי במחקר גדושה כתקופה שעברה
 הרדיקלי השכתוב זעזוע עורר במיוחד הביניימית. היהודית המרכויריות

 מנעקד הפך כשיצחק העקדה, המרכזי, העברי הקרבן נרטיב כלכלת שעברה
שרק לציין וראוי בפועל. למקריבים מעוקדים זוגו( )ובת ואברהם לקרבן

 אותו שהעסיקו ההיסטוויים

 שנות לאוון ובכתיבה במחקר

החמישים.

 ואבוהם", "אויפוס שמיו, .119

 332 עמ' לעיל, 104 העוה
 עמ׳ כאן, במקוח(. )ההדגשות

215-214.

 ואו ממגנצה", "בוון על .120

 בספחת תגובות חוובן: מינ׳ן, אל,

 לאומיים, אסונות על העבוית

 יוושלים: קומם, יצחק מאנגלית:

 ראו לא؛? על ;2003 ביאליק, מוסו

 העוה קדושים׳", "מ׳מות מאמרי

 לזהות שניתן לי נואה לעיל. 5

 גם הכווניקות סיפווי עקבות את

 העקותית הכפייה נגו במחאה

 בהאזמה הבן בפי אשמן ששם

לעיל. שהואיתי כפי הזאת,

 גזיזות מפז הברמן, א״מ .121

 מבני זכזונות זבוי וצזפת: אשכנז

 הצלב מסנני שבתקופת הזווות

 ספוי ירושלים: פיוטיהם, ומבחז

 השבעים שנות מאז.1945 אופיו,

 על ההיסנזוויונים מתווכחים

 ההיסנזווית העובותיות מיות

 ועל אלה עבויים סיפורים של

 ובמיוחד ומטותם, מחבויהם

 מווח מושפעותם שאלת על

 של הנוצוית המונזיוולוגיה

 הסועו הוויכוח ראו הצלב. מסעי

 58-59 ציו؛ העת בכתב שניטש

(1994-1993.)

 מפו של הראשונה המהדורה .122

 ישואל שערן (,1941) הגבווה

 לפני עוו התפוסמה היילפוין,

 על־יוי עובו עם הוצאת ייסוד

 השלישית המהדורה כצנלסון. בול

 הכרוניקות מאוסף קטעים גם כללה

 הבומן של הצלב מסעי מתקופת

 הגבווה, ספו היילפרין, )ישואל

 עט' ,1950 עובד, עם תל־אביב:

98-82.)

 א״מ "הקומה", בעו, י׳ .123

וצופת, אשכנז גזיוות ספז הבומן,
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 )ההוגשה 4 עט' לעיל, 121 הערה

 השמיע הפוכה העוכה י״פ(. שלי,

 במאמרו שזו, זלמן שנים באותן

 סיפור־ )כוכבי־בקו: ותקוה" "מגן

 עם תל-אביב: ופקי־מסוז, וכוונות

 על (;234-195 עמ' תש״י, עובו,

 השונות ההערכות של השלכותיהן

 הביניימי השם" "קיווש של

 ואו הציוני, הקובני השיח על

 הערה קוושים׳", "מ׳מות מאמרי

לעיל. 5

 השפיע "כיצו זן, יוסף .124

 גירוש על ממגנצא האנונימוס

 וספרות תובות האוץ: ספוו",

.5עמ' (,2/4/2007)

 לופוס זה מאמר שהוכן לאחר .125

 "מאה בשם קצוה ושימה גיליתי

 1956ב- שמיר שפרסם שנה",
להולות שנה 100 מלאת לרגל

 של החדשה המדעית המהדורה על במאמרו דן, יוסף הצביע לאחרונה
 הברמן שפירסם קטן ספר "אותו של חשיבותו על )בגרמנית(, הכרוניקות

 והתאולוגיה ההיסטוריה לחקר עיקרי" "כלי בו רואה שיהוא דורות", שני לפני
 לזו מאוד דומה בלשון משתמש הוא כן, על יתר אלה. ימינו עד היהודית

 חלקם מאוד, עד קשים "תאורים בכרוניקות: המסופר לתיאור שמיר של
 היום, אם אכן, משפחתם"."' בני את יהודים הרגו כיצד ]...[ שיער מסמרי

 עם להשלים קשה עדיין הסוגים, מכל זוועות של מאה חצי עוד אחרי
 של הצעיר הישראלי לדור קשה היה וכמה כמה אחת על אלה, סיפורים

 הוואגת למדיה חשוף היה לא )ואשר יוסף את ידע שלא החמישים שנות
העולם(. קצווי מכל בזוועות אותנו ליידע היום

 לחוויות ורציונליזציה תקדים אלה במקורות מצא ששמיר להניח סביר
 ב״ראיות השתמש שהוא זאת, עם ייתכן, שלו. דורו בני שעברו הטרגיות

 לו שנראה - פרויד שהציע ההסבר נגד להתגונן כדי אלה היסטוריות"
 פסיכולוגי בסיס יש הבין־דורית שלתוקפנות - ביותר מאיים בוודאי
'”ואוניברסלית. מולדת א־היסנוווית, היא ושככזו עמוק,

 העותו ואחז־העם)!(. ויד٦פ

 שנה כחצי שפורסם במאמו הבאה,

 ואבוהם", "אויפוס המאמר לפני

 עמדתו את העוכתי את מאששת

 בחסיוי הנאמנים "גם פרויד: כלפי

 ההוואה מווי - בתוכנו פרויד

 בקיבוצים המשותף החינוך של

 תלמידי היבם - ובקבוצות

 תלמידי משהם יותר גורוון א״ד
 תמימה אופטימיות ואותה פדזיד,

 האום בהתעלות המאמינה כביכול,

 הפועל נחלת וביציותו, בעבודתו

 לרגליהם נר משמשת מוגניה,

 העמוקה, מהפסימיות יותר הובה
 נחלת השחווות, רואת המבוססת,

 מהיר, )בקולמוס מריבה" הבאון

 356-354 עמי לעיל, 98 הערה
י"פן(. שלי, )ההוגשות

 או "יצחק פלדמן, ואו .126

לעיל. 2 העוה אדיפוס?'׳,

 "איפה סמילנסקי, יזהר .127

 36 פוליטיקה ,”אויפוס?

 את "לגרש ;15-14 עמ' (,1991)

 158 77 עיתון הפסיכולוגים",

 תודותי .39-38 עמ' (,1993)

 באיתור עזותו על נבו לגדעון

יזהר. מאמרי

 נגד האחרון ההגנה קו ואברהם" "אדיפוס המאמר היה בדיעבד פנים, כל על
 ש"נכנעו" לפני אולם הפסיכואנליטית. והפריזמה פרויד ברוח העקדה שכתוב
ه 'יש”במפורט, בעבר שתיארתי תהליך האדיפלי, לנרטיב ויצחק אברהם
 אחר מוחשי באופן לעקוב ניתן שבה חוליה אחרונה, חוליה לסיום להוסיף
המדינה". ל״דור הפלמ״ח" מ״דור האדיפלי המרד לפיד העברת

 מימי - ניסיון״ חומר אלא איננו שיצחק שונא "אני ביניים: סיכום

שדמות" ל״שיח צקלג

 העצמאות, מלחמת של ה״מיתי" לסופר שייכת זו חוליה האיווניה, למרבה
 ביותר החריפים ממתנגדיו אחד השאר בין שהיה (,2006ו-916) יזהר ס'

 פרסומיו עם ופסיכולוגיה. ספרות בין ה״שידוך" של ובמיוחד פרויד, של
 פרסומים על המלא בשמו שחתם כפי - סמילנסקי" "יזהר של המאוחרים
 מאמרים נמנים - וכדומה( פוליטיקה )חינוך, "לא־ספרותיים" בתחומים

 '”הפסיכולוגים". את ו״לגרש אדיפוס?" "איפה כמו מתגרים שמות בעלי
 שהצביעה הספרותית הביקורת על יזהר הגיב אלה שבמאמרים כמובן ייתכן

 למרות מקום, מכל פסיכולוגי". "עומק לגיבוריו להעניק ידו קוצר על
 לוויכוח במודע, לא בוודאי יזהר, נכנס ל״אדיפוס" העקרונית התנגדותו

 העקדה בין היחס על - שואינו כפי עצמו, ונגד עם בעיקר - שמיר שניהל
 האחרונה במאה רק ואשר האנושות, כימי שימיו הבין־דורי המאבק לבין

אדיפוס. על־שם נקרא

 הבין־דורית־ע ההתרסה
 הפני) במונולוג - עמיחי
 קוראי) מדהימה - צקלג
 נדמה אכן, פורסמה. מאז

 זכר מה יצחק. את לעקוד
 בספרותנו תקדים כמעט

 שתחילת אמנם, דיאלקטי
 פ לא חריפה ביקורת הבן

 מן תביעתם בשל בכלל,
 א، הכלל. למען חייו את

 ההישגו במחזה, המיוצגת
 חי תהליך גיבוריו, שעבור

 לייצוג הבלעדית הפיגורה
 הגוסג הבן של בדמדומיו

במונו כמו ונוקבת ישירה

 שמיו הבא, בעשור אולם
 שהה לסיפור", ב״פתיחה

 האשמה את שמיר החויף
 ؛ וביה מניה ביטל גם אבל

 ,החזיק עזיין שמוסינזון
 )שג ווליש קלאוזנר של
 שמי של בסיפורו כן, על

 ה מזבח על במוות ונגמר
 בין־דורית התנכרות של

 ا של ראי תמונת )מעין
הבן. של ילדותו

 ה' שהפיגורה עם ברם,
 מתם עדיין היא קודמים,
 למערו גם אלא הדורית,

 ו שטראומת ؟ספר ידי
 1ק מתמוססת זו נחרצות

 אמביוולנטי) בהתלבטות
 د שקול: מסאי לטקסט

 היווני־פרוי המודל ושל
 של בסופו מקבל שמיר
 נ גם - ה״ניסיון" שלפיו

 נ١א יצחק ואילו אברהם,
٩הדין, גזו על מתקומם
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 של החדשה המדעית ירה
 הברמן שפירסם קטן ספר

 והתאולוגיה ההיסטוויה ]ר
 לזו מאוד דומה בלשון ש1

 חלקם עדמאוד, מקשים
 היום, אם ״אכן,’פחתם״.

 עם להשלים קשה עדיין
 של הצעיר הישראלי 'דור
הדואגת למדיה חשוף זיה

 לחוויות ורציונליזציה ם١
 ב״ראיות השתמש שהוא

 לו שנראה - פרויד !ציע
 פסיכולוגי בסיס יש "ית

:רסלית.؛"

 נגד האחרון ההגנה קו ;ם"
 ש"נכנעו" לפני אולם יסית.

 יש במפורט,؛" בעבר 'תי
 אחר מוחשי באופן ؛עקוב
המדינה". '"דור

 גיבורו של בפיו יזהר ששם הבוטה הבין־דורית־עקדתית ההתרסה
 ימי העצמאות מלחמת באפוס שלו הידוע הפנימי במונולוג - עמיחי
המאה מחצית כמעט היום, עד השורה מן קוראים מדהימה - צקלג

ההולך אבינו אברהם את שונא "אני שלאמירה נדמה אכן, פורסמה. מאז ؛
אין - עצמו״؛״ את שיעקוד יצחק. על שלו זכותו מה יצחק. את לעקוד

שליחים, מירוץ לה קדם שראינו, כפי אבל בספרותנו. תקדים כמעט ب
של בפיו שם אשמן שבו הזאת, האזמה במחזה שתחילתו אמנם, דיאלקטי

היהודית ההיסטוריה ועל בפרט, אביו על פחות לא חריפה ביקורת הבן '
 ולהכפיף הציבור טובת עם קו" "ליישר הפרט מן תביעתם בשל בכלל,

 התקופה לרוח נאמנות מתוך כנראה אשמן, אצל הכלל. למען חייו את
 נראה השם. קידוש דימוי על בעיקר היא ההישענות במחזה, המיוצגת

אינה היא ולכן הושלם לא עוד העקדה של חילונה תהליך גיבוריו, שעבור
כאיום מופיעה העקדה הפטריארכלית. העויצות לייצוג הבלעדית הפיגורה ؛

להתמודדות מושא עדיין משמשת אינה אבל הגוסס, הבן של בדמדומיו
עמיחי. של הפנימי במונולוג כמו ונוקבת ישירה ؛

 תל־ ב, צקלג, מי’ יזהר, ס' .128

 "זשי״חן, תש״ל עובד, עם אביב:

.804 עם'

מימי - ]ימיון״ חומו

 המספר של בפיו כזו חזיתית התמודדות שם שמיר הבא, בעשור אולם
זה בצעד הבן! ולא השכול, האב דווקא כמובן שהוא לסיפור", ב״פתיחה ؛

הנגב, בעובות במחזה האבות "דור" של העצמית האשמה את שמיר החריף
הבין־דווית וההרמוניה יחד ההליכה אשליית את וביה מניה ביטל גם אבל ،

 הטוב הסוף חלום את וכמה כמה אחת ועל בה, החזיק עדיין שמוסינזון
I יתר בנעוריו...(. עליו חתום היה עצמו הוא )שגם ווליש קלאוזנר של

 מתחיל אינו הבן כלפי האב של האשמה רגש שמיר, של בסיפורו כן, על
 יוצא פועל הוא אלא הנגב(, בעובות )ואו הרעיון מזבח על במוות ונגמר

"אדיפלית" בוודאי כמעט, מהותנית בסיסית, בין־דווית התנכרות של
בשחר ששוושיה קפקא(, מאת לאב" ה״מכתב של ראי תמונת )מעין ;

הבן. של ילדותו
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 העצמאות, מלחמת של '״
 ביותר החריפים מתנגדיו

 פרסומיו עם ؛סיכולוגיה.
פרסומים על המלא :שמו

 בטקסטים מאשו יותר כאן מרכזית העקדתית שהפיגורה עם ברם,
 הפסיכולוגית למערכת רק לא - כמטפורה מתפקדת עדיין היא קודמים,
 על־ נחרץ באופן נדחות ושתיהן הפוליטית; למערכת גם אלא הדורית,

והערכותיו. שיפוטיו את מכתיבה שלו השכול שטראומת ؟ספר ידי
 מאמרים נמנים - ״ומה(

 הפסיכולוגים"."' את 'ש
 שהצביעה הספרותית ירת

 למרות מקום, מכל יגי".
 לוויכוח במודע, לא דאי

 העקדה בין היחס ו-על
האחרונה במאה רק ؛שר

מומרת היא שבו ואברהם", "אדיפוס במאמר קמעא מתמוססת זו נחרצות ؛
כראוי שונות, מזויות הנושא את להקיף המנסה אמביוולנטית, בהתלבטות  העברי-יהודי המודל של גם כמו והבן, האב של שקול: מסאי לטקסט ٠

התלבטויותיו, שלמרות אלא היווני־פווידיאני־קירקגורי... המודל ושל
המסורתי, העקדתי המודל של עליונותו את דבר של בסופו מקבל שמיר

 של ניסיונו הוא - החילוניים המודרניים בגילומיו גם - ה״ניסיון" שלפיו ٠
שמיר אם "’הניסוי". של פאסיבי "אובייקט אלא אינו יצחק ואילו אברהם,

של בסופו בדבויו. ישיר ביטוי זו להתקוממות אין הדין, גזר על מתקומם ٠

 ואברהם", "אדיפוס שמיר, ٠129

 כאן, .332 עמ' לעיל, 104 הערה

.215עמ'
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 העוה ב, צקלג, מי’ יזהו, .130

.804 עט' לעיל, 128

 שושנת "יוושה", גווי, חיים .131

 המאוחד, הקיבוץ תל־אביב: וחזות,

.28עט' ,1960

ההורית. הפרספקטיבה שולטת רב־הפנים הדיסקורסיבי בדיון גם חשבון,
. פחות הרבה האב כאן לסיפור", ב"פתיחה הבדיוני)?( השכול לאב ובניגוד

 הבן־ של מעמדו את שמכתיב הפטריארכלי הגברי למעוך ביחס ביקורתי
 אידאות למען ומאבקים מלחמות מתנהלות גבו שעל זה העקוד־המוקרב,

המינים... מכל
ه

יזהר עמיחי, גיבורו שבאמצעות אציע אם בהגזמה אחטא שלא לי נדמה
הביקורת שמיר. של העקדתית הדיאלקטיקה עם "עוין" דיאלוג כ,נהל

ההתבוננות זווית את מהפכת אבינו אברהם על היזהרי ה״בן" של הישירה
של הפסיבי תפקידו עם המסאי שמיר של להשלמה בניגוד שמיר; של

د חברתי כחוק או טבע כחוק (victim)? הקרבן ותפיסת בניסוי יצחק
 )ניסוי=ניסיון, מילים באותן כמעט עמיחי/הבן, מטיח מוצא, ממנו שאין

ه אברהם שבין חומר־נסיון אלא איננו שיצחק שונא "אני אובייקט=חומר(:
 שמיר של החילונית־אקזיסכונציאלית לתאודיציה בניגוד לאלוהיו".

ال דורש דור מכל ולכן בירושה, עוברת אינה תוצאת־המבחן לעשות, )מה
 של המבחן, של הועיון עצם את עמיחי פוסל - חדש( מבחן אלוהים

< יצחק. בעקידת האל התקדשות "את האהבה", להוכחת הזאת "הדרישה
■ '٩שונא״ אני

ي מ״פתיחה ה״אב" עם דואכו שר יזהר שעיצב ה״בן" מסוים במובן זאת, עם
 שניהם העקדתית, שבירושה הכורח את דוחים שניהם שמיר: של לסיפור"

ו המשותפת עמדתם בירושה... עוברת אענה המבחן תוצאתש כך על מוחים
 בן־גילו גורי, חיים של לשירו אותה נשווה אם בייחוד בנועזותה, מדהימה

ا העקדתית. ל״ירושה" שלו גרסתו את פרסם ממש שנים שבאותן שמיר, של
 ב״אדיפוס שמיר של הדין לצידוק כמדומני "נענות" הידועות שורותיו

 ומאכלת נולדים/ קם לצאצאיו./ הוךיש ההיא השעה את "אבל ואברהם":
< היא־היא בלב" ״המאכלת אלא המבחן תוצאת לא גורי, לגבי בלבם״.ש

 אותה בדיוק מנוס, ממנה אין אשר יצחק צאצאי לה שזוכים הירושה
, יזהר. של רוחו יליד עמיחי, כל־כך התרעם שכנגדה ירושה

 המונולוג השלמה. מהתמונה חלק רק היא ההתרסה יזהר אצל גם כמובן,
 משרשרת פחות לא אמביוולנטי דיאלקטי מהלך בתוכו כולל עמיחי של

 שבה נשימה באותה החמישים. בשנות ביצירותיו שמיר שהחליף המסכות
 כולו והעולם אלוהים)!( כנגד גם אלא אברהם, כנגד רק לא מקטרג עמיחי

 הוא למות?", הבנים צריכים מה על נבלים, שיוע: ולא קם ולא ש״החריש
בעלמא": "דברים הוא שלו הסופר־אדיפלי שהמרד בכך מכיר גם

אתנוף, ולא אחמוק, לא אין. זה גם בעלמא. דברים מה. הו,
שהוא. אחר דבר מכל יותר להילחם שונא אני 1...1 אברח. ולא

I...1 להשמוה להרג, לוצח, ומחכה פה יושב ואני הכל. בזיון זה

 הער בנוי כן
 או לא. לברוח

לא: צוק, לא
 סו זה העולם.

להע וק אלא

 מרוב! עמיחי של שנאותיו
 י מה כל המחריש, העולם

 לו פעולה, לכלל מיתרגכוות
 הרמג דין בקבלת ממוסגר

 I חוק שולט עמיחי על־פי
 האחרון לרגע ]...[ להשמדה

 ע בטריפה חיי את להציל
 למי מגיע הוא פרוסטיאנית

 המוכנות תולדת אלא אינו
לח והכל חיים, ואין עולם

 להתעכב כדאי שכאן אלא
 שי، (ellipsis) ההשמטה

 ע חילוני המוזרני המילון
 לקס עמיחי בפי שם יזהר
 מ עולה השם קידוש של

 > ״למות )השוו המדורה"
 את יש "אם ביאליק של

 לאום שווה מעמד מעניק
 החילוני ההוואי המודוס

 לקרב לצאת המזורה, אל
 לו והכל חיים, ואין עולם
 פת הבדל כל עכויחי מחה

 לגבורו מסורתית יהודית
המולז מזבח על הוואית

 כך על להתפלא יש האם
 ימי עמודי במאות טבעה
 '5שלם? עשור במשך בארץ
 ו בשנות גם כך כל רבים

 I כתב של ועורכו מייסדו
 הקטרוג! את גאל שפירא

 ל אור שראתה הואשונה
ענו של הבוטה י הפנינו
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٠
 ההורית. הפרספקטיבה ת

 פחות הרבה האב כאן 'ר",
 הבן־ של מעמדו את :תיב

אידאות למען ומאבקים ז

 ואפילו גזיוה. בנוי. זה כך החיים. בנויים כך העולם. בנוי כן
בעולם. טוב יהיה לא - ולהמית למות נכון אינך אם לא. לברוח ج

 בנוי כך 1.1 ווכם. רק - אלה כל יופי. לא אהבה, לא צדק, לא
אחות, פוטית דרך שום אין לעצמי ולי הטוב. סדרו זה העולם. ٠

*’להשתתף.־ רק אלא

 יזהר עמיחי, גיבורו צעות
 הביקורת שמיר. של זית
 ההתבוננות זווית את ؛כת
 של הפסיבי תפקידו עם

 חברתי כחוק או טבע ק
 )ניסוי=ניסיון, מילים ותן

 אברהם שבין חומר־נסיון
 שמיר של ؛יסטנציאלית

 דורש דור מכל ולכן ישה,
 של המבחן, של הרעיון

יצחק. בעקידת האל זוות

הבנים, קטילת אלוהים, אבינו, אברהם - מרובות עמיחי של שנאותיו
אינן הן אבל )וקרבן?(. חוובן במחיר שמושג מה כל הכזחריש, העולם >

 שלו האידאי המרד פסיכולוגי. או עלילתי למבנה פעולה, לכלל מיתרגמות
בעולם )המסאי(. שמיר של מזו יותר עוד הרמטית דין בקבלת ממוסגר

 להרג, לרצח, ומחכה פה יושב "ואני - הג׳ונגל חוק שולט עמיחי על־פי ٠
טרף, ולקחת לפרוץ - כוחי לפי לי גם כשיותן האחרון, לרגע ]...[ להשמדה  אסוציאטיבית בשושרת יותר: גרוע שאטרוף". בטריפה חיי את להציל ٠

הוא גם בחיים ויפה שטוב מה כל שאפילו למסקנה מגיע הוא פרוסטיאנית
 "אין - לכך מוכן אינך ואם ולהמית"... "למות המוכנות תולדת אלא אינו ٠

ובוהו"."* לתוהו והכל חיים, ואין עולם

 הערה ב, צקלג, ימי יזהר, .132

.804עמ' לעיל, 128

שם. שם, .133
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 ה״אב"מ״פתיחה עם ואט
 שניהם העקדתית, :ירושה
 המשותפת עמדתם ושה...

 בן־גילו גורי, חיים של ירו
 העקדתית. ל״יוושה" שלו
 ב״אדיפוס שמיר של דין
 ומאכלת נולדים/ הם יו./

 היא־היא בלב" המאכלתل
 אותה בדיוק מנוס, ؛מנה

יזהר. של ו1

 המונולוג השלמה. תמונה
 משושרת פחות לא ؛נטי
 שבה נשימה באותה שים.

 כולו והעולם 'אלוהים)!(
 הוא למות?", הבנים יכים

בעלמא": "זבוים

 אתנדף, ולא אחמוק, לא ן.
 שהוא. אחר רבו מכל יותו

..اا. להשמדה להרג, לרצח,

 מאחורי החבויה המפתיעה התקבולת על קמעא להתעכב כדאי שכאן אלא
מן השאובים לביטויים במקביל בציטוטי: שיצרתי (ellipsis) ההשמטה  השמדה(, הרג, )רצח, 20ה־ המאה מלחמות של חילוני המודרני המילון ٠

חריף מרטירולוגי שניחוח טיפוסי מסורתי לקסיקון עמיחי בפי שם יזהר
 אל לקפוץ נפשך, למסור מוכן אינך "אם ממנו: עולה השם קידוש של ٠

הקלסי בשירו המדורה" אל לקפוץ המוקד, על "למות )השוו המדורה"
הקכולוגי התחביר כן, על יתר לדעת"(. נפשך את יש "אם ביאליק של ’

 לבין אלה "מיושנים" פסיביים מות־קדושים לאופני שווה מעמד מעניק
 לקפוץ נפשך, למסור מוכן אינך "אם העכשווי: החילוני ההרואי המודוס

 אין - רבתי בקטילה בתנופה, בכשרון, ולהרוג לקרב לצאת המדורה, אל
שם. שם, .134 אחד מונולוגי משפט בהבל וכך, ”ובוהו".*' לתוהו והכל חיים, ואין עולם

 מוטיריות בין לאקטיביות, פסיביות בין פוטנציאלי הבדל כל עמיחי מחה ٠
להקרבה השם קידוש בין מודרנית, לאומית לגבורה מסורתית יהודית

המולדת. מזבח על הרואית ٠

 שהייתה, ככל נועזת בעקדה, שלו המרד שהכרזת כך על להתפלא יש האם
 הביקורת של לבה תשומת את לכדה ולא צקלג ימי עמודי במאות טבעה
 ובני־הדים להדים זוכה הייתה לא שהיא לי ונדמה ני5שלם? עשור במשך בארץ
 שפירא, אברהם של התערבותו אילולא השישים בשנות גם כך כל רבים

 לוחמים(. שיח הקובץ של )ומעורכיו שומות העת כתב של ועורכו מייסדו
 שומות בחוברת חדשים חיים בו והפיח עמיחי של הקטרוג את גאל שפירא

 המונולוג פרסום ]36הימים. ששת מלחמת לאחר אור שראתה ד׳ד^שתת
לוחמים, שיח פוסום עם בד־בבד כמעט עמיחי, של הבוטה הפנימי

 של המונולוג לי, שיווע ככל .135

 בביקוותו לואשונה הוזכר עמיחי

 כ- כאנגלית, אלטו, אווי של

 Robert (Uri) בספרו: כונס .1961

AVtet, After the Tradition, 
,1969 ,New York: Dutton 

210-225.pp

 תשכ״ז(, )סתיו כז שזמות .136

.43 עמ׳
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 דווקא היחיד, האזכור על .137

 במחזהו האב ברוח שכולה, אם מפי

 "במו מאמרי ראו מוסינזון, של

לעיל. 4 הערה ידינו...״,

 אברהם מאמרו: ואו .138

 ומורשת בארץ׳ ׳״דור٠שפירא

 בר־ מרדכי היהודית", התרבות

 יצירה הריבונות: אתגר )עורך(, און

 למזינה, הואשון בעשוו והגות

 ,1999 בן־צבי, יצחק יד ירושלים:

.198-167 עמ׳

 שולמית הסופרת זיהוי על .139

 "אבישג" שם־העט מאחורי הראבן

 "במו מאמוי ראו בשזמות,

לעיל. 4 הערה ידינו...״,

 במאמרי פירוט ביתר וראו .140

שם. ידינו", "במו

 של השני הרומן למשל ראו .141

 שיח מעורכי )אחד בן־אהרון יריב

 אופיר, תל"אביב: פלג, לוחמים(:

1993.

 מכבה לא נו ואשר קרבניות על החבור לחלוטין נעדר ממנו שדווקא
 התערבות דעתי. לעניות היה, זה שעתוק מקרי. היה לא ال7دذح, העקדה
 והוגו בובר מרכוין של מובהק תלמיד העורך, של מכונן אקט ומכונת, מכונת
 כן, על יתו ”ללבו.؛ ביותר הקרוב הוא יזהר תש״ח, דור בני שמכל ברגמן,

 בראשית תלמוד דף מעין רחבים, ששוליו דף על - המונולוג הדפסת אופן
ופושנות. תגובה הזמין ממש - התהוותו

 טיפוחיו לבני שפירא שהציב האתגר לבוא. איחרו לא התגובות ואכן
 השונים גילוייו על העקרוני השיח פשט קוצים בשדה כאש למטרה. קלע

 הבוטה השימוש של הגדול ל"פיצוץ" והביא שזמות של הבאים בגיליונות
 בימת על גם אלא הקיבוצי, בשיח רק לא המוקרב יצחק בדימוי והתכוף

 שנות ראשית של הצעירה בפרוזה ואף הפוליטית והסאנוירה התאכורון
 יצחק" "דור הארבעים, עד העשרים שנות של ליצחקים בניגוד השבעים.

 victim בבחינת עצמו את ראה ”’הראבן, שולמית אותו שכינתה כמו זה,
 ١’٠המולדת. מזבח על )ובשמחה?( ברצון עצמו שמקריב מי בבחינת ולא
 בהרמוניה באגרסיביות, לפעמים מרד, זה, מדור ניכר חלק כן, על יתר

 המסורתיים השכתובים ברוב המובלעים הבין־דורי הפעולה ובשיתוף
 לעבר מאשימה אצבע הפנה קרובות ולעתים העקדה, סיפור של היהודיים
״١ ה״אגרסיבי". האב אברהם,

 זהו דיון של השלכותיו
 העצמית! ההקרבה שבין

 ישואליס,ן אינטלקטואלים
עב מוות משמעו האחד

 עצמ הקובה רחוקה כמה
 ה של בסופו זוהי מקודש.
 הו הספרותי העניין שביסוד
מתמיד.؛" יותר עכשיו

ניו־יורק אוניברסיטת

 עקדה?" "האמנם בשיחה .142

 ופורסמה גשר בקיבוץ שהתקיימה

 עמ' תשל״ב(, )קיץ מז בשדמות

33-14.

שאחר הפלמ״ח", "דור אותו אלא היה לא זה קולקטיבי אב כמובן,
، לא כאן. התחקינו עצמו שלו העקרונית הדיאלקטיקה של הגנאולוגיה

 הקטלניות הביקורות את בהבנה קיבלו לא אלה ש״אבות" אפוא ייפלא
’ של נחרצת מהכחשה נעו תגובותיהם כ״אברהם". החדש בתפקידם שספגו

 עצמם: שלהם הבן תואר על לוותר לסירוב ועד הדורי הכינוי רלוונטיות
 הם אלה הן ה׳אברהמים'? הם "מי גורי, חיים בזעזוע זעק יצחק!" "דור

< הצטרפו ביצחק" אוחזים "שניים של זה למאבק ٦״.״1948 של ה׳יצחקים'
 של הפוליטי המתרס צדי משלושת( )או משני לשעבו הפלמ״ח סופרי
٠ יזהר, ס' להוציא - שמיר משה ועד נוגד ואהרון שחם מנתן - ההווה

השמונים. לשנות עד בשתיקתו שהתמיד

שנות של העקדתית והפרוזה שזמות" "שיח סיכוי. היה לא זה למאבק אבל
' שהחל האבות, נגד הפרוידיאני המרד את וחידדו החריפו רק השבעים
 ,1957 באוקטובר כבר החמישים: שנות בסוף עוד המדינה דור בסיפורי

* סביב בנוי שהיה סיפור צעיר ישראלי פרסם אור, ראה צקלג שימי לפני עוד
 ותוך רצח־אב(, במקום הזקן" )"מות קלות שהוסוואה אדיפלית עלילה

 תסביך המשלים, הרובד את שהוסיף אחר צעיר אליו הצטרף שנים כמה
, עוז, ועמוס יהושע א״ב היו אלה סופרים ]ורצח־בת![(. )רצח־בן לאיוס
 ומרגוט שמיר כ׳שה של ההגנות דרך הבקיעו המוקדמים בסיפוריהם אשר

׳ ובעונה בעת ופוליטי אדיפלי - כפול לשכתוב הדרך את וסללו קלאוזנר
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 מכבה לא בו ואשר ניות
 התערבות דעתי, לעניות ,

 והוגו בובר בהקשלמרטין
 כן, על יתר ללבו.־" כיותר
בראשית תלמוד דף ,מעין

טיפוחיו לבני שפירא :יב
השונים גילוייו על !נקדתי

הבוטה השימוש של :גדול
. בימת על גם אלא זיבוצי,
 שנות ראשית של ؛צעירה

♦ יצחק" הארבעים,״דור גד
 victim בבחינת עצמו ؛ת

٠ ״“המולדת. מזבח על ה?(
 בהוימוניה באגרסיביות, '

 המסוותיים השכתובים
לעבר מאשימה אצבע פנה

 זה שכתוב התפתח השבעים בשנות העקדתית.־" הכלכלה של - אחת
 ואשר הדוריים, ההפרדה קווי את שחצה פסיכו־פוליטי, לדיון בהדרגה

 לאור הבתר־מקראי, יצחק ובמיוחד יצחק, של סיפורו מחדש נקרא בו
־"’פרוידיאנית. עדשה עתה נוספה שאליה שפיגל, שלום של מורשתו

 הדק הקו של ביקורתית לבחינה פתח פתחו זה דיון של השלכותיו
 נכספת. מטרה לטובת האמצעים קידוש לבין העצמית ההקרבה שבין

 עבור לנאצל שנחשב שמה בכך להכיר שנאלצו ישראלים, אינטלקטואלים
 עד לשאול סוף־סוף אותנו מאלצים השני, עבור מוות משמעו האחד

 מטרור - קדושים ומות תוקפנית, מקנאות עצמית הקרבה רחוקה כמה
 הנוראה והאתית הפסיכולוגית השאלה דבר של בסופו זוהי מקודש.
 העברי, הקנון של העקדתי הנרטיב שמעורר הרב הספרותי העניין שביסוד
מתמיד.־" יותר עכשיו

ניו־יווק אוניבוסיטת

 שאחר הפלמ״ח", "דור '
 לא כאן. התחקינו עצמו

 הקטלניות הביקווות את
 של נחרצת מהכחשה 'נעו

 עצמם: שלהם הבן תואו
 הם אלה הן ז׳אברהמים'?

 הצטרפו ביצחק" אוחזים
 של הפוליטי המתרס גדי

יזהר, ס' להוציא - גמיר

 סיפווו של המוקדמת הגוסה .143

 הזקן "מיתת יהושע, א״ב של

 הופיעה הואשונה", הקומה מן

 "וון במשא. 1957 באוקטובו

 הידוע סיפורו וגם עוז, של הרוח"

 התפרסמו פרא", "איש פחות,

 וב- 1963ב- קשת העת בכתב

 האחרון על בהתאמה. 1966

 "On the Cusp of מאמוי ואו
"Christianity, לעיל. 4 העוה

 "בחזרה מאמרי ואו .144

 לעיל, 26 העוה לבראשית",

 2 העוה אדיפוס?״, או ו״יצחק
 מאת יצחק" "עקדת )על לעיל

 מאת מאני מו ועל שוהם שלמה

 "במו מאמדי וכן יהושע(, א״ב

 על האלימות" ו״מיתום יוינו..."

 שולמית ביציות העקוה גלגולי

לעיל(. 68 ,4 )הערות הואבן

 ויויוי לעמיתי תווות זו .145

 העבוית הספוות בשדה

 שחלקו היהווית וההיסטוריה

 התמחותם; תחומי את ברצון עמי

 הסמינויוניים בקורסים לתלמידי

 על והקובה, קובן סיפורי על

 ועננות ועל הקשובה קויאתם

 שולמן, לאה ולאחותי אבחנותיהם;

 המסורה האוכיון עבודת שבלא

 זה מחקר היה לא שלה והיעילה

השלמה. לכלל מגיע

על
י

 
מן

לד
פ

שנות של העקדתית ؛רוזה
٠ שהחל האבות, נגד ייאני

 ,1957 באוקנוובר כבר פ:
٠ סביב בנוי שהיה סיפור 'יר

 רצח־אב(,ותון 'במקום
 תסביך המשלים, הרובד :
ب עוז, ועמוס יהושע א״ב ו

 ומרגוט שמיו משה של ת
٠ ובעונה בעת ופוליטי פלי
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זן׳
איי

 פוקים על מבוסס זה מאמו *

 שלי הווקנזוו עבוות מתוך

 ׳ווו של בסיפוות "הצבר־התלוש

 באוניברסיטת שנכתבה באו׳ן'"

 צפווה פרופ׳ של בהווכתה חיפה

לה. נתונה תוותי כגן.

 "שיעור המשעשע הויאלוג .1

 1946ב־ פורסם בסיסית" בצבוית

 אווי שבהוצאת במאבק בעיתון

 בתוך גס צוטט הויאלוג אבנוי.

 כאיויאולוגיה", "הצבריות המאמו

 הכותב חתימת בלא שהופיע

 (25/9/1946) זבן בעיתון

 היהיוות כנגו ביקורתית כתגובה

 במאבק מקובצי מאחד המשתקפת

 ישראל אוץ העיתונאים "חוג של

הצעיוה".

 )תלישות גובוין נווית לפי .2

 העבוית הסיפמת והתחזשות:

 בגולה 20ה־ המאה בואשית

 משוו תל־אביב: ישואל, ובאוץ

 ,1985 לאור, ההוצאה - הביטחון

 מאוחר ניתן "תלוש" השם (,17 עט׳

 בסיפורת הדמות של הופעתה לעצם

 בומות ודבק החושה העברית

 מאת "תלוש" הסיפוו בהשראת

 סופוים . 1904 משנת בוקוביץ י״ו

 מאפיינים בעלת שדמות שונים

 עוו בסיפוריהם הופיעה דומים

 אחוים: בשמות כינוה לכן, קודם

 "צעיר "אינטליגנט", "אקסטון",

 גיבוו"; "לא עובו", ווו "בן בווו",

 גם הרוסית הספרות ובהשפעת

 המיותו". ו״האדם המותף" "איש

 התקיימו תלושים של ומויות

 בספוות 18ה־ המאה בסוף כבו

 "המהלן של ובסיפוות ההשכלה

 בסיפוות שהתלוש אלא החוש".

 )"אימת מגו מתי לפי ההשכלה,

 ה אוולוגין שנתלש", המשכיל

 שונה היה (,285-267 עט׳ ותשי״בו,

 יותו המאוחו התלוש מן במהותו

 החושה, העבוית הספרות של

 החוש" "המהלך של ובסיפוות

העבוי )הספוו הולצמן אבנו לפי

שיינו הוי

٦ - עצמו? על הצבר של דעונו "מה
אייזן" מרגיש הוא מעצמו, נהנה הוא מעצמו, מבסוט הוא

] בסיסית״(' בצבוית )"שיעור
I

إ התלוש של דמותו זו הייתה 20ה־ המאה ובראשית ו9ה־ המאה בסוף
أ "תלוש" הכינוי החדשה. העברית בספרות רבות יצירות של במרכזן שניצבה

؛ הנוטה מתלבט גיבור - הגיבור של מצבו את המשקפת מטפורה הוא
ד להשתלב ומתקשה הנפשיים בכישוריו חלוש אובססיביים, נפש לחיבוטי
أ כשהוא גם בדידות חש יהדותו(, בשל גם )לעתים שונות מסיבות בסביבתו

ًا ללא או עקרה מטרה בשם למקום ממקום רבות פעמים נודד אנשים, מוקף
I נטיות בעל וכן ארוטי, מקשר חרד אך אישה של לקרבתה כמה כלל, מטרה

 בסיפורים מממשן. אינו לעולם כמעט כי אם מוות, ומשאלות אבדניות
ل הספרים בעולם ורובו ראשו שנתון כמי ספו״, כ״איש התלוש מתואר רבים

 הופן בספרים העיסוק כאשר כסופר, או כחוקר, כתלמיד, אם והדעת,
ي של ותלישותה קורותיה ٩האמתיים לחיים לתחליף רבות פעמים אצלו
I המגוונות והופעותיה בגולה, המורכבת חייה במצ؛אות נעוצים זו ז^מות ٦ הצעיר של הפרובלמטיקה את מייצגות שונים סופרים של ביצירותיהם

] בספרות התלוש תפקיד’הלקין, שמעון לפי ובזמנו.؛ במקומו היהודי
ן, כפי היהודי, הצעיר של השעה" "בעיית את לייצג הוא זו בתקופה העברית

؛ תלישותו תוארה יותר מאוחר מעט היוצרים. מן אחד כל אותה שואה
I כחלוץ־תלוש בגלגוליו ישואלית, הארץ בהווייתה גם היהודי הצעיר של

د הארבעים בשנות השלישית.؛ העלייה ובסיפורת השנייה העלייה בסיפורת
 השעה" "בעיית כנציג התלוש של תפקידו שתם היה דומה והחמישים

ب הספוותית להוויה בארץ׳' ״דור סופרי של פריצתם עם הדור. צעירי של

 הדמות ישראלית, הארץ
 היית, רבים סיפורים של

 ע הרופף ולקיום לתלוש
 ע שהתלישות היה דומה

 הילידי הצעיר הצבר, של
 ,בסיפוו־ת רק מתרחשת

וביצירותי המדינה" "דור

 וגם הישואלית, בתודעה
 אח שעיצבו הם בארץ"

 לביסוסו המשמעותית
 בע> להתערער החלה זו

 נטעובעיק הזה המוטעה
 ١ה זו, למגמה בהמשך זה,

 בסיפורו כבר המיתולוגי
 שת דמות - והחמישים

 ע אלה אינם בארץ" "דור
 שר הם דווקא להאדרתו,

 מש גוועים רק לא בארץ"
 והי לריסוקו עד המיתוס

 ١ז דמות תלוש. צבר של
 שה' דמות - צברי חדש,

הק של הפכים המייצגות

 "צבר־תלוע של זו דמות
 בסיפו מרכזיים סופרים

 ה יזהר, ס׳ מאת (1938)
 נ והנפש החשבון והרומן

 סופרים של ביצירות גם
 ש והמיטביות הבולטות

 משמעו, בארץ" "זור של
 היא הסינכרונית הבחינה
 ה הדיוקן כלפי הצברים

 לו ותרמו שעיצבוהו הם
 להתעצמוו במקביל כבר
 ١ רציפות על מעידה היא

 זו דמות כי נדמה שבה
 הצבר־התלת המיתולוגי.

 שמו, כפי הלאה, הנודדת
בסוף המדינה" "דור של
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 אייזן" מרגיש הוא מעצמו,
בסיסית"(' בצבוית '׳שיעור

 התלוש של דמותו זו :ה
 "תלוש" הכינוי החדשה. ז
 הנוטה מתלבט גיבור -

 להשתלב ומתקשה שיים
 כשהוא גם בדידות '(,חש

 ללא או עקרה מטרה :שם
 נטיות בעל וכן ארוטי, !ור

 בסיפורים מממשן. אינו
 הספרים בעולם ורובו שו

 הופך בספרים העיסוק '
 של ותלישותה קורותיה

 המגוונות והופעותיה 'ה,
 הצעיר של פוובלמטיקה

 בספרות התלוש תפקיד
 כפי היהודי, הצעיר !"של

 תלישותו תוארה יותר ־
 כחלוץ־תלוש בגלגוליו נ,

 הארבעים בשנות 'ישית.؛
U השעה" "בעיית כנציג 

הספרותית להוויה ארץ"

ب
إ
ب

 במרכזם ועמדה הבמה מרכז את וכבשה שהלכה הדמות ישראלית, הארץ
 האנטיתזה את שסימל הארץ, בן הצבר, של זו הייתה רבים סיפווים של

 הדור, בני הסופרים של ביצירתם ٥מייצג. שהוא הרופף ולקיום לתלוש
 עתידו ואת קורותיו את המעצב גורם איננה שוב שהתלישות היה דומה

 התלוש'" אל "השיבה שקד, גרשון לפי הזמן. בן הילידי הצעיר הצבר, של
 סופרי של ביצירותיהם ואילך השישים שנות של בסיפורת רק מתרחשת

٥בארץ״. "דור סופרי של המאוחוות וביצירותיהם המדינה" "דור

 "דור סופרי שונים, חוקרים של עמדתם על־פי וגם הישראלית, בתודעה
 התרומה את שתרמו והם הארכיטיפי הצבר את שעיצבו הם בארץ"

 השקפה ’ובתרבות. בספרות הצבר מיתוס של לביסוסו המשמעותית
 הרושם את כי היא והטענה האחרונים, בעשורים להתערער החלה זו

 מאמר של עניינו י٠ספרות. ומבקרי סוציולוגים בעיקר נטעו הזה המוטעה
 הדיוקן מן הרחוקה צבר של דמות על להצביע הוא זו, למגמה בהמשך זה,

 הארבעים בשנות בארץ", "דור של המוקדמת בסיפורת כבר המיתולוגי
 שסופרי בלבד זו לא "הצבר־התלוש". כאן שתכונה דמות - והחמישים

 שתרמו אלה ואינם המיתולוגי הצבר את שעיצבו אלה אינם בארץ" "דור
 "דור סופרי כן, על יתר המיתוס. את לסדוק שהחלו הם דווקא להאדרתו,

 שבירת את שהקצינו יש אלא זו, דמות של משלמותה גורעים רק לא בארץ"
 דמות ביצירותיהם והעמידו שמנגד לקוטב והליכה לריסוקו עד המיתוס

 בגלגול אך התלוש, של נוספת התגלמות היא זו דמות תלוש. צבר של
 והתלוש הצבר דמויות בין אוקסימורוני זיווג שהיא דמות - צברי חדש,

היהודי. הקיום של הפכים המייצגות

 של מוקדמות יצירות שלוש על־פי כאן תוצג "צבר־תלוש" של זו דמות
 בשחת משעןלים הנובלה בארץ": "דור של בסיפורת מרכזיים סופרים

 שמיר משה מאת ו(947) בשזות הלן א1ה הרומן יזהר, ס׳ מאת ו(938)
 נוכח "הצבר־התלוש" (.1953) ברטוב חנוך מאת והנפש תחשבו־! והרומן

 הדוגמאות מוצגות שכאן אלא הדור, בני נוספים סופרים של ביצירות גם
 בסיפורת זו דמות של נוכחותה זו.יי תופעה של והמיכוביות הבולבוות

 מן ודיאכרונית. סינכרונית - בחינות משתי משמעותית בארץ" "דור של
 הסופרים של הביקורתית עמדתם על מצביעה היא הסינכרונית הבחינה
 הישראלית בתודעה אשר הצבר, של המיתולוגי הדיוקן כלפי הצברים

 ידם על המיתוס שבירת על וכן כביכול, להאדרתו ותרמו שעיצבוהו הם
 הדיאכרונית הבחינה מן הישראלית. בתרבות להתעצמותו במקביל כבר
 בתקופה גם העברית בספרות התלוש של הקיום רציפות על מעידה היא

 בצבר הוחלפה וכי הסיפורים במוקד אינה שוב זו דמות כי נדמה שבה
 התלוש דמות של בגלגוליה נוספת חוליה הוא הצבר־התלוש המיתולוגי.

 בסיפורת ומופיעה העברית, הספרות בחקר שמוסכם כפי הלאה, הנודדת
השישים. ובשנות החמישים שנות בסוף המדינה" "דור של

 תל־אביב: העשו־יס, המאה □אשית

 עט׳ ,1993 הפתוחה, האוניברסיטה

 את עויין חסרה ומותו הייתה (79

 אותה שאפיינו והעצמה העומק

יותר. המאוחוים בעיצוביה

 ביציוותיהם הופיעה זו ומות .3

 מ״ז בהם: ובים, סופוים של

 בוויצ׳בסקי, מ״י פייארבוג,

 בוקוביץ, י״ו בושוסקי, ישעיהו

 נומברג ה״ו גנסין, א״נ בונר, י״ח

שופמן. וגושון

 לסיפתת מבוא הלקין, שמעו, .4

 הוצאותיו לפי רשימות העברת,

 יוושלים: הלל, צופיה מאת

 עמ׳ העברית, האוניברסיטה

346-341.

 אצל השנייה העלייה בסיפוות .5

 ואובני, אהון אריאלי־אוולוף, א'

 ביצירתו ובעיקר ועוו, קמחי וב

 העלייה בסיפוות ברנר. י״ח של

 שנהו, יצחק אצל השלישית

 שלמה אריכא, יוסף יעוי, יהודה

ואחרים. מלץ ווו וייכנשטיין,

 באוץ", "ווו של הסיפוות .6

 פוצה הצבוים, הסופרים סשמות

 של סיפורו פרסום עם לתוועה

 לאספסת" חוזו "אפרים יזהר ס'

 של הופעתו מועד .1938ב־

 ו' בבון אור שראה זה, סיפוו

 צמיחתה את מסמן גליומת, של

 סיפור האוץ. ילידי סיפוות של

 של הראשון הסיפור אינו זה

 עת, בכתב המתפוסם צבר סופו

 את בו לואות מקובל זאת ועם

 ספוותית תקופה של ראשיתה

 או־בע מירון, זן אצל ואו חדשה.

 בת־ימים: נעברת בסיפתת פנים

 וטוש, אלתומן, ביציוות עיונים

 ותל־אביב; יוושלים שמיו, 'זהו,

 ;277 עמי .11962, 1975 שוקן,
 העבוית הסיפתת שקו, גושון

 שתי בין המתונה ג: ,1980-1880

 בארן", ל״זווות מבוא מלחמות,

 והקיבוץ כתו ותל־אביב: יוושלים

אבנר ;181 עמ' ,1988 המאוחו,
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איי

 'דוו של "הסיפוות הולצמן,

 וצבי יבלונקה חנה באוץ'",

 הזאשז! העשוו )עווכים(, צמות

 יצחק יו יוושלים: תש״ח־תש״־ח,

.264 עמ' בן־צבי,

 וזעבזיוז, הסיפוות שקד, גושו, .7

 אשנבים בהנבה ה: ,1980-1880

 ותל־ ירושלים ת,1’1צז בכניסות

 המאוחד, והקיבוץ כתו אביב:

.72עט' ,1998

 )הסיפונת שקו מציין ואת, עם .8

 הויאליזס הזמן, בחבלי ד: העבוית,

 ותל-אביב: ירושלים אלי,1היש

 ,1993 המאוחד, והקיבוץ כתו

 של ליוצרים שכבר (,21 עט'

 הארבעים בשנות באוץ" "דור

 אלא ה"צל", צד אוב והחמישים

 ונוחק ליציוות וקע היווה שהוא

 ה״צל" צו החברה. של ללא־מודע

 בניסיונות התבטא וה דוו של

 להתפכחות המיתוס, לשביות

 אן האנטי־נורמה, ולהצגת ממנו

 ולא ש"הציץ כאלמנט נותר הוא

פגע". תמיו

 אמנון הבאים: החוקוים למשל .9

 ושקיעתו )"עלייתו רובינשטיין

 עם להיות המיתולוגי", הצבו של

 שוקן, ותל־אביב: יוושלים חפשי,

 כי שטוען (,107-104 עט' ,1977

 וובו הוא הצבר של אב-הטיפוס

 יות1וצב )ציוננת אוון יוסף ספוותי;

 לציון: ואשון הישואלי, בוומאן

 שסבוו (,87-86 עט' ,1990 יחו,

 והגופניים הווחניים שאביזריו

 סופרי על־יוי "גולפו" הצבר של

 )זח סיון עמנואל באוץ"; "וור

 תל־ וזיכזזן, זיזקן מיתוס, תש״ח:

 (,56 עט' ,1991 מערכות, אביב:
 צבר שבין הקשר על שמצביע

 כוימוי לוחם־נופל צבו ובין ולוחם

 סופוים; ממלאכת חלק שהוא

 תל־ זיוקן, - 1)הצב אלמוג ועוז

 (,21 עט' ,1997 עובר, עם אביב:

 בעיצוב מכויע "תפקיו כי שטוען

והמושג המיתוס, הסטראוטיפ,

 מוכרים למאפיינים בזיקתה תיבחן זה מאמר שבמוקד הצבו־התלוש דמות
 על שהתחנכו בארץ" "דור סופרי זאת, עם העברית.؛' התלושים מסיפורת
 ברקוביץ, י״ד ברדיצ׳בסקי, מ״י פייארברג, מ״ז כמו יוצוים של מורשתם

 העולם מספרות להשפעות גם חשופים היו ועוד, גנסין א״נ ברנד, י'׳ח
 סופרים של מיצירותיהם ואנטי־גיבורים תלושים דמויות עם ולהזדהות
 ארנסט ג׳ויס, ג׳יימס קאמי, אלבו קפקא, פרנץ כמו ואמריקאים אירופאים
 אקסטרניות השפעות של הפוטנציאלי קיומן אף על ואחוים. המינגווי

 האינטרניים הפואטיים־היסטוריים בקשרים הוא זה מאמר של עניינו אלה,
 של כהמשך בעיקר הצבר־התלוש של דמותו ובראיית העברית לספרות
יחד. גם וחידושה ספוותית מסורת

 שתי בין חיבור יוצר ו"צבר" "תלוש" הטיפוסים בין האוקסימורוני הצירוף
 רומנטיזציה מייצגים כאחד הטיפוסים שני כי אם לזו, זו המנוגדות מהויות

 הצבר־התלוש של דמותו באמצעותם. המתוארים המצב ושל הרעיון של
 והחיובית המפוארת מדמותו מרכיבים בין הכלאה היא להלן שתוצג כפי
 התלוש. של הדקדנטית מדמותו מרכיבים ובין הארכיטיפי הצבר של

 מדמותו יותר ומורכבת עמוקה דמות להעמיד לסופרים ז^פשר זה שילוב
 הטרגיות ואת הטוטליות את למתן ובד-בבד המיתולוגי הצבר של הפלקטית

 שקדמו תלושים דמויות כמו הצבר־התלוש, של דמותו תלישותה. של
 שהעסיקו הבעייתיות השאלות את ומציגה הדור צעירי את מייצגת לה,
 את החופף המוצגות, העלילות של זמנן בן ישראלי הארץ הצעיר את
 בעצם רק אינו בארץ" "דור סופרי של החידוש זאת, עם כתיבתן. זמן

 התלישות של כ!הותה בתפיסת אלא "תלוש", עם "צבר" של החיבור
 כאן, שייבחנו היצירות בשלוש הצעירים. הגיבורים של בחייהם ותפקידה
 והתבגרות. חניכה של זמני פרק אלא אינה הגיבור של בחייו התלישות
 אישיותו ואת זהותו את לעצב שבכוחה מכוננת לחוויה הופכת התלישות

 ואף בגולה התלושים בסיפורי ההרסנית ממשמעותה להבדיל הצבר, של
 חייב שהגיבור מבחן מעין היא בארץ. החלוצים של התלישות בסיפורי

 היצירות שלוש והתערות. שייכות של מתוקנים חיים אל בדרך לעבור
 ושל הישראלית החברה של בהתהוותה תחנות מציינות אף כאן שיידונו
 על הזמן בן הצעיר של הפרובלמטיקה את ומשקפות שבדרך המדינה

 מאת בשזות משעןלים הנובלה תקופתו. של ההיסטוריות הנסיבות רקע
 תלישות סיפורי שני מציגה המדינה, קום לפני עשור שנכתבה יזהר, ס'

 המציאות את המשקף נושא - ערבים פורעים עם התנגשות ששיאם
 הוא שמיר של ברומן בתרצ״ו: שראשיתם "המאוועות" של החיצונית

 הפנימי הקונפליקט משתקף ,1948ב־ ופורסם ו947ב־ שנכתב בשזות הלז
 בתקופת לפלמ״ח וההתגייסות הצבאית ההתארגנות רקע על הצבר של

 שראה ברטוב, חנוך מאת והנפש החשבון ברומן ואילו לעצמאות; המאבק
 החלום מן ההתפכחות - שאחרי" "היום משבר משתקף ו,953ב־ אור

תתגלה זו פריודיקה קמה. שאך צעיוה מדינה של קשייה עם וההתמודדות

 הבי לבחינת כמשמעותית
 או ישירות הצבר־התלוש,

א המייצגת עצמה הדמות

 הצבר־התלוש של דיוקנו
ב הם אליהן נקלע שהוא ו

 הטיפוס מדמותו מרכיבים
וו החברתית וההיסטוריה ٠

ומאן התלוש של בגלגוליו
בו ומאפייניה הצבר דכוות

לי׳כאן מ״שם" תלישות

 לתמה שהפכה התלישות,
 בסיפור כאמור, מתואות,

 הו היהודית המציאות של
 1הנו היא בגולה התלושים

 נ והן רעיונית מבחינה הן
 מ؛ מחניים בכלל.ני העברית

 ש ובין אבות מסורת בין
 המריז השתיים. בין לאזן

 I של בעלילתה משמעותי
 גורם המהווים הטעונים,

 ניתן השונים היוצרים של
1 יהודי שצעיר והשאלות

 צמר התלושים סיפורת
 היהודי, הצעיר את שם

 המתחדג בחיים העוסקת
 אוו המביאים החדשים

 ו הסיטואציות רקע על
 בסיפורו האנטי־ז׳אנריים

 המתאו סיפורים כוללות
 אינהו בארין ושהתערותו
 המובר נציגה תלישותו.؛'
 "מעביר" הוא ישראליים

 ב גם תלישותו את ומציג
הוא לתלישות שהפתרון
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 מוכרים למאפיינים זיקתה
 על שהתחנכו באוץ" "דור

 בוקוביץ, י״ד :רדיצ׳בסקי,
העולם מספרות זשפעות

 של דמותו באמצעות המובעת החברתית הביקורת לבחינת כמשמעותית
 כלפי והן הסובבת החברה כלפי הן בעקיפין, או ישירות הצבר־התלוש,

דורה. בני את המייצגת עצמה הדמות

 סופרים של מיצירותיהם
 ארנסט ג׳יימסג׳ויס, !אמי,

 אקסטוניות השפעות זול
 האינטרניים ם־היסטוריים

של כהמשך בעיקר תלוש

העלילתיות והסיטואציות האמורות ביצירות הצבר־התלוש של דיוקנו
 ובחירת חומרים ברירת של נגזרת רבה במידה הם אליהן נקלע שהוא ٠

הצבר של המיתולוגית ומדמותו התלוש של הטיפוסית מדמותו מרכיבים
 תמציתי עיון אקדים לפיכך, שלהם. והספרותית החבותית וההיסטוריה ٠

 של ובהופעתה החדשה העברית בספרות ומאפייניו התלוש של בגלגוליו
ובספרותה. העברית־הישראלית בתרבות ומאפייניה הצבר דמות

 שתי בין חיבור יוצר 'צבר"
 רומנטיזציה מייצגים :אחד

 הצבר־התלוש של דמותו
 והחיובית המפוארת זותו

 התלוש. של הדקדנטית
 מדמותו יותר ומורכבת ה
r הטרגיות ואת הטוטליות 

 שקדמו תלושים דמויות
 שהעסיקו הבעייתיות 'ות
 את החופף המוצגות, ות
 בעצם רק אינו בארץ" 'ר
 התלישות של מהותה ת

 כאן, שייבחנו היצירות "ש
 והתבגרות. חניכה של )ני

 אישיותו ואת זהותו את :
 ואף בגולה התלושים ؛ורי
 חייב שהגיבור מבחן )עין

 היצירות שלוש התערות.
 ושל הישראלית ؛החברה

 על הזמן בן הצעיר של
 מאת בשזות משעולים ؛ה

 תלישות סיפורי שני :יגה
 המציאות את המשקף א

 הוא שמיר של ברומן 'ו;
 הפנימי הקונפליקט זותקף

 בתקופת לפלמ״ח גייסות
 שראה ברטוב, חנוך מאת

 החלום מן ההתפכחות -
תתגלה זו פריודיקה קמה.

ל׳יכאן׳׳ מ״שם" תלישות

 ,20ה־ המאה במפנה העברית בספרות בולטת לתמה שהפכה התלישות,
 אימננטית כתולדה בגולה המתרחשים רבים בסיפורים כאמור, מתוארת,

 בסיפורת הבולטות היצירות אחת שם. המורכבת היהודית המציאות של
 הנחשבת ברדיצ׳בסקי, מאת )תר״ס( מחניים הנובלה היא בגולה התלושים

 בסיפורת ול"מפנה" דרך לציון אמנותית מבחינה והן רעיונית מבחינה הן
 הקרוע היהודי הצעיר של הפרובלמטיקה את מציגה מחניים בכלל." העברית

 אי־יכולתו ואת אוניברסלי אדם להיות שאיפתו ובין אבות מסורת בין
 ציר היא משולחנם וההדרה אבות במסורת המרידה השתיים. בין לאזן

 הבין־דוריים היחסים את מייצגת והיא זו נובלה של בעלילתה נזשמעותי
 בסיפוריהם רבים. תלישות בסיפורי משמעותי גורם המהווים הטעונים,

 הבעיות ושל תלושים טיפוסים של מגוון למצוא ניתן השונים היוצרים של
עמן." התמודד זו בתקופה יהודי שצעיר והשאלות

 שפקדו והאירועים הגולה רקע על אמנם צמחה התלושים סיפורת
 בסיפורת גם בלבד. הגלות נחלת היא אין אך היהודי, הצעיר את שם

 העולים של תלישותם תוארה ישואל בארץ המתחדשים בחיים העוסקת
 מתחדדת אף והיא ל"כאן", מ״שם" עמם אותה המביאים החדשים

 הסיפורים חטיבות מזמנת. שהארץ הייחודיות הסיטואציות רקע על
 השלישית העלייה ובסיפורת השנייה העלייה בסיפורת האנטי־ז׳אנריים

 לחלוץ שהפך העולה הצעיר של גלגוליו את המתארים סיפורים כוללות
 את המעצימים קליטתו קשיי את וכן כלל, ודאית אינה בארץ ושהתעוותו
 הארץ שבסיפוריו ברנו, י״ח הוא זו מגמה של המובהק נציגה תלישותו."
 ישראל ארץ אל הגולה מן התלוש גיבורו את "מעביר" הוא ישראליים

 ההשקפה את מנתץ הוא ובכך "המובטחת", בארץ גם תלישותו את ומציג
התלישות מסיפורי להבדיל ישראל." בארץ חיים הוא לתלישות שהפתרון

٢ הספוותית האליטה מילאה ׳צבו׳
F הפלמ״ח״. ווה של
٠ )״מיתוס כפרי יהודית .10

 היה", לא או היה - הצבו

 כי טוענת (15/12/19861 מעויב

 מבקוי אלא עצמם, הסופרים לא

 את לשתול שפעלו הם הספרות

 הספרות בעוו בספרות, המיתוס

 מיתולוגי, צבו לא הציגה עצמה

 גם באמת. שהיה כפי צבר אלא

 העמית, )וזסיפוח! שקו גושון

 (72 עמ' ,1988 לעיל 6 הערה ג,

 תרמית ליצוו הניסיון כי טוען

 היה הצבר של סטואוטיפית

 הקוואים קהל של נחלתו בעיקר

 גופם הטקסטים בעוו והצופים,

 יותר. מווכבת מציאות מציגים

 עט׳ )שם, שקו טוען כן, כמו

 והסוציולוגים המבקוים (,188

 התקופה סיפוות את שתיאוו הם

 ובכך הוווחת לסטיגמה בהתאם

 אבן־והו בשמת אותה. ביססו

 זבו הצבו", הומצא )"איך

 צבר כי סבורה (15/6/19921

 בספרות מופיע אינו מיתולוגי

 בספוות אלא למבוגוים, היפה

בלבו. והנועו הילדים

 ביצירתם צבר־תלוש של .ומות 11

 גם מופיעה באוץ" "וור סופוי של

 צבת )הטוילוגיה ניצן שלמה אצל

 -1953 בשנים שנכתבה בצבת

 )בחלק מוסינזון יגאל (,1960

 119461 כשק אפוזיס מסיפורי
 פנחס (,119531 גבז זזן וברומן

 ואף (1958 כמשל, ס”)הזז שדה

 מגז, אהרון תמוז, בנימין אצל

 שהחלו קניוק, ויוום אוופז יצחק

יותו. מאוחו מעט לכתוב

 תלישות סוגי של ופוסים .12

 התלוש ומות של ומאפיינים

 הספוות בחקר ומוינו צוינו כבו

 שמעון בונו, י״ח על־יוי העבוית

 ואחרים בקון יוסף מיוון, ון הלקין,

להלן(. 14 העוה )ראו

הנובלה של מקומה על .13

١>ا١
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זן׳
איי

 מירון, דן ראו וחידושיה, מחניים

 החדשה העברית בסיפוות "המפנה

 כגן צפורה ׳מחניים"', על־פי

 ביציות וסיפוות הגות )עווכת(,

 חיפה: סימפוזיון, בודיצ׳בסקי:

 חיפה, אוניברסיטת הוצאת

 כגן, צפורה וכן ؛27 עמ' ,1981

 ביציות מוזונית לסיפוות מאגדה

הקיבוץ תל־אביב: בוזיצ׳בסקי,

.53עט' ,1983 המאוחו,
 ענן׳ לעיל, 4 )הערה הלקין .14

 שונים סוגים שלושה תיאר (346

 יציו״ם על־פי תלישות של

 לפי זו. כתקופה סופוים של

 קשורה התלישות בעיית הלקין,

 שלוש ומתון עקיוה, של בחוויה

 מציג הוא עקירה של אפשוויות

 תלישות של מוולים שלושה

 המוצגת הפוובלמטיקה על־פי

 בוויצ׳בסקי של ביציוותיהם

 ברקובי׳ן התחומים"(, "בין )תלוש

 וגנסין "חברתית־מעמוית"( )תלוש

 נפשי בניתוק המאופיינת )תלישות

 מיונים מוחלטים(. ניכוו ותחושת

 התלישות של נוספים עיקריים

 עשווים בונו י״ח ערכו לסוגיה

 מירון ודן הלקין של מיונו לפני

 על־ )לא מכן לאחו עשווים

 על־פי אלא הגיבוו, דמות פי

 יחסים על־פי אחוים: קריטויונים

 או לגיבורו, הסופר בין שונים

 ספוותי לדוו הסופר של יחסו

 שביסוו המעצבת והחוויה קוום

 על ביצירה(. המתואות התלישות

 ואו מיוון ושל ברנר של מיונם

 לעיל, 2 הערה הולצמן, אצל גם

 תיאו בקון יצחק גם .88-82 עט׳

 בספרו התלוש של ומותו את

 נעברת: בסיפתת חבוח הצעיו

 אגוות )תל־אביב: 1908-1899

 תל־ אוניבוסיטת הסטוונטים,

(.1978 אביב,

 סופוי של בסיפוויהם .15

 את המתאוים השנייה העלייה

מכן ולאחו באו׳ן, החושים החיים

 לנקודה" ו״מסביב (1903) "בחורף״ כגון בגולה, מתוחשת שעלילתם שלו
 הארץ בסיפוריו חיות, מכל וריק מיואש הגיבור נותר שבסיומם (,1904)

 שעלה הצעיר של המשברית החוויה בהם שמתוארת אף על - ישראליים
 הסיום תמונת - חריפותם במלוא כאן גלגוליו מסכת ונפרשת ארצה

 הגיבורים של וכאביהם תלישותם אמנם חיים. ויצר תקווה בחובה טומנת
 קיומם אופן עם להשלמה מגיעים הגיבורים אך בארץ, גם בעינם נותרו

 מקומם הקשיים למרות כי הכרה מתוך יותר טוב לעתיד תקווה ונושאים
החיים." עצם על לברך יש וכי כאן

 1הע התרבות של מרכזית
 והחג שהתרבות לערכים

 בי? מה כנגד לבדוק חשוב
דמו את לקעקע בנסותם

 נולדו לא הצבר של דמותו
 1 של מוקדמים גלגולים

הוזז "היהודי - המוכרים

 השלישית, העלייה בסיפררת גם מתרארת החלרץ־התלרש של דמרתר
 הרפיע שכבר האנטי־ז׳אנרי הקר את הממשיך סיפררים נתח בארתר

 הארץ התלרש מן הלאה המתפרש הבעיה שררש השנייה. העלייה בסיפררת
 עיקרר השלישית, העלייה סיפררת של החלוצים אל ברנר של ישראלי

 הזרים הארץ בנופי החדשה, בחברה הצעיר־העולה של התערותו קשיי
 בולט השלישית העלייה של התלישות בסיפורי הקשה. ובאקלימה לו

 בקיבוץ ממנו הקולקטיב תביעות ובין היחיד של וצרכיו רצונו בין המתח
 ולשמש האדמה לעבודת הנוגעות הפיזיות המגבלות מלבד בקבוצה. או

 מצד רענון בה שאין היומיום בשגרת להתמיד הקושי גם קיים הצורבת,
 אמתית תכלית חסרי נדודים לאותם הגיבור את דוחף זה קושי ה״ווח".

 התיישבות צורות בין בארץ, שונים למקומות הגולה: מסיפורי גם המוכרים
י٥עצמו. הקיבוץ בתוך ואפילו שונים, עבודה סוגי בין שונות,

 למשנהו אחד ספרותי מדור העברית בספרות נתגלגלה התלוש של דמותו
 את ומתחלפים. שונים לבושים עוטה שהיא תוך לתקופה ומתקופה

 הדילמות לתיאור הן - זמנה למציאות התאימה היא בספרות השתקפותה
 ולפואטיקה הספרותיות לנורמות והן דור כל של הפרובלמטיות והשאלות

 עיקריים קונפליקבוים לזהות ניתן כאן שייבחנו בסיפורים המשתנות.
 חדשות־אקטואליות: בפנים המתגלים התלושים, מסיפורת המוכרים
 הלוקה הגיבור של הארוס ובעיית הבנים לדור האבות דור בין העימות

 השוקע ספר כאיש הגיבור מתגלה אף והנפש החשבון ברומן ארוטי. בכשל
לעמו. המטיף בשער נביא למעין וההופך יצירתית בשתיקה

המיתולוגי הצבר של לומותו קווים

 היא רבות שנים הישראלית. בתרבות מפתח דמות היא הצבר דמות
 את לבחון החלו כאשו גם הישראלית, הזהות את שכוננה הדמות הייתה

 היתר בין עצום, היה הקולקטיבית בתודעה כוחה ולנתצו. סביבה המיתוס
אספקלריה רק אינה הצבר דמות שלפיה י’שביט, יעקב שמונה הסיבה מן

 שפיו אניטה לפי החדש". ٠
؛ נפשי, למהפך נזקק לא

< נפשיות תכונות ממילא ٠
סמל שהיה צמח שם על ; גדי אופן על הן מתבססת ب בניהו כך המקום באדמת ا

ا איכותו על והן מולדתם: *
הדו׳ קוציו - הישואלית د

 חו כלפי אשר הארץ כבן
כב> נתפס הצבר ורגיש. م

I פיזית שהשתחרר כמי
 מבג מישיר ושזוף, חסון ٠

ו׳ "דוגרי", מדבר - ישיר  יפשיל הוא מעשים, של ٠
د מלאכתו יטיל או מנגד

באופטימיוו ניחן לטבע, *
 מ׳ וה״לסדר ה״סחיבה" ٠

ל! שבתית לבנה חולצה
גם אך שובבות, המסמל ه

עורף כהפניית בספרים,
 שיוה כמו בילויים הצבר ٠

חשו; ו״הרעות" לחבורה
 ו ה״אנחנו", לשון צמחה ٠

אידאולוגי מחויבות בעל
לס וההקרבה ההתנדבות ;

הצג את מגדיר אלמוגי
ا לסביבת הנוגע תרבותי ل

השי במסגרות שהתחנכו
עולים גם אן העובדת"(, ،

ישראליז הארץ החברות
מסייז זאת, עם לצברים. ٠
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ب
 לנקודה" ו"מסביב (1903:

 הארץ בסיפוריו חיות, כל
 שעלה הצעיר של :שברית
 הסיום תמונת - יפותם

 הגיבורים של וכאביהם ם
 קיומם אופן עם 'השלמה

מקומם הקשיים למוות י

 השלישית, העלייה ؛ורת
 הופיע שכבר :טי־ז׳אנרי

 הארץ התלוש מן הלאה ש
 עיקרו השלישית, ועלייה

 הזרים הארץ בנופי דשה,
 בולט השלישית העלייה

 בקיבוץ ממנו :הקולקטיב
 ולשמש האדמה לעבודת

 מצד רענון בה שאין :)יום
 אמתית תכלית חסרי וים

 התיישבות צורות בין ארץ,
י٥עצמו. קיבוץ

 למשנהו אחד ספרותי ؛דור
 את ומתחלפים. שונים ז

 הדילמות לתיאור הן - ינה
 ולפואטיקה הספרותיות ת
 עיקריים קונפליקטים 'ת
 חדשות־אקטואליות: ים

 הלוקה הגיבור של )ארוס
 השוקע ספר כאיש וזגיבור
לעמו. זמטיף

,!ي

V

 היא רבות שנים ,ראלית.
 את לבחון החלו כאשר גם

 היתר בין עצום, היה טיבית
אספקלריה רק אינה הצבר

ل

 אספקלריה אלא ישראלית, הארץ והחברה העברית התרבות של מרכזית
 דומני, כך, משום )ודווקא להשריש שאפו והחברה שהתרבות לערכים

 להשיג ביקשו ומה לצאת הצברים הסופרים ביקשו מה כנגד לבדוק חשוב
כתלוש(. ולהציגו המיתולוגי הצבר דמות את לקעקע בנסותם

 נתקיימו אבן־זהר," בשמת לפי לפניה, מאין. יש נולדה לא הצבר של דמותו
 והמאפיינים התכונות בה נתגבשו שכבר דמות של מוקדמים גלגולים

 "העברי ובמיוחד החדש", ישראלי "הארץ החדש", "היהודי - המוכרים
 הוא שכן יותר, גבוהה בדרגה היה הארץ בן 2١שפירא, אניטה לפי החדש".

 ממנה שנגזוות חדשה מציאות לתוך נולד אלא נפשי, למהפך נזקק לא
 "צבר" כונה הארץ בן “אלמוג, עוז לפי אחרות." נפשיות תכונות ממילא

 ההשוואה כאשר ישראלי, הארץ הנוף של חזותי סמל שהיה צמח שם על
 פרא צומח שהצבר כפי - בארץ הצמח של גדילתו אופן על הן מתבססת

 באדמת תסביכים" ו״ללא טבעי באופן גדלים הארץ בני כך המקום באדמת
 בתרבות הידועות מן שהיא הקבלה הצבר, פרי של איכותו על והן מולדתם:

 הם והמתוק הרך פריו לעומת הצבר של הדוקרניים קוציו - הישואלית
 טוב הוא פנימה בלבו אך ומחוספס גס הוא חוץ כלפי אשר הארץ כבן

 ומתואר נעלות ורוחניות גופניות איכויות כבעל נתפס הצבר ורגיש.
 זקוף, גו בעל הוא הגלות:" ממורשת ונפשית פיזית שהשתחור כמי

 דיבורו ועיקש, מרדן נמרץ, בריא, צחוק בעל מבט, מישיר ושזוף, חסון
 בעיקר אלא בלבד מילים של איש אינו זאת ועם "דוגרי", מדבר - ישיר

 יתייצב לא ובוודאי לכול, נכון ויהיה שרוולים יפשיל הוא מעשים, של
 וקרוב לנוף שייך ילידי, הוא הצבר אחרים." על מלאכתו יטיל או מנגד

 )תרבות תעלולים מעולל ואף הומור ובחוש באופטימיות ניחן לטבע,
 חאקי, ובגדי סנדלים - נזירי לבושו מישהו״(. וה״לסדר ה״סחיבה"

 הסטראוטיפי הטמבל וכובע חגיגיים, לאירועים שבתית לבנה חולצה
 בייחוד באינטלקטואליות, מזלזלת גישה מבטא גם אך שובבות, המסמל

 יעדיף ספרים פני על והגלותי. הרוחני לעולם עורף כהפניית בספרים,
 הזיקה בחבורה. וקומזיצים עם ויקודי בצוותא, שירה כמו בילויים הצבר

 ומכאן המשפחה, מן יותר אף הצבר בעיני חשובות ו״הרעות" לחבורה
 הוא הצבר מכול, יותר אבל ראשון־רבים". ה"גוף ה״אנחנו", לשון צמחה

 המולדת, שאהבת מי לאומית, אחריות והכרת אידאולוגית מחויבות בעל
עליון. עוך עבורו הן למענה וההקרבה ההתנדבות

 מהיבט גם אלא הביולוגי, מההיבט רק לא הצבר את מגדיר אלמוג"
 הארץ ילידי גם ייחשבו לצברים לשיטתו, גידולו: לסביבת הנוגע תרבותי

 ישראל "ארץ שכונה )מה הפועלים לתנועת השייכות במסגרות שהתחנכו
 במסגרות עוצבה ואישיותם בילדותם ארצה שעלו עולים גם אך העובדת"(,

 עצמם ובעיני הסביבה בעיני נחשבו כן ועל ישראליות, הארץ החברות
כל ועל בשלמותו הדיוקן הצבר, מיתוס אלמוג, מסייג זאת, עם לצברים.

٢ השלישית, העלייה של בסיפוות
י סותוות: מגמות שתי מופיעות

٠ המתאות הז׳אנוית, הכתיבה
 איואליזציה תון החיים את

 האנטי-ז׳אנוית והכתיבה שלהם,

 כפי החיים לתיאוו השואפת

 ומתון המציאות ייפוי ללא שהם,

 כפי מסולף, בלתי אמנותי יסור

 "הזינו במאמוו בונו שהבהיו

 )הפועל ואביזויהו ישראלי האוץ

 ולפובסקי מ״ז תוע״א; הצעיו,

 תל־ בונו, י״ח כתבי כל ועווךן,

 המאוחו, והקיבוץ וביו אביב:

(.270-268 עמ' תשכ״א,

 המעוגנת זו, השקפה .16

 הציונית, בפובליציסטיקה

 מסיפווי בחלק גם מתבטאת

 למשל, זו. בתקופה התלישות

 הזום נגו בוומן מפורש באופן

 ובאופן לבושוסקי, )תרס״א(

 העבוית לימודי באמצעות עקיף

 בוומן הציונית האופציה ובהצגת

 וכן לברשוסקי, )תו״ס( מנווה באין

 נלעג באוו המתוארת כאופציה

 "מסביב בסיפוו וויוובסקי על־יוי

(.1904) בדנו מאת לנקווה״

 )עז ברינקו מנחם ולפי .17

 על מאמו הטבויינית: הסמטה

 בונו, ביציות ומחשבה סיפוו

 עט' ,1990 עובז, עם תל-אביב:

 נאמן בונו נשאו אילו (,238

 סיפוריו של המשבוית למסוות

 שמבטל כמי נתפס היה הגולה, מן

 התחושות בועיון האמונה 1או

 שני, מצד ישואל. באוץ החיים

 שבמציאות לטרגיות התכחש לו

 לעצמו חוטא היה היהווית,

 שני בין בונר חיבו לכן ולאמת.

 ומכאן מכאן בוומן אלה מוכיבים

 וכשלון שכול ובוומן )תוע״א(

)תר״ף(.

 (1945) מעגלות בוומן למשל, .18
 ואשית ברומן מלץ, דוו מאת

 וייכנשטיין שלמה מאת (1943)

רייכנשטיין של נוספים ובסיפווים
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 רמות או סוציו־תובותית דווית

 )תשנ״ח(, 86 קתחה מיתולוגית?״,

.164-159עמ׳

לעיל. 10 העוה אבן־זהו, .20

 מה אנו? "מי שפירא, אניטה .21

 עמ' (1988) 4,23 מול עת־ אנו?״,

13-12.

 )"ווו שפיוא אניטה לפי .22

 יהוזים ישנים, יהוזים באוץ",

 עובו, עם תל־אביב: חזשים,

 משתקף זה תהלין (,155 עמי ,1997

 המהוות יציוות בשלוש בספוות

 בשיוו בעיצובו: ציון נקודות

 "אני טשוניחובסקי שאול של

 "יהווי המתאו (,1894) מאמין"

 מאת ומכאן מכאן בוומן חדש",

 בו הומויות שאחת (,1911) בונו

 האוץ, בן שהוא עמום הילו היא

 יזין במו שמיר משה של ובספוו

 הצבו־ אליק את המתאר (1951)

הלוחם.

 .15 עמ' לעיל, 9 העוה אלמוג, .23
 במאפייניו עוסק אלמוג של ספוו

 בעיצובו, בחינוכו, הצבר, של

 על סביבתו. עם וביחסיו בעוביו

 לכאן ביקווות נכתבו זה מחקו

את מציינים חוקוים ולכאן.

והמפקדים, המדריכים הם אלה שבמיעוט. מיעוט רק הולם מאפייניו,
٠ ליחידה התנהגותי מופת - דורי״ "גרעין שהיוותה המובילה הקבוצה
 הדורי הגרעין חברי של המועט מספרם בין התמוה הפער כולה. הדורית

٠ אלמוג, סבור גיסא, מאידך העצום התרבותי משקלם לבין גיסא, מחד
 קבוצה של וחשיבותה כוחה וסוד הצבר מיתוס של קסמו סוד הוא־הוא

٠ הישראליות. והתרבות החברה בתולדות זו
ובשל הישראלית בתרבות הצבר מיתוס של ומקומו תפקידו בשל דווקא
٠ לכאורה תמוה התלוש, של לזו הפוכה מהות המסמלת דמות הצבר היות

 שמיר, משה יזהר, ס׳ כמו בארץ", "דור שסופרי אלא "הצבר־התלוש". הצירוף
٠ של הספרותית ולמסורת ל״תלישות" הם אף נזקקו ואחרים, ברטוב חנון

 בן ישראלי הארץ הצעיר של הסבוכה המציאות את לתאר כדי "התלוש"
* הבעייתיות השאלות את יצגו הגולה בסיפורי שהתלושים בו־באופן דוום,

 שמרוצה כמי הצבר של הזחוח הדימוי למרות זמנם. ושל מקומם של
 המובא ממנו שקטע ההומוריסטי הדיאלוג מן כמצטייר ומכוחו, מעצמו
 של גיבוריהם - הצבר את המאפיין ידוע למוטו הפך המאמר בפתח
 והוא כבד עול מוטל כתפיו על חרד, הצבר אחרת: מראים הדור סופרי

٠ תוצר הוא שהצבר ההשקפה למרות כן, כמו וכלל. כלל בדרכו בטוח אינו
 שלפיו (,195)ו שמיר משה מאת יזין במו ברומן המיתוס ולמרות ילידי
٠ שמדגיש כפי פרדוקסלי, באופן בעצם. הוא, כך לא הים, מן נולד הוא
 דמותו לים: מעבר אלא הים מן לא הצבר נולד רובינשטיין," אמנון זאת

٠ שלפיה בגולה, שהתהוותה עולם תפיסת על־ידי הוכתבה האב־טיפוסית
 במה רק לא מתאפיין הוא כן ועל הגלותי היהודי של היפוכו להיות עליו
 של חזונו יציר הוא למעשה, בו. שאין הגלותיות בתכונות גם אלא בו, שיש
 הבעייתית היחסים מערכת את חלקית להסביר שעשוי מה אבותיו, דוו
 ביטוי, לידי באה זו בעייתיות הצברים.^ הבנים דור לבין החלוצים דור בין
٠ וביחס הבנים דור של הדורית הזהות בעיצוב הכרוכים בקשיים היתר, בין

 ש גורלו מ״שם״ובין שבא
 אבו של קורותיו את מציג
 מזוו למצוא למושבה ובא

 יציג איתן, חלוץ של דמות
 ס את מזלמן שומע אבנר

 נ הוא, גם כך ושבעקבות
 לעקור ומחליט מהאדמה

 מב בעיר מחדש. הפרדס
 בנו תועה בעודו הפעמים,

 נרצ הוא בספרים, שקרא
 העין מן יצחק, משל הפוך

 הוא גם יצחק כמו רבות.
 בסופו ההופך יריות לליל

 אירועי ובעקבות קלות,
 דר שבו, החיים לכוחות
 הא את החורש טרקטור
 2גרץ, נורית לפי ותקווה.

 ממנר להינתק האיום לבין
 והמו, ההתרחשויות מעל

בחיים. משמעות למצוא

 ני: הצבר, הגיבור אבנר,
 ר חלוציות של מודלים

 הרזי המודל והשלישית:
 דמות - באדמתו היטב

 לזו דמות־נגד ולחלופין
שי היפוכו השני, המודל

 תרומה התורם חיבור היותו עובדת

 ה"צבר" של דמותו לחקר נכבדה

 והמדעי השיטתי המחקר בהיותו

 בין אינטגרציה המבצע הראשון

 הכרוכים השונים המרכיבים

 זאת, עם זה. דיוקן של בהבנתו

נוגע שעיקרה ביקורת עליו נמתחה

 גם ומרירות הערצה של יחס - הציוני הממסד כלפי שלהם האמביוולנטי
 השתקפו המורכבים הבין־דוריים והיחסים לבנים אבות בין העימות יחד."

 הגיבור של תלישותו בעיצוב נכבד משקל להם ויש התקופה, בסיפורת אף
 אצל שונה באופן המתגלות זהות של נוספות ושאלות הארוס בעיית לצד
הנדונות. ביצירות הגיבורים מן אחד כל

 הה בקבוצת מקומו את
 האד בעבודת הקשורות

 בסיפורת החלוץ הגיבור
הוא מדוע ומבהיר ברור

בו אין לי
 המחקר, ולשיטת למתוזולוגיה

 מציגות אינן המבקרים לדעת אשר

מאת בשזות משעולים בנובלה הצבו־התלוש כובו": "בלי אוםהצבו האם בשאלה נחוצים נתונים
 שההכועה אלא היה". לא או "היה

 לעניינו הכוחית אינה זו בשאלה

 התבוננות נחוצה כאן זה. מאמר של

 ויוקנו אם גם הצבו, במאפייני

לנגד שעמד מוווני מיתוס וק הוא

יזהו ס׳

 יצחק של - תלישות סיפורי שני מגוללת בשזות״י משעולים הנובלה
חלוץ של גורלו בין מבחין השונה שסופם - הצבר אבנר ושל החלוץ

 כובד אין
 ומודבק.ו

לי. החסר
קי להיות

 לבי׳ יצחק בין האנלוגיה
יצחק: של סיפורו את
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 והמפקדים, המדריכים ם
 ליחידה התנהגותי מופת

 הדורי הגרעין חברי של ט
 אלמוג, סבור גיסא, אידך

קבוצה של וחשיבותה חה

 ובשל הישראלית בתרבות
 לכאורה תמוה התלוש, !זל

 שמיר, משה '",כנווס׳יזהר,
 של הספרותית ולנוסורת י'
 בן ישראלי האוץ הצעיר ؛

 הבעייתיות השאלות את :ו
 שמרוצה כמי הצבר של ז

 המובא ממנו שקטע 'יסטי
 של גיבוריהם - הצבר ;ת

 והוא כבד עול מוטל :תפיו
 תוצר הוא שהצבר השקפה

 שלפיו ו(,95שמיר)ו משה
 שמדגיש כפי פרדוקסלי, ؛ן

 דמותו לים: מעבר אלא ים
 שלפיה בגולה, שהתהוותה

 במה רק לא מתאפיין 'הוא
 של חזונו יציר הוא למעשה,
 הבעייתית היוזסים מערכת
 ביטוי, לידי באה זו חייתיות

 וביחס הבנים שלדור ׳ורית
 גם ומרירות הערצה של זס

 השתקפו המוויכבים רוריים
 הגיבור של תלישותו ויצוב

אצל שונה באופן זמתגלות

מאת בשזות זשעולים

 יצחק של - תלישות ירי
חלוץ של גורלו בין בחין

 הסיפור מ״כאן". הוא תלישותו אף שעל צבר של גוולו ובין מ״שם" שבא
 שבארוס כישלון בשל העיר את שעזב הצבר אבנר של קורותיו את מציג
 זלמן, מקבל פניו את האדמה. בעבודת לנפשו מזור למצוא למושבה ובא

 החדשה. בדרכו וחונך מדריך לו המשמש ובטוח יציב איתן, חלוץ של דמות
 נעקר שפרדסו החלוץ־התלוש, יצחק של סיפורו את מזלמן שומע אבנר

 מתנתק שווש, להכות הספיקו שטרם עציו כמו הוא, גם כך ושבעקבות
 את באובססיביות נוטע שהוא לפני לא לעיר לעקור ומחליט מהאדמה

 שבאחת אלא בספרייה, רבות שעות יצחק מבלה בעיר מחדש. הפורס
 מה על טורדים בהרהווים שקוע השדות במשעולי תועה בעודו הפעמים,

 שכיוונו אבנר, כלל. להיאבק בלי ערבים בידי נרצח הוא בספרים, שקרא
 מבחינות כתלוש הוא אף מתואר המושבה, אל העיר מן יצחק, משל הפוך

 ונקלע המושבה בקרבת השדות במשעולי תועה הוא גם יצחק כמו רבות.
 נפצע אבנר והתבגרות. חניכה למבחן דבר של בסופו ההופן יריות לליל

 בנוגע חדשות לתובנות מגיע הוא הלילה אותו אירועי ובעקבות קלות,
 בתמונת מסתיים הסיפור ٩ואהבתו בעתיד דרכו שבו, החיים לכוחות
 זהירה ובאופטימיות המפציע השחו לאור האדמה את החורש טרקטור
 באדמה להיאחז הרצון בין מתח מציג הסיפור ”גרץ, נורית לפי ותקווה.

 המרחפות אקזיסטנציאליסטיות בשאלות ומלווה ממנה להינתק האיום לבין
 הניסיון מול אל תכלית חסר קיום של ממד והמוסיפות ההתרחשויות מעל

בחיים. משמעות למצוא

 שני המייצגות דמויות שתי מול זה בסיפור ניצב הצבר, הגיבור אבנר,
 השנייה העלייה של הסיפורת מן לנו המוכרים חלוציות של מודלים

 נטועות שרגליו החלוץ זלמן, של זה הוא הואשון המודל והשלישית:
 הז׳אנרית, הסיפורת את כלל בדרך המאפיינת דמות - באדמתו היטב

 האנטי־ז׳אנרית. בסיפורת החלוץ־התלוש של לזו דמות־נגד ולחלופין
 מוצא שאינו החלוץ־התלוש, יצחק הוא זלמן, של היפוכו השני, המודל

 התהפוכות את לשרוד מצליח שאינו ההשתייכות, בקבוצת מקומו את
 של דמותו כלל בדרך זוהי דרך. אובד והוא האדמה, בעבודת הקשווות

 באופן תלישותו על מצהיר יצחק האנטי־ז׳אנרית. בסיפורת החלוץ הגיבור
עוזב: הוא מדוע ומבהיר ברור

 לי משקל, אין לי נפסד. מחומו קווצתי אני אחרת. ברירה אין לי
 מצויו בי הכל פרחים. ואין שורשים אין עצמות, אין כובד, אין

 את אחפש בארץ. אשוט עתה. לי אלך מנותק. אני, תלוש ומוובק.
 וכדאי אפשר - קיימת היא שאם אחת, נקודה אחפש לי. החסר
בגללה." ועושה קיים להיות

 שמע שבו הראשון הרגע מן לאבנר ברורה אבנר לבין יצחק בין האנלוגיה
יצחק: של סיפורו את

 צבוים הדוו, סופוי של עיניהם

 המיתום מוכיבי הכרת הם. גם

 אלמוג של כמחקוו )המוצגים

 המנסים הסברים בתוספת והבאים

 וצמיחתם( מקורם את להבהיו

 של ה״אביזרים" לזיהוי הן נחוצה

 לעתים בעיקו, )גופניים הצבו

 בומות גם שנותוו נפשיים( גם

 "הצבו־התלוש" של החושה

 להבנת והן זה, במאמו המוצגת

 של מהעמותה הנגזות המשמעות

 המשלבת כזו, אוקסימווונית דמות

 ביקורות ומ״כאן". מ״שם" מוכיבים

 אצל: ראו אלמוג, של מחקוו על

 הדת של "אבוכיה פייגה, מיכאל

 12-11 זמננו ׳וזזות הציונית״,
 שביט, :372-367 עמי (,1998)

 ;164-159 עמי קבוצה״, - ״הצבו
 דיוקן אחר "בחיפוש ברלוביץ, יפה

 הנשים בספוות ישראלית האוץ

 ופושנות בקוות היישוב", בתקופת

 Yael ;113-91 עמ' (,2000) 34

Bcn-Zvi, "Blind Spots in 

Portraitute: on Oz Almog's 
'Ha-tsabar - Dyokan,' 

Sabia: The Creation of the 

New Jew", Jewish Social 

-167 .Studies 7, 1 (2000), pp

 מספרו לקוח להלן המובא .24

 העוה וינקן, - תצבו אלמוג, של

 מוצג הוב, ההיקף בשל לעיל. 9

 הסוגיות מן חלק של מבחר וק כאן

 מצוינים לא ולפיכך בספו חנוונות

עמווים. מספרי

 )בלוז נזלמון מיוי ולפי .25

 ונוסטלגיה חבווות האבוז: לצבו

 תל־אביב הישואלי, בקולנוע

 הפתוחה האוניבוסיטה וחיפה:

 אוניבוסיטת של הספוים והוצאת

 הויבוו (,123 עמ׳ ,2001 חיפה,

 לדיבוו אנטיתזה היה ה״דוגוי"

 היהווי של והמתגונן המעופל

התלמווי. ולפלפול הגלותי
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 לעיל, 9 העוה אלמוג, ;84-83 עם'

.249-247 ,111 עט'

 עט' לעיל, 9 העוה אלמוג, .29

249.

 בשזות משעולים הנובלה .30

 כל (.1938) ו בגלימות אוו ואתה

 לקוחים להלן שיובאו הציטוטים

זה. מנוסח

 יוסף מאת "יואש" בסיפור .31

 תהלין מתוחש למשל, לואיווו,

 פציעתו בו גם כי אם הפוך חניכה

 התהליך. את משלימה הגיבוו של

 האום' )"'הנוסת שוווץ יגאל

 העבוית בתובות המרחב וזניצוב

 (,21 עט׳ ,120001 א מכאן החדשה״,
 סיפור כעל "יואש" על מצביע

 הצעיו הצבו יואש שבו חניכה,

 המבוגר ה״גלותי" דוו את חונן

 שוורץ זה, סיפוו על־פי ממנו.

 "דת על המבוסם מוזל מציג

 ההתיישבות מיתוס ועל הלאום"

 האומה - הוומנטית הגישה בעלי

 עיבוו )כמעין בדם ווק בדם נקנית

 - העקוה לטקס הוואי לאומי

 "עוקף באופן כי אם השם, קיווש

 האדמה, על החזקה לפיכך, גלות"(.

בעבודה נקנית אינה שוורץ, טוען

יצו של חיפושו ’٥וזוה״.היה מי על וכי כמהלומה. מלה מלה בכוח. באבנר הדברים נחתו
 גאולה, לחפש זר למקום והלן שנטל זה מיהו וכי כאן? מסופר
 ואין הבא, ואחד ההולך אחו לאמוו: כלשהי... אחיזה לבקש
ואחד הוא, צו - בני־תמותה של משעולם ותמורה... חליפה

 עצב החיים בתוך מעשי
 אובססיבית התמסרות

בגול התלישות מסיפורי
 שם למצוא כדי הגדולה לעיר הלז לו הלך העולם: קרקע הוא
 אין שמא או הלז... הלך שממנו במקום הוא לגלות עתה שבא מה

בלבד?" נפסו משחק־מחבואים אלא כיסופי־אום

 משקל. של במושגים מתוארת יצחק של זו גם כמו אבנר של תלישותו
 הסיפור לאורך המתואו זלמן כמו "כובד", להם שיש האנשים לעומת

 משקל חוסר של במושגים מתוארים התלושים השלו", ב״כבדו ושוב שוב
 הסיפור של בסיומו מדומה השני, הצד מן בחיים, ההתעוות גם כאשר

 נבוול כעל עצמו על מעיד אבנר גם ליצחק, בדומה כבד." עוגן להטלת
 להיות ש"אסור יודע ואף קרקע"," בלי כובד. בלי "אדם - ומשקל שורש
 ולא מישותך, מגבך, יעלו, מידיך - בך המבצבצים שירים כך. כל נוצתי

 התלישות מסיפורי עוד התלוש של הנצחית השאלה גם ”לבבות". מעקימת
 עתידו: לגבי אותו והמטרידה בו גם המקננת שאלה אותה היא בגולה

 ובגוף מתכווץ בקרב וחומד, מייחל הצד, מן להתהלך עלי שומה מתי "עד
“גועש?". לאשר צר

 תלוש: של מאפיינים כבעל מתואר הצבר אבנו הסיפור, של מראשיתו כבר
 ובנחיתות מיותר" "אדם של בהרגשה אין־סופיים, נפש בחיבוטי שקוע

 עם המפגש נוכח המועצמת נחיתות פגומה, גברות בעל של ארוטית
 חטובים גוף אברי כבעל ארוטי באופן מתואר זלמן של סוסו אפילו זלמן.

 הניחן אבנר של סוסו לעומת דהירה" מתאוות בקושי ש"נבלם וכמי ומתוחים
 הנלווית גבריותו ושאלת אבנר של הארוטי הכשל “חמור". של ב״תכונות

 ונושאו. הסיפור מוקד זה אין כי אם העלילה את המניע הציו אכן הם לכך
 בחירה מתון נעשה אינו למושבה העיר מן אבנר שעושה המעבר אמנם

 אף הוא שבשלה האישה מפני כבריחה אלא האדמה, בעבודת אידאולוגית
 היא הארוס שאלת זאת ועם ובהרהורים, בשרעפים שקוע בשדות תועה

 העיקרי הקונפליקט את מלווה זה היבט תלישותו. בגילויי נוסף היבט אך
 אידאולוגיות ודילמות האקזיסטנציאליסטיות השאלות - הגיבור של

החלוצים. האבות בדור הקשורות משקל כבדות

 אחד כל של התעייה שסיפור אלא לפניו, יצחק כמו בשדות תועה אבנר
 את רק לא ממחיש יצחק של סיפורו שונים. - ותפקידו סיומו, מהם,

 אל ההתקרבות את גם אלא לעיר, ההליכה בעצם מהחלוציות ההתרחקות
 ספון בספרייה, יצחק יבלה האחרון חייו יום את הישן. היהודי של עולמו

 כך בספוים. להגות הלך "הוא לגנאי: זלמן זאת שמתאר כפי הספרים בין
מרוחקת ספריה באותה כלבבו. ומתייחד זנוח לעצמו, נתון פרוש. עשה.

 בשז ברציחתו ומסתיים
 מחליי זלמן, לפי בספרים,

 ה בשדות התעייה בארין.
 מחז כפול: תפקיד יצחק

 תמרו בו, הטמון ההשכל
 הגן צורת את המנכיח זה

 החד "היהודי את הבונים
 העירוני החיים המעשה,

 1ו השומר העברי לעומת

 ו האטום הקולקטיב על
 ואולי יצחק של למצוקתו

 לעומר אבנר, של סיפורו
 תו, של קבוצה מול יחיד

 ו ליל לחלוטין. שונה זה
 שי שהוא מבחן לאבנר,

 אבנו זלמן. של בפיקוחו
 הכו! את זה בלילה מגלה
 ואופג אלתור יכולת פיזי,

 האקז׳ לשאלות בנוגע הן
 המקבל החלוצית החיים

 אב נכנס המארב אל כי
 לצבריות כמטפורה אולי

 1ר בכל להופיע עשויים

 ב מסתור למצוא מצליח
 אינו אבנר של צבריותו

 נו אך יצחק, משל שונים
 ה אם גם הצבר, גיבורו
מ״שכ שבא גלותי יהודי

 ) החניכה מבחן אם גם
 אבנר: וכי בלבד חלקית
 בכוו ההכרה בו ניעורה

 קן כבמטה נעלמת אינה
 האי' הסיפורים לקבוצת
 על נפרש והוא פלקטי,

בצד החיוביות התנודות



 היה מי על וכי כמהלומה. ה١
 גאולה, לחפש זר למקום לך
 ואין הבא, ואחד ההולך חד

 ואחו הוא, צר - :י־תמותה
 שם למצוא כדי הגדולה ;יו

 אין שמא או הלז... הלן ؛!מנו
בלבד?" נפסד

 משקל. של במושגים ؛דת
 הסיפור לאורך המתואר
 משקל חוסו של :מושגים

 הסיפור של בסיומו רומה
 נטול כעל עצמו על מעיד
 להיות ש"אסור יודע ؛ואף
 ולא מישותך, מגבך, יעלו,

 התלישות מסיפורי עוד ؛וש
 עתידו: לגבי אותו טרידה
ובגוף מתכווץ בקרב חומד,

 תלוש: של מאפיינים כבעל
 ובנחיתות מיותר" "אדם ל

 עם המפגש נוכח )ועצמת
 חטובים גוף אברי כבעל נוי

 הניחן אבנר של סוסו עומת١
 הנלווית גבריותו ושאלת ר
 ונושאו. מוקדיהסיפור זה ן

 בחירה מתוך נעשה !אינו
 אף הוא שבשלה האישה :י
t היא הארוס שאלת זאת 

 העיקרי הקונפליקט חאת
אידאולוגיות ודילמות ת

 חיפוש רק אינו מסתבר, כך "הנקודה", אחר יצחק של חיפושו ٠٠וזרה״.
תוך הספו בעולם תאורטי חיפוש גם אלא עצמם, החיים בתוך מעשי ه

לתלוש האופיינית בדבקות ערב", עד "מבוקו אובססיבית התמסרות
 בספרים אפוא מתחיל יצחק של מותו סיפור בגולה. התלישות מסיפורי ٠

העיסוק ועונשו. חטא כמעין שיתגונן, בלי בשדות ברציחתו ומסתיים
החיים למציאות ביחס העירנות להזנחת ומוביל מחליש זלמן, לפי בספרים, ره

של לסיפורו ליטרלית. וגם מטפורית גם לפיכך היא בשדות התעייה בארץ.
במוסר לאבנר אזהרה תמרור משמש הוא גיסא מחד כפול: תפקיד יצחק ٠
 התלוש, ה״יצחקי", הקיום סכנת על המתריע תמרור בו, הטמון ההשכל ٠

לאלה המנוגדים הערכים ואת היהודי־גלותי הקיום צורת את המנכיח זה
 בעולם במקום והרוח הספר בעולם השקיעה החדש": "היהודי את הבונים ٠

והכנוע הרופס והיהודי האדמה, עובד חיי מול העירוניים החיים המעשה,
ביקורת גלומה זה בסיפור גיסא, מאידך והמתגונן. השומר העברי לעומת ه

דיו וגיש היה לא הרוחנית שבשלמותו זלמן, ועל האטום הקולקטיב על
 למותו. ולפיכך לעזיבתו, דעת בבלי אותו דחף אף ואולי יצחק של למצוקתו ٠

עומד הגיבור שבה הסיטואציה את משחזר זאת, לעומת אבנר, של סיפורו
בסיפור המתפתחת ההתרחשות אך ערבים, תוקפים של קבוצה מול יחיד ٠
התבגרות למבחן הופך אבנר נקלע שאליו היריות ליל לחלוטין. שונה זה ب

חניכה פרק - במושבה שהותו תקופת של שיאה שהוא מבחן לאבנר,
 הבוקר, עד ושורד המבחן את בהצלחה שעובר אבנר זלמן. של בפיקוחו ٠

כושר לחימה, רוח בו: שמפעמים ה״צבריים" הכוחות את זה בלילה מגלה
חדשה להכרה מגיע הוא הלילה של בסופו ואופטימיות. אלתור יכולת פיזי, ه

לדרך בנוגע והן אותו הטורדות האקזיסבונציאליסטיות לשאלות בנוגע הן
 לציין יש ומשנה־תוקף. אשרור דבר של בסופו המקבלת החלוצית החיים ٠

יצחק, משל מראש שונים פתיחה נתוני עם אבנר נכנס המארב אל כי
השדות" "משמר אנשי להגנתו, רובה נושא הוא לצבריותו: כמכופורה אולי

והוא וכוח, תקווה לו שמעניק מה ולהצילו, רגע בכל להופיע עשויים ه
אמנם סביבו. המתפרש ישראלי הארץ הטבע בתוך מסתור למצוא מצליח

 נפשיים או גופניים באביזרים ביטוי לידי באה אינה אבנר של צבריותו ٠
את מלדון זאת בכל נמנע המובלע המחבר כי נראה אך יצחק, משל שונים

 כושל, חלוץ של ולאחרית לגוול צבר־תלוש, הוא אם גם הצבר, גיבורו ٠
מ״שם". שבא גלותי יהודי

 ٢ אלא אדמות(, )גאולת בכסף או
 F של מותו עם וק הגיבור. של בומו
 ٠ ווק באדמה( מתערבב )דמו יואש

 גם )כלומו, ווו של פציעתו עם

 תהליך נשלם או וק נשפן(, דמו

 עתה, למלא היכול דוד של החניכה

יואש. של מקומו את כביכול,

 "מהמוחבים גוץ, נורית .32

 בשוות", המשעולים אל הפתוחים

עט׳ (,1985) 25 ופושנות בקורו

 הערה בשחת, משעולים יוהו, .33

 אחו החיפוש .379 עט' לעיל, 30

 בביטוי והשימוש "הנקווה"

 לנקווה" "מסביב המפורש

 הצהותו עם בצו צו וה, בסיפוו

 אובד להיות ש״מאוחר אבנו של

 יוצוים (,368 עט׳ )שם, עצות״

 הבונוית, התלישות עם ויאלוג

 "מסביב בסיפור המתואות וו

 ברומן המתוארת ווו לנקודה"

 וה אפשוי דיאלוג ומכאן. מכאן

 של לדמויותיהם עומק מוסיף

 אותם ומציג ואבנר יצחק התלושים

 ספוותית מסורת של כהמשכה

 של התלישות מטען את הנושאת

 העיסוק גם הקודמים. הדורות

 אקויסטנציאליסטיות בשאלות

 הסיפוו של ה״כמו־בונוי" והסוף

 ובתקווה בתמונה )שמסתיים

 ממשיכים יותר(, טוב לעתיד

 הבונוי ה״אף־על־פי-כן" קו את

 של מסיומיהם בבירור המסתמן

 למרות ישואליים, האוץ סיפוויו

 שמתואות המורכבת המציאות

 העמוקות הקיומיות והשאלות בהם

בהם. הנדונות

 אחד כל של התעייה ׳פור
 את רק לא ממחיש צחק

 אל ההתקרבות את לאגם
 ספון בספרייה, יצחק :לה

 כך בספרים. להגות הלך !
מרוחקת ספריה באותה .

 היא שההצלחה מסתבר בהצלחה, עבר אבנר של החניכה מבחן אם גם
אכן, ציונית". ל"הצלחה לילה בן להפוך יכול אינו אבנר וכי בלבד חלקית

 התלישות אך והיצירה, העבודה ובכוח החיים בכוח ההכוה בו ניעורה ٠
הסיפור השתייך לו להתרחש היה שעשוי כפי קסם כבמטה נעלמת אינה

 אינו ההתפכחות תהלין זה בסיפור האידאליזטוריים. הסיפורים לקבוצת ٠
אחר ועוקב יחסית גדולה טקסכוואלית מסה פני על נפרש והוא פלקטי,

עלות עם גם אשר הגיבור, של בתודעתו הרגרסיות בצד החיוביות התנודות ٠

 הערה בשחת, משעולים ידחו, .34

.381 עט' לעיל, 30

 ידחו, של הקודם בסיפורו גם .35

 מוצג שבו לאספסת", חודו "אפוים

 מתואות מדרקן, תלוץ־תלוש

 באמצעות בחיים ההתערות

 ועגינה: כובו של מושגים

מים בכל לעגון כובד בנו "אין
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זן׳
איי

 קרקע" לכל בטבודבו ולהיצמד

 תל־אביב: לאספסת, חוזו )אפוים

 ראה .73 עמ' ,1992 זמורה־ביתן,

 גליונות העת בכתב לראשונה אור

(.1938 בשנת

 הערה בשזות, משעולים יזהר, .36

.400 עמ' לעיל, 30

.364 עמ׳ שם, .37

.405 עמ׳ שם, .38
.371 עמ' שם, .39

.385 עמ' שם, .40

.406עמ' שם, .41

שם. שם, .42

כי מחליט הוא דבר של בסופו ותהיות. תעיות בו מקננות עדיין השחר
< "אפשר יכולתו: כמיטב באדמה להיאחז וינסה יישאר הוא במושבה; מקומו
 'תם עצמו: חיוך באותו ולחייך זלמן אותו אל ולבוא קל בלב עתה לחזור
٠ פותח נשאו. אני כאן הספק. במחוזות לטלטול הקץ העוגן. הוטל ונשלם
’התחיל'".! שהוא במה וגומר הפסיק, הלז שיצחק במקום

סיום תמונת מלווה רבים, בספקות לוקה היא אם גם הזו, ההחלטה את
ل האדמה מראה ושל בוטחת ביד אדם בו שנוהג עצום טרקטור של מרשימה

 החלוצי המפעל את המסמלת זו, תמונה הנפערים. בתלמיה המבותקת
 הערכים את ומאשררת תומכת במושבה, להישאר אבנר של החלטתו ואת

. חיובית, בנימה מסתיים הסיפור זה. בסיפור למבחן שהועמדו החלוציים
 אינו הסיום זאת ועם חולשותיו, עם אבנר של והשלמה פיוס בהרגשת

٠ ההתחלה, מן אבנר את שליוו הביטחון וחוסר הרעד נותרו ומוחלט. "סגור"
 האוויר בחלל התלויה ’אולי?",؛ אולי... יודע "מי בשאלה מסתיים והסיפור

’ העולה. והשמש האופק אל המפליג הטרקטור בצד

מתקיים זה דיאלוג נוקב. בין־דורי דיאלוג אפוא בפנינו מציג בשחת משעולים
האם השאלה ונבחנת האיתן, החלוץ זלמן לבין הצבר־התלוש אבנר בין

באמצעות גם מוצגות רבות שאלות לצבר. גם מתאימה החלוץ של דרכו
* לשאלות נוסף החלוצית, החיים דרך על זלמן בפני המקשה יצחק של סיפורו

 לקודים ובנוגע במושבה החיים והגיון החיים לצורת בנוגע אבנר שמעלה
، אך ביטחון, המשרה חונכת דמות הוא זלמן אמנם החברים. את המנחים

 מכנית. אינה - החלוצית הדרך עם - מייצג שהוא מה עם ההסכמה גם
' של בסופו זוכה אך לביקורת, נתונה ספקנית, לבחינה עומדת זו דרך
 של תלישותו האוויר. בחלל התלויים שאלה סימני למרות לאשרור דבר

 ומוצגת לילה, באותו לחתימתו שהגיע בתודעתו כפרק מסומנת אבנר
٠ סיפור של תבניתו מכוננת. להיות שעשויה זמנית נפשית כחוויה אפוא

 להחלים היכול גיבור הצבר־התלוש: של המועדף המודל את מדגימה זה
, והנפש החשבון ברומן גם מתקיים זה מודל ממנה. והנבנה התלישות מן

ברבווב. חנוך מאת

 כנ ולא כהתאבדות נראה
 קורצו ברוך כבר ”רבות.

 אל: הרומן, של לפרסומו
 אורי. של ההרואיקה את
 < מיכל של קריאתה זה

 בוגר! גברית זהות לעצמו
 הכורו ומן עליו המאיים
 החושפו ”גלוזמן, מיכאל

 וגב؛ גבורה של הלאומיים
 למגמה בהמשך החדש".

 בטג היטב לבסס שניתן
 ה؛ למסכה שמתחת אלא

 להסתיו מתאמץ המספר
 מג מוצגת ואינה הרומן

 ע בסיפוריהם והישירה
 להאפ' המנסים צבריותו
 בשל - וץצמה חשיבות

 ע היפוכו את המסמלת
 د כתופעה ויחידה אחת

 ا קולות שני בין מאבק
 המועדף הצברי הדיוקן

 הקול תחת החותו שני
 הניצבוח לדילמות בנוגע

 שיקו הנראה ככל היא זו
 גיבוו של ההצגה לאופן
 הקולור מתאחדים אורי,

 1 אורי מוצג שבו האופן
 שלו בפניו הן אורי של
 אותה מכנים לא אם גם

 וטרגית הרת־גורל והיא
 וג יזהו של בסיפוויהם

והתעו שייכות של חיים

 בשזות הלז הוא בוומן הצבו־התלוש עופות": כדוו בלבו "נושא

שמיו משה מאת

 הלך הוא שמיר, משה .43

 עובד, עם תל־אביב: בשדות,

194711998.]

 התבנית מן סטייה יש שמיר משה מאת 43(1947) בשזות הלך הוא ברומן
 20וב־ אורי, גיבורו ועל הרומן על נכתב רבות בכדי. ולא למעלה, הנזכרת
 את המנתצות ברומן חדשות קריאות מספר נערכו אף האחרונות השנים

שמותו מבולבל כצעיר אותו והמציגות אורי של דמותו סביב המיתוס

 א של התערותו כישלון
 מיקה עם יחסיו וכישלון
 היבנויו יוצגו כאן שצוינו.
 שי הדורית הזהות מאבדן

 ע? שבעתיים ושמחריפה
 נלווה נושא אלא איננו

ומיקה אורי של סיפורם
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 כי מחליט הוא דבר של '
 "אפשר יכולתו: כמיטב מה
 'תם עצמו: חיוך באותו ך

 פותח נשאר. אני כאן פק.
٩התחיל'״

 סיום תמונת מלווה 'בים,
 האדמה מראה ושל :וטחת

 החלוצי המפעל את מלת
 הערכים את ומאשררת :ת

 חיובית, בנימה מסתיים ־
 אינו הסיום זאת ועם יו,

 ההתחלה, מן אבנר יוואת
 האוויר בחלל התלויה ״,«
ילה.

 מתקיים זה דיאלוג נוקב. 'י
 האם השאלה ונבחנת זן,
 באמצעות גם מוצגות ות

 לשאלות נוסף החלוצית, מ
 לקודים ובנוגע במושבה 1

 אך ביטחון, המשרה ־נכת
 מכנית. אינה - החלוצית

 של בסופו זוכה אך רת,
 של תלישותו האוויר. לל
 ומוצגת לילה, באותו תו

 סיפור של תבניתו ;וננת.
 להחלים היכול גיבור "ש:
הנפש1 הזזשבן! ברומן גם

הלזבשזות הוא ־ומן

 התבנית מן סטייה יש יר
 20וב־ אורי, גיבורו ועל ן

 את המנתצות ברומן !וות
שמותו מבולבל כצעיר י

 שנים במשך לפרשו מקובל שהיה כפי הרואי כמוות ולא כהתאבדות נראה
 סמוך אלה היבטים על הצביעו צמח ושלמה קורצווייל ברוך כבר ־”רבות.

 המפארות הביקורות בשטף נבלעה שביקורתם אלא הרומן, של לפרסומו
 בהקשר מתבלטות ברומן החדשות הקריאות בין אורי. של ההרואיקה את
 לעצב אורי של אי־יכולתו על המצביעה ארבל" מיכל של קריאתה זה

 החלוצי ההרואי מהאתוס חרדה בשל היתר בין בוגרת, גברית זהות לעצמו
 של וזו אותו; הכובל החברתי־היסטורי־לאומי הכורח ומן עליו המאיים
 הערכים תחת החותר מגדרי־מרדני נוטיב ברומן החושפת גלוזמן,« מיכאל

 ל"יהודי הישן" "היהודי בין הניגוד את והמפר וגבריות גבורה של הלאומיים
 טענה להוסיף ברצוני אלה, בקריאות המסתמנת למגמה בהמשך החדש".

 המיתולוגי, הצבר אינו שאורי בלבד זו לא בטקסט: היטב לבסס שניתן
 תלישותו שאת תלוש מסתתר עוטה שהוא הצברית למסכה שמתחת אלא

 בעלילת מובלעת מודחקת, אווי של תלישותו להסתיר. מתאמץ המספר
 הגלויה להצגתה בניגוד המספר, על-ידי מפורשות מוצגת ואינה ן1הרוכ

 מרכיבי של להבלטתם ובניגוד וברטוב יזהר של בסיפוריהם והישירה
 משנה לה קונה היא כך בשל דווקא אך עליה. להאפיל המנסים צבויותו
 מופת לדמות היה שאורי העובדה לנוכח וגם כך בשל - וץצמה חשיבות

 פעם ברומן מופיעה "תלישות" המילה דבר. של היפוכו את המסמלת
 ניכר בילדותו. ועוד ממנה אורי את להציל שיש כתופעה ויחידה אחת

 על־פי אורי את המתאר הקול סותרים: מספר קולות שני בין מאבק
 וקול המיתוס, ברוח לגביו הצהרות והמצהיר המועדף הצברי הדיוקן

 ופעולותיו מחשבותיו אורי, את והמציג הראשון הקול תחת החותר שני
 העמדה תלישותו. את החושפים באופנים בפניו הניצבות לדילמות בנוגע

 ביחס עצמו המחבר אצל המתחולל מאבק של שיקוף הנראה ככל היא זו
 של בתודעתו הנבנה הקרב המוות לקראת גיבורו." של ההצגה לאופן
 עם כזתיישבים המספר של חיווייו גם ואז לאחד הקולות מתאחדים אורי,

 תלישותו מש"מתפוצצת" ובכישלונו. בחולשותיו אווי מוצג שבו האופן
 להכחישה, עוד ניתן ולא מספרו של בפניו והן שלו בפניו הן אורי של
 ^צמתה במלוא מתחוורת היא המפורש, בשמה אותה מכנים לא אם גם

 המתואו מן להבדיל זאת, לתיקון. ניתנת ובלתי וטרגית הרת־גורל והיא
 אל התלישות מן שבים הגיבורים שבהם וברטוב יזהר של בסיפוריהם

והתערות. שייכות של חיים

 אביו עם הבעייתיים יחסיו ובחיים, בקיבוצו אורי של התערותו כישלון
 במחקרים שונות מזוויות נבחנו שכבר נושאים הם מיקה עם יחסיו וכישלון
 שנובעת ממש, של לתלישות כסימפטומים אלה היבטים יוצגו כאן שצוינו.
 החלוצים אבותיו של הקודם הדור מול אל הצבר של הדורית הזהות מאבדן

 הארוטי הכשל אותה. המזין הבין־דורי העימות עקב שבעתיים ושכזחריפה
 עין למראית אם גם זו, מרכזית לפרובלמטיקה נלווה נושא אלא איננו

הכוונה אין הרומן. בעלילת המרכזי הסיפור הוא ומיקה אורי של סיפורם

 ון חלקית: ושימה להלן .44

 שמיר", משה סיפווי "על מירון,

 עמ׳ לעיל, 6 הערה פנים, ארבע

 "נועו שביו, אלי ;471-439

 כפולה", באספקלויה ישואלי

 העברת, בספחת אשמחות שלש

 עט' ,1964 עובד, עם תל־אביב:

 "הויוקן וים, הלל ;201-186

 העיצוב על הצבו: שבדמות היהודי

 הראשונות ביצירותיו הפרדוקסלי

 עט׳ (,1983) ה בצוון שמיר״, של

 חזעה חובת גוץ, נווית ;74-72

 תל־אביב: שלמחות, והבוקו

 - פורטו ומכון המאוחד הקיבוץ

 עמ' ,1983 תל-אביב, אוניבוסיטת

 "גבויות ארבל, מיכל ;131-112

 הלך ב׳הוא קויאה ונוסטלגיה:

 בני וקע על שמיר למשה בשדות׳

 (,1999) 39 היהחת מזע׳ דורו״,

 ׳הוא "ההצגה קינר, גד ;66-53 עמ׳

 בתיאטוון ומקומה בשדות׳ הלן

 39 היהזות מזעי הישראלי",

 נאמן, ג׳אד ;76-67 עמ' (,1999)

 מזעי הורמיננטי", הבדיון "שוות

 ;90-77 עט׳ (,1999) 39 ה׳הזות
 של "האסתטיקה גלוזמן, מיכאל

 המוות׳ ׳תרבות על המרוטש: הגוף

 נוה חנה בשדות"׳, הלן ב׳הוא

 סזן )עווכים(, מנרה־לוי ועודד

.377-347 עט׳ (,2002) ה
 ונוסטלגיה", "גבריות אובל, .45

.66-53 עמ׳

 הגוף של "האסתטיקה גלוזמן, .46

.377-347 עט׳ המווטש״,

 חזעה )חובת גוץ נווית לפי .47

 (,125 עמ׳ שלמחות, והבוקו
 שולט הפלמ״ח" "דור ביצירות

 מוחלט. שלטון בסיפווו המספר

 תצפית, נקווות מחליף הוא

 לוצונו "משולב", במבע משתמש

 הדמויות לתודעת חודו הוא

 לעתים מהן, מתוחק ולוצונו

 הצו מן מתבונן של עמדה נוקט

 בינו '׳יודע־כול". הוא ולעתים

עשויים המובלע המחבו לבין
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 לא
ש

גי
מו

יי
 

זן׳
איי

 שונים, מסוגים יחסים להתקיים

 קיימת לטענתה, זו, בסיפוות אבל

 הוא המספו - השניים בין זהות

 ומשמש המחבר של וברו נושא

 מצוו, והמחבר, לעמוותיו, שופו

 ובויו. את ומאשו במספו תומך

 כי דומני גרץ, של זו הבחנה למרות

 אמנם שונה. הוא הופוס זה בוומן

 מתאחדים הוומן של סופו לקראת

 אחד, לקול השונים הקולות שני

 מאבק מעין מתקיים לאווכו אן

 מספוו לבין המובלע המחבו בין

 אווי של הצגתו לאוסן בנוגע

 עו הקורא, בפני הראיתו ולאופן

 עם המספו מסכין דבו של שבסופו

 ווחו בעיני המחבו ראה שבו האופן

 הצבר לא - מלכתחילה אווי את

 היפוכו: וווקא אולי המיתולוגי,

 שייך מוגיש שאינו צעיו בחוו

בעולם. מקומו את מוצא ואינו

לעיל. 44 הערה אובל, .48

 בפירוש מוצג זה עניין .49

 וואה ביברמן שגם כמחלוקת

 על כאחואי בין־דווי. כעימות

 כי טוען הוא במשק השיכון

 ותובעני: מפונק אורי של וווו

 התווה את תפסו הללו "כיצו

 ואתה עולם! של ויבונו - כולה

 ילו עוד שיכון. להם ומצא לך

 וגנון, ילדים, ובית תינוקת, ועוד

 - שמאל ועל ימין על ומשפחות

 הלן הוא )שמיו, דוד)" אתם אז,

 135 עמ׳ לעיל, 43 העוה בשחת,

(.1ה״ש שלי, וההדגשה

 לעימות אלא ואורי, וילי של המצומצמת במסגרת המתנהל לעימות רק
 הפרט. של כפסיכולוגיה בן־אב של האדיפלית השאלה מגבולות החורג
 הצברים. דור ובין המייסדים האבות דור בין - דורות בין בעימות מדובר
 האחת הזהות זהויות: שתי בין קרוע היותו היא אורי של תלישותו סיבת

 ושאליה כולו( הקיבוץ )ובעצם החלוצי האבות דור ממנו שתובע זו היא
 זהות - "כדורי" החקלאי הספר ובבית השנים במהלך חינוכו כל כוון

 דור של המכוננת החוויה שהוא ההתיישבות למפעל היצמדות שמשמעותה
 דורי ייחוד בעל כצבר ללבוש מבקש שהוא זו היא השנייה הזהות החלוצים.

 המאבק - דורו של המכוננת החוויה בעקבות הליכה שמשמעותה עצמאי,
 מטשטשת זו חוויה אמנם לפלמ״ח. בהצטרפותו המיוצגת - לעצמאות

 ראשון־רבים", ה״גוף אל אותה ומשעבדת הצבר של הפרטית זהותו את
 ומאפשרת "הצבר־הלוחם" של ייחודית דורית זהות לו מקנה בה־בעת אן
החלוציים. אבותיו עם מרדני דיאלוג לנהל לו

 גם הקיבוץ, בחיי ולהתערות למשק לשוב אורי של לכאורה ניסיונו אף על
 המרחב מן ונפשית גאוגרפית חורג לפניו, ספוותיים תלושים כמו הוא,
 שטחי אל ויוצא אבותיו", "מסורת שהוא המגונן הקיבוץ מן הוריו, של

 הפלמ״ח. מרחב - חווייתי גם שהוא אחר מרחב המסמלים האימונים
 בו, למרוד וצריך רוצה שאורי מודל הוא וכמושג, כמקום עצמו, הקיבוץ

 מעמד- בו יש אביו ולוילי הוריו, של החלוצי האידאל את מייצג הוא שכן
 לא בבקשתו אופנים: וכמה בכמה ביטוי לידי בא אורי של זה מרד על.

 בעיני מוערכת שאינה מיקה עם בהתרועעותו מסוים, לענף להתחייב
 הגורמים את מאשים שהוא בהאשמה לבעייתית, ושנחשבת הקיבוץ נשות

 העלייה מן בהיעדרותו וילי, של גיוסו את שאישרו על בקיבוץ האחראים
 לפלמ״ח. אחר, ארגוני לגוף להשתייך ובהעדפתו להר־איילות המשותפת

 ממנו גוזלת שהיא מכך גם נובע וילי של התגייסותו על אורי של כעסו
 מיכל שהסביוה כפי עבורו, פתוח שנותר היחידי החלוצי המעשה את

 ומאיימת שלו המרידה אקט את מעמעמת שהיא משום גם אבל ”ארבל,
 התנגשותו אביו. של דורו ומבני מאביו בנפרד זהותו גיבוש את להכשיל

 שעשה ה״סקנדל" - מקרית אינה למשק הגעתו עם כבר האחרונים עם
 הישיבה מקום על ביברמן עם הסמוי העימות ולאהרונצ׳יק, לאברהם

 בנוגע פסח עם השיחה ”משלו, לחדר דרישתו ובשל הפלחה של ברכב
 של גיוסו את שאישרו המבוגרים החברים של והאשמתם בעבודה לשיבוצו

 בהתעמתותו אלא אביו, לבין בינו פרטי בעניין רק מדובר אין שכן - וילי
המייסדים. דור בני עם הצבר של

 את דווקא המדגיש המספר על־ידי יפה מוסווית אורי של תלישותו
 ה״דוגרי" דיבורו את שלו, ה״חברמניות" את - ומפארם צבריותו מרכיבי

 להתגייס ונכונותו מסירותו את שלו, והעקשנות החספוס את והמרדני,
הבן שאורי, נראה ואשון במבט כי אף ניחן. שבה המושלמת הגופניות ואת

 המשי של הראשון הצבר
 מתיאורו שמצטייר כפי

 עד שבחיים, ברורים""؛
 לעמוד וביכולותיו אורי
 ؛’לחלוטין" וריקן "ריק

 מו וש״הרהורים לשמה"
 ١ש ולמרות 52הם״, חולה

 טענה לטובה",؛؛ "משמע
 " - פנימיים ובחיטוטים

 אורי ؛“לרכרוכיות". רצון
אתו ברור באופן מנסח

 מט אינני
 להתפעל
)שמחה.

 האחריות
 נדמה ]...[

 פו לכאן,
ע׳ לי אין

 מופיע "תלישות" המילה
 בי אורי עם אביב לתל

 דמויות־א, של השפעתן
 בי הבחירה של הדילמה

 התלי אורי. של חייו על
 מ! אורי את להציל שיש
 חיד":1"בן־י הביטוי של

 שלה הנפשיים המיצים
שלנו אורי או בעולמנו.

 אצג התלישות תחושת
 סמון מתחדדת למשק,
בכל לעולם והן האישה

 גב אלפי
 יש כולם

 ז יודעת.
 נ יודעים
ד, לקחת,
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לעימות אלא ואורי, וילי ל
הפרט. של כפסיכולוגיה ؛ב

הצבוים. דור ובין :מייסדים
האחת הזהות זהויות: שתי
 ושאליה כולו( הקיבוץ וצם

٠ זהות - ״כדורי" החקלאי
דור של המכוננת החוויה וא

דווי ייחוד בעל כצבר לבוש‘
המאבק - דורו של :מכוננת
מטשטשת זו חוויה אמנם

ראשון־רבים", ה"גוף אל ה
ומאפשרת "הצבר־הלוחם"

 גם הקיבוץ, בחיי להתערות
 המוחב מן ונפשית "גרפית

 שטחי אל ויוצא אבותיו",
 הפלמ״ח. מרחב - זווייתי

 בו, למרוד וצריך רוצה :ורי
 מעמד־ בו יש אביו ,ולוילי

 לא בבקשתו אופנים: כמה
 בעיני מוערכת שאינה קה

 הגורמים את מאשים נוהוא
 העלייה מן בהיעדרותו ילי,
 לפלמ״ח. אחר, ארגוני ؛גוף

 ממנו גוזלת שהיא מכך ;ם
 מיכל שהסבירה כפי כורו,

 ומאיימת שלו המרידה קט
 התנגשותו אביו. של דורו

 שעשה ה"סקנדל" - יחנ٦כן
 הישיבה מקום על :יברמן

 בנוגע פסח עם השיחה «
 של גיוסו את שאישוו :רים

בהתעמתותו אלא אביו, ין

 את דווקא המדגיש ؛ספר
 ה״דוגרי" דיבורו את שלו,

 להתגייס ונכונותו סירותו
הבן שאורי, נראה ראשון נו

 תסביכים, וללא בריאים חיים כוחות עם מגיע המשק, של הראשון הצבר
 הבלתי "העופילים על עדיין יודע שאינו כמי מתיאווו שמצטייר כפי

 של הנפשי בחוסנו הבקיעים מתבררים מהרה עד שבחיים, 5٠בוורים״
 שאורי הצהיר שהמספר למרות החיים. בנפתולי לעמוד וביכולותיו אורי
 אורי על חביבה הייתה לא ההרהור וש״מלאכת לחלוטין"'؛ וריקן "ריק

 רעה אלה כל - ]...[ החושב הכוח של הרגל מתוך וש״הרהורים לשמה"
 ומשבחה: אורי של ריקה" "גולגולת על מעיד שהוא ולמרות 52הם״, חולה

 בהרהורים גם "נתפס" ואורי במבחן עומדת אינה זו טענה לטובה",؛؛ "משמע
 והרבה פנאי ומעט הרגשות ואלפי מחשבות "מאות - פנימיים ובחיטוטים

 הוריו ופרידת אביו של גיוסו בעקבות המבולבל אורי ؛٩לוכרוכיות״ רצון
ואי-השייכות: התלישות רגשי את ברור באופן מנסח

 ממה ובו, כל של מקומו היכן יודע אינני ביוים, ממשש אינני
 מלא הייתי הביתה לחזור כשהתכוננתי ا...ا לא וממה להתפעל
 כל הבגרות, כל חשבתי, קיבוץ חבו - חשבתי? מה שמחה.

קוע. לא גם אבל חדשה, פרשה - באמת הכבוו. כל האחויות,
 ולא לכאן לא שפיללתי. כמו לא קיבלוני שבכל־זאת לי נדמה ]...ا

כלומר, ا...ا רחמים. ובלי לפני - הבעיות כל את פתאום לכאן.
5מוי.؛ יותר לסמוך מי על לי אין

 רותק׳ה נמלטה כאשר ויחידה: אחת פעם ברומן מופיעה "תלישות" המילה
 בין נתון היה ואורי חייו, את להציל כדי בילדותו אורי עם אביב לתל

 הצייו. יוסל ושל הקיבוצניק וילי של מנוגדות, דמויות־אב של השפעתן
 שתשפענה בררות שתי של כייצוג מתוארת ביניהם הבחירה של הדילמה

 מגונה כדבר העירוניות, עם ככרוכה מוצגת התלישות אורי. של חייו על
 המרתיעה הגלותית בהגייה כקשורה כן וכמו ממנו, אורי את להציל שיש
 בהתעססות המתגנדרת תל־אביבית תלישות "או "בן־יוחיד": הביטוי של

 שנעשה מה כל על ונתינת־הדין חיי־קיבוץ או שלה, הנפשיים המיצים
וקפריזי".؛؛ משיי חיד'١'בן־י מפונק, ילד או - שלנו אורי או בעולמנו.

 הגעתו עם כבר מבצבצת שהחלה עצמו, אורי אצל התלישות תחושת
 עם ליחסיו הן נוגעת זו תחושה למותו. יותר סמוך מתחדדת למשק,
בכלל: לעולם והן האישה

אברהם. רבים. בקיבוץ. ג׳ינג׳י. חייהם. את חיים גברים אלפי
 והיא - באישה נוגעים הם גישה. להם יש ידיעה, להם יש כולם

 הם אושר. אלא חייה לתוך ייסווים לה כווכים הם אין יודעת.
 היכן יודעים שצריך, מה לקחת יוועים רוצים, שהם מה יודעים
؛٦הזה. בעולם הכל מונח היכן לקתת,

.9עמ׳ שם, .50

שם. שם, .51

125 עמ׳ שם, .52

.9 ׳עמ שם, .53

.36 ׳עמ שם, .54

.80 עמ' שם, .55

.187 עמ' שם, .56

 שלי, )ההדגשה 273 עמ' שם, .57
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איי

 הם: ארוטי און בעלי תלושים .58

 מטון! באין בוומן אראמוביץ׳,

 לואיסה הגוום ברשדסקי, מאת

 ווה בקור והצופה לו להתמסו

 הרה כשהיא ממשפחתה בשילוחה

 בטום בנובלה אפרת אוויאל לו:

 משיבה בכוח הניחן גנסין, 1מאו

 ולהרס עצמי להום אותו שמוביל

 המאהבת את נוטש הוא הזולת.

 מוקה את מפתה המטוונית, שלו,

 נשים בו ומאוהבות הצעיוה

 שהתאבדה בת׳קה - נוספות

 להטביע שניסתה מילי בגללו,

 וליזה בגללו בנהו עצמה

 גם המיואשת; ה"אקושוית"

 אצל הנובלה מן מוגלית אפוים

 המושכת דמות הוא גנסין מאת

 ויוה בו מאוהבות ובות. נשים

 אלא וווחמה, וצילי ודינה וזינה

 שכן אהבתן, את דוחה שהוא

 מסוגל אינו הוא וגשית מבחינה

אלה. כגון לקשוים

 הערה בשזות, הלן הוא שמיו, .59

.228 עמ' לעיל, 43

.222 עמי שם, .60

.165 עט' שם, .61

 כוללת "צבר־תלוש", בכינוי מראש הקיים הקיטוב כמו ברומן, הארוס שאלת
 ושל גיסא, מחד הארוטי האון בעל של אורי: של הפכיות התנהגויות שתי
 סימפטום היא הארוטית הנחיתות גיסא. מאידך הארוטית הנחיתות בעל

 הוא כפולה: לפרשנות נתון הארוטי האון בעוד רבים, תלושים אצל שכיח
 גם הוא אך ובקסמיו, הגופני בכוחו המכיר הגוף" "בעל הצבר של אפיון גם

 דמויות העברית בספרות הכרנו כבר שכן התלוש, של חלקו מנת להיות עשוי
 כושלת יחסים מערכת מתוארת אז וגם ארוטי, בכוח שניחנו תלושים של
 ביד ובכרמים ביער לטיולים מיקה את אורי הוביל בתחילה 58האישה. עם

 ובגופו, בעצמו בטוח ונראה קושי בלא וחיזור שנינה דברי ליהג בוטחת,
 יצליח לא שמא החשש בו עולה והנשי הבשל לגופה מתוודע משהוא אך

 עומד אינו אכן הוא כי מסתבר שווא. חששות אינם חששותיו אותה. לספק
 והיא ؛’סופק", לא אבל שגווה "תיאבון עבורה ונותר מיקה של בציפיותיה

 המוחצנת הצבריות “ומעונגת". שלמה אחת פעם לא "אף - מרומה נותרת
 בעצם מקננת מתחתיה אך האישה, אל בוטחת קרבה מציגה אורי של

 אם כן: על יתר לנפשיים. אלא גופניים לסממנים קשורה שאינה נחיתות
 האינטלקטואלית, עליונותו עדיין נותרת בגולה התלושים בסיפורי לתלוש
 על מאיימת רבים, תלישות בסיפורי כמו כאן, גם דבר. נותר לא לאורי
 נואשות שהתאהבה מיקה שהלא וילי, - ממנו בוטחת גברית דמות אורי

 כמין וילי, של בזכרו התעסקות או "אהבה הוא אורי האם תוהה בווילי
٥אחריו?״.י שהשאיר יד ככתב כממחטה, חפץ־מזכרת,

 הפרטית הבחינה מן הן וילי, לבין אורי בין הבעייתית היחסים מערכת
 דורות, שני בין התנגשות של הסמלית־דורית הבחינה מן והן לבנו אב בין

 מתעוררות וילי. של לגיוסו אורי של בתגובתו חריפותה במלוא מתגלה
מטרידה: מחשבה בו לנקר ומתחילה במוות, הקשורות שאלות באורי

 בדוו המרידה של שיאה
 ا של תפיסתו את מזעזע
 "מוצלח מוות זהו ולפיכך

 הבריט לצבא בהצטרפותו
 נ של לחיים ההולך הוא

 ה מן לקיבוץ ובהחזרתו
 התחיל איך את "הזוכרת

 לווילי אורי גוום במותו
 ובה- דורו( של המכוננת

ללו - אורי של דורו של

 שנמסר אורי, של מותו
 מודעת כהחלטה ונבנה

 החולף כרעיון נזרע הוא
 נזנח הוא מכן לאחר אך
 הו בסיפורי כי לציין יש
 העונע או הפתרון זהו כי

 אין, רוב על־פי משאלה.
 מ> דמויות דווקא לעתים

 מותו־התא ؛’במקומו. או
 ו האוקסימורוני השילוב

 לתלוש שאין ביצוע כוח
 1ח לחומרי נגישות צבא,
 נ שאינו תלוש של מוות

 בפי למפקד כיאה פקודיו
כי! לא הוא שחשוב "מה

 ולקח לפניו, חי עתה שעו כשם ולמענך, לפנין ימות גם אז, והוא
 הקשים הוברים כל את ועשה לפניך קיבוץ והקים לפניך, אשה
לפניך... גם ימות ועתה לעשותם... תוכל אם עדיין בטוח אתה שאין

“לפניו. להסתלק יכול אתה אבל - יכול היית לא לפניו לחיות .131 עמ׳ שם, .62

 את "לנצח" כאמצעי המוות רעיון את שוקל ארבל, כבר שטענה כפי אורי,
 פנטזיה מותו. אחרי הוריו שיקיימו האבל פולחן את לו מדמיין ואף אביו,

 שלו הלוויה בתמונת אבל במשק, הראשונים בימיו ווחו בעיני עולה זו
 דווקא אלא במרכז, שניצבים הם הוריו לא למותו, סמוך שוב מדמיין שהוא

ואברהם, פסח ביברמן, - במשק הראשון ביוכזו התעמת שעמם זורם בני
חשוב מותו כי מסתבר הפלמ״ח.؛؛ מן חבריו ולצד מיקה של לצדה העומדים .278 עט' שם, .63

כיצד לכם, "הנה שיאמוו הוריו של דורם בני על השפעתו בזכות גם בעיניו
הצבא מן חבריו מול החלוצי הדור בני של בהעמדתם ؛’כארז!". בחור נופל שם. שם, .64

הקודם. הדור עם הצברים דור של הבין־דורי העימות על אורי מרמז

 בוו נחצה המספר הקול
 של בטכניקה אורי של

 מתא אלה שני "הראיה".
 כך אורי. של בתודעתו

למותו: סמוך

 המחשבה
 נס תהליך

 בה:על־גו
 אשו: נער
 זיוף, היה

הכל הכל,

<72



 כוללת "צבר־תלוש", !ובכינוי
 ושל גיסא, מחד הארוטי און
 סימפטום היא הארוטית ות

 הוא כפולה: לפרשנות 'נתון
 גם הוא אך ובקסמיו, הגופני

 דמויות העברית בספרות :רנו
 כושלת יחסים מערכת 'ארת

 ביד ובכרמים ביער לטיולים
 ובגופו, בעצמו בטוח 'נראה

 יצליח לא שמא החשש זבו
 עומד אינו אכן הוא כי נותבר
 והיא ؛’סופק", לא אבל גורה

 המוחצנת הצבריות٥٠ןונגת״.
 בעצם מקננת מתחתיה אך

 אם כן: על יתו לנפשיים. א
 האינטלקטואלית, עליונותו
 על מאיימת רבים, זלישות
 נואשות שהתאהבה !מיקה
 כמין וילי, של בזכרו מקות

٥זריו?״.י

 הפרטית הבחינה מן הן ا
 דורות, שני בין התנגשות ל

 מתעוררות וילי. של 'גיוסו
מטרידה: מחשבה בו קר

 ולקח לפניו, חי עתה שעד שם
 הקשים הדברים כל את 'עשה

 לפנין... גם ימות ועתה !!ותם...
٥2לפניו. להסתלק יכול אתה

 את "לנצח" כאמצעי זמוות
 פנטזיה מותו. אחרי הוריו

 שלו הלוויה בתמונת אבל
 דווקא אלא במרכז, ׳ניצבים

 ואברהם, פסח ביברמן, -
 חשוב מותו כי מסתבר ،’ח.
 כיצד לכם, "הנה שיאמרו יו

 הצבא מן חבויו מול זלוצי
הקודם. הדור עם ־ים

 מותו אורי. של מותו הוא ובמסורתו האבות בדור המרידה של שיאה
 החלוצי, באידאל דבקותו את וכן עצמו את וילי של תפיסתו את מזעזע
 הן - בשגיאותיו מודה וילי אורי. של מבחינתו "מוצלח" מוות זהו ולפיכך

 הייתשאחה סבור "ואתה עצמו: על מלגלג )הוא הבריטי לצבא בהצטרפותו
 מינקות אורי של גידולו באופן והן (,٥5סכנות.." של לחיים ההולך הוא

 שצדקה: היא כי רותקה בפני מודה )הוא העיר מן לקיבוץ ובהחזרתו
 (.“כך?" כל רבות שנים לפני אחרייך רודף מותו התחיל איך את "הזוכרת

 )החוויה ההתיישבות אידאל את מחדש לבחון לווילי אווי גורם במותו
 המכוננת לחוויה שייך אינו כי לו מבהיר ובה־בעת דורו( של המכוננת

ללחימה. - אורי של דורו של

 הולך הרומן, של הראשון העמוד מן לקורא שנמסר אורי, של מותו
 מדורג. באופן לא כי אם העלילה, לאורך שלו מודעת כהחלכוה ונבנה

 בקיבוץ, הראשונים בימיו בתחילה, כבר במוחו החולף כרעיון נזרע הוא
 הרומן. של לסיומו סמוך מהירה להבשלה ומגיע נזנח הוא מכן לאחר אך
 וסבור פעם לא במוות התלוש מהרהר התלושים בסיפורי כי לציין יש
 או מחשבה בגדר רק נותר המוות אך לו, היאה העונש או הפתרון זהו כי

 בעוד הפועל, אל זאת להוציא התלוש של בכוחו אין רוב על־פי משאלה.
 בגינו, מותן את תמצאנה התלוש של לצדו משניות דמויות דווקא לעתים

 בשל זה ברומן לבר־ביצוע הופך אורי של מותו־התאבדותו ؛’במקומו. או
 זאת בכל לו המקנה כצבר־תלוש, בדמותו הגלום האוקסימורוני השילוב

 אימוני - והמקום הזמן תנאי כן, כמו כלל. בדרך לתלוש שאין ביצוע כוח
 לביים לו מאפשרים - כוירונים על וסמכות חבלה לחומרי נגישות צבא,
 על המגן צבר של הרואית בעטיפה לחיים כשיר שאינו תלוש של מוות

 כי לו נתחוור למשק שובו עם כבר והלוא בפלמ״ח, למפקד כיאה פקודיו
٥٥מת״. האדם כיצד אלא חי האדם כיצד לא הוא שחשוב "מה

 צבריותו מוצהרת רוב על־פי קולות: לשני ברומן נחצה המספר הקול
 תוך במובלע מתוארת תלישותו בעוד "הגדה" של בטכניקה אורי של

 הנבנית המוות מחשבת לקראת אחד לקול כ!תאחדים אלה שני "הראיה".
 אורי של הנפשי מצבו את המספו אז כזסכם כך אורי. של בתודעתו

למותו: סמוך

a

 )ההדגשה 290 עמ' שם, .65

ה״ש(. במקור,

שם. שם, .66

 השלימה בגד, בו גם כן כי והנה בבית, כבר וילי כי המחשבה
 נהנו תהליכי־הריסה שוק במהירות נתהולל אשר נפשי תהלין

 וילי, של האב חסר בנו ישב מאחוו, השועט, הגזנוו על־גבי בה:
 שהכל נסתבר לחלוטין, בעצמו האמון את לאחרונה אבד אשר נעו
 העצמי, הבטחון הגבווה, כל חסות־האב. הגבוות כל זיוף, היה

؛’זיוף! היה הכל הכל,

 במוות המהרהרים תלושים .67

 או העלילה של לשיאה סמוך

 מחשבה מוציאים אינם אך לאחויה

 ו/או חולשה מתוך לפועל זאת

 מיכאל למשל: הם אגוצנטריות,

 ברויצ׳בסקי מאת מחניים בנובלה

 הוומן גיבוו אואמוביץ׳, )תר״ם(,

 בושוסקי מאת מנחה באי!

 של נוסף בסיפוו הגיבוו )תו״ס(,

 אינטליגנטית" "נשמה - ברשדסקי

 תו״ע(, אחנננים, כתבים )בתוך

 מאת "בחורף" גיבור פייאומן,

 גיבוו אבומזון, (,1903) בונו

 מאת לנקווה" "מסביב הסיפור

 הנובלה גיבוו ברגר, (,1904) בונו

 (,1906) גנסין מאת בינתיים
 הנובלה גיבור אפות, אוריאל

 אפוים (,1909) גנסין מאת בטנם

 מאת אצל הנובלה גיבור מוגלית,

 גווווייל, וווולף (,1913) גנסין

 מאת נישואים חיי הרומן גיבור

 זאת לעומת (.1929) פוגל ווו

 שבחוו לתלוש המקוובים הם ובים

 וויוובסקי, מתאבד למשל, במוות:

 "מסביב גיבור אבומזון של חבוו

 של חברו וטנר, מתאבו לנקווה",

 מתאבות בינתיים, גיבור בוגר

 מוגלית באפוים המאוהבת דינה

 ידידתו לוטי, ומתאבות אצל גיבור

 נישואים, חיי גיבוו גורדוייל, של

אליו. הנכזבת אהבתה בשל

 הערה בשחת, הלז הוא שמיו, .68

.131 עמ' לעיל, 43

.277 עמ' שם, .69
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זן׳
איי

 זה ולא לתלישות ה"נכנע" זה אחד, קול ניכר אורי של מותו בתיאור גם
 ואילו מבצע, שהוא פעולות כסדרת נמסר מותו הצבריות. את המהלל

 הן אלא עצמו, המעשה להבהרת מיועדות אינן שנמסרות מחשבותיו
 פרשנות מעניק אינו המספר מותו. לפני אדם של אחרונה תודעה פרי

 את מסביר ואינו ברימון והאוחז החפירה מן המזנק אווי של לפעולתו
 היה לו לעשות היה שיכול כפי חבריו, להצלת הרואית כפעולה מותו

 כך אחר ניתנה כזו פושנות "צבריותו". של בדומיננטיות עדיין משוכנע
חוץ־טקסטואליים. גורמים על־ידי

 במותו הוומן סיום על .70

 אופק אוריאל מצר אורי של

 את מבקוים בשדות )"ההולכים

 6-5 במעלה בשוות"׳, הלן ׳הוא

 "מה כי הטוען (,96 עמ׳ ,119481

 הסופר המיתו לא לו היה טוב

 אלה, בימינו במיוחד במטווח,

 הביקורת שווות נכתבות בהם

 הספו כי שקראנו ולאחר בעמדה,

 עו - במעוכה שנפל לאח הוקוש

 שנהוג אחר על לקרוא כואב כמה

באימונים".

 עמ׳ לעיל, 44 העוה שביד, .71

190.

 סיום עם למשק מחזרתו הרומן, בעלילת המתוארת אורי של חייו תקופת
 תקופת היא באימונים, מותו־התאבדותו ועד "כדורי" הספר בבית לימודיו

 המבחן ושיאה לפלמ״ח התגייסותו שעיקרה והתבגרות חניכה של מעבר
 שתי אווי בפני מיקה. של הריונה דבר לו היוודע עם בפניו ניצב שהוא

 לעבור דהיינו, - ולילדם למיקה אחריות עליו ולקבל בגרות להוכיח בררות:
 נושא שאינו נצחי נער ולהישאו מאחריות לברוח או "בהצלחה"; המבחן את

 עוצר אינו המבחן, את צולח אינו אורי להיכשל. דהיינו, - משפחה בעול
 לו שיש למרות ההפלה את מלבצע מיקה בעד לעצור כדי הקיבוין בשער

 במוות הבחירה יזומה. כמעט הנראית בתאונה עצמו להמית ובוחר הזדמנות,
 ספגה ואף מאליה מובנת שאינה אפשרות היא אורי של חייו לעלילת כסיום

 מפוכחת ביקורת והן ’“לתוכן הנוגעת נאיבית ביקורת הן שליליות. ביקורות
 כי טען שביד אלי הקומפוזיציונית. הבחינה מן הסיום את הבוחנת יותר

 רצון מתוך אלא אמנותי, הכרח מתוקף אינה אורי את להמית הבחירה
 מעניין אינו טוען, הוא כזה, סיום חזק. ובאקורד הרומן, את איכשהו לסיים
 "כיצד שואל: אף והוא מלכתחילה, שהועלו הבעיות את פותר שאינו משום

 טרגדיה מכאן מתפתחת הייתה לא האם חי? אורי עם הרומן מסתיים היה
 עליה, שהתשובה אלא הדעת, את לתת יש שביד של שאלתו על נוספת?"."

 הבחירה גיסא, מחד חד־משמעית. אינה כצבר־תלוש, אורי את בוחנים אם
 הבחירה ובפרט בטקסט, הנבנה מן אימננטי באופן כצומחת נראית במוות
 את ההופכת למשל(, בשדה, הטרקטור לגלגלי מתחת )ולא "צבאי" במוות
 לעצמו להנציח המבקש צעיר בחור מפי דורית זהות של לאמירה הזה האקט
 באמת מדוע לשאול יש גיסא, מאידך ודורית. פרבוית - עצמו משל זהות

 אכן זהו האם שלו. החניכה מסלול את להשלים לאורי המחבר הניח לא
 תלישותו עם לכת להרחיק העז לא שהמחבר משום קומפוזיציוני" "קלקול

 להתמודד החיים של ספם על אותו שהציב למרות שכן הצבר? גיבורו של
 התמודדו שעמן לשאלות במהותן, אך בתוכנן לא הדומות, שאלות עם

 מול עמידה זהות, אבדן - התלושים בסיפורת לפניו ספרותיים גיבורים
 עד ממצה אינו הוא - ארוטי וכישלון מעולמם והתרחקות אבות מסורת

 בעולם להותירו במקום גיבורו. של בחיים ההיאחזות חוסר תחושות את תום
 אותו שיפטור סיום אל גיבורו כמו "בורח" הוא תלוש, של רופף קיום תוך

רמז שכבר כפי מלכתחילה, אותו הציב שבה הפרובלמכויקה עם מלהתמודד

 הי נוספת אפשרות שביז.
 י, ואכן העברית. בסיפורת
 במעי התמימים הצעירים

 ו במלוא חיים הם - עת
 I ומעוגן מובנה סיום או

 תי עם להתמודד המחבר
 מ קולות שני של קיומם
 בפוע׳ בתוכו מקפל הרומן

 החדש״ושו "היהודי דגם
 בכ דווקא הצבר מתמרד
נ והן הסיפורית העלילה

 נ שונה זה ברומן הסיום
 נקג הגיבור של החניכה

 אי אווי אם גם חיוביים.
 עלו מתגבר אינו אם וגם

 הפליט מיקה של קבלתה
 והכא בקיבוין, החברתית

 ا של גלגוליו את הממזג
 להו היודע "כאן", שנולד
 ומייצגת מ״שם" שבאה

 ח׳ על החריפה הביקורת
 על־ידימ ובעיקר ומיקה

החיים דרך את דבר של

 שלאו אחד של "חייו
ברטוב ח״ו מאח

 I הרומן והנפש, החשבון
 ש? בחייו שחל השיבוש
 אחר הצבא מן שחרורו
 ב האקדמיים, לימודיו

 ולהכרה, להצלחה זכה
 ג הפתאומית ובבריחתו

 ח הוא בפריז לאיש. כך
 د כביכול מקרית פגישה

 לאחר שנישאו מילדות
ו, זיכרונותיו ועם עברו
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זה ולא לתלישות ה״נכנע" ז
ואילו מבצע, שהוא ؛עולות

הן אלא עצמו, המעשה ־ת
פרשנות מעניק אינו ؛מספר

את מסביר ואינו ברימון חז
٠ היה לו לעשות היה שיכול

כך אחר ניתנה כזו פרשנות

 סיום עם למשק מחזרתו מן,
 תקופת היא באימונים, דותו
 המבחן ושיאה לפלמ״ח 'ותו

 שתי אורי בפני מיקה. של ؛
 לעבור דהיינו, - ולילדם יקה

 נושא שאינו נצחי נער זישאר
 עוצר אינו המבחן, את נולח
 לו שיש למרות ההפלה את

 במוות הבחירה יזומה. כמעט
 ספגה ואף מאליה מובנת ינה

 מפוכחת ביקורת והן ؛תוכן"
 כי טען שביד אלי ׳זיציונית.

 וצון מתוך אלא אמנותי, ٣
 מעניין אינו טוען, הוא 'כזה,
 "כיצד שואל: אף והוא הילה,

 טרגדיה מכאן מתפתחת תה
 עליה, שהתשובה אלא דעת,

 הבחירה גיסא, מחד זומעית.
 הבחירה ובפרט בטקסט, נה

 את ההופכת למשל(, כשדה,
 לעצמו להנציח המבקש :עיר
 באמת מדוע לשאול יש זא,

 אכן זהו האם שלו. החניכה
 תלישותו עם לכת להרחיק

 להתמודד החיים של ספם י
 התמודדו שעמן לשאלות ,

 מול עמידה זהות, אבדן -
 עד ממצה אינו הוא - ־וכוי
 בעולם להותירו במקום :ורו.
 אותו שיפטור סיום אל :ורו

רמז שכבר כפי ׳מלכתחילה,

 הקיימת במסורת טמונה זה סיום להבהיר היכולה נוספת אפשרות שביד.
 הגיבורים לוקים רבות פעמים כי טוען שוורץ" יגאל ואכן העברית. בסיפורת
 בטום מותם את לנמק האמורה גורלית" "לקות במעין התמימים הצעיוים

 קלוקל סיום - כך או כך ’כחידה.־ ומתים העצמה במלוא חיים הם - עת
 של הקושי שניצני ספק אין - סיפורית במסורת ומעוגן מובנה סיום או

 בעצם הראשית מן כבר ניכרים גיבורו של תלישותו עם להתמודד המחבר
 של זה סיום כי ייתכן זה. תחת זה החותרים ؟ספר קולות שני של קיומם
 ליישום שאחראי האבות דור כלפי חריפה ביקורת בפועל בתוכו מקפל הרומן

 כנגדן אשר ציפיות הבנים, בדור כבדות ציפיות 'ושתלה החדש" "היהודי דגם
 בתוך הן שלו, וללאום לעצמו קריטית בסיטואציה דווקא הצבר מתמרד
החוץ־טקסטואלית. במציאות והן הסיפורית העלילה

 מהלך - כאן הנדונים האחוים הסיפווים של מזה שונה זה ברומן הסיום
 היבטים כאן גם כומונים זאת ולמרות באבו, נקטע הגיבור של החניכה

 וההתבגרות, החניכה מבחן את להשלים מצליח אינו אורי אם גם חיוביים.
 התערות: של מורשת אחריו מותיר הוא התלישות, על מתגבר אינו אם וגם

 הבחינה מן קבלתה גם ולפיכך כהנא משפחת אל הפליטה מיקה של קבלתה
 להיוולד, שעתיד הצאצא - באים לדורות שורש והכאת בקיבוץ, החברתית

 הצבו בין זיווג פרי הוא זו, בתקופה היהודי העם של גלגוליו את הממזג
 הניצולה ובין לעצמאות, זכותו על ולהילחם להתגונן היודע "כאן", שנולד
 למרות כן, כמו היהודי." של ועינויו השפלתו את ומייצגת מ״שם" שבאה

 אורי, רותק׳ה, על־ידי המיוצגת ביקורת הקיבוץ, חיי על החריפה הביקורת
 בסופו מאשר הוומן של כזה סיום - אורי של מותו על־ידי ובעיקר ומיקה

והחלוצית. הקיבוצית החיים דרך את דבר של

 והנפש תחשבו! בוומן הצבו־התלוש נפל": שלא אחו של "חייו

בוטוב חנוך מאת

 אחו מתחקה ’5(,1953) ברטוב חנוך של הראשון הוומן הנפש,1 החשבון
 עם השלישית, העלייה לבני ובן צבר וולף, משה של בחייו שחל השיבוש
 במהלך מתבטא זה שיבוש העצמאות. מלחמת אחוי הצבא מן שחרורו
 שכבר מתחיל כסופו הכתיבה ממעשה בייאושו האקדמיים, לימודיו

 הממשלתי במנגנון להשתלב הכושל בניסיונו ולהכרה, להצלחה זכה
 על להודיע ובלי ומאהובתו ממדינתו הרחק לפריז הפתאומית ובבריחתו

 עד למחר", "מהיום אקזיסטנציאליסכוי, כתלוש חי הוא בפריז לאיש. כן
 הטוב חברו צביקה ועם הנטושה אהובתו חוה עם כביכול מקוית פגישה

 עם להתעמת משה את מכריח המפגש היעלמו. לאחר שנישאו מילדות
בסיפר פורש הרומן למציאות. חדשה גישה ולפתח זיכרונותיו ועם עברו

٢ לעיל, 31 העוה , שוווץ .72
I .23 עמ׳

 ٦ז טענה מדגים )שם( שווו׳ן .73

 לואידוו, מאת "יואש" הסיפור על

 האפשוית החלתה על מצכיע אך

אחרים. טקסטים על גם

 מצכיע (2 עם׳ )שם, שוווץ .74

 )לפי "אדמה־אום־ןם" הקשו על

 בעל כוגם עפות( גועון של הנוסח

 העבוית בתובות בכווה מעמו

 מציע אינו זה רגם שנים. במשך

 ביולוגית־ המשכיות כלל בווך

 על־פי לראות שניתן כפי גנטית,

 בתרבות ומוכזיים ובים טקסטים

 המקום את בספוות. זה ובכלל

 תופס אלה בנזקסטים המרכזי

 החיים". את לנו "המצווה המוות

 בולט שוורץ של אלה דבריו לאור

 שמיו בחויגותו: בשזור הלז הוא

 לגיבורו ומאפשו הדגם מן סוטה

 מותו. למוות גנטית המשכיות

 )בבימויו הקולנוע לסוט בעיבוד

 זוכה אף (1967 מילוא, יוסף של

 - נוספת לפושנות זה סוף

 "גלגול מעין של המשכיות

 מתגלגל כמו המת אווי נשמות".

 הוא אף שנקוא בנו של בומותו

 של הגעתו עם נפתח והסרט אווי,

 שבו ב״כוווי" לביקור הצנחן הבן

ובנו. האב למוו

 הרומן ראה הואשונה בפעם .75

 בשנת פועלים ספוית בהוצאת אוו

 1988 בשנת השנייה ובפעם ,1953
 בשינויי מעויב ספרית בהוצאת

 המחבו על־יוי שנעשו נוסח

 לפי בקשתו. לפי שונה ובפורמט

 המחבו", )"חתימת בוטוב, חנוך

 ספוית תל־אביב: והנפש, החשבון

 עזויאל (,319 עט' ,1988 מעריב,

 אבוהם את שהחליף אוכמני,

 בספוית הפווזה כעוון שלונסקי

 לקווא "לסייע" החליט פועלים,

 לבין המסגות סיפוו בין להבחין

 כהיזכוויות הנמסות העלילה

סוגי בשני הספו את והופיס
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 כיוון ביניהם. הבחנה לשם גופנים

 ובוווים, חדים המעבדים כל שלא

 בשויוותיות לגביהם אוכמני פסק

 עם להתייעץ ובלי עיניו וכואות

 אף ברטוב, סבוו ולעתים, המחבר,

 המחודשת הוצאתו הבנה. בחוסו

 את ברטוב, לסי מתקנת, הספר של

 שנעשה הצווני־טיפוגרפי העוול

 גופן בסוג מודפס והוומן לו,

 שינויי בוטוב ערן כן כמו אחד.

 שאינם אף דבויו, לפי שהם, נוסח

 של מהותו את משנים אינם מעטים

 הנוסח ישמש זה במחקר הססו.

 להתבוננות בסים הספו של החדש

 של אחרון נוסח בהיותו ולציטוט

 יוזכוו הצורך במירת המחבו.

 יותר המודגשים מסוימים ים1היבנ

הראשון. בנוסח

 הגיבור של שונות ראייה זוויות ובין להווה עבר בין הנע - משורג
 זמנים של כתצרף משה של חייו פרשת את - הנוספות הדמויות ושל

 לגיבור ובו־זמנית לקווא, מתחוור כבזו־בלשית בעלילה ופרספקטיבות.
 אותו שהניעו הנסיבות והצטרפות האירועים היו מה חייו, את המעוחזו
הרומן. בסוף החדשה ולהארה המסתורית לבריחתו עד ודחפוהו

 ועל־פי מראהו על־פי צבר הארץ, יליד הוא הרומן, גיבוו וולף, משה
 על בקרב לחימתו הוא בהם שהחשוב המיתוס, של נוספים מאפיינים
 והציל הקרב של מהלכו את ששינה גבורה במעשה ופציעתו ירושלים

 וא؟תותם כוחם מקומם, מחדש נבחנים הרומן שלאורך אלא חבריו. את
 המחבר של הביקורתי יחסו ומתגלה לצבויים, הנחשבים אלמנטים של

 המפורש בכינוי השימוש באופן היתר בין ניכרת הביקוות הצבר. אל המובלע
 מזלזל אינו המחבר זאת, עם הכינוי. של לפלקטיות המודע שימוש "צבר",

 ליחסו הסיבה זוהי ואולי זו, בדמות המיוצגים כשלעצמם בערכים כלל
 בסלחנות בחיבה, מהולים והלגלוג האירוניה - הצבר כלפי האמביוולנבוי

 משה הגיבור של דמותו עיצוב את המכתיב יחס - הערצה של ובנימה
יחד. גם וכתלוש כצבר וולף

 הערה והנפש, החשבון ברטוב, .76

.15עמ' לעיל, 75

.14 עמ׳ שם, .77

٠176עמ' שם, .78

 נדונה והאדרתם הנופלים של ההנצחה תרבות אבל בקרב, נפל לא משה
 "האיש דווקא כי מסכימים השניים היעלמותו. לאחר חבריו שני על־ידי

 משה, של חייו על יהיה מעניין היותר הספר וכי ’נושא!",؛ זה - מת שלא
 המלחמה. מן ושב חי - משה "הנה מחבריו: אחד קיכלי, שמציע כפי

 של 1'זי במו מהרומן כמרומז, )להבדיל, עצמו" את הוס ידיו במו ומהן
 עליו לכתוב משה, של הטוב חברו לצביקה, מציע קיכלי שמיר(. משה
 כושפט ”נפל", שלא אחד של חייו ספר: לך "תאו - מקורי זיכרון ספו

 משה של פציעתו עצמו. על הרומן של מובלעת הצהרה למעשה המהווה
 הצבר, במיתוס הכרסום מתחיל שבה הנקודה היא העצמאות במלחכות

 כדור־ בעולם, מעליב הכי "הפצע - נלעגות של קורטוב יש בפציעתו שכן
 ההרואי בצביון מעט ונוגס וקריצה חיוך שמעורר מה כמעט־בתחת","

 והופך משה של הפרופיל ומשתנה הולך ואילך מכאן לוחם. כצבר שלו
 "רקוב". אקזיסטנציאליסטי תלוש של לפרופיל מיתולוגי צבר של מפרופיל

 אך הרומן של לאורכו פרושה שלו הנפשית ההתמוטטות של הכרוניקה
מרכזיות: נושאיות חטיבות שלוש באמצעות לתארה ניתן

 משבו משה, של הכתיבה למשבר הנוגעת הארסיפואטית החטיבה -
 והפרטי, האישי ההיבט מן שלו האינטלקטואליים הנחיתות בוגשי הכווך

 והקולקטיבי, הלאומי ההיבט מן והמדינה הארץ של המשתנות בפניהן וכן
פרבוי. רק ולא דורי כתיבה משבר כלומר

 האבות בדור הצבר של האמון למשבר הנוגעת ד,בי)־ד,די העימות חטיבת -
 המדינה. של המשתנות בפניה הוא אף הכרוך משבר הציוניים, החלוצים

בסיאוב הגיבור, עבור הפלמ״ח פיווק במשמעות ביטוי לידי בא זה עניין

 ה המפא״יניקי השלטוני
 השג הממסד אך מתוכן,
 ולמרוד. לקום

 המלוו הארוס -חטיבת
האישה. עם היחסים

 ק הללו הנושאים שלושת
 אתה המעצבים מהותיים
 וההז האבות בדור המרידה

> מסמנת שהתמוטטותה

 מהצבא שחרורו לאחר
 של* מותו עקב בנעוריו

 האקדמיים לימודיו את
 ا בעבר השתייך שאליו

 במלחמה ואף ולכבשה,
 הופכת המלחמה שעתה

 ש יחס המתאר למיתוס
 ؛8) יזהר ס' מאת צקלג
 נו> מתוסכל עומד הוא
 לנחישות ייאוש בין ונע
 והמ היהיר התלוש של

 אינטלקטואלי בנחיתות
 הנח הרגשת בהשכלתו.

הפסבדונ תחת הראשון
 אידאליזטוו עמדה בהם

 לו״להת מציע והציניקן
 'כי כנגדו טוען שמשה

 בעי! לספרות, שייך לא
יצל׳ לא שאיש כך דורו

 פרסום לאחר שנתיים
 כאיל לו ונראה יצירתית

 )סיבות ٩שקר״ שקו,
 אי־יכולו היא שהסיבה
אל ולהסתגל המשתנה

 ניסו הוא
המתחו?

ל: שאיש
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 הגיבור של שונות ראייה
 זמנים של כתצרף משה ול

 לגיבור ובו־זמנית לקורא,
 אותו שהניעו הנסיבות ؛ות

הרומן. בסוף זדשה

 ועל־פי מואהו על־פי :בר
 על בקרב לחימתו הוא זם
r והציל הקרב של מהלכו 
 וא؟תותם כוחם מקומם, ال

 המחבר של הביקורתי זסו
 המפורש בכינוי השימוש ופן
 מזלזל אינו המחבר זאת, :ם

 ליחסו הסיבה זוהי ואולי
 בסלחנות בחיבה, מהולים

משה הגיבור של דמותו ב

 נדונה והאדרתם הנופלים
 "האיש דווקא כי מסכימים

 משה, של חייו על יהיה יין
 המלחמה. מן ושב חי - ًا

 של 'זיו במו מהרומן 'ומז,
 עליו לכתוב משה, של וב

 משפט ”נפל", שלא אחד
 משה של פציעתו עצמו. ל
 הצבר, במיתוס הכרסום ؛

 כדור־ בעולם, מעליב והכי
 ההרואי בצביון מעט נוגס

 והופך משה של הפרופיל
 "רקוב". ؛קזיסטנציאליסטי

 אן הרומן של לאורכו שה
מרכזיות: ת

 משבר משה, של זכתיבה
 והפרטי, האישי ההיבט מן

והקולקטיבי, הלאומי !יבט

שהתרוקנו הציוניות ובססמאות ברומן, המתואר המפא״יניקי השלטוני
לצבר שמסמן מה בהן, לנפנף מוסיף עדיין השלטוני הממסד אך מתוכן,
ולמרוד. לקום

למערכת והנוגעת שהוזכרו החטיבות שתי את המלווה ד،אד,ס חטיבת -
האישה. עם היחסים

ולמאפיינים התלוש של לעולמו הדוק באופן קשורים הללו הנושאים שלושת
הספרים; בעולם השבוי ספר כאיש התלוש תלישותו: את המעצבים מהותיים
האישה, עם הכושלת היחסים ומערכת משולחנם; וההדרה האבות בדור המרידה

התלוש. של הטוטלית מפלתו את רוב על־פי מסמנת שהתמוטטותה

השלים שלא הבגרות בחינות את משה משלים מהצבא שחרורו לאחר
ומתחיל המשפחה, את לפרנס הקיומי והצורך אביו של מותו עקב בנעוריו

ההתיישבותי בגרעין להיסטוריה. בחוג ביוושלים האקדמיים לימודיו את
האדמה את לעבוד יכולתו את הוכיח כבו הוא בעבו השתייך שאליו

אלא הארץ, את לכבוש יכולתו את הוכיח הוא במלחמה ואף ולכבשה,
בניגוד הספרים. "כיבוש" על המלחמה - לאחרת הופכת המלחמה שעתה

בימי גם הנדון יחס הספרים, כלפי הצבר של שלילי יחס המתאר למיתוס
בספרייה לספרים. ויותר יותר משה נמשך (,1958) יזהר ס' מאת צקלג
הכול לגמוע עצומה וכמיהה שלמים מדפים נוכח מתוסכל עומד הוא
הארוטית הנחיתות זאת. לעשות ליכולתו בנוגע לנחישות ייאוש בין ונע
כאן מומרת האינטלקטואלית הבחינה מן והמתנשא היהיר התלוש של

פגימה בעל אך ארוטי, כוח ובעל גוף בעל של אינטלקטואלית בנחיתות
סיפוריו קובץ את לפרסם אותו מובילה אף הנחיתות הרגשת בהשכלתו.

שמשוקעת סיפורים כולל הקובץ דגני". "משה הפסבדונים תחת הראשון
הראליסטן צביקה חברו נאיבית. עולם ותמונת אידאליזטורית עמדה בהם

 .176 עט׳ שם, .75 אלא הדמויות״," בעיצוב יתירה מאידאליזציה "להתרחק לו מציע והציניקן

 מפלגתית, תעמולה מזויף, וולגארי, שבעיניך "מה כי כנגדו טוען שמשה
.88 עט׳ שם, .80 בני את ולהציג לכתוב ושואף ٥٠ויפה" גדול הוא בעיני לספרות, שייך לא

.84 עט׳ שם, .81 8המפוארים.י מעלליהם את להשכיח יצליח לא שאיש כך דורו

עקרות של בהרגשה משה שרוי הראשון ספרו פרסום לאחר שנתיים
כותב, אתה שקר רעיל: אד "כמין עולה הדפים מן כאילו לו ונראה יצירתית

 .155 עט׳ שם, .82 ברור לצביקה אך לו, נהירות אינן הכתיבה משבר סיבות שקר״." שקר,

 והחברתית ההיסטורית המציאות עם להשלים אי־יכולתו היא שהסיבה
אליה: ולהסתגל המשתנה

 האבות בדור הצבר של ׳מון
 המדינה. של המשתנות )ה

בסיאוב הגיבור, עבור ז״ח

 המהפכני בשינוי המשבר[ [של שמקווו למשה, להוכיח ניסה הוא
 החדשים בתנאים עצמה, ישראלית האוץ במציאות המתחולל

מציאות של אמיתית ראייה וק אחוות. שנים לפני שיערם לא שאיש
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 למין לו שנהפן הפנימי, מהמשבר בשלום להיחלץ לו תאפשו זו
 והעם שהמזינה ישנים, רעיונות באותם דבל! שמשה אלא מלכודת.

 של שונות פנים הוא, חד הכל והחלוציות, וההתיישבות והנוער
 מה כל אתי־שפיר. והכל זה, את משלים זה עצמה, מהות אותה

הגומלין קשר את שתבטא נוסחה הוא משה, התעקש שזווש
٥הגוומים.נ כל שבין )ההוספה 133 עט' שם, .83

ה״ש(. מטעמי,

.159 עט׳ שם, .84

.164 עט׳ שם, .85

.172עט' שם, .86

 גם כתיבה משבר ומזהה שתיקה לתוך שוקע לכתוב, מלנסות חדל משה
 לו נראה פלמ״ח מחלקת של קורותיה על ירדני של הרומן חבריו: אצל

 נראים יהודה של הרועים שירי ٥"צולע־מעלים־צליעתו",* של ככתיבה
 להופיע שהחלו קיכלי של והנופלים המלחמה שיוי גם וכך מגוחכים, לפתע

 של פרטי עניין וק אינו הכתיבה משבר כי מבין משה פוחתת. בתדירות
 החשוב הנושא את להעלות חפץ והוא 85דורי״ "שבר אלא כישרון", "חוסר

 יוצרים ושכוללת בירושלים שקמה הספרותית בקבוצה לדיון וסיבותיו הזה
 יוליסס על מתפייטים זאת, לעומת הקבוצה, חברי חוקרים. וסטודנטים

 באמת. קרא לא למעשה, מהם, שאיש ג׳ויס מאת Finnegans Wake ועל
 את להבהיר תעקש1וכ שלהם האינטלקטואלית הצביעות עם מתעמת משה

 ל״סיסמוגרף עצמו את מדמה כשהוא דורו בני של בכתיבתם שחל ה״קלקול"
 בעמדו מו לריב והופכו המפגש את משבש הוא 8٥האחוון״. ברעש שניזוק

ומנודה. בודד דבר של בסופו ונותר כולם מול יחידי

.106 עט׳ שם, .87

 גלכוע מנוחה לפי .88

 (,13/2/19891 זב, )״ההתפכחות״,
 הוומן של הואשונה כמהוורה

 ומושחת שלילי טיפוס הוא האקו

 לנגו עומדת אשתו טובת אשר

 וובר. ובר כל מעל עיניו

זאת, לעומת החדשה, במהדווה

 החוויות למדינה, כתרומה עצמו השירות - הצבא מהווה הכתיבה, לצד
 כומעשה חש שהוא ה״נקיעה" עם משה. של בזהותו מהותי מרכיב - והרעות
 לאחד הקולקטיב מ״רחם" והיציאה מהצבא השחרור גם מהווה שלו, היציוה

 בשם שנעשה הפלמ״ח פיווק והשייכות. הזהות ואבדן התלישות ממקורות
 המייסדים. האבות דור על גדול כעס ובחבריו במשה מעורר ה״ממלכתיות"

 ברומן מתואר הקודם הדור בני של המנהיגות מול הצברים של תסכולם
 הם ההחלטות וקבלת השלטון מנגנוני בעיני כי התחושה מן בעיקר כנובע
 של בולטים ייצוגים שני ־’הנצחיים". הדם כ״תורמי אלא נחשבים אינם
 חברתו חוה, של אביה האקר, מו הוא האחד ברומן. מופיעים האבות דור
שהחליף השלישית, העלייה בן חלוץ מפא״יניקי, מפלגתי עסקן משה, של

שהסתאב השלטוני הממסד את ומייצג השרד בבגדי העבודה בגדי את"מרוכך" באופן האקר מתואו
 הבנה יותר וקיימת יותר וחיובי

 מעשיו גם ומניעיו. האיש לגבי

 בגוסה מוסבוים השליליים

 למען לא כנעשים המאוחות

 )עם המדינה למען אלא עצמו,

 ב״אחרית בוטוב שציין כפי זאת,

 שינויי המחודשת, להוצאה ובו"

 ווחו להבנת מהותיים אינם הנוסח

הוומן(. של

 הוואלונוה איש הוא השני 88מתוכן. הריקות הציוניות הססמאות ואת
 בפעולותיו ומשפיע בפריז החי כספים חלפן גרוטסקי, באור המצטייר

 איש עין למראית הוא. גם השלישית העלייה איש בארץ, המטבע ערך על
 אינו ביניהם ההבדל כי שמתברר אלא האקו, של היפוכו הוא הוואלוטה

בספק. מוטל האקר של כפיו ניקיון וכי גדול כה

 ולחציה אמו של מותה המסואב, השלטון עם המפגש הכתיבה, כזשבר
רגע של בדחף משה את מביאים ולהינשא, הקשר את למסד חוה של

 לפו ולברוח הכול לנטוש
 ا שייכות, ובלי שורשים,

 אופיום... מאורת "כמו
 עמו האקרומתעמת מר

בין־דורי: כעימות משה

 חמהצבר
! ברוסיה
 המוז׳יק

 שו נוצה,
 האקו מר
 ا את לנו

א) אפשר
א' ששוב

 ופו איש
 וג ללכת,

ומשונים

 האקו מר עם העימות
 המפג׳ מרגע עצמו עם

 חורבן עם כי מבין הוא
 באו ייעשו המעשים כי

 לע החלטה מקבל הוא
 נ׳ הוא נגדה. לצאת כדי

 מחצבתו מצור שניתקו
 לשיו מוכרח שאני אמר

 המלו שהסתיימה מרגע
או נ...[ מעצמי. נפסקת

 זה ברומו הצבר־התלוש
 כאש והתבגרות, חניכה

 ע החלוצים האבות דור
 בתה רק התקופה. של

 שו לאחר ורק לגלות,
 ל״רו מחוץ ולבד, ניכו,
 א האישית, זהותו את

 השואף כסופר ייעודו
 הגי של תלישותו סוד

 ע כל כך. בשל ה״אני"
לעצמאוו המאבק של
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 למין לו שנהפך הפנימי) נשבו
 והעם שהמרינה ישנים, "עיונות

 של שונות פנים הוא, הו הכל
 מה כל אקי־שפיר. והכל זה, :

הגומלין קשר את שתבטא ה

♦

ا גם כתיבה משבר ומזהה ה
 לו נראה פלמ״ח מחלקת ا

) נראים יהודה של הרועים
I להופיע שהחלו קיכלי של 

 של פרטי עניין רק אינו ה
 החשוב הנושא את 'העלות

 יוצרים ושכוללת :ירושלים
- ליסס1י על מתפייטים את,

 באמת. קרא לא למעשה, ז,
ا את להבהיר ומתעקש להם
 ל״סיסמוגרף עצמו את רמה

ب בעמדו מר לריב והופכו :ש
ب ,נודה.

\ החוויות למדינה, :תרומה
 ממעשה חש שהוא ׳נקיעה"

، לאחד הקולקטיב ؛מ״רחם״
 בשם שנעשה הפלמ״ח "וק
 המייסדים. האבות דור על
 ברומן מתואר הקודם דור
٠ הם ההחלטות וקבלת 'טון

 של בולטים ייצוגים שני
 חברתו חוה, של אביה זר,

. שהחליף השלישית, עלייה
 שהסתאב השלטוני ,מסד
٠ הוואלוטה איש הוא שני

 בפעולותיו ומשפיע פריז
٠ איש עין למראית הוא. :ם
אינו ביניהם ההבדל כי יר

 ולחציה אמו של מותה ,
רגע של בדחף משה את

 בלי עבר, בלי חי הוא שם מאיש. להיפרד בלי לפריז ולברוח הכול לנטוש
 שהם חיים 85״רקוב", אקזיסבונציאליסטי כתלוש שייכות, ובלי שורשים,

 עם משה נפגש בפריז ’האופל!".־ הכל את ייקח אופיום... מאורת "כמו
 מציג ביניהם הקונפליקט את ישראל. בשגרירות עמו ומתעמת האקר מר

בין־דורי: כעימות משה

באוקראינה, הכפריים כאותם גויי, קצת אבל ועוקצני, חמוו הצבר
יוכם. על ורומו אתכם, שהיכו אלה בפולין, הלבנה, ברוסיה
 מה היא ואחת אנחנו שנרצה מה כל יעשה שלנו הזה המוז׳יק

זו, ולתכלית לכולנו. והישו הטוב יהיה שנוצה מה שהרי נרצה,
 שיגעתם נאומים, נאמתם כויסטומנזיות, אתם חיבותם האקו, מו
אוובה, אלה. בכל שנכשלתם אומות זאת אין השכל, את לנו

 אלא מסוימת. לנקודה עד מאוד. שהצלחתם, לומר אפילו אפשו
פרצופינו, ונתגלו הטמבל כובעי את הסונו נוער. איננו ששוב

 והתחלנו ומהחגור מהקאטס רגלינו את שחררנו ופוצופו. איש
 שונים בכיוונים אפ־אפ, אפ־אפ לנו יקצוב שמישהו ובלי ללכת,

’ומשונים.'

 לנהל נאלץ שהוא והחשבון וצביקה, חוה עם האקר, מר עם העימות
 חדשה. הכרה במשה מולידים עמם המחודש המפגש מרגע עצמו עם

 ומבין לחוה, אהבתו גם פסקה הספוותי עולמו חורבן עם כי מבין הוא
 בלעדיו. או אתו ייעשו אם להחליט רק עליו בארץ, ייעשו המעשים כי

 אלא האקר, של בדרכו ללכת כדי לא לארץ, לשוב החלטה מקבל הוא
 תלושים בין תלוש לעוד ליהפך "לא בשבועה נזכר הוא נגדה. לצאת כדי

 "מי אחרת: אבל ולכתוב, לשוב אף ומחליט ’מחצבתם"־ מצור שניתקו
 שנותיי על אספר, שלי החיים על ציפורים? שירי לשיר מוכרח שאני אמר

 בלתי בריחה של שנים מהצבא, והשתחררתי המלחמה שהסתיימה מרגע
שב!"." אני עצמי אל הביתה, שב אני ]...[ מעצמי. נפסקת

 של תקופה היא בגלות שהייתו נצחי. תלוש נותר לא זה ברומן הצבר־התלוש
 את המייצגת הדמות עם האקר, מר עם העימות כאשר והתבגרות, חניכה

 בסופה בו לעמוד שעליו מבחן מעין הוא שהסתאב, החלוצים האבות דור
 "לשם", - מהארץ "מכאן", תנועה של הפוך בתהליך רק התקופה. של

 אדמת על תלישות של "אינקובטור" במעין שהייה לאחר ורק לגלות,
 מחדש להוליד יוכל אז רק - הקולקטיב של ל״רחם" מחוץ ולבד, ניכו,

 את ולמצוא הייחודית, ישראלית הארץ זהותו את האישית, זהותו את
 המציאות. ייפוי ללא כהווייתם, החיים על לספר השואף כסופו ייעודו

 ואבדן ה״כלל" מן ההיפלטות הוא זה ברומן הגיבור של תלישותו סוד
 המכוננת הקולקטיבית החוויה במסגרת תפקד עוד כל כך. בשל ה״אני"

אף זהותו, ואת בחיים מטרתו את משה ידע לעצמאות, המאבק של

 הערה והנפש, החשבה בוטוב, .89

.79 עמ׳ לעיל, 75

.96עמ' שם, .90

 "הצבר הביטוי .258 עמ׳ שם, .91

 מכותרת לקוח ועוקצני" חמוד

 החמודים "צברינו המדור

 השבוע. זבר בעיתון והעוקצניים"

 )חוכמע׳ס( חכמות הכיל המדור

ילדים. של שנינה ודבוי

 העוה והנפש, החשבון ברטוב, .92

.278 עמ׳ לעיל, 75

.307 עמ' שם, .93
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 הקולקטיבית, לחוויה שועבדה כסופר זהותו גם פרטית. הייתה לא אם
 מיתוס את המפארים סיפורים או הרואיים צבא סיפורי רובם היו סיפוריו

 אינו הוא כורחו, ובעל הקולקטיבית, החוויה מן היציאה עם ההתיישבות.
 עליו וסופר". פרטי ארם - וולף כ״משה זהותו ומה הוא, מי עוד יודע

 זהותו שורשי אל לשוב יוכל אז ורק מהתחלה, ולהתחיל הכול לנתץ
"מחובר". להיות לחזור ועבוו,

 קום שלאחר הישראלית ההוויה את בביקורתיות ברטוב בוחן זה ברומן
 עלילת הצברים. ומן הכזייסדים האבות מן שבטו חוסך ואינו המדינה
 ההתיישבות של ההוויה מן הרחק בירושלים, מתרחשת והנפש החשבון

 הנוקבת הביקורת ולמרות זאת, עם אך הארץ. נון הרחק ובפריז, העובדת,
 של בסופו מאושררים כאן גם החלוצים, האבות דור כלפי והמאשימה

 השנים עם בהם שחל העיוות בלא אך הציוניים־חלוציים, הערכים דבר
האבות. דור על־ידי

סיכום

 גיבוו משה, של תלישותו
 ג שבז האחרות, היצירות

 ע נוספות, שאלות לצד
 התלישה הרגשת החונק.

 לעומו שייכות. מקבוצת
 ? שהפך מרגע מחריפות
 ועם העצמאות מלחמת

 אבו של תלישותם דורו.
 לקול? "מחוץ שהיא משה

 התלי׳ הנדונות, היצירות
 המאפיין זמני מצב אלא

 לו אמור הוא שלאחריה
 הלן הוא ברומן אורי של

 ז ובכל ההתבגרות, מבחן
 ככו התלישות משתקפת

 לא אם חיוביות, תוצאות
 בקיבו׳ שנקלטת הפליטה

היהודי בעם המיזוג את

 כתיבתן, זמן של וקונפליקטים דילמות מעלות כאן שהוצגו היצירות שלוש
 מיצירה משתנה הצבר־התלוש של דמותו באמצעות בהן המובעת והביקורת

 היתר בין נעוץ זה שוני סופר, כל של הייחודית ראייתו מלבד ליצירה.
 נכתבה בשזות משעולים יזהר של הנובלה כאמור, כתיבתם. של בכרונולוגיה

 החיצונית במציאות שהתוחשו האירועים כאשר המדינה, קום לפני כעשור
 הלן הוא שמיר של הרומן האוץ, ערביי עם העימות היו המרכזית והחוויה
 למאבק הצבאית וההתארגנות לעצמאות המאבק רקע על נכתב בשזות

 "היום אכזבת רקע על נכתב והנפש החשבון ברטוב של הרומן ואילו זה,
 תקומתה. אחרי מדינתם ועם עצמם עם הצברים של וחשבונם שאחרי"

 והמפורשת הנוקבת הביקורת בין ברור הבדל ניכר הנראה, ככל זה, מטעם
 וברומן יזהר של בנובלה המובלעת הביקורת לעומת והנפש החשבון ברומן

 השיכווש גם חזון. בגדר הייתה עוד עצמאית כודינה כאשר שנכתבו שמיו של
וברטוב יזהר לגיבורי מפורשים היכר כתווי ו"תלישות" "תלוש" במושגים

 היאנו פני כמו לתלישות,
 n גם היא כפול: תפקיד
 היא׳ אך הצעיר, הגיבור

 ובאמצעותה חברתית,
 כתו הצעיר של הפגומה
 שב חדש, מודל מעמידה

 ידה על ולהיבנות ממנה
 הם החידוש עם הצעיר.

 של הספרותית המסורת
 תליש זו. לדמות שקדמו
 א של משאלות צומחת

 מד ובסטייה האבות דור
מייצו הצבר־התלוש של

 אלה מושגים של וההדחקה ההכחשה לעומת אלה ביצירות ולהווייתם
 היצירות: של כתיבתן בזמן הנואה ככל קשורים - בשנות הלן הוא ברומן
 כל נתבע שמיר, מאת הרומן של ופרסומו כתיבתו זמן ו,948ו-947 בשנים
 היה לא ש"תלישות" תמה אין ולכן לעצמאות, למאבק שכם להטות צעיר
 עשור ,1938ב־ זאת, לעומת הרת־גורל. כה בשעה להבלטה הראוי מושג
 אולי, היה אפשר שקמה, לאחר מספר שנים ו,953וב־ המדינה, קום לפני

 להיות הצבר לצעיר ו״לאפשר" "תלישות" של בקיומה להכיר הכול, למרות
אינקובציה. של זמני לפרק רק כי אם גלוי, באופן "תלוש"

 המחייב מציאות הפוגש
 המתרק החדשים החיים

 ומזב' חוזרת זו מורשת
 בהווייו גם מסתבר, כך

 שי הביוגרפיה מן לחלק
 או גם והמדינה. האומה

 באפ אם וגם הצבר, של
שג המדינה ושל שבדרך
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 הקולקטיבית, לחוויה דה
 מיתוס את המפארים ירים
 אינו הוא כורחו, ובעל ית,

 עליו וסופר". פרטי אדם
זהותו שורשי אל לשוב

 קום שלאחר הישראלית
 עלילת הצברים. ומן 'ים

 ההתיישבות של ההוויה
 הנוקבת הביקורת )למרות

 של בסופו מאושררים ן٤
השנים עם בהם שחל ת’

 כתיבתן, זמן של £ליקטים
 מיצירה משתנה ר־התלוש

 היתר בין נעוץ זה שוני
 נכתבה בשזות משעולים ר

 החיצונית במציאות ־חשו
 הלן הוא זרומןשלשמיר

 למאבק הצבאית ארגנות
 "היום אכזבת רקע על ב

 תקומתה. אחרי מדינתם
 והמפורשת הנוקבת ןורת

 וברומן יזהר של בנובלה
 השימוש גם חזון. בגדר :ה

 וברטוב יזהר לגיבורי וים
 אלה מושגים של דחקה

 היצירות: של כתיבתן מן
 כל נתבע שמיר, מאת ימן
 היה ש״תלישות״לא :מה
 עשור ו,938ב־ זאת, מת

 אולי, היה אפשר שקמה,
 להיות הצבר לצעיר ؛שר"

:קובציה.

 שתי גיבורי של מזו שונה והנפש, החשבון הרומן גיבור משה, של תלישותו
 מתמודדים, שמיר של אורי וגם יזהר של אבנר גם שכן האחרות, היצירות

j הקולקטיב בתוך היחיד של הקיום בעיית עם נוספות, שאלות לצד
חלק היותם רקע על יותר עוד אצלם מחריפה התלישות הרגשת החונק. ,

 שלו הניכור והרגשת משה של תלישותו זאת, לעומת שייכות. מקבוצת
בתום מהצבא שחרורו עם ועצמאי פרטי לאדם שהפך מרגע מחריפות د

 של הקולקטיבית מהחוויה כך עקב היפלטותו ועם העצמאות מלחמת
של זו לעומת הקולקטיב" "בתוך היא ואורי אבנר של תלישותם דורו. ؛

 בשלוש דומים. ותפקידיה גילוייה זאת ועם לקולקטיב", "מחוץ שהיא משה
ממנו, חזרה שאין ומוחלט סופי מצב אינה התלישות הנדונות, היצירות '

הגיבוו, של בחייו והתבגרות חניכה של תקופה המאפיין זמני מצב אלא
דמותו אמנם, יותר. ושלמה בוגרת לדמות להפוך אמור הוא שלאחריה  של שונה התפתחות המדגימה דמות היא ת1בשז הלן הוא ברוכון אורי של ٠

דמותו באמצעות גם אורי, של סופו למרות זאת, ובכל ההתבגרות, מבחן
להיוולד עשויות זה היתוך מכור מעצב. היתוך ככור התלישות משתקפת ؛

מיקה הקרובה: סביבתו עבור אז כי הגיבור, עבור לא אם חיוביות, תוצאות
המייצג שברחמה והילד וייסורים, נדודים לאחר בקיבוץ שנקלטת הפליטה 4

ותקווה. חזון כמעין צבר עם מהגרת של היהודי בעם המיזוג את

בארץ" "דור של בסיפורת יש הצבר־התלוש, של היאנוס פני כמו לתלישות, של זהותו בגיבוש מעצבת חוויה ומהווה חיובית גם היא כפול: תפקיד ٠
לביקורת כלי הצבוים הסופרים את משכ,שת גם היא אך הצעיר, הגיבור )

 הווייתו ונחשפת החברה של מומיה מוארים ובאמצעותה חברתית,
הצבר־התלוש של דמותו זמנו. מציאות של כתוצר הצעיר של הפגומה ،

 להיחלץ שניתן מעבר תקופת אך היא התלישות שבו חדש, מודל מעמידה
של זהותו בעיצוב מכוננת הכרחית חוויה מעין ידה, על ולהיבנות ממנה ’

 מן מאפיינים שואבת היא בד-בבד זו, בדמות הטמון החידוש עם הצעיר.
העברית בספרות תלישות של וממודלים התלוש של הספרותית המסורת ♦

לפניו, הגיבורים של תלישותם כמו הצבר, של תלישותו זו. לדמות שקדמו
 עם בעימות הכרוכים זהות וחיפושי ה״אני" אבדן של משאלות צומחת

 דמותו האישה. עם הכושל הארוטי ומהקשר מדרכם, ובסטייה האבות דור
בארץ, שנולד הצעיר של הקיום מורכבות את מייצגת הצבר־התלוש של

ובין ה״אני" לצורכי הכלל צורכי בין זהיר איזון המחייבת מציאות הפוגש .
ממנה. להתעלם שאין העבר מורשת לבין כאן המתרקמים החדשים החיים

הקייכ)ת, התלישות באמצעות נוכחותה את ומזכירה חוזרת זו מורשת ه
אלה בסיפורים ההופכת התלישות הצבר. של בהווייתו גם מסתבר, כך

ובחיי היחיד בחיי משמעותי פרק היא - הצבר של הביוגרפיה מן לחלק '
 בחייו וחולף זמני "התבגרות" בפרק רק מדובר אם גם והמדינה. האומה

 המדינה של הזמניים הקשיים משתקפים באמצעותה אם וגם הצבר, של
של בעולמו המנכיחה הצהרה היא התלישות שקמה, המדינה ושל שבדרך
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י׳ בסיפורת שלה. המוסף הערך ועל לקחיה על הגלות מורשת את הארץ בן
 חוזרים המדינה" "דור של ובסיפורת בארץ" "דור של יותר המאוחרת
מהגרים, גם אלא צברים רק לא הקודמת. העלילתית התבנית אל התלושים

 לתבנית יותר והדומה בעינה, הנותרת תלישות אלא זמנית, תלישות ולא
את מחדש לקרוא גם אפשר זאת ובווח התלישות, סיפורי של הקלסית

ه ”התלוש״. אל ל"שיבה בנוגע המאמר בראשית שנזכרה שקד של קביעתו לעיל. 7 העוה שקו, .94
מעפיל אבי בספרות להתחדש מוסיפים נראה, כך התלוש, של וקורותיו התלישות

< גם מכילה שלהם חדשה הופעה כל כאשר צרכיו, לפי דור בכל העברית
וכחידושה. ספרותית כמסורת הקודמים הדורות מטען את

חיפה אוניברסינזת

מקדמיות טענות שתי

 ו את לפתוח מבקש אני
ל', אולם בעיני, מאליהן

ס' של הסיפורת כי היא
מובהקת אוטוביוגרפית

רה? (1938) לאספסת" ,
'חפות בוגלים (,1950)

ממקזמות - המאוחרים ١
17 משנת - הספרותית

ו שבה 1958 לשנת ועד ا
המצי נון שלו הסיפורי

זו בתקופה היסטורית. 4
’ בוואריאציות ומופיע

כממק׳ אלה בטקסטים
י המרכזי מעמדם כולה. ٠

כבו הקאנוני צקלג מ'١
ו״השבו חזעה" "חרבת י

הו: ערה(, ואידאולוגית
ההי מן אולם חברתי". ه

 להו בלי (,1958-1947)
 בעצ מהווים הקוראים,

 יז ס' חזו אורכו שלכל
אוטובי חומוים אחדות

או למעשה,’המוקדמת. ,
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ץ בסיפורת שלה. המוסף רך
إ חוזרים המדינה״ ״דור ל١ د מהגרים, ג؛ אלא צברים ק

ل לתבנית יותר והדומה 'נה,
 את מחדש לקרוא גם שר

ه ”געל״שיבהאלהתלוש".
 בספרות להתחדש סיפים

٠ גם מכילה שלהם חדשה
וכחידושה. נ

לדרך: צא!’ ואים אוצי
צר“! ווושםו לנסוק׳“סמ אוהו אל

בי
א

 
יל

עפ
מ

מעפיל אבי

 סעיף על בחלקו מבוסס *

 "עיצוב שלי: הווקטוו מעבודת

 יזהו", ס׳ של בסיפוות המציאות

 ביוושלים, העברית האוניבוסיטה

1988.

האהוב מורי שקד, גושון פוופ׳ של לזכוו ه
מקזמיות טענות ועתי

 מובנות כמעט שהן מקדמיות, טענות בשתי הדיון את לפתוח מבקש אני
 הראשונה הטענה אתן. להסכים עשויים הכול לא אולם בעיני, מאליהן

 סיפורת אפילו, המכריע הגדול, בחלקה היא יזהר ס׳ של הסיפורת כי היא
 חוזר מ״אפרים המוקדמים, מסיפוריו החל זאת, מובהקת. אוטוביוגרפית

 קיץ סיפווי ששה הסיפווים בקובצי המשך והלאה, (1938) לאספסת״
 ספריו שורת ועד (1963) 11מ'ש וסיפון' (1959) יחפות מגלים (,1950)

 עבודתו של מרכזי זמן בפרק אכן, והלאה. (1991) ממקתחת - המאוחרים
 בגבעה" אשר "בחורשה הנובלה נדפסה שבה 1947 משנת - הספרותית

 העניין מוקד את יזהר ס' הסיט - צקלג ימי הופיע שבה 1958 לשנת ועד
 החברתית־ המציאות אל הפרטית־אישית המציאות מן שלו הסיפורי

 החוזר האופייני, היזהרי הפרובוגוניסבו במקום זו, בתקופה היסטורית.
 יזהר ס' הציב יותר, המוקדמים בסיפוריו שונות בוואריאציות ומופיע

 הלוחמים חבורת של הקולקטיב את הסיפורי כממקד אלה בטקסטים
 מלבד )בהם, זה זמן בפרק שנכתבו הטקסטים של המרכזי מעמדם כולה.

 לרבות שלו, המלחמה סיפורי ארבעת גם אז, כבר הקאנוני צקלג ימי
 פוליטית במחלוקת עזיין והשנויים הידועים ו״השבוי" חזעה" "חרבת

 כ״סופר יזהר ס' של הרווח הדימוי את שקיבע הוא עוה(, ואידאולוגית
 זה זמן בפרק שנדפסו הסיפורים הגנאולוגי, ההיבט מן אולם חברתי".

 בתודעת למעמדם או האסתטי לערכם כלל להתייחס בלי (,1958-1947)
 הציר זה שלו. הראשי הסיפורי הציר מן סטייה בעצם מהווים הקוראים,

 ובסוגות מזה זה מאוד שונים באופנים ועיצב יזהר ס׳ חזר אורכו שלכל
 והבגרות הנעורים הילזות, משנות בעיקר אוטוביוגופיים, חומרים אחדות

המלחמה סיפורי בארבעת גם כי לטעון אפילו אפשר למעשה, י המוקדמת.

 בחומוים מפווט ויון .1

 עיצובם ובדוכי האוטוביוגרפיים

 שנת עז־ יזהו ס׳ של בסיפורת

 )*( העוה בעבוותי, ואו 1963

.114-51עט' לעיל,
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זה עצמו, פרוטגוניסט אותו הסיפורי כממקד והציב יזהר ס' חזר שלו
עזה מוסרית מחאה מתוך שמגיב ה״אני" המוקדמים. סיפוריו את שאפיין

הערבי הכפר הגליית על או )"השבוי"( עוון מכל החף הרועה לכידת על
מתוך שמגיב והמיוסר, הרגיש עצמו, "אני" אותו הוא חזעה"(, )"חרבת

ו(,94)ו הערב" גדות אל "מסע המוקדם בסיפור הכלב הריגת על זוועה
< המועצמת המוסרית רגישותו את לתרגם יכולת משולל הוא גם וכמוהו

 שחומריו צקלג, ימי תוך אל אפילו להלן, להראות שאנסה כפי לפעולה.
* חומרים יזהר ס' החדיר לכאורה, כך כל מובהק באופן חברתיים־היסטוריים

בהם. לטעות שאי־אפשר ביוגרפיים

٠ אוטוביוגרפי סופר הוא יזהר שס' מאחר כי היא השנייה המקדמית הנוגננה
 האוטוביוגרפיה המציאות חומרי שבין היחס שאלת כך, כל מובהק

, דרכים צומת לדעתי, היא, בסיפוויו עיצובם דרכי לבין "הממשיים"
 לסיפווים הפרשנות ושל בכלל יזהר ס' של הסיפורת מחקר של מרכזי

٠ ואי-אפשר לטענתי, הכרחית, זה צומת חציית בפרט. מתוכה מסוימים
 לשאלת להידרש לא כלומר אותו, לעקוף יזהר ס' של ולפרשן לחוקר
' על ההגנה עיצובם. דרכי לבין האובווביוגרפיים החומרים שבין היחס
 לעסוק המקום כאן שלא ארוכה, תאורבוית הפלגה תצרין זאת כוענה

 החדשה" "הביקורת ימי מאז שחלפו השנים שעשרות דומה אולם בה,
< כזאת. הגנה רבה במידה מייתרים

 ה׳פספורנויי המבוקשים,
יותו ולטוב לטוב, משחר

 במכתבו הבוטה, הסירוב
 בה־במידה ההחלטי אבל

 של הרתיעה זה. בעניין
 לה נתן אף יותר מאוחר
 "מה בשם: במסה למשל

 את בתוכה מקפלת כבר
 מאוז מאוחר בשלב רק

 ו שנות בסוף המוקדמים
 הסכיב התשעים, שנות

 להי - שיווקיים לחצים
 I העקרונית, עמדתו של

 שג הביוגרפיים הנתונים
 מצויים כאלה ביוגרפיים

 סמילנסק יזהר האיש של
 בעיקר חוץ־ספרותיים,

 מו ואם ארעיות אם אלה,
הפני עולמו את שעיצבה

 הדומים סופרים של אחרים רבים במקרים כמו יזהר, ס' של במקרה
 אולם רב־ערך. סיוע ולפושן לחוקר להגיש עשוי הביוגרפי המחקר לו,

 ובמקרים כזה, סיוע להשיג מאוד קשה יזהר, לס' שנוגע במה לדאבוני,
 של מחסרונן בעיקר נובע הקושי אפשרי. בלתי כמעכו הדבר - רבים

 תולדות על ללמוד היה אפשר שמתוכן מפורטות חוץ־ספרותיות עדויות
 של או עצמו שלו זיכרונות, דברי כגון האיש, סמילנסקי יזהר של חייו

 של חסרונן אתו. אישיות שיחות של רישום או ראיונות עליו, אחרים
 של ומתמשכת עקיבה מעמדה נובע הוא כלל: מקרי אינו אלה עדויות

 של כהמשכה הבדויה האמנות את לתפוס ניסיון כל שלל אשר יזהר ס'
הביוגרפית. או החברתית ההיסטורית, - הממשית המציאות

 בין זיקה כל לנתק שיטתי מאמץ יזהר ס' עשה זאת, לעמדתו נאמן
 נמנע הוא בסיפוריו. הבדוי ה״אני" לבין סמילנסקי יזהר הממשי האיש
 של אלה כמו סטנדרטיים, ביו־ביבליוגרפייים שאלונים של ממילוי אפילו
 שאלות על להשיב וכול מכול וסירב הסופרים, אגודת של "גנזים" מכון

ליכטנבום, יוסף של לשאלותיו תשובתו בדברי לדוגמה, כך, ביוגרפיות.
 ביאו־ שאלות על להשיב ממאן אני "בד״כ ו:956 ביוני ו3 מיום במכתב אגודת של .׳גנזים" אוכיון .2

 וכך איש״ף של עסקו זה אין הוא: שפשוטו עקרון, מתוך ביבליוגראפיות, ו/ מספרו: בישואל, הסופוים
"הפרטים :1959 בינואר 26 מיום במכתב ריבנר לטוביה תשובתו בדברי גם .61461

 ש האלה הפגישות אחת
 פו הייתה שבכולן, והעזה

 1ש הדרכים את כרונולוגי,
 שנוו מאמצע יזהר ס' של

 ח׳ שאראה, כפי הקודמת.
 אחדי באופנים בסיפוריו

 האידי' ומן הלירי הסיפור
 ע הנפש וחיי יחיעם של

 מ על־ידי מונחית מאלה,
 מו כמו אחדים, מוטיבים

 ש דמותו לעיצוב מאוד
 בין משווים רוחב בחתכי
 ב מזה. זה שנים עשרות
 תפס שהוא כפי יחיעם,

יחיעם. של מותו אחוי
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 זה עצמו, פרוטגוניסט זו
 עזה מוסרית מחאה מתון

 הערבי הכפר הגליית על ו
 מתוך שמגיב והמיוסר, ש

 (,1941) הערב" גדות אל
 המועצמת המוסרית !וותו

 שחומריו צקלג, ימי תוך خ
חומרים יזהר ס׳ החדיר ־ה,

 אוטוביוגרפי סופר הוא וזר
 האוטוביוגופית מציאות

 דרכים צומת לדעתי, 'א,
 לסיפורים הפרשנות ושל
 ואי־אפשר לטענתי, חית,
 לשאלת להידרש לא ומר

 על ההגנה עיצובם. דרכי
 לעסוק המקום כאן טלא

החדשה" "הביקורת ימי ו

 הדומים סופרים של ־ים
 אולם רב־ערך. סיוע רשן
 ובמקרים כזה, סיוע זשיג
 של מחסרונן בעיקר ובע

 תולזות על ללמוד היה ור
 של או עצמו שלו רונות,

 של חסוונן אתו. אישיות
 של ומתמשכת עקיבה יה

 של כהמשכה הבדויה ;ות
הביוגרפית. או

 בין זיקה כל לנתק )טתי
 נמנע הוא בסיפוריו. :דוי

 של אלה כמו טטנדרטיים,
 שאלות על להשיב וכול '

 ליכטנבום, יוסף של ותיו
 ביאו־ שאלות על להשיב

 וכך ٩איש״ של עסקו זה٦
"הפרטים :1959 בינואר 2

ואילך ומאז ,27.9.1916 ברחובות, נולד הם: ה׳פספורטיים', המבוקשים,
٥יותר״. ולטוב לטוב, משחר ٠
ההומוריסטי זה כמו לליכטנבום, יזהר ס׳ של במכתבו הבוטה, הסירוב ه

הנחרצת עמדתו את משקפים לריבנר, במכתבו בה־במידה ההחלטי אבל
 והעמיקה. הלכה אישית חשיפה מפני יזהר ס' של הרתיעה זה. בעניין ٠

כמו העיוניים, בכתביו נרחבת תאורטית הנמקה לה נתן אף יותר מאוחר
הלגלגנית כותרתה אשר ולספרות؟", לביוגרפיה "מה בשם: במסה למשל ♦
למעשה, ٩זה בעניין ס'יזהר של העיקרי טיעונו את בתוכה מקפלת כבר ه

כתביו של המחודשת המהדורה הדפסת עם מאוד, מאוחר בשלב רק  בתחילת המאוחרים כתביו הופעת ועם השמונים שנות בסוף המוקדמים ٠
של בעטיים בעיקר הנראה, ככל - יזהר ס' הסכים התשעים, שנות

 המעשית התוצאה ראיונות. בכמה אישית להיחשף - שיווקיים לחצים ♦
מיעוט היא שנים, לאורך והמתמשכת העקיבה העקרונית, עמדתו של

 נתונים סמילנסקי. יזהר הפרטי האיש על שבידינו הביוגרפיים הנתונים ٠
הביוגרפיה הצטלבה שבהם במקרים רק בידינו מצויים כאלה ביוגרפיים

מקורות בתוך אחרים אנשים של ביוגרפיות עם סכ)ילנסקי יזהר האיש של ٠
 אנשים עם יזהר ס׳ של לפגישותיו היסטוריים. בעיקר חוין־ספרותיים, ٠

פורמטיבית חוויה של ערך פעם לא היה מתמשכות, ואם ארעיות אם אלה,
וההכרתי. הרגשי הפנימי, עולמו את שעיצבה ٠

הממושכת אולי בסיפוריו, יזהר ס' העיד שעליהן האלה הפגישות אחת م
בחתך לבחון, אבקש להלן ויץ. יחיעם עם פגישתו הייתה שבכולן, והעזה

 הסיפורת לאורך ויין יחיעם של דמותו עוצבה שבהן הדרכים את כרונולוגי, ♦
המאה של התשעים שנות אמצע ועד האובעים שנות מאמצע יזהר ס' של

יחיעם הטוב רעו של דמותו את ועיצב יזהר ס' חזו שאראה, כפי הקודמת. ٠
 ועד הקולנועית הפארסה מן שונות, ובסוגות אחדים באופנים בסיפוריו ٠

דמותו עיצוב זאת, עם המימטי. הסיפור ועד האידיליה ומן הלירי הסיפור
אלה שונותם כל על יזהר, ס' של בסיפורים שלו הנפש וחיי יחיעם של م

ופנימיים. חיצוניים חוזרים, מוטיבים של מערכת על־ידי מונחית מאלה,
 מהותיים הם העקדה, מוטיב או התלישות מוטיב כמו אחדים, מוטיבים ٠

תיעשה אלה מוכויבים של הבחינה יחיעם. של דמותו לעיצוב מאוד
 במרחק שנכתבו כאלה לעתים שונים, סיפורים בין משווים רוחב בחתכי ٠

של הנפשי לדיוקן נאמן יזהר ס׳ נשאר אלה בכל מזה. זה שנים עשרות
אווכות שנים לשאתו שהוסיף וכפי בחייו אותו תפס שהוא כפי יחיעם, ج
יחיעם. של מותו אחרי ٠

.66082ו/ מספרו: שם, .3

בי
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יל
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מ

 לביוגרפיה "מה סמילנסקי, יזהו .4

 (,1991)6,סה ולספרות?",מאזניס

 מפורט ריון וראו ;56-53 עמ'

 "ביוגרפיה, במאמרי, זאת במסה

 )במכללה הקיר" שעל והצל ספרות

(.71-63 עמ׳ תשנ״גן, סתיו1 4-3
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 חיים יזהר", "ם. נגב, אילת .5

 ידיעות תל-אביב: פו־טייס,

 ,1991 חמד, ספוי - אחרונות

.275 עמי

 11 מיום יזהו לס׳ במכתבו .6
 יזהו, ס׳ אוכיון ,1947 בפברואו

 הספוים בית יו, לכתבי המחלקה

הלאומי.

 שינתה והאוץ :1967 שגב, תום .7

 ,2005 כתו, ירושלים: פניה, את

.22-15 עט׳

 ^ל?בים הנובלה ועז (1S4E) גנבים״ צד יחיאל ״הזוז מהסיפון
פפו(3)

 יזהר, של )אמו מילדות הטוב וחברו סמילנסקי יזהר של דודו בן _ויץ, יחיעם
 יחיעם(, של אביו ויץ, יוסף של אחותו הייתה ויץ, לבית סמילנסקי מרים
 ו6ה־ שבין הגשרים" ב״ליל )אכזיב( אז־זיב בגשר הפלמ״ח בפעולת נהרג

 מה יזהר ס' סיכם יחיעם מות לאחר שנה 50מ־ למעלה .1946 ביוני ו7ל-
אמר: וכך מותו. מקרה לו גרם ומה - בחייו יחיעם לו היה

היום. עד ממנה התאוששתי שלא אומה, רעיות בשבילי היה מותו
שנלקחה. דיבור אפשוות אחד. אף עם לי אין איתו, לי שהיה מה
 חלק לדבר. שנמשיך בתוכי, אותו לבנות צריך אני ועכשיו לי, ריק

 כפי דומים. היינו ולא יחיעם. של ומותו הוא שלי, השני מהאגו
 בפעולה במותו, אישיות. הומוו, מלא נאה, היה הוא רואה, שאת

 גוולים פקפוקים בי התחילו לאנגלים", "להואות כוי מטופשת,
 זה שלם. הייתי או, ער והאומה. והמלחמה, הציונות, בצידקת

אבן.؛ שום בשביל למות שווה שלא התחושה את בי חיזק

 "הצבר", של ייצוגית מופת לדמות ויץ יחיעם נעשה מותו לאחר מיד כמעט
 של הרמוני צירוף כולה היא זאת דמות הארץ. ילידי של הראשון הדור בן

 המדויקים, המדעים איש עצמו: ליחיעם שנוגע ובמה לכאורה, הפכים,
 מתגלה שהוא כפי רך, רומנטיקן למוזיקה: נתונה שנפשו מי ואמן, - כימאי

 סמג״ז מחוספס, צבא ואיש - )סמסונוב( רמה לחברתו־אשתו במכתביו
 שהספר כזה שובב, והומוריסטן - חברה של בשאלות רציני הוגה בפלמ״ח;

 שלו. התנ״ך הוא ג׳רום ק׳ ג׳רום מאת הכלב מלבז אחת בסיוה שלושה
 "טיפוס בנו: "יעמיק", על בדבריו ויץ יוסף השכול האב התכוון גם לכך
 וניב מבפנים ביבווי לו ומשמש ה׳צברי' הנוער את המקפל שהיה, כמו

 אף אולי טיפולוגית, כדמות ויץ יחיעם נתפס היום עד ואמנם, ٥מבחוץ״.
 בסערה - ימיהם בדמי ומתו - שנולדו מי בארץ", ״דור בני של מיתולוגית,

’ומלחמה. תקווה של

 אנקדוטה מעין יזהר ס' עליו כתב הנראה, ככל יחיעם, של למותו קודם עוד
 יותו מאוחר שנאספה (,1946) גנבים" צד יחיאל ״הדוד בשם מאורכת,

 הפעיל יחיעם של מותו (.1950) ק'ץ סיפווי ששה לילדים סיפוריו לקובץ
 משנה, יותר מענו היותר ולכל אחדים, חודשים רק כמעט: מידית תגובה
 בשנתון גשומה" "דרך הסיפור של פרסומו ועד בקרב יחיעם נפל מאז חלפו
 הראשון רק היה גשומה" "דרך מאז. כונס שלא סיפור תש״ז, שנת של זבו

 האהוב. הרע של זכרו מיזהו הרפה לא יחיעם של מותו מאז כי בשורה,
 (1948) ויץ יחיעם מכתבי של כעורך יותר מאוחר יחיעם אל שב יזהר ס׳

בסיפור שונות: בסוגות בדיוניים טקסטים של ארוכה בשורה - וכסופר

 יציאה "בטרם המלחמה
 יחפות בוגלים הסיפורים

 רבות־מש אולם עקיפות
 ' החניכה ובסיפור האח,
 הנו הופיעה 1993 בשנת
 )לאחו המאוחרים כתביו

 עו את אוהבת ובמלאות
 יו ויזהר, יחיעם הרעים,

"דו הסיפור בין מפרידות

גש)מה "ווו הסיפור

 בסיפורי המוקדם כאמור,
 עמודים שרדו ’גשומה".

 "פ)ו הסיפור נקרא ובהם
 לסרטט יזהר ס׳ ניסה זה

 נת שבו האופן מן בהרבה
 המוצו הפוגמנטוי האופי

 שס׳יזהרעצנו על־פי ואף
 י אנסה שעליהן מסיבות

 וב לספר כונס לא זה קצר
הסי לבין שבינו ובזיקות

 בסיפור העיקרי המאמץ
 לנ יזהר, ס' הוא הביוגרפי,

 רבה חשיבות מותו. פשר
 ה< הסינוואציה הסיפורי.

 I הסיפור: מתהווה שבהן
 המחשב גם כמו הסיפו
 מח גשומה" "דרך בסיפור

 מ מהווה והיא ונבדלת,"
 ו ה.ךע. לבין המספר שבין

 הי גשומה" "דרך בסיפור
 המסג סיפורו. את לספר

 הרי מידת כי לו מתחווו
 "קרו אלא הייתה לא הרע

 אסוציאציה שכל כזאת
נ אפילו כך, החלצות"."
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^ל?ביס הנובלה اال! ا

* >٦יזה של )אמו מילדות ב٦٢
 יחיעם(, של אביו ויץ, 'סף

ه ו6ה־ שבין הגשרים" '״ליל
٠ יחיעםסיכםס'יזהרמה1

אמר: וכך זו.

היום. עו ממנה התאוששתי יא
٠ שנלקחה. דיבור אפשוות תו.

 חלק לדבר. שנמשיך בתוכי, נו
٠ כפי דומים. היינו ולא יחיעם.

 בפעולה במותו, אישיות. פור,
 גדולים פקפוקים בי ,התחילו

 זה שלם. הייתי אז, עו דמה.
אבן.؛ שום בשביל ؛מות

 "הצבר", של ייצוגית :מופת
٠ של הרמוני צירוף כולה ;יא

 המדויקים, המדעים איש
' מתגלה שהוא כפי רך, :טיקן
 סמג״ד מחוספס, צבא 'איש

 שהספו כזה שובב, פוריסטן
 שלו. התנ״ך הוא ג׳רום ק׳

 "טיפוס בנו: "יעמיק", על
( וניב מבפנים ביטוי לו מש

 אף אולי טיפולוגית, נדמות
٠ בסעוה - ימיהם בדמי מתו

אנקדוטה מעין יזהר ס' עליו
יותר מאוחר שנאספה ؟ו(,

٠ הפעיל יחיעם של מותו (.1'
 משנה, יותר מעט היותר כל

 בשנתון גשומה" "דרך ;סיפור
 הראשון רק היה גשומה" דך

 האהוב. הרע של זכרו ;יזהר
 (1948) יזזיעםויץ 'למכתב'

בסיפור שונות: בסוגות ,יים

 )בקובץ "טרזינות" הילדים בסיפור (,1948) יציאה" "בטרם המלחמה
 התייחסויות ובכמה (1958) בימיצקלג(,1959 ב;גליםיזזפמנ,הסיפורים

 מות על האלגיה התחיל", שלא ב״סיפור רבות־משמעות אולם עקיפות
 (.1963 מישת, סיפמי בקובץ )שניהם "חבקוק" החניכה ובסיפור האח,
 של בסדרה השנייה צלהביס, יזהר ס׳ של הנובלה הופיעה 1993 בשנת
 רב בפירוט ועיצב יזהר ס' חזר שבה מקומות(, )לאחר המאוחרים כתביו

 שני בנעוריו. יחיעם הנווב רעו של הפנימי עולמו את אוהבת ובמלאות
 שנה 50 כמעט - מאוד עד שאוכה לדרך יצאו ויזהר, יחיעם הרעים,

צלהבים. לרומן גשומה" "דרך הסיפור בין מפרידות

בי
א

 
יל

״פ
מ

גשומה" "דור 1הסיפו

 "דרך הוא יחיעם מות על יזהר ס' הגיב שבהם בסיפורים המוקדם כאמור,
 יד, בכתב הסיפור של מוקדמת מטיוטה אחדים עמודים שרדו ٥גשומה״.

 בסיפור ’תוכנו. על מעיד והשם חבר", של "פורטרט הסיפור נקרא ובהם
 מורכב באופן ויץ יחיעם של הנפשי דיוקנו את לסרטט יזהר ס' ניסה זה

 למרות הציבור. בתודעת - ומאז - אז האיש נתפס שבו האופן מן בהרבה
 "קטע", בכותרת־המשנה שנדפס הסיפור, של המוצהר הפרגמנטרי האופי

 מספריו, באחד גשומה" "דרך את לכלול לא בחר עצמו יזהר שס' על-פי ואף
 שסיפור כיוון רבה. חשיבות לו יש להלן, לעמוד אנסה שעליהן כזסיבות

 עצמו בו מסוים בפירוט אדון י٠מוכר, שאינו וכמעט לספר כונס לא זה קצר
יזהו. ס' של יותר והידועים האחרים הסיפורים לבין שבינו ובזיקות

 הסופר - המספר של ניסיונו הוא גשומה״ "דרך בסיפור העיקרי המאמץ
 את יחיעם של הפנימיים חייו ממהלך לתפוס לנסות יזהר, ס' הוא הביוגרפי,

 בהווה בסיפוו, האפית לסיטואציה יש זה בהקשר רבה חשיבות מותו. פשר
 והפנימיות החיצוניות הנסיבות מכלול היא האפית הסיטואציה הסיפורי.

 בשעת המספר נתון שבהם והזמן המרחב תיאור הסיפור: מתהווה שבהן
 שעה. באותה המספר את שליוו והרגשות המחשבות גם כמו הסיפו
 עצמאית יחידה לכלל האפית הסיטואציה מתרחבת גשומה" "דרך בסיפור
 הדיאלוג את המכיל הפנימי לסיפור מסגרת מעין מהווה והיא י’ונבדלת,

 האפית הסיטואציה שממלאת העיקרית הפונקציה ה.ו־ע. לבין המספר שבין
 המספר של הפסיכולוגי לכורח הנמקה מתן היא גשומה" "דרך בסיפור

 הסיפורי: בהווה שלו הנפשי מצבו את מנתח המספר סיפורו. את לספר
 של למותו ביחס "בינתיים" שהשיג הנפשי הריחוק מידת כי לו מתחוור

 במידה דק - הקיומית האימה על המחפה דק "קרום" אלא הייתה לא הרע
 של עוית "כל לאל ושמה אותו קורעת מקרית אסוציאציה שכל כזאת

מעלה עובר הוא עציו שבין הזיתים כרם מראה אפילו כך, ההלצות"."

 1שי תו גשומה", "ווך יזהו, ס׳ .8
 ובאו׳!: בתנועה באומה, בעולם, וו

 עיון ספוות, לובה זבו שנתו!

.118-107 עמי תש״ז, וסקיוה,
 עמווים אומגה כוללת הטיוטה .9

 בערן החופפים ממוספוים,

 שבמהוווה 112-107 לעמווים

 "פווטוט הכותות המוופסת.

 והוחלפה בקו נמחקה חבר" של

 כתב גשומה". "הליכה בכותרת

 באוכיון שמור (401777 )מס׳ היד

 יו לכתבי במחלקה יזהו ס׳ של

הלאומי. הספוים בבית

 קויץ ראובן לי, הידוע ככל .10

 לב שימת שהסב היחיו הוא

 הסיפוות בספוו: וואו לסיפור,

 קוית־ לעצמאות, המאבק ווו של

 עט׳ ,1978 פורה, ספוי מוצקין:

138-133.

 עט׳ גשומה", "זוך יזהו, .11

108-107.

.107 שם,עמ׳.12
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.108-107 עט' שם, .13

.107 עט' שם, .14

.108עט' שם, .15

שם. שם, .16

 הקלסיות להגורות בהתאם .17

ו:1בספ פוידמן ואלף של

Ralph Ftcedman, The 

Lyrical Novel, Princeton, 

N.J: Princeton University

.Press, 1963

הזיתים הלילה, זיתי אותם ]״.[ הרחוקים, ההם, "הזיתים את בזיכרונו
٠ התכוף, סיומה המשכה, כדי בתוך בה, שצפון והדרך הגשר שבסופם הללו

”המוחלט".

של מותו - "המוחלט" והסיום אז־זיב, גשר הוא מדובר שבו הגשר
בויחה של שונים אופנים שני על מתוודה המספר בפעולה. וחבריו יחיעם

ه הוא האחד האופן הרע. של מותו מאימת להיחלץ ניסה שבאמצעותם
 הכרח הוא המוות כי האקזיסכונציאליסטית הפילוסופית ההכרה עצם

٠ "אימת רק והאימה במוות" "נגועים כולנו כי איו", לו ש״תרופה קיומי
 הקיום, לאינסטינקט ההיצמדות הוא האחר האופן ”היא". הממתינים

י כשהם והחיים המציאות חיוב מתון י5הלאה״, לחיות מחיר בכל "שרוצה
 לא וגם הפילוסופית ההכרה לא נכשלים: כאחד האופנים שני לעצמם.

4 שאין יקיצות "]מ[אימת אותו לשחרר יכולים אינם הקיום אינסטינקט
 תותרנה שלא המחשבות אותן כל עם שכחה, ולא שינה לא אחריהן
 תסוף שלא בדידות תקוע, כמסמר בדידות, זולת לפליטה, דבר אחריהן

י٥שוקקים״. רעים בקרב גם

٠ וזאת - שלישי אופן לנסות המספר את הדוחפות הן והבדידות האימה
 את באמת להבין התמודדות: של מאמץ מתוך אלא בריחה מתוך לא הפעם

ه כי למסקנה המספר־הסופר את מוביל זה מאמץ חברו. של מותו משמעות
 שנגזר, הכרח אלא פשר, וחסו שרירותי מקרה היה לא יחיעם של מותו

׳ החברתיות הנסיבות ומתוך האישיים הנתונים מתוך נמנע, בלתי באופן
 באמצעות הנפרשת הסיפור, של התמה לטענתי, היא, זאת יחיעם. חיי של

 של האפית הסיטואציה מובילה אליה ואשר הסיפורית העלילה מבנה
 המספר חוזר חבוו, של מותו משמעות את ולתפוס לנסות כדי הסיפור.
 של מותו לפני רב לא זמן ביניהם שהתנהל דו־שיח זיכרונו מתוך ומשחזר

٠ המפורט השחזוו ניסיון זיתים. כרמי בין גשם בשעת הליכה בעת הרע,
גשומה". "דרך של הפנימי הסיפור של תוכנו הוא זה דו־שיח של

 כמה בו למנות אפשר זה, לעניין מובהק. לירי סיפור הוא גשומה" "דרך
אופייניים: סימנים

עבר. בזמן ראשון בגוף מספר־דמות, של היא בסיפור התצפית נקודת -
 האירועים את ומוסר הדמויות של הפנימי בעולמן מתמקד הסיפור -

התהוותם. בעצם - רגשות מחשבות, - הנפשיים
 הקליטה באופני "נצבע" וזה המרחב, על עצמו את משליך הסובייקט -

 בנופי המתבוננת הדמות של וההגותית הרגשית ההגבה ובדרכי החושית
דרכם. חולפת שהיא הדרך

 הליכה תוך רעים שני בין שיחה - מאוד מועטת החיצונית הפעילות -
ושדות. זיתים כרמי בין כביש, לאורך

”בלבד. קלה שעה קצר, - החיצונית הפעילות של משכה -

 הסיטוא' המסגרת וק לא
 והנוכו הקצר משך־הזמן

 הסיפוו של הלירי האופי
 הנמז הקצר, הסיפר משך

בל. עמודים וו כ־ בערך,

 סטה אחד בהיבט אולם
 ו הלירי, הסיפור הלירי.

 כלל בדרך נוטה ראשון,
 1הב כיחידת התודעה",

 בסיפור היסודית הבנייה
 טיב בגלל מתאפשרת זו

 הדו שתי דו־שיח. מנהל
 ביו היחסים את להגדיר

 ؛ עצמאיות ישויות שתי
 גדר? ה״רע" לבין המספר

 I שהרגשות למרות רצוף
 שהדי: ולמוות לעין, גלוי

 הד> למעשה, ואליפטיות.
 שעי סמוי, דו־שיח של

 האינבוואינויבית, ההבנה
 שי לנושא לכאורה קשר

 י’עצמן. האסוציאציות
 בולטו בסיפור שוויונית:

 מו לניסוחים היותר לכל
 וו ההוהורים של להחצנה
 ב להעיר מעניין יחסית.

 מאפיי יזהר, ס' של צקלג
 בג - דבו לעצמם לברר
לדבר"." חייב אני לדעת

 ממל עצמו המספר דמות
 לד ביחס משנית כדמות
 ו ולא שה.ךע, מכך בוודאי

 מנו המספר בו. הראשית
 הליכתם בשעת שנאמרו

במבו ולהבין, לנסות כדי

 1המתק הראשון הרושם
ה׳ בו האירועים שזרימת

<88



הזיתים הלילה, זיתי ותם
ب התכוף, סיומה המשכה, וי

 של מותו - ״המוחלט״
؛۶ בריחה של שונים אופנים י

ه הוא האחד האופן הרע. '
 הכרח הוא המוות כי וית

» "אימת רק והאימה זוות״
 הקיום, לאינסטינקט רות

؛ כשהם והחיים המציאות :
؛ לא וגם הפילוסופית כרה

٠ שאין יקיצות ״]מ[אימת ו
ه תותרנה שלא המחשבות

תסוף שלא בדידות זקוע,

ء וזאת - שלישי אופן סות
 את באמת להבין נמודדות:

٠ כי למסקנה ;מספר-הסופו
 שנגזו, הכרח אלא פשר, ־

٠ החבותיות הנסיבות זתוך
 באמצעות הנפרשת סיפור,

 של האפית הסיטואציה ז
، המספר חוזר חברו, של נו

 של מותו לפני רב לא וזמן
ه המפורט השחזור ניסיון ا.

גשומה". "דרך של

כמה בו למנות אפשר זה,

 האחיד, המרחב - הסיפור של המצומצמת הסיטואציונית המסגרת וק לא
 את שמבליטה היא - בלבז דמויות שתי של והנוכחות הקצר כושך־הזמן

 טכני: נתון גם רבה במידה אחואי הלירי לאופי הסיפור. של הלירי האופי
 מילים 3,800כ־ מונה הסיפור המילים; בכמות הנמדד הקצר, הסיפר משך

זבו. שנתון של הכיס ספר בפוומט בלבד עכוודים 11 כ־ בערך,

 הסיפור ממסורת גשומה" "דרך בסיפור יזהר ס' סבוה אחד בהיבט אולם
 בגוף דכוות של הפנימי עולמה תוכן את המוסר הלירי, הסיפור הליוי.
 "זרם של בטכניקות הפנימי, במונולוג להשתמש כלל בדרך נוטה ואשון,

 יחידת זאת, לעומת היסודית. הסיפורית הבנייה כיחידת התודעה",
 סטייה בקול. הדיאלוג של זו היא גשומה" "דרך בסיפור היסודית הבנייה

 הוא שאתו ה״.ךע" לבין המספר שבין היחסים טיב בגלל מתאפשרת זו
 שאפשר עד בשלמות, זו את זו משקפות הדמויות שתי דו־שיח. מנהל

 (:Second Self) שני" ו״אני "אני" כיחסי ביניהן היחסים את להגדיר
 דמות בין הפנימית הקרבה לגמרי. מקבילות אך עצמאיות ישויות שתי

 דיאלוג ביניהם לקיים להם המאפשרת במידה גדולה ה"רע" לבין המספר
 הגיוני סדר ללא נמסוים השניים של וההרהורים שהרגשות למרות רצוף
 מקוטעות תחביריות בתבניות נמסר ביניהם שהדיאלוג ולמרות לעין, גלוי

 כהמשכו בסיפור מעוצב השניים בין שבקול הדיאלוג למעשה, ואליפטיות.
 י٥בשתיקה. מובע אלא בכזילים הגוי אינו שעיקרו סמוי, דו־שיח של

 שבלא בכך מומחשת השניים שבין מילים, בלא האינטואיטיבית, ההבנה
 לאותן בו־זמנית שותפים הם שבקול הדיאלוג של לנושא לכאורה קשר

 אינה השניים בין העבוזה" "חלוקת זאת, עם עצמן." האסוציאציות
 או לשתיקות, עצמו המספר של הנטייה מאוד בולטת בסיפור שוויונית:

 ה.ךע של לנטייתו בניגוד וזאת וחסוים, מגומגמים לניסוחים היותר לכל
 וקומוניקטיביים סדווים לשוניים במבעים והרגשות ההרהורים של להחצנה
 בימי יחיעם של בן־דמותו עמיחי, כי זה בהקשר להעיר מעניין יחסית.

 יודעים שאינם יצורים "יש זה: באופן עצמו את מאפיין יזהר, ס' של צקלג
 כדי אני. - מישהו. לבין בינם שיחה לעשותו בלי - דבר לעצמם לברר
2٥לדבר״. חייב אני לדעת

 8 הערה גשומה״, "דרך יזהר, .18

.109עמ' לעיל,

 שבו "האופן לדוגמה: ראו .19

 בנערתו" איש איש נזכרים היינו

(.113 עמ׳ )שם,

 עבר. בזמן ואשון בגוף ז,
האירועים את ומוסר יות

 ג١"המקשיב״, של התפקיד את בסיפור לפיכך כזכזלאת עצמו המספר דמות
נובע השוויוניות חוסו הרע. של הראשית לדמות ביחס משנית כדמות

בי
 א

פי
מע

תם.
 הקליטה באופני "נצבע" ה
בנופי המתבוננת הדמות ל

 והדמות הסיפוו של העיקרי המושא הוא המספר, ולא שהךע, מכך בוודאי
 הרע של דבריו את בשלמות בזיכרונו לשחזר מנסה המספר בו. הראשית
 כאמור, זאת, הזיתים. כרמי בין הגשומה, בדרך הליכתם בשעת שנאמוו

הרע. של מותו פשו את לאחור, במבט ולהבין, לנסות כדי

 תל־ א, צקלג, ימי יזהר, ס' .20

 עמ׳ ,1958 עובד, עם אביב:

359.

 הדמות, של זאת פונקציה על .21

 הזמות אבן, יוסף של בספרו ראו

 פועלים, ספרית )תל־אביב: בסיפוות

(.204-203עמ' ,1980

הליכה תוך רעים שני בין

”בלבד. קלה ז
 להיות עלול גשומה" "דרך בסיפור מקריאה המתקבל הראשון הרושם

עלילתית תבנית חסר ושהסיפור סדיוה בלתי היא בו האירועים שזרימת
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 8 העוה גשומה״, ״וון יזהו, .22

 יזהר, ם׳ של בנו .108 עט' לעיל,

 מות לאחו סיפו סמילנסקי, ישואל

 שביום פעם לי אמו "הוא כי אביו

 הוא א״מו הגשוים, וליל למחרת

 בחוכמתה שלו האמון את איבד

 וואו: ההנהגה", של זוכה ובצדקת

 -1916 יזהו ״ס' לב־אוי, שירי

 עמ׳ (,22/8/2006) ץ1הא ״,2006

 יזהו ס׳ כמו כי להעיר, כדאי .8

 היה וי׳ן, יוסף השכול, האב גם

 נחיצותה בשאלת לספקות נ!וף

 הפעולה של והמדינית הצבאית

 שגב, תום וואו הגשוים", ב״ליל

.18עט' לעיל, 7 העוה

 8 הערה גשומה״, ״ורן יזהו, .23

.115-114עט' לעיל,

.115 עט׳ שם, .24

 גרשון של הטיעון ציר זהו .25

 יזהו ס׳ של לסיפוות ביחס שקו

 הסיפו־חז בספוו: וואו בכלל,

 בחבלי ו: ,1980-1880 ״עברת

 יוושלים הישראלי, אליזם'1ה הזמן,

 המאוחו, והקיבוץ כתו ותל־אביב:

.229-189 עמי ,1993

 8 הערה גשומה״, ״דון יזהו, .26

.118עט' לעיל,

 ברורה, חוקיות לה שיש עלילה נבנית בסיפור למעשה, קוהרנטית.
 פנימית. דיאלקטיקה על־ידי והמונע מיצוי לקראת המתפתח כתהליך

 הכרחית לוגית חוקיות מתוך מוביל הנפשיים, הפנימיים, האירועים רצף
 על הידיעה והיא העלילה, את הסוגרת הבהירה, המסכמת, להכרה עד

 שאפשר כפי העובדה, בגלל לא זאת, יחיעם. הוא הרע, של מותו הכוח
 העם. עצמאות על בקרב נפל שיחיעם בתמימות, להניח אולי היה

 יזהר ס' בעיני הייתה לעצמה, כשהיא הגשרים", ב״ליל הצבאית הפעולה
 למות כי תופס הביוגרפי, המספר־הסופר יזהר, ס׳ ”"טפשי". דבר פשוט
 ומשמעות מדינית, או צבאית לא פנימית, אחרת, משמעות יש יחיעם

 המספר ביניהם. השיחה את משחזר שהוא ככל לו ומתבהרת הולכת זאת
 בדרך ומתבונן חוזר מראשיתו, דבר אחרית כבר היודע הרטרוספקטיבי,

 המודע המסקני, המיצוי אלא אינו הרע של מותו כי ומבין רעו של חייו
 הבלתי ולקונפליקט הסתום למבוי הרצוני, לא אם גם לעצמו בבהירות

בחייו. הרע נקלע שאליו נפתר

 הקונפליקט הוא בסיפור הפנימיים האירועים מתארגנים שסביבו הציר
 היחיד של האישי רצונו לבין הקולקטיב כלפי החובה הכות שבין המתוח
 דחף בו פועל בו־בזמן אולם החברתית, הפעילות במוקד נתון הרע בתוכו.
 בו חייב אתה שאין אחר מקום אל לבוא וכרגע. מיד מכאן "להחלץ עמוק
 ולצאת אחר, באופן אחרים, דברים ולקחת ]...[ חציו ולא דבר לא לאיש,
”חפצך". ינהה כאשר בדיוק אחרת, ולבוא

 ועיקרם על־ידו, הופנמו שכבר החברתיים הערכים נכשל. ההיחלצות ניסיון
 תוך אל לשוב הוע על כופים העצמי, המימוש על הוויתור בהכרח ההכרה
 לו ולחפש לשבת זכות בעולמנו "למי החברתית: הפעילות של המעגל

 את לתפוש יושב שאדם ישיבה בביתן לשבת זכות בכלל למי עדינה? שעה
 לעומת משקל ללא דברים לאלה, אלה הנאים הדברים שביחס הסתוויות

 ובאירוניה בבהירות, מכיר הרע כולם?"." הדברים של כולו המשקל כל
 הלן־נפש של כמטפורה "הסתוויות", של באי־הממשות חריפה, עצמית
 עצמו. הדבר ולא דבר אל הגעגועים לבין, בין תמיד שהוא מה של רומנטי,

 הביטחון משימות - כולו" המשקל "כל של הכבדה הממשות לעומת זאת,
 החברתיים הערכים של ההפנמה תהליך כאילו נדמה, לרגע ”וההתיישבות.

בעצם: הוכרע כבר הפנימי הקונפליקט וכי הושלם,

 לשבת אני אוכל לא - החבו׳ה יצאו מחו אם ובר. לך ואסביר בוא
 - אותי ידחו הם אם אצלם. אני אלך - לי יקראו לא הם אם בבית.
 שאין אומו - ללכת צויך שאינני לי יאמרו אם שנית. ואבוא אחזור

 אשוב - ללכת חפץ שאינני בתוכי לי יווע אוע גם ואם עסקם. זה
 חפץ אינני ובאמת צוין, אינני באמת כי עסקם. זה שאין ואומר
“ואלן. אלך. שאני אלא - כך ובאמת ללכת,

 W כזאת, הכרעה אולם
 "אפו יזהר ס' של והמכונן

 שז זה, פנימי לקונפליקט
 היוו הטרגדיה של כדרכה
 בדרן אלא אמתית התרה
 כשנ עוד: לך אומר תשאל
 ל< מסתבר, אני, - שנלך
- חושש תהא שאל אלא

 המס האפשרות הוא מוות
 בה בהכרה לוגית־קיומית.

 של כבדרכו כולו. הפנימי
 1 מוצגת הרע של דמותו

 ו׳ חייה את להבין במאמץ
 חייו זה, מהיבנו עצמה.

 האונ המהלך את מכוננים
את במיוחד - מותו אל

 שלו הקוגניטיבי התהליך
 האישיות ממבנה כתוצאה

 החברה לבין היחיד שבין
 אה מצד בתוכו. מנוגדות
 בג לעזאזל "טוב בעולם:
 "מועקו במילים המסומן
 מאוח בריאיון כי להעיר,
 1שב פתור הבלתי הפנימי

 אחר וקוטב שמש, מלא
]. הקטבים בין מתח היה

 הו הקונפליקט, צירי שני
 1 יחד מתלכדים דיכאון(

 "באותה הרע: של קיומו
האפו מן המתקרב, הסוף

לבי גשומה" "ווו ביו

 ב יחיעם של מותו לאחר
שב המכתבים את לידיו

؛90



ه
 ברורה, חוקיות לה שיש
 פנימית. דיאלקטיקה ־ידי
 הכרחית לוגית חוקיות :וך

 על הידיעה והיא זעלילה,
 שאפשר כפי העובדה, גלל

 העם. עצמאות על :קרב
 יזהר ס' בעיני הייתה נמה,

 למות כי תופס הביוגרפי,
 ומשמעות מדינית, או ית
 המספר ביניהם. השיחה ת

 בדרך ומתבונן חוזר שיתו,
V המודע המסקני, המיצוי 

הבלתי ולקונפליקט :זתום

 הקונפליקט הוא בסיפור '
 היחיד של האישי רצונו :ין

 דחף בו פועל בו־בזמן ؛ולם
 בו חייב אתה שאין אחו ם

ולצאת אחר, באופן חרים,

 ועיקרם על־ידו, הופנמו בר
 תוך אל לשוב הרע על פים

 לו ולחפש לשבת זכות נו
 את לתפוש יושב שאדם :ה

 לעומת משקל ללא דברים
 ובאירוניה בבהירות, מכיר

 הלך־נפש של כמטפורה ",
 עצמו. הדבר ולא דבר אל ح

 הביטחון משימות - כולו"
 החברתיים הערכים של מה

עצם:

 הראשון בסיפורו אפרים לדוגמה, הגיע, שאליה כזאת, הכרעה אולם
בלבד. מדומה בעצם היא ”לאספסת", חוזר "אפרים יזהר ס׳ של והמכונן ,

אלא, לעוול, צדק בין לטוב, רע בין מאבק שאינו זה, פנימי לקונפליקט
 תיתכן לא - אחר צדק לבין אחד צדק בין היוונית, הטרגדיה של כדרכה ٠

"ואם הדיאלקטיים: הקטבים שני ביטול של בדרן אלא אמתית התרה
דרך ובאותה לילה, ובאותו ערב באותו כולנו, כשנלך עוד: לך אומר תשאל ه

הדבוים. נושבים לכאן ברור. לי? מנין אחזור. לא מסתבר, אני, - שנלך
28-״. - - צריך ולא - שומע אתה - חושש תהא שאל אלא ٠

 סתירה אל שנקלע מי בפני הפתוחה האחת המסקנית האפשרות הוא מוות
התהליך מתמצה זאת, מוחלטת בידיעה זאת, בהירה בהכרה לוגית־קיומית. .

אין גשומה" "דרך בסיפור גם כך הליוי הסיפור של כבדרכו כולו. הפנימי
 נתונה היא החיצוני: העולם עם גומלין בפעולת מוצגת הרע של דכןותו ٠

ההבנה מן נגזר השינוי לשנותם. פעיל בניסיון ולא חייה את להבין במאמץ
 גשומה" "דרך המוקדם בסיפור הרע של ומותו חייו זה, מהיבט עצמה. ٠

 הליכתו ואת - היזהרי הפרוטגוניסט חיי של האופייני המהלך את מכוננים
2’צקלג. בימי קובי של אלה את במיוחד - מותו אל

מתאפשר, אף ולמעשה מואץ, העצמית ההיוודעות של הקוגניטיבי התהליך  הדיאלקטי למתח משלים ובאופן במקביל הרע. של האישיות ממבנה כתוצאה ٠
יסוד תכונות שתי שבין פנימי במתח נתון הרע החברה, לבין היחיד שבין

 ה״יש" מן עצומה הנאה עזה, חיים שמחת - אחד מצד בתוכו. מנוגדות ٠
עמוק, לדיכאון נטייה - שני מצד 8٠הזה!״. בעולם לעזאזל "טוב בעולם:

מעניין ”"תוגה". ובעיקר ”"יגון", ”"דכדוך", "מועקה", במילים המסומן *
 המתח על לזה מאוד דומה באופן יזהר ס' עמד מאוחר בריאיון כי להעיר,
היה שבי אחד "קוטב עצמו: שלו האישיות שבמבנה פתור הבלתי הפנימי

 ותמיד לדבר. קל יותר השמש ועל צל. מלא היה אחר וקוטב שמש, מלא ٠
٦ומתח״ קטבים שני ]...[ הקטבים בין מתח היה

- חיים )שמחת והפנימי חברה( - )יחיד החיצוני הקונפליקט, צירי שני
 לבעיית יחיד כמוצא המוות הכרח של במסקנה יחד מתלכדים דיכאון( ٠

מן התוגה, מן מנוס שאין ואוכלת ודאית ידיעה "באותה הרע: של קיומו
8ונשלם״.؛ תם ויהי לבסוף שישחיר האפור מן המתקרב, הסוף י

 לשבת אני אוכל החבר׳ה-לא
 אותי- ידחו הם אם אצלם. זני

 שאין אומר - ללכת צריך זינני
 אשוב - ללכת חפץ שאינני כי

 חפץ אינני ובאמת צריך, זינני
“ואלן. 'ך.

 פנים אובע מירון, דן השוו: .27

 עיתים בת־ימינו: העברית בספוות

 יזהו, וטוש, אלתומן, ביצירות

 שוקן, ותל־אביב: ירושלים שמיו,

 וראו :300-276 עמ' !,196211975

 הערה שלי, הדוקטור בעבודת עוד

.311-309 עמ׳ )*(לעיל,

 הערה גשומה", "בדרך יזהר, .28

.118עמ' לעיל, 8

בי
 א

יל
עפ

מ

ויץ יחיעם מכתבי לבין גשומה" "ווו בין

 יזהר ס' קיבל 1946 ביוני אז־זיב גשר על בפשיטה יחיעם של מותו לאחר
רובם האחרונות, חייו שנות בעשר יחיעם שכתב המכתבים את לידיו

 "לפני שביד, אלי השוו: .29

 צקלג", ימי על נעולים: שעוים

 מבחו יזהו: ס׳ )עורך(, נגיד חיים

 תל־ יצירתו, על ביקוות מאמרי

 עמ׳ ,1972 עובד, עם אביב:

 בעבודת עוד וראו ;153-140

 לעיל, )*( הערה שלי, הדוקטור

.198-193עמ׳

 הערה גשומה", "דרך יזהר, .30

 את עוד וראו ;114עמ' לעיל, 8

 הפותחת המרוכזת האפיון פסקת

 אולי הוא כאן "שכן במשפט:

 הוא הנאתן כיצד לספר המקום

(.111-110עמ' )שם, רעי״

.115עמ' שם, .31
.116עמ' שם, .32

.114 ,113,111 עמ׳ שם, .33

 את "׳לומר ישורון, הלית .34

 ס' עם ראיון באינסופי': הסופי

 עמ׳ (,1994) 11 חזרים יזהר",

226.

 8 הערה גשומה", "דרך יזהר, .35
.113עמ' לעיל,

191

-
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 בנדון יזהר ם׳ של מכתביו .36

 יוסף של בארכיונו שמורים

 אגודת של "גנזים" במכון ויץ

 ויץ יוסף של ומכתביו הסופרים,

 בארכיונו שמורים עניין באותו

 יד לכתבי במחלקה יזהר ס׳ של

הלאומי. הספרים שבבית

 יחיעם מכתבי )עורך(, יזהר ס׳ .37

.1948 תל־אביב:עםעובד, ויץ,

.15-7 עמ' שם, .38

 יזזיעם מכתבי )עווך(, יזהר ס׳ .39

 1966 עובד, עם תל־אביב: ויץ,

.6-3 עמ' שנייה(, )הדפסה

 יחיעם מכתבי )עודך(, יזהר .40

 עמ׳ לעיל, 37 הערה ויץ,

36-33.

 מספרו: "גנזים", מכון .41

.15289א/

יחיעם מכתבי )עורך(, יזהר .42

 וליזהר להוריו מכן, לאחר ואשתו יחיעם של חבותו )סמסונוב(, לרמה
 בחודשים לדפוס. המכתבים את להכשיר במטרה זאת, הקרוב. חברו עצמו,

 מכתבים חליפת מתנהלת 1947 שנת ובמהלך 1946 שנת של האחרונים
 הנוגעות שונות בשאלות יחיעם, של אביו ויץ, יוסף לבין יזהר ס' בין ערה

 עם בהוצאת אוו ראה ויץ, יחיעם מכתבי עצמו, הספר הספר." לעריכת
 לדפוס, והכשרתם עריכתם המכתבים, ברירת מלבד ."1948 בשנת עובד
 הופעת עם ”ובחתימתו. כותות, בלא לספר, כללי מבוא יזהר ס' כתב

 שנייה הקדמה יזהר ס' כתב ,1966 בשנת הספר של השנייה ההדפסה
 כתב יזהר ס׳ ”שנה". עשרים "לאחר הכותרת: תחת המכתבים לקובץ
 אז-זיב בגשר הפעולה את המתעד האחרון", "המסע הפרק את גם לספר
 הכותב: לזהות באשר ספק אין 4٠"י.״. בחתימה בה, יחיעם של מותו ואת

 במשך תחקר כי יזהר לו כתב 1947 בנובמבר 5 מיום ויץ ליוסף במכתבו
 יוכל וכי פרטיה, לפרטי אותה למד הפעולה, משתתפי את ארוכות שעות

”מהלכה. את במדויק לתאר שאסף הנתונים סמך על

 יזהר ס׳ של האינטנסיבית העבודה השפעת ניכרת גשומה" "דרך בסיפור
 הסיפור. לכתיבת במקביל בה שעסק עבודה לדפוס, יחיעם מכתבי בהכשרת

 שלתוכה בדויה סיטואציה גשומה" "דרך בסיפור בנה יזהר ס׳ כי נראה
 זה ולעניין ויץ, יחיעם ממכתבי במישרין הלקוחים ממשיים תכנים החדיר

 ס׳ אחד, במקרה ”עצמו. יזהר לס' יחיעם של במכתביו במיוחד לעיין יש
 שלמה פסקה גשומה" "דרך בסיפור ה.ךע של השיח בתוך "שתל" אפילו יזהר

עצמו. יחיעם של ממכתביו מאחד בלבד, קלים בשינויים הלקוחה,
 נשווה: עמ' לעיל, 37 הערה ויץ,

143-140,130-124,113-110,

 הב המכתבים קובץ של
 ה' בין הניגודית השניות

 השני להדפסה בהקדמה
 "ב לחברה, היחיד שבין

 ש׳ ונטיותיו שלך רצונך
 אסו יצאה שבה בשעה
 חבו בסיטואציה ,1948

 1א היה לא הקולקטיבי,
 תוי הדבר החברה. לבין

הה הופיעה שבה ,1966

 יחיעם חוזר במכתביו
 המונ באמצעות על־ידו

 עצמו זה במונח משתמש
 נ יחיעם, של המכתבים

 ה', מיום ליזהר במכתבו
 התוגו לאותה הדברים

 ומענ ויקרים שבקטנים
שו לה שזכינו 'תלישות'

 זאת פסקה של הניסוח
 גבס׳ הוא קריאה, בסימן
 'השפעה הייתה לאצל,

ל יחיעם של ממכתביו
,182-181 ,163-161 ,153-149 

.195-193

.197 עמי שם, .43

 8 העוה גשומה״, ״רון יזהר, .44
.113עט' לעיל,

 כחדו יושב הייתי איך נזכו ואני
 מחממים שהיו בשעה האמבטיה,

 חושן והיה הגוול בפוימוס המים את
 רעש מלא והחלל האמבטיה בחדר

 היתה והלהבה המים, ופכפוך המכונה
 והייתי צהבהבת, קצתה כחולה קצתה
 משולבות, ברגליים הרצפה על יושב

 למשהו מתפלל שהייתי לי ונדמה
 לו היושב אלוהים לאיזה מסתורי,

 ועל הנצח על משהו לי ולוחש בתוכי
 להשיגם, אנוש ביד שאין הדבוים

" משונים... כן כל שהם משום

 בחזו איך עוייז זוכר ואני )...(
 כשהיו הימים, משכבר פעם, האמבנזיה,
 הגוול, בפרימוס המים את מחממים

 רעש מלא והחלל בחרו חושן והיה
 מקצתה והלהבה, המים ופכפון מופלא,

 צהבהבת־ ומקצתה כחולה־צחה,
 הרצפה על יושב והייתי אוומה,

 ונומה משולבות, בוגליים לעומתה,
 או לאלוהים, למשהו, מתפלל שהייתי

 ובר תמוה, רבו על לי ולוחש למה,
 או שכזה... דבר איזה להסביר, שאין

44 נצח... הה... הה ככה...

 בא משתמש הוא ,1939
 השורוו חמש את מצטט
 היט הידוע כדבר סיפור
 מאוחר, בריאיון עצמו,

 קו* גנסין. את טוב טוב
 "היצור", מספו צלהבים

 ٠י כתבו הם דווקא הלא
 המ החולה, היהודי הוא

 באופן ”לאן". פייארברג
 >התלושים דור הוויית

 וברא) ו9ה־ המאה של
הר הדוו בני "הצברים"

 המשלימים המתח צירי שני על גשומה", "דרך בסיפור הרע של דמותו
 יחיעם של דמותו נתפסת שבו האופן את במדויק תואמת אותה, המעצבים

הראשונה להדפסה בהקדמה המכתבים. לאסופת יזהו ס' של במבואות ויץ

 שבה מיום לרמה במכתב
 'אינדיבידואליג כביכול,

הנר؛ ככל ד', מיום יוסף
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 וליזהר להוריו מכן, לאחר ו
 בחודשים לדפוס. המכתבים :
 מכתבים חליפת מתנהלת 1ا

 הנוגעות שונות בשאלות נם,
 עם בהוצאת אור ראה ויין, י

 לדפוס, והכשרתם עריכתם
 הופעת עם “ובחתימתו. ת,

 שנייה הקדמה יזהר ס׳ :תב
 כתב יזהו ס' ”שנה". סרים

 אז־זיב בגשר הפעולה את יד
 הכותב: לזהות באשר ספק ן

 במשך תחקר כי יזהר לו תב
 יוכל וכי פרטיה, לפוטי ותה

”מהלכה.

 יזהר ס׳ של האינטנסיבית ת
 הסיפוו. לכתיבת במקביל בה

 שלתוכה בדויה סיטואציה '
 זה ולעניין ויץ, יחיעם זכתבי

 ס' אחד, במקרה עצמו." הר
 שלמה פסקה גשומה" "דרך ר

עצמו. יחיעם של זביו

 בחדר איך עויין זוכר ני
 כשהיו הימים, משכבו פעם, 'ה,

 הגדול, בפרימוס המים את ם
 ועש מלא והחלל בחדר ישן

 מקצתה והלהבה, המים ופכפון
 צהבהבת־ ומקצתה ־צחה,

 הרצפה על יושב והייתי ,
 ונומה משולבות, ברגליים ז,

 או לאלוהים, למשהו, מתפלל
 דבר תמוה, ובו על לי ؛וחש

או שכזה... דבר איזה הסביר,

 את יחיעם של באופיו עיקרי כקו יזהר ס' הבליט המכתבים קובץ של
 בעוד “סגרירית", "תוגה לבין ושובב" קל ה"חצוף, בין הניגודית השניות

 הקונפליקטואליים היחסים את יותר הבליט השנייה להדפסה בהקדמה
 רק שהוא מה ובין ושליחות חובה שהיא מה "בין לחברה, היחיד שבין

 כי ייתכן “החזיון". גיא הוא והקונפליקט ]...[ שלך ונטיותיו שלך וצונך
 בשנת הואשונה, בהדפסה לאור המכתבים אסופת יצאה שבה בשעה
 למאמץ מלאה התגייסות שחייבה חברתית־לאומית בסיטואציה ,1948

 היחיד שבין הקונפליקט לבטי את להבליט אפשר היה לא הקולקטיבי,
 בשנת לגמרי, שונה חברתית בסיטואציה רק תוקן הדבר החברה. לבין

האסופה. של השנייה ההדפסה הופיעה שבה ,1966

 המוגדר מצב החברתי־קיומי, למצבו ומתייחס יחיעם חוזר במכתביו
 גשומה" "דרך בסיפור ה.ו־ע "תלישות". הטעון המונח באמצעות על־ידו

 לאסופת שלו בהקדמה יזהר, וס' מצבו," לאבחון עצמו זה במונח משתמש
 “שונים. באופנים זאת "תלישות" להסביר מנסה יחיעם, של המכתבים

 כשמגיעים "אכן, יחיעם: כותב ,1939 בינואר 19 ה', מיום ליזהר במכתבו
 קטנים נענועי־נפש ולאותם התוגה!( )אותה התוגה לאותה הדברים

 לאותה הדברים כשמגיעים - הכל למרות ומעניינים ויקרים שבקטנים
“מולידי". אבי מפי שנינו לה שזכינו ׳תלישות׳

 ומודגש החוזר התוגה" "אותה הצירוף ובמיוחד זאת פסקה של הניסוח
 בפרט גנסין, א״נ לסיפורי במקוה. ולא מובהק, גןסיני הוא קריאה, בסימן
 בכמה עצמו. יזהר ס' על כמו יחיעם על עצומה השפעה הייתה לאצל,

 באפריל 17 ב', מיום במכתבו כמו רמה, לחברתו יחיעם של ממכתביו
 הוא אחר במכתב ؛٠:מאצל שורות בכמה ישיר באופן משתמש הוא ,1939

 מאותו מנודו" ישוב כי "והיה השיר של הראשונות השורות חמש את מצטט
 יזהר ס׳ ”מקורן. את לציין לטרוח בלי לקורא, היטב הידוע כדבר סיפור
 הכרתי האורן. לכל גנסיניים. "חיפושים על מדבר מאוחר, בריאיון עצמו,

 המאוחרת בנובלה נפש".؛؛ שורש מאותו אותו קראתי גנסין. את טוב טוב
 האלה, "התלושים כי הנער, סמילנסקי יזהר הוא "היצור", מספר צלהבים

 התלוש איך אבא של בחוברות קראתי כך, כל יפה כתבו הם דווקא הלא
 או רצוצה נפש המרתף, איש החלוש, הגלותי, המנוון, החולה, היהודי הוא

 בין כמעט, פרדוקסלית מעניינת, זיקה נבנית כזה באופן לאן".؛؛ פייארברג
 האחרונים בעשורים בגולה העברית הספרות של התלושים דור הוויית

הארץ, ילידי של הווייתם לבין 20ה־ המאה ובראשית ו9ה־ המאה של

 ויץ, יחיעם מכתבי )עורך(, יזהר .45

.8עמ׳ לעיל, 37 הערה

 רץ, יזזיעם מכתבי )עורך(, יזהר .46

.4עמ' לעיל, 39 הערה

 8 הערה גשומה", ״דרך יזהר, .47

.114 עמ׳ לעיל,

 ויץ, יזזיעם מכתבי )עורך(, יזהו .48

.8 עמ' לעיל, 37 הערה

.149עמ' שם, .49

.182 עמ' שם, .50

.75 עמ' שם, .51

 עמ׳ לעיל, 34 העוה ישווון, .52

221.

 תל־אביב: צלהבים, יזהר, ס' .53

.69 עמ׳ ,1993 זמורה־ביתן,

הראשון. הדור בני "הצברים"נצח..." חח... זה
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 המשלימים המתח צירי עני
 יחיעם של דמותו נתפסת 'בו

הראשונה להדפסה בהקדמה

 "׳מתבדלים', על יחיעם מדבר ,1941 בספטמבר 27 שבת, מיום לרמה במכתב
 לאביו במכתב כמונו".'؛ 'תלושים' כביכול, 'אינדיבידואליסטים' כביכול,

לאב להסביר יחיעם מנסה ,1939 מאי מחודש הנראה ככל ד', מיום יוסף
 ٠ויץ יחיעם מכתבי )עורך(, יזהר .54

.217 עמ׳ לעיל, 37 הערה

193



 שני
ים

ו״
.

 
או

יצ
 

וך
לז

ה׳אפיקורסות', או ה׳תלישות' "אותה של והמורכב העמוק המניע את
יחיעם, טוען זאת, תלישות 5בה".؛ 'מפורסמים' ואני שי.]יזהו[ .197 עט׳ שם, .55

 האשכול׳ מתחת בטוריה
זב נורא ארוך יהיה ٠ד,ין

שם. שם, .56

 יודע איני הזה. בעולם הוברים על מיוחדת הבטה מין אלא אינה
 אחוי מתמיד חיפוש היא התוצאה אבל בלבד, גיל של ענין זה אם

 לא־מפלגתית, שהיא אחת אמת אחרי מתוכך, העולה ההד אותו
 שלי אלא דברים, מיני שאר ולא "מהפכנית" לא "חבותית", לא
 ארוכים, אפורים, חורף בימי שלי, הקלסית המוסיקה ا...ا אני

ב..." אביב ימי של בשקיעות ומסתוריים, עצובים

 אפרינ של היסוד חוויית
 כמע האין־סופי הארוך,
 מועצמח הזדהוונ מזדהה

 נ - ולמעשה שבסיפור,
 לפרוטגונ בדומה אפרים,

אוטוביוגרנ השלכה הוא

 כפי ויץ, יוסף האב, על־ידי מסוכמת הצעירים ליזהר יחיעם שבין הקרבה
התלישות, "אפיקורסות". או "תלישות" במונח יחיעם, על־ידי מצוטט שהוא

 אבדן של תוצאה מבוכה, בה שיש עמדה היא אותה, מגדיר שיחיעם כפי
 אבל תוקפה, ובמידת ההורים־המייסדים דור של הדרך בוודאות הביטחון

שבקטנים" קטנים נענועי־נפש ל"אותם במינה מיוחדת רגישות גם בה יש
הזה". בעולם הדברים על מיוחדת ו״הבטה

מכתב' באסופה מתגלית ויחיעם, יזהר הרעים, שני שבין הפנימית הקובה
 באוגוסט 24 ד', מיום קיבוצו לחברי במכתב אחר. באופן גם ויץ יחיעם

 לאחר בעיזבונו(, ונמצא דבר של בסופו נשלח לא עצמו )המכתב ו938
 באופן היתר בין העזיבה, מניעי את לנמק יחיעם מנסה הקיבוץ, את עזיבתו

 איך יזכור, לאספסת' חוזר 'אפרים הסיפור: את במקרה שקרא "מי זה:
 האמת נ...[ טעם' ה׳נותן את החוט, את מאבד איש ואותו פתאום קרה

מאומה, חסרה אינה - בשממון נפגשת שהיא בשעה - ביותר הגדולה
؛’מאומה". פועלת אינה גם אולם )ההוגשה 81 עט' שם, .57

במקוו(.

 בכתב נדפס לאספסת", חוזר "אפרים יזהר, ס' של בדפוס הראשון סיפווו
 יחיעם של מכתבו לפני בלבד שנה כחצי ,1938 מרס בחודש גליונות העת

 של בסיפווו הבדויה הדמות לבין שבינו הפנימי הדמיון בסיס על לחבריו.
 חשוב הממשית. במציאות שלו מעשהו את לנמק מבקש יחיעם יזהר, ס'

 עבור מכרעת מוסרית־ערכית משמעות הייתה הקיבוץ לעזיבת כי להדגיש
תוך כבדים, אשם רגשי מתוך למעשה ומתייחס חוזר עצמו יחיעם יחיעם.

בסיפורו אפרים הבורח!".؛؛ ליחיעם "הבוז "בריחה": הטעון במונח שימוש .94 עט׳ שם, .58
 שנים לאחר בפרדס לעבוד מבקש אלא הקיבוץ, את עוזב אינו יזהר ס' של
 לפני מביא שהוא לבקשה הנפשי המניע זאת ועם באספסת, עבודה של

 של כניסוחו טעם", ה״נותן אבדן עצמו: מניע אותו הוא החברים אספת
 של דמותו בן - יחיעם המאוחרת, צלהבים בנובלה ה"שממון". או יחיעם,
"השממון": רכיבי מהם מפרט - הממשית הביוגופית האישיות ויין, יחיעם
 ואשתין הקרה, המקלחת את ואשנא מקור, ואקפא באוהל, אגור "ואני

ולעבוד בבוקר, בכוח אותי ויקימו לרוץ, כוח לי יהיה לא כי האוהל מאחורי

גו "ורו הסיפורים

 יזו ס׳ התכוון הנראה ככל
 הסיפוו״בטרם של יותר

 כותות־המש! מתייחסת
 הסי את המתאר יציאה",

 ا לראשונה נדפס לקרב,
 בשולי) מתוארך הסיפור

 "הע חזעה", "חרבת עם
 הלוחמי) עומדים שאליה

 > פעולה אותה באז־זיב,
 פנינ שונות, הוכחות יש
 הי של נטייתו למשל הן

 בדי ٥ולכימיה,י למוזיקה
 ז ובית רחוק מקום על

 יחי' של ממכתביו לאחד
 י בסיפור עצמה לפעולה
 המת מודל" "על התרגיל

 י' מכתבי בתוך האחרון"
 אפיל הגשרים":؛؛ ב"ליל

 הנ מפני פוסקים הבלתי
 גם כך הגשרים". ב"ליל

 1כ משהו על והחתומים
 ל המה שאדונים מדמים

גבנ על גדולים. אלוהים

 מובנ אינה זאת פסקה
נ של פגיעה כי הסופר,
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 ה׳אפיקורסות', או !לישות'
יחיעם, טוען את,

 יתמיד רעב, אהיה ותמיד כוח, לי יהיה ולא האשכוליות, מתחת בטוריה
٩"נגמר ובלתי נווא אוון יהיה היום

 יווע איני הזה. בעולם הדבוים
 אחרי מתמיד חיפוש היא גוצאה

 לא־מפלגתית, שהיא אחת >מת
 שלי אלא דברים, מיני שאר לא

 אווכים, אפווים, חורף בימי
؛٥ב... אביב לימי

 לעיל, 53 הערה צלהבים, יזהר, .59

א״מ(. שלי, )ההרגשה 51עמ'
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 כפי ויץ, יוסף האב, על־ידי
 התלישות, "אפיקורסות". או
 אבדן של תוצאה מבוכה, ה

 אבל תוקפה, ובמידת סדים١
שבקטנים" קכונים .ועי־נפש

מכתב' באסופה מתגלית ם,
באוגוסט 24 ד', מיום בוצו

٠ לאחר בעיזבונו(, ונמצא :ר
 באופן היתר בין העזיבה, יעי

 איך יזכור, לאספסת' חוזר
 האמת ]...[ טעם׳ ה׳נותן ת

מאומה, חסרה אינה - זון

 בכתב נדפס לאספסת", ׳וזר
 יחיעם של מכתבו לפני לבד

 של בסיפורו הבדויה זדמות
 חשוב הממשית. במציאות

 עבור מכרעת 'סרית־ערכית
 תוך כבדים, אשם וגשי תוך

 בסיפורו אפרים 5٥הבורח!״.
 שנים לאחר בפרדס לעבוד

 לפני מביא שהוא לבקשה
 של כניסוחו טעם", ז״נותן

 של דמותו בן - יחיעם רת,
 וכיבי"השממון": מהם £רט

 ואשתין הקרה, המקלחת
ולעבוד בבוקר, בכוח אותי

 המשך הזמן: חוויית היא יזהר ס' של בסיפורו אפרים של היסוד חוויית
 במכתבו יחיעם באספסת. העבודה יום של כמעט, האין־סופי הארוך,
 אפרים של הטעם ואבדן השיממון הרגשת עם מועצמת הזדהות מזדהה

 עצמו: יזהר של אלה עם לטעון, מבקש אני כך - ולמעשה שבסיפור,
 יזהר, ס' של המוקדמים בסיפוריו אחרים לפרוכוגוניסבוים בדומה אפרים,

סמילנסקי. יזהר הסופר של אוטוביוגרפית השלכה הוא

יציאה" ו״בטום גשומה" "ווו הסיפורים

 הרחבה במסגרת גשומה" "דרך את לשלב תחילה יזהר ס׳ התכוון הנואה ככל
 דבר, של בסופו מומשה שלא זאת, לכוונה יציאה": "בטום הסיפור של יותר

 "בטרם הסיפור )"קטע"(. גשומה" "בדרך של כותרת־המשנה מתייחסת
 המתכוננים לוחמים חבורת של הנפשית הסיטואציה את המתאר יציאה",

 )תש"ח-תש״ט; זבו בשנתון גשומה" "דרך כמו לראשונה נדפס לקרב,
 סיפווים אובעה לקובץ וכונס ٥٥ו(,948 לינואר בשוליו מתוארך הסיפור

 הפעולה כי ספק, אין חצות". של ו"שיירה "השבוי" חזעה'׳, "חרבת עם
 הגשר פיצוץ היא יציאה" "בטרם בסיפור לצאת הלוחמים עומדים שאליה

 זאת לקביעה מותו. את יחיעם מצא שבה עצמה פעולה אותה באז-זיב,
 הסיפוו, מתוך פנימיות, הוכחות וחיצוניות. פנימיות שונות, הוכחות יש
 יציאה" "בטרם בסיפור השם עלום הפרוטגוניסט של נטייתו למשל הן

 ההזיה או במציאות, ויץ יחיעם של לנטיות בדומה ٥ולכימיה,י למוזיקה
 פרפראזה אלא שאינה גבעה," בראש בו אבנים ובית רחוק מקום על

 ההכנות תיאור בין יש גמורה חפיפה “לומה. יחיעם של ממכתביו לאחד
 כך אז־זיב. גשר על הפשיטה לקראת האימון לבין בסיפור עצמה לפעולה
 "המסע בפרק שינוי שום בלי מובא ׳”בסיפור המתואר מודל" "על התרגיל

 הפעולה מהלכי את יזהו ס' תיעד שבו ויץ יחיעם מכתבי בתוך האחרון"
 החששות כמו לחלוטין, תואמים שונים פרטים אפילו “הגשרים"; ב״ליל

 בפעולה הכזיב אכן אשר זה ٥٥מהימן, שאינו המקלע מפני פוסקים הבלתי
 הקשורים התרמילים גם "הובאו בסיפור: האמור גם כך הגשרים". ב״ליל

 געש. בפרץ לשאוג שעשוי שקט כובד שבהם, כבד משהו על והחתומים
 הה, בו. שוכן שד מי יודעים ואינם שבתרמיל, למה המה שאדונים מדמים

ישאוהו"." גבם על גדולים. אלוהים

 המספר־ של המאוחרת הידיעה מתוך אלא מובנת אינה זאת פסקה
להפעלה תגרום הנפץ חומר בתרמילי נותב כדור של פגיעה כי הסופר,

 במבחן יציאה", "בטרם יזהו, ס׳ .60

 תש״ח-תש״ט, זבר שנתון לובות:

ו.-5%וالدج׳

 יציאה", "בטרם יזהר, ס' .61

 תל־אביב: סיפורים, ארבעה

 עמ' ,1959 המאוחד, הקיבוץ

26-25, 32, 37.

.20 עמ׳ שם, .62

 ויץ, יחיעם מכתבי )עורך(, יזהר .63

.210 עמ׳ לעיל, 37 הערה

 הערה יציאה", "בטרם יזהר, .64

.16עמ' לעיל, 61

 ויץ, יחיעם מכתבי )עורך(, יזהר .65

.35 עמ' לעיל, 37 הערה

 הערה יציאה", "בטרם יזהר, .66

.38,26 ,21עמ' לעיל, 61

.38 עמ' שם, .67
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 ספו )עוון(, גלעד זוובבל .68

 הקיבוץ תל-אביב: א, הפלנז״זז,

.660-658 עט' ,1955 המאוחד,

 יוני בחודש לילה, באותו בפיצוץ לוחמים ו3 של ולאבדנם שלו מוקדמת
 קודם אחדות דקות מוות פצעי נפצע עצמו ם יחינו אז־זיב. בגשר ,1946

 בגשר הפעולה שביו לקשו משכנעת חיצונית הוכחה האש. בחילופי לכן
 מובא, הפלמ״ח שבספו העובדה היא יציאה" "בטרם הסיפור לביו אז־זיב

 ארוך קטע בפעולה, הלוחמים אחד של מפורכות לעדות ישיר כהמשך
 בחתימה אולם הסיפור שם את לאזכר בלי יציאה", "בטרם הסיפור מתוך

 הסיפור כי סבירות של גדולה במידה להניח אפילו אפשר “יזהר". "ס׳ של
 המבוא מתוך האחרון" "המסע הפרק לכתיבת במקביל נכתב יציאה" "בטרם

יץ.١ יחיעם מכתב' לאסופה

 עט' לעיל, 27 העדה מירון, .69

363-348.

 הפואטיקה אוספנסקי, בווים .70

 של המבנה הקומפוזיציה: של

 של וטיפולוגיה האמנותי הטקסט

 גדעון ונוגום: קונופוזיציונית, צווה

 פועלים, ספוית תל־אביב: טורי,

.71-66 עט' ,1986

 האמן של "דיוקנו שקד, גושון.71

 עכשיו יזהר(", ס׳ )על צעיו כחלוץ

.172עט' (,1987) 54-51

 הקרבה את מסבירה יציאה" "בטרם לבין גשומה" "דוך שבין הזיקה
 יציאה" "בטרם בין ٥’רב, בפירובו מירון דן עמד כבר שעליה הפנימית,

 יציאה" "בנורם את לקבוע יש יזהר. ס' של יותר המוקדמים סיפוריו לבין
 סיפורי לבין יזהר ס' של המוקדמים הסיפורים קבוצת שבין קו־גבול כמעין
 גשומה"( )"דרך תש״ז לשנת זבו שנתון בין שחלה התמורה שלו. תש״ח

 טכנית תמווה היא יציאה"( )"בטרם תש״ח-תש״ט לשנת זבו לשנתון
 של במונחים כמעט, סינכרונית קרובה, תצפית מנקודת מעבר בעיקר:
 לנקודת יחיד, ראשון בגוף מספר דמות על הנישאת ’אוספנסקי," בוריס

 שלישי, דקדוקי בגוף מספר־?ב؛ךה של פרספקטיבית, מרוחקת, תצפית
 דמות של העלמה הסיפר. כממקד בסיפור הבדויה הדמות את המפעיל
 הדבר הוא יציאה" "בטרם הסיפור מן במובהק האוטוביוגרפיה המספר
 המטענים את ולנטרל הסנבוימנטלית הנימה את לאפק יזהר לס' שאפשר

 טושטשה יציאה" "בטרם בסיפור גשומה". "דרך של העודפים הפתטיים
 הדמות לבין הממשית שבמציאות הדמות שבין הזיקה כמעט הכר לבלי עד

 הוטעה שקד כגרשון חוקר אפילו כך, השם. עלום הממקד של הבדויה
 הוא הסיפור את שמאפיין "מה כי יציאה" "בטרם לסיפוו ביחס לחשוב

 הישראלי הצעיר של ואנונימי דוקומנטרי כמעט נציג הוא הראשי שגיבורו
 לדמות שקד התכוון "דוקומנטרי" במונח ”השחרור". מלחמת בתקופת
 זאת הייתה למעשה, הישראלי"; "הצעיר של מופשטת־מוכללת, מקובצת,

ויץ. יחיעם של זו מאוד, ומסוימת חד־פעמית דמות

 כמעט חסר גשומה" "דוך
 לו ניתן שמתוכם מעטים

 כנו הוא הךע וכי מגויסת,
הסיטוא! - ”השדה״( אל

 בעי טכניים אלה, שינויים
 בר יתרון יציאה" "בטרם
 שה גשומה", "דרך בסיפור
 אנטינומיו לבנות בניסיון

 טמפורליו מפרספקטיבה
 ז את הנראה ככל שמסביר

 שמנע הדבר והוא בספו,
 ש למה בניגוד - יציאה״

 גליונות העת כתב עורך
 דבו המוקדמים, לסיפוריו

 ا "ובאמת, גשומה": "דרך
1 הריני - זולתו על גובר

، יחיאל ״הדון הסיפוו

 מ גנבים" צד יחיאל "הדוד
 נהרג׳ שבו ממש קיץ אותו

 גב צד יחיאל "הדוד האלגי,
 הומור שסיפור הדעת על

 עבודתו ממשבד־בבדעם
 הג גשומה" "דרך לכתיבת

 בחי' עוד נכתב גנבים" צד
 והדפס .1946 שנת באביב
נאס יותר מאוחר יחיעם.

 על־ידי נתמכה הדמות עיצוב ובדרכי המספר של במעכודו הטכנית התמורה
 בהשוואה יציאה" "בטרם בסיפור יזהר ס' שהכניס נוספים שינויים שני

גשומה": "דרך לסיפוו
 בסיפור המובהקים הבדיוניים האלמנטים של היחסי משקלם הגדלת -

 האלמנטים חשבון על לסיפור( הנערה דמות החדות )כגון יציאה" "בטרם
הביוגופיים־דוקומנטויים.

 - כללית חברתית סיטואציה רב בפירוט עוצבה יציאה" "בטרם בסיפור -
 מישור מעין המשמשת - וכדומה בקיבוץ האוכל חדר הלוחמים, חבורת

החברתית. המסגרת בתוך הפועלת היחיד לדמות אובייקטיבי התייחסות

 באו הסיפורים מן שניים
 ה ההיבט מן הם, גנבים"

 היא המילונית, הגדרתה
 שבה, והמבדר המשעשע

 באו) האיש"." את החריף
 אח בזו בספר המובאות

 והאו בכרמים",™ "השומר
ויץכ״דוז יוסף של הזהות
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 יוני בחודש לילה, באותו 'ץ
 קודם אחוות דקות מוות י

 בגשר הפעולה שבין לקשו
 מובא, הפלמ״ח שבספו :דה

 ארוך קטע בפעולה, חמים
 בחתימה אולם הסיפור שם
 הסיפור כי סבירות של )ולה

המבוא מתוך האחרון" ׳מסע

 הקרבה את מסבירה אה"
 יציאה" "בטרם בין ٥’רב, י

 יציאה" "בטרם את לקבוע
 סיפורי לבין יזהו ס' של )ים

 גשומה"( )"דרך תש״ז שנת
 טכנית תמורה היא יאה"(
 של במונחים כמעט, 'ונית
 לנקודת יחיד, ראשון בגוף
 שלישי, דקדוקי בגוף :ודה

 דמות של העלמה הסיפר.
 הדבר הוא יציאה" "בטרם

 המטענים את ולנטרל לית
 טושטשה יציאה" "בטרם '

 הומות לבין הממשית יאות
 הוטעה שקד כגרשון נוקר

 הוא הסיפור את שמאפיין
 הישראלי הצעיר של נונימי
 לדמות שקד התכוון טרי"
 זאת הייתה למעשה, אלי";
סויץ.

 על־ידי נתמכה הדמות 'צוב
בהשוואה יציאה" "בטרם

 בסיפור המובהקים יוניים
האלמנטים חשבון על ؛ור(

 - כללית חברתית :וואציה
 מישור מעין המשמשת -

החברתית. המסגרת בונוך

 לרמזים פרבו קונקרטי. חברתי רקע לחלוטין כמעט חסר גשומה" "דרך
 בהכשרה חברים כנראה הם השניים כי להסיק ניתן שמתוכם מעבוים

 הבחורים את )"ומריצים מדריך או מפקד כנראה הוא ה.ךע וכי מגויסת,
כלל. ממומשת אינה בסיפור החברתית הסיטואציה - ”השדה״( אל

 לסיפוו המקנה מהותי להבדל מצטברים בעיקרם, טכניים אלה, שינויים
 (narrator) המספר גשומה". "דרך פני על ברור יתרון יציאה" "בטרם
 נכשל יזהר, ס' (author) הביוגופי הסופר גם שהוא גשומה", ״דרך בסיפור
 המציאות לחומרי ביחס אסתטי ריחוק של אנטינומיה לבנות בניסיון

 הוא זה כישלון הצורך. די מרוחקת ורגשית טמפורלית מפרספקטיבה
 גשומה" "דרך את לכלול לא יזהו ס' של החלטתו את הנראה ככל שמסביר

 "בטרם לסיפור גשומה" "דרך של צירופו את שמנע הדבר והוא בספר,
 למדן, ליצחק יזהר ס' כתב כך תחילה." שתוכנן למה בניגוד - יציאה"

 ביחס הספרותית, יצירתו של הואשון והעורך גליונות העת כתב עורך
 לסיפור ביחס עמדתו את גם כנראה שהלמו דברים המוקדמים, לסיפוריו

 האישי־ביוגרפי שהצד בהם ורואה מעיין כשאני "ובאמת, גשומה": "דרך
”לי". לטוב בשתיקה בוחו הריני - זולתו על גובר

 8 הערה גשומה", ״דרך יזהר, .72

.115עמ' לעיל,

 עמ' לעיל, 10 הערה קריץ, .73

.1העוה ,133

 מיום מכתב "גנזים", מכון .74

 מספוו: ,1939 בספטמבר 1

.51789ו/
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גנבים" צו יחיאל "חווו הסיפוו

 בשלהי לילזים זבו העת בכתב נדפס יזהר ס׳ מאת גנבים" צד יחיאל "הדוד
גשומה" "דרך לסיפור בניגוד ’אז־זיב.؛ בגשר יחיעם נהרג שבו ש1כ1כ קיץ אותו

 להעלות קשה ומחויך. קל מואר, סיפור הוא גנבים" צד יחיאל "הדוד האלגי,
יחיעם, מות לאחר נכתב היה כזה ולגלגני הומוריסטי שסיפור הדעת על

 ובמקביל ויץ יזזיעם מכתבי בעריכת יזהר ס׳ של עבודתו עם בד־בבד ממש
יחיאל "הדוד כי להניח לפיכך סביר והטרגי. הטעון גשומה" "דרך לכתיבת

 הנראה ככל לילזים זבו למערכת נמסר יחיעם, בחיי עוד נכתב גנבים" צד ٠
מות אחרי שנה, אותה של לסתיו עד התעכבה והדפסתו ,1946 שנת באביב

קיץ." סיפווי ששה לקובץ הסיפור נאסף יותר מאוחר יחיעם. י

 צד יחיאל ו״הדוד בכרמים" "השומר קובץ, באותו הסיפורים מן שניים
לפי אנקדונוה, מאורכות. אנקדוטות מעין הסוגי, ההיבט מן הם, גנבים" <

 הצד מלבד ]...[ שבצינעה סיפור גנוז, "סיפור היא המילונית, הגדרתה
אפיונה מכוח הביוגרפיה העשרת משום בה יש שבה, והמבדר המשעשע ,

האנקדוטות שתי מקרי, לגמרי לא ואולי מקרי, באופן האיש"." את החריף
 בסיפור ויץ, יוסף לאב, האחת מתייחסות זו אחר בזו בספר המובאות ٠

גנבים". צד יחיאל "הדוד בסיפוו יחיעם, לבנו, והאחרת ”בכרמים", "השומר
לגמרי, גלויה בכומים" "השומו שבסיפור יוסף" כ"דוד ויץ יוסף של הזהות י

 צד יחיאל "הדוד יזהר, ס׳ .75

 2-1 ,17 לילדים דבר גנבים״,

.9-6 עמ׳ (,7/10/1946)

 צד יחיאל "הדוד יזהר, ס׳ .76

 מרחביה: קיץ, סיפווי ששה גנבים",

 עמ' ,1950 פועלים, ספרית

45-33.

 וצווות: תכנים אוכמני, עזויאל .77

 תל־ א, ספרותיים, מונחים לקסיקון

 עמ׳,1976ספריתפועלים, אביב:

65-64.

 עמ׳ קיץ, סיפווי ששה יזהר, .78

60-46.
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٠46 עמ׳ ٠שם٠79

 מספרר: "גנזים", ארכירן .80

.15287א/

 הערה יחיאל", "הדוד יזהר, .81

.34 עמ' לעיל, 76

 יזהר רהשרו: ,34-33 עמ' שם, .82

 הערה ויץ, מכתבייחיעם )עורך(,

.13עמ' לעיל, 37

 היא וו.]וולמן[, נעמי הסיפורים, קובץ את שאיירה מי השם. בגלל רק ולא
 שבסיפור יוסף הדוד של דמותו את ציירה מכן, לאחר סמילנסקי נעמי

 ויץ יוסף לדודו כותב עצמו יזהר ס' ויץ." יוסף של הממשי דיוקנו על־פי
 לילדים, סיפור - עליך ממש - עליך "כתבתי ו:947 בספטמבר ו ביום

 ٥٠מעיך...". ויהמו תקרא - לילדים' ב׳דבר אחדים שבועות בעוד ויופיע
 יחיאל "הדוד שבסיפור הביוגרפיות הדמויות של זהותן את מכך, בשונה

 ו.ךמה ל״יחיאל" נעשה יחיעם קלה: הסוואה יזהר ס' הסווה גנבים" צד
 בסיפור הפנימיים הסימנים ל״רנה". הפכה יחיעם( של אשתו )סמסונוב,

 בקווים רק אינו ודיוקם הדמויות, של בזהותן לטעות מאפשרים אינם
 אהבתו או בכימיה יחיאל הדוד של העיסוק כמו הדמות, של הגדולים
 הדוד של החיבה כינוי למשל, כך, ממש. לפרכוי־הפרטים עד אלא לשירה,
 של החיבה לכינוי בדומה ٥ץמיק״,י הוא רנה הדודה בפי בסיפור יחיאל
 מפליא יחיאל הדוד שבו האופן אפילו או "יעמיק", או "יעמי" יחיעם

במציאות." יחיעם כמו ממש סלט", "להסליט

 צד יחיאל "הדוד הסיפור
 להיות מתיימר אינו ואף
 בסיפור בלבד משני כקו

 ש אותן סיכם ויין, יוסף
 ה 1942 בקיץ נישואיהם

 זוו אור אור, היה "ובבית
 שניו וחברתו, הוא זוית:
תש ונושאים ועוב בוקר

המאוחו צלהבים בנובלה

 ך הם הנה
 ליוו כאילו

 זה למצוא
שו ]...ועד

 ב׳רחיצה "עיון האפרתי, יוסף ٠83

 מאמרי מבחר יזהו: ס. בברכה׳",

 עמ׳ לעיל, 29 הערה ביקוות,

181-180.

 הערה יחיאל", "הדוד יזהר, .84

.37 עמ׳ לעיל, 76
 "הפארסה בוינקר, מנחם .85

 של והפואטיקה הקולנועית

 למזומה: מבעד המסתבר",

 הבזיונית, ביציוה וייצוג משמעות

 ומכון המאוחד הקיבוץ תל־אביב:

 אביב, תל אוניברסיטת - פווטו

.28 עמ׳ ,1980
 הערה יחיאל", "הדוו יזהר, .86

.40-39 עמ' לעיל, 76

 מפרש האיור .41 עמ׳ שם, .87

 אלא שינה" "בגר לא - יותר הרבה

(.44 עמ' )שם, וגופייה תחתונים

.37 עמ' שם, .88

יחיאל "הדוד עצמו. הסיפור על אחדות הערות לפחות להעיר הראוי מן
מובהקת. קומית הארה ורמה יחיעם מחיי אחת אפיזודה מאיר גנבים" צד

גנבים" צד יחיאל "הדוז בסיפור המספר של הנימה כי טען האפרתי יוסף
האירוניה לטענתו, יחיאל. הדוד הוא העיקרי שקרבנה אירונית, נימה היא

4 איש - "הצבו" של הגבוה הדימוי בין הפעו של תוצאה היא בסיפור
 בסיפוו, יחיאל הדוד של ה״נעבעכית" הדמות לבין רב־התושייה, המעשה

’ טענה צד." אינו הגנבים את - הסיפור לשם אירוני בניגוד - שאפילו זה
 שבסיפור יחיעם מדי. לכת מרחיקה היא אולם נכונה, האפרתי של זאת
' קווים כאשר בלבד, עצמו את אלא שהוא, טיפולוגי צבר שום מייצג אינו

 קריקטוריסטית. הקצנה בסיפור הוקצנו שבמציאות הדמות של מסוימים
 הפארסה אל הסוגי ההיבט מן יותר קרוב גנבים" צד יחיאל "הדוד למעשה,

٠ תוקפני לגלוג מושא הוא יחיאל הדוד האירוני. הכובע אל מאשר הקולנועית
 )"מי הענקיות בנעליו וכלה הפרוע משערו החל קיומו, של הפיזי במישור

 או המנטלי במישור לא אבל הללו!.."(," בסירות תשוטטנה שרגליו הגנב
 מארקס." האחים של "הטהורה" הקולנועית בפארסה כמו זאת, המוסרי;

י )מלבד והגוץ הבינוני הארוך, השוטרים: שלושת של הסצנה לדוגמה כך
 הדוד שבה הסצנה או ٥٥החיזיון, בימת פני על כבתהלוכה החולפים הכלב(
' כשכל המגבת, - נשקו בכלי מנפנף הגנבים, אחרי למרדף יוצא יחיאל

 יחיאל הדוד שבה הסצנה או ־’וסנדלי־בית", שינה "בגד - המביש" "לבושו
< הולם הלשוני העיצוב הגנבה. גילוי לאחר בחדר מתרוצצים רנה והדודה

 פני על מתמשך ההתרוצצות סצנת של התיאור לדוגמה, כך, הפארסה. את
 והתחביר זאת בפסקה הפעלים של הארוך הרצף מאוד." ארוכה פסקה

 נקודה אף בו שאין תחבירית(, מחרוזת )למעשה: המשפט של התזזיתי
 ה״קולנועי" ההיבט את היטב ממחישים סופה, ועד הפסקה מתחילת אחת

הסיפור. של מאוד הדינמי

'חכי חכי,
 אוו ועוטף

ול: הם לא

 האי ההכועטה לשון רק
 ה בהערה "נצח" המילה

 שי המאוחרת הידיעה את
 י גנבים", צד יחיאל "הדוד
 אהבו את יזהר ס׳ האיר

 נ יחסית, - להפתיע עד
 יעפילו שלא פסגה ואין

 קוו בהם המשוקע שהלב
’קצב!״.י ברגלך להם

 הו בשני משווה קריאה
 דו כמה עד מגלה כמעט,

 בעיניים" ל"דמעות עד
 גנבים" צד יחיאל "הדוד
 סנטימנטלי למבע לרגע
מוסיפות הרגליים אולם

 46 ביוני יחיעם של מותו
 מכאן, הקומי, גנבים" צד

 יחיע□ של אהבתו מכאן.
בס' יחיעם של הנפש חיי
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 היא וו.]וולמן[, נעמי ווים,
 שבסיפור יוסף הדוד של '

 ויץ יוסף לדודו כותב וצמו
 לילדים, סיפור - עלין יש
 8٠מעין...״. ויהמו תקרא -

 יחיאל "הדוד שבסיפור ות
 ו.ךמה ל״יחיאל" נעשה עם

 בסיפור הפנימיים ؛סימנים
 בקווים רק אינו ודיוקם ,

 אהבתו או בכימיה יחיאל
 הדוד של החיבה כינוי של,

 של החיבה לכינוי בדומה
מפליא יחיאל הדוד שבו

 יחיאל "הדוד עצמו. סיפור
 מובהקת. קומית הארה :זה
 גנבים" צו יחיאל "הדוד יד

 האירוניה לטענתו, יחיאל.
 איש - "הצבר" של גבוה
 בסיפור, יחיאל הדוד :"של

 טענה ٥צד.״ אינו הגנבים ת
 שבסיפור יחיעם מדי. 'כת

 קווים כאשר בלבד, עצמו
 קריקנווריסטית. הקצנה יר

 הפארסה אל הסוגי ההיבט
 תוקפני לגלוג מושא הוא ל1

 )"מי הענקיות בנעליו כלה
 או המנטלי במישור לא כל

 מארקס.؛؟ האחים של רה"
 )מלבד והגוץ הבינוני רוך,

 הדוד שבה הסצנה או ٥٥ון,١
 כשכל המגבת, - נשקו )י
 יחיאל הדוד שבה הסצנה :ו

 הולם הלשוני העיצוב בה.
 פני על מתמשן התרוצצות

 והתחביר זאת בפסקה ים
 נקודה אף בו שאין יוית(,

ה״קולנועי" ההיבט את טב

"חשוב" סיפור אינו אם גם מאוד, מהנה גנבים" צד יחיאל "הדוד הסיפור ;
אם גם מתאר, שהוא בכך היא חשיבותו כזה. להיות כותיימר אינו ואף د

האב, ורמה. יחיעם של יחד חייהם את עצמו, בסיפור בלבד משני כקו
מיום להם, שנועדו יחד חיים של מעטות שנים אותן סיכם ויץ, יוסף ן

אלו: במילים ,1946 בקיץ יחיעם של למותו ועד 1942 בקיץ נישואיהם
ובכל פינה בכל שמילאוהו לפידי־חיים משני זורח אוו אור, היה "ובבית ؛

 רוננים נוער, טל רוויי ומשגשגים, תמירים שניהם וחברתו, הוא זוית:
I ٥’מחר״. של לחיים תשוקה ונושאים וערב בוקר

ורמה: יחיעם של אהבתם על יזהר ס׳ מספר המאוחרת צלהבים בנובלה ؛

 מיועדים ליום מיום זה, לקראת זה הזמן כל הולכים הם הנה
לא, בכלל וגם יופתעו, והם אחד שיום עו פגישתם, ליום כאילו لج

 לשיר סוף סוף ולהתחיל האפשר, ככל נצח, ועד זו את זה למצוא
.רמה, אחויה, שואג אליה, ושואג בבכי פווץ הוא שהנה עד 1...1 י

 שניהם על ויווד בא השיו יהיה ולפעמים שאבוא, עד חכי חכי,
הומעות, מן להישמר עוו יהיה אפשר שאי ככה אותם ועוטף

’השומעים." ולא הם לא

את מסייג כשהוא המספר־הסופר, של האירונית ההמעטה לשון רק 4
שמסגירה היא שאפשר", "ככל המרירה־מפוכחת בהעוה "נצח" המילה

בסיפור גם יחיעם. מות על הרטרוספקטיבית, שלו, המאוחרת הידיעה את )
בכללו, בסיפור השליט הפרוע הקומי הטון למרות גנבים", צד יחיאל "הדוד ؛
וסנטימנטלית רכה בנימה ורמה יחיעם של אהבתם את יזהר ס' האיר ؛

בשירה, יחדיו שניהם "צולחים לפארסה: כמובן, יחסית, - להפתיע עד
קולות, בשניים בה, יודו שלא תהום ואין אליה, יעפילו שלא פסגה ואין

מקיש אתה בעיניים ובדמעות ללבך, קורא גם קורא בהם המשוקע שהלב ز
’קצב!״.י ברגלך להם

 שנה 50 של מרחק מזה זה הרחוקים הקטעים, בשני משווה קריאה
המשתאה המספר־הסופר של עמידתו בהם דומה כמה עד מגלה כמעט, ا

אולם, ורמה. יחיעם של יחד לאהבתם־שירתם בעיניים" ל"דמעות עד
נסחף המספר כאשר גם הומוריסטי סיפור הוא גנבים" צד יחיאל "הדוד ب

I דומעות, אמנם העיניים מובהק, קומי בניגוד סנבוימנכולי: למבע לרגע
הקצב. את מכנית להקיש מוסיפות הרגליים אולם ه

 יחיאל "הדוד בין המפריד המים פרשת קו הוא 1946 ביוני יחיעם של מותו
האלגיים, יזהר, ס' של האחרים הסיפורים כל לבין מכאן, הקומי, גנבים" צד

בעיצוב המרכזיים הצירים לאחד נעשתה לרמה יחיעם של אהבתו מכאן.
כבר שנכתבו אלה יותר, המאוחרים יזהר ס' בסיפורי יחיעם של הנפש חיי ٠

 ויץ, יחיעס מכתבי )עורך(, יזהו .89

.27 עמ׳ לעיל, 37 הערה

 לעיל, 53 העוה צלהביס, יזהו, .90

.41 ,עט

 הערה יחיאל", "הרוו יזהר, .91

.34 עט' לעיל, 76
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גנבים" צד יחיאל "הדוד עליהם. מוטל מותו צל ואשר יחיעם, מות אחרי
 ורמה יחיעם אהבת של הרומנטי ממד־העל את לחלוטין חסר המוקדם

גנבים" צד יחיאל ב״הדוד עצמה רנה" "הדודה יותר. המאוחרים שבסיפורים
, הילדים בשיר או למשל, ”המצויץ", ב״חלוקה ממגוחכת פחות לא היא .38 עמ' ٠שם .92
”בזנב", לטאה תפש שובב, ילד אחד, "ילד לה: מייחס שהמספר המטופש .34 ענן' שם, .93

i שנגנבו: שמלותיה על נושאת שהיא בקינה המשמים הקטלוגי בפירוט או
 וזו הצווארון. עם וזו הכחולה... היפה הוי הצהובה... השמלה "הצהובה...

’ חמה, ושאינה והחמה, החלקה, ואותה הפרחים. עם וההיא צווארון. שבלי
”והגרביים". והנעליים, .37 עט' שם, .94

Northrop Frye, Anatomy.95 
of Criticism: Four Essays, 

New York: Athcneum,

1969, pp. 22-34

 והשיירה: "הפלאי שקד, גושרן .96

 יזוזו: ס׳ חצות׳", של ׳שייוה על

 29 הזגרה ביקוות, נזאמוי מבזזו

.111עט' לעיל,

 בסיפור רנה הדודה ”פריי, נורתרופ של הנוח במיון זה לעניין נשתמש אם
 לכך, בניגוד "נמוכה". קומית כדמות מעוצבת גנבים" צד יחיאל "הדוד
 מימטית כדמות מעוצבת יזהר ס׳ של המאוחרים בסיפורים רמה של דמותה

 דמותה בת להלן, להראות שאבקש כפי לילך, הרומנס. גבול על "גבוהה",
 של הסטראוטיפית לדמות יותר הרבה קרובה כבר צקלג, בימי רמה של

 הביאטריצ׳ה דמות היא הלא יזהר, ס' של הסיפורים מן ברבים האישה
”שקד. ג׳ של החריף כניסוחו והקורנת, החלומית הנכספת,

צקלג ימי

 של', הדוקטור כעכודת ראו .97

.188עט' לעיל, )*( הערה

 א־כ, צקלג, ימי ידהר, ס׳ .98

 עט' ,1958 עוכו, עם תל-אביב:

301-299, 359-357, 573-571,

 בעריכתו, יחיעם של מכתביו קובץ שנדפס לאחר שנים עשר ,1958 שנת בסוף
 בתוך ויץ יחיעם את "שתל" יזהר ס' צקלג. ימי יזהר ס' של ספרו הופיע

 האיש של מסוימים אלמנטים והחדיר מאחז חרבת על הלוחמים חבורת
 ס' החובש. עמיחי של הבדויה הדמות תוך אל במציאות, שהיה כפי הממשי,

 והחשופה הפשטנית התחבולה באמצעות הדמויות בין הקשר על רמז יזהר
 זהותן על רמז שבו לאופן בדומה יחיעם־עמיחי, השם: אותיות עויכול של

 בימי מיוצג עמיחי־יחיעם ”בספר. אחרות דמויות של הממשית במציאות
 של בטכניקה רובם פנימיים, מונולוגים של מפוזרת שורה באמצעות צקלג
 בספר, אחד בפרק ”בקול. דיאלוגים באמצעות ומיעוטם ”ישיר פנימי שיח
הסיפר. של ממקד עמיחי של התודעה משמשת י٠٠,39 פרק

,806-800 ,793-790 ,781-780 

.811-809

 -806 ,645-642 עט' שם, .99

809.

.813-788 עט' שם, .100

 מודל יזהר ס' את שימשה שבמציאות ורמה יחיעם של אהבתם כאמור,
 בקביעות נוכחת לילך של דמותה צקלג. בימי עמיחי־לילך יחסי לבניית

 פוסקים. ובלתי עזים געגועים של כמושא עמיחי של הפנימיים במונולוגים
 את זה המזינים דיאלקטיים קטבים שני בין הרף ללא נע עמיחי של השיח

 עמיחי של האהבה שיח שעל מפני זאת, התנטוס. לבין הארוס בין זה:
 של זו הרטרוספקטיבית, המאוחרת, הידיעה של ^לה מוטל כבר בסיפור

שבמציאות: יחיעם מות על יזהר ס' המספר־הסופר

בג והולכים
’أل ]...اك
 העזו מפלט,

אכפו שלא

 ב קשור זה פנימי מונולוג
 בשדר הנאהבים, פוסעים
 בית־הכו בשכונת יחיעם
 נוטפוו "טיפות־טל רמה:
 סח של קור בשלכת, נופל

וידיר חום במעיל עטופה

 כמ נוכחת האהובה לילך
 והפ המוות אולם צקלג,

מת המוות ופחד האהבה

ולא־כלום.
 לילב )הה,

האני־מאט
חכמה׳
וסתיוות.؛

ה' הגבעות
 אגו משל.

 לו האושר
 וא מחיצה,

הכל הכל,

 שבמ، ויין ויחיעם היות
 1ר במונולוגים גם נוכח

 וחלומות מאווייו היחיד,
 ו הציווי חייו. מחיר את

 מכו קובץ של הראשונה
 בגלוי, יחיעם והבן יוסף
 נוח לא "אפשר כי מעיר
 בג תביעה הבן בפני האב

 הבן בעוד בארץ", מעשיו
 ס' י٠؛השמש". לשקיעת

 עמו כבוד מתוך יחיעם,
 במי שלו האזכרה בדברי
למהדורו יזהר ס׳ שכתב
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٠
גנבים" צד יחיאל "הדוד ם.
إ ורמה יחיעם אהבת של נוי
 גנבים" צד יחיאל ב״הדוד זה

؛ הילדים בשיר או למשל, *
 ”בזנב", לטאה תפש שובב,

 שנגנבו: שמלותיה על זואת
 וזו הצווארון. עם וזו ולה...
' חמה, ושאינה והחמה, ؛קה,

I בסיפור רנה הדודה ’פויי,؛ ؛
؛ לכך, בניגוד ״נמוכה״. מית

i מימטית כדמות מעוצבת זר
דמותה בת להלן, להראות

i של הסטראוטיפית לדמות
 הביאטריצ׳ה דמות היא יא

ا ”שלג׳שקד.

בעריכתו, יחיעם של מכתביו
בתוך ויץ יחיעם את !ותל"

האיש של מסוימים מנטים
ס' החובש. עמיחי של :דויה

והחשופה הפשטנית זבולה
٠ זהותן על רמז שבו ;לאופן

: בימי מיוצג עמיחי־יחיעם ؟
של בטכניקה רובם נימיים,

ي בספר, אחד בפרק ”בקול. ا
שלהסיפר.

מודל יזהר ס' את שימשה
خ בקביעות נוכחת לילך של

 פוסקים. ובלתי עזים ;ועים
 את זה המזינים 'יאלקטיים

 עמיחי של האהבה שיח ל
 של זו הוטווספקטיבית, ,

; 'יאות:

תומן. עד הקאזוארינות בין הלאה ועוו תומו עו בכביש והולכים
 שאין כוואות באופק, הממתין רחוק עצב של טעמו בלי \.,.\לא

ישנך, שאת לך תודה אסיר אני כך כל .7עיימפלט,ד,שומרת
שלי.'"' אהובה שלי, נפלאה ا...[ אתי להיות לך אכפת שלא

 שבו הכביש אפילו יחיעם: למכתבי אמיץ בקשר קשור זה פנימי מונולוג
 של רחובו החלוץ, רחוב הוא הקאזוארינות, בשדרת הנאהבים, פוסעים
 של חדרה גם שוכן שבה בירושלים, אז של בית־הכרם בשכונת יחיעם
 נובל עלה החלוץ, שברחוב הקאזוארינות מן נוטפות "טיפות־טל רמה:
 נערה מסוים, קטן בחדר סתיו של נפט תנור סתיו, של קור בשלכת, נופל

٦٥2.גדולות" ועיניה קרות־קרות וידיה חום במעיל עטופה

 בימי עמיחי של הפנימיים המונולוגים בכל כמעט נוכחת האהובה לילך
 מכך. פחות לא בהם נוכחים המוות מפני והפחד המוות אולם צקלג,

זה: על־ידי זה ומותנים זה את זה מתנים המוות ופחד האהבה

]...[ נתעב. פחד וצועק. צועק בי רק צועק. כלום אין ולא־כלום.
 כל צדקתי, כל היאחזותי, כל צעירותי, כל שלי. לי؛כית )הה,

אליך! באהבה להיות נווא ואוהב את. הם - שלי, האני־מאמין
 הפכים בין נקלעת ולא מסתבכת לא ממני, שלמה ממני, חכמה את

 ובינך וביני 1..1 כן. יפה!( יום כבוקו ומאוזנת מאיוה את וסתירות.
 אלא אינן - זה לפני מוכרעות. הלא עוד. מנוצתות הלא הגבעות

הזכה. והדמות האצילה, הנפש האדום, השייעו אגדת אגדה. משל.
 אין החברות קולות, בשני שיר אתן לשיר עמך, להיות האושר
וחלום, וצון ובשו, נפש המעמקים, עומק עד רתיעה, ואין מחיצה,

'٠האלה.נ הגבעות יהיו למי נדע וקודם־כל - הכל הכל,

 עמיחי, של הבדויה לדמותו המודל הוא שבמציאות ויץ ויחיעם היות
 שבין פתור הבלתי הקונפליקט עמיחי של רבים במונולוגים גם נוכח

 אפילו ממנו התובע זה החברתי, הציווי לבין וחלומותיו, מאווייו היחיד,
 במהדורה האב. בדמות בשלמות מגולם החברתי הציווי חייו. מחיר את

 האב יחסי לפרשת יזהר ס' התייחס יחיעם מכתבי קובץ של הראשונה
 עצמו כשהוא רב, ובאיפוק בזהירות זאת עם אך בגלוי, יחיעם והבן יוסף
 הציב שם, יזהר לטענת י٥٠זו״. בנקודה להרחיב נוח לא "אפשר כי מעיר
 ובפרשת העבודה, בכיבוש "בעבודתו, פוסקת בלתי תביעה הבן בפני האב

 לגבעה, שמעבר לנוף אחד, פורח "לפרח משתאה הבן בעוד באוץ", מעשיו
 של אביו ויץ, יוסף לדודו התייחס עצמו יזהר ס' י٠؛השמש". לשקיעת

 שהתבטא מה חייו, ולמפעל לאישיותו מאוד עמוק כבוד מתון יחיעם,
 בהקדמה אולם ١٥٥ויץ. יוסף לפטירת עשור במלאית שלו האזכרה בדבוי
שנדפסה זאת יחיעם, מכתבי קובץ של השנייה למהדורה יזהר ס' שכתב

 )ההדגשות 301-300 עמ' ٠שם .101

א״מ(. ٠שלי

 יזזיעם מכתבי )עורך(, יזהר .102

.110עמ' לעיל, 37 הערה ויץ,

 98 הערה צקלג, ימי יזהר, .103
.811-810 עמ׳ לעיל,

 יחיעם מכתבי )עורך(, יזהר .104

.14עמ' לעיל, 37 הערה ויץ,

 ואו זה, בעניין עוד שם: שם, .105

 על לומה עצמו יחיעם של מכתבו

 בנובמבר 10 מיום אביו עם יחסיו

(.45-44 עמ׳ )שם, 1937

 "אינטלקטואל יזהר, ס׳ .106

 (,5/11/1982) מגמיב במדבר״,

.31 עמ'

בי
 א

יל
עפ

מ
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 למותו יזהר ס' מתייחס שנה", עשוי□ "לאחר הכותרת תחת 1966 בשנת
עקזה: כאל ממש יחיעם של

 יחיעס מכתבי )עורך(, יזהר .107

.6עמ׳ לעיל, 39 הערה ٠יץ٦

, אין האם ]...[ שהיא עקדה בכל השמים לב עד מרושע רבו יש
 הצעיר הדור מן המיוחל המופת מעקוות? נבנה מעולם מנוס

ه שעשו כשם מבחן שעת בבוא לעשות ידע אם רק אינו היום, של
 עוו בו יצטרכו שלא כזה עולם לעשות יוע אם אלא - לפניו

׳ לקחת ולא חיים לתת לא כזה. במופת ולא כזה, במבחן לעמוד
 שמופתם בחייהם, שמבחנם כאלה, חיים לעשות אלא חיים,

"'’ונכון. מאיר יומם ובעוו בקיומם,

 המייסדים האבות דור אל המתייחסת כללית טענה כאן העלה יזהר ס'
, של השימוש עצם זאת, עם הבנים. דור את בו מעמידים שהם והמבחן

 רב־ הוא יחיעם של למותו ביחס "עקדה" כך כל הטעון במונח יזהר ס'
 בימי שלו הפנימיים המונולוגים שבאחז כלל מפליא לא לפיכך, משמעות.

 בנו את העוקד אברהם כנגד יחיעם, של דמותו בן עמיחי, מוחה צקלג
 הידועים הקטעים באחד זאת, בניסיון. האב את המעמיד אלוהיו וכנגד

 בפרפראזה והמסתיים יצחק בעקדת הפותח צקלג, מימי ביותר והמצוטטים
ביאליק: מאת השחיטה" "על הפואמה על

 הכל לעזוב ביוין שיש - הוא מדומה וק לעקידה. עקיפין אין
 את שונא אני לאבוון. 1...1 אתה. שלול־בריחה אין. ולברוח.
יצחק. על שלו זכותו מה יצחק. את לעקוו ההולן אבינו אבוהם
 לעקוד אותו ששלח האלוהים את שונא אני עצמו. את שיעקוו

 שיצחק שונא אני פתח. העקידה ורך את ורק - הכל עליו וסגר
 הזאת ההוכחה את לאלוהיו. אברהם שבין חומר־נסיון אלא אינו
 התקושות את האהבה. להוכחת הזאת הדרישה את אהבה. של

 לניסוי הבנים את קוטל להיות שונא. אני יצחק. בעקידת ה^ל
עולה אני אם עלי, התפללי הקטנה, שלי לילן ]...[ אהבה! של

אין.""' - לי להתפלל. למי לן יש ואם בועתך, 98 העוה צקלג, ימי יזהו, .108
.809 עם' לעיל,

"טוזינות הסיפוו

 "טוזינות", יזהו, ס׳ .109

 עט׳ תשי״ט(, )חשוון 7,6 מאזנים

411-401.

 ביגלים "טוזינות", יזהר, ס'.11ס

 תרשיש, ספרי ירושלים: יחפות,

.118-97 עמ' ,1959

 של דמותו את ועיצב יזהר ס' חזר צקלג ימי על לעבודתו במקביל כמעט
 הסיפור "טרזינות". שלו, הילדים מסיפורי באחד כילד יחיעם הבווב חברו
 בתלים הסיפווים לקובץ ונאסף י٥’ו,959 בשנת עת בכתב לראשונה נדפס

 של דמותו עוצבה שבו והעקיף מאוד המרומז האופן כמו שלא יחפות.""
בסיפור ההתכוונות עמיחי, של הבדויה דמותו במסווה צקלג בימי יחיעם

 ביוגרפי היא "טרזינות"
 יחי׳ הטוב רעי מירושלים

 הילדים שני של הדמיון
 המשמשות )"טרזינות"(

 ס' של האחוים סיפוריו
 הסוגיתלז׳אנרה הבחינה

 'כי קורצווייל, ברוך של
 שמצוי מעניינת, הבחנה

 המ הפסע - כפסע ואך
 רחובוח הקטנה המושבה

 ע הילדות ימי של והתם
 מעני במכתב עצמו, יזהר

 שי אי אי, - ״הפרדסים
א פתיחות בתוך - מוגן

 )הבודד, האי של קיומו
 1 ואכן, כמעט. אשלייתי

 I) נוער ולבני לילדים שלו
 מתו האסון של הקרובה
 בברכה' "רחיצה בסיפור
׳' "הנשכח", כמו יחפות,

 הסי) מכל כי דומה אולם
 הי: והאידילי הטרגי של

 של במשחקם המדומיין
 שנות בתחילת אולי )או
 זה ההיסטורי, הגשר של

 "טרזינו בסיפור הילדים
 אז גשר על הפשיטה מן

 ל! המקלע ש"רק הדאגה
 שו ממש סעודה אותה
 מישו בשני פועל עצמו

 ב המציאות את שחווה
 י שנשלם. כבעבר זאת

 ומשלי האידילי הילדים
 האזהרה למשל, שייכת,

 ו כי הידיעה מתוך זאת,
 למות תגרום הלוחמים
 אח פוצע הנעו שיחיעם

ז כבו היודע הביוגרפי,
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למותו יזהו ס' מתייחס !״,

؛ אין האם ا...[ שהיא עקדה ;ל
 הצעיר הווו מן המיוחל פת

لج שעשו כשם מבחן שעת בבוא

 עוו בו יצטרכו שלא כזה ם١
י לקחת ולא חיים לתת לא זה.

שמופתם בחייהם, שמבחנם

המייסדים האבות דור אל
t ,ج של השימוש עצם זאת

 רב־ הוא יחיעם של מותו
؛ בימי שלו הפנימיים לוגים’

 בנו את העוקד אבוהם ד
إ הידועים הקטעים באחד

إ בפופואזה והמסתיים צחק

ع 'א-שישביויןלעזובהכל
٠ את שונא אני לאבדון. ]...[
יצחק. על שלו זכותו מה חק.

؛ לעקוד אותו ששלח ؛אלוהים

 שיצחק שונא אני פתח. קיוה
؛ הזאת ההוכחה את לאלוהיו.

إ התקדשות את האהבה. כחת
 לניסוי הבנים את קוטל זיות

٠ עולה אני אם עלי, התפללי
٠״8אין. - לי

 של דמותו את ועיצב זהר
 הסיפור שלו,״טרזינות".1

 בוגלים הסיפווים לקובץ
 של דמותו עוצבה שבו יף

בסיפור ההתכוונות מיחי,

 אלי בא אחד ב״ויום פותח הסיפור בגלוי. ביוגרפית היא "טרזינות"
 ומלא הנלהב המלחמה במשחק ומסתיים יחיעס״ייי הטוב רעי מירושלים

 קרוניות על רכובים רחובות, המושבה בפרדסי הילדים שני של הדמיון
 כמו האריזה. בית אל התפוזים תיבות להובלת המשמשות )"כזרזינות"(

 מן שייך "טרזינות" הסיפור הנעורים, לבני יזהר ס' של האחרים סיפוריו
 הידועה ההבחנה את לזכור כדאי אולם ”האידילי.? לז׳אנר הסוגית הבחינה

 נבחין האידילי של במהותו לעיין שנעמיק "ככל כי קורצווייל, ברוך של
 והטרגי, האידילי בין ומושכת מפתה קרבה שמצויה מעניינת, הבחנה

 של הפרדסים ואכן, ”ביניהם".? מפריד - המכריע הפסע - כפסע ואך
 האידילי העולם והשלושים, העשרים שנות של רחובות הקטנה המושבה

 ס' המסוכן. ב"פתוח" כולם מוקפים יזהר, ס' של הילדות ימי של והתם
 אומר: ,1958 בנובמבר 28 מיום ריבנר לטוביה מעניין במכתב עצמו, יזהר

 מקום ערבה, בתוך - צל שממה, בתוך יישוב של אי אי, - "הפרדסים
١קץ".״ אין פתיחות בתוך - מוגן

 קיום זהו ודאי: אינו כלל יזהר, ס' של כהגדרתו הבודד, האי של קיומו
 הקבצים בשני יזהר ס' של מאוד רבים בסיפורים ואכן, כמעט. אשלייתי

 האפשרות גלומה יחפות( ובוגלים קיץ סיפווי )ששה נוער ולבני לילדים שלו
 כך ההומוריסטי. ההווי סיפור של השטח לפני מתחת האסון של הקרובה
 □גלים סיפורי ברוב גם וכך קיץ( סיפווי )ששה בברכה" "רחיצה בסיפור
הצמות". מן "הצניחה או אבירים" "דהרות "הנשכח", כמו יחפות,

 השכנות שבו הסיפור הוא "טרזינות" האלה הסיפורים מכל כי דומה אולם
 הגשר על ברורה: לכך הסיבה ביותר. הקרובה היא והאידילי הטרגי של

 העשרים שנות סוף של רחובות בפרדסי הילדים של במשחקם המדומיין
 המאוחר צלו מוטל "טרזינות" בסיפור השלושים( שנות בתחילת אולי )או
 של משחקם .1946 יוני בחודש אז־זיב של הגשר זה ההיסטורי, הגשר של

 הלקוחים תיעודיים, ממשיים, אלמנטים רווי "טרזינות" בסיפור הילדים
 או גב על הנישאים הנפץ חומר תרמילי כך אז־זיב. גשר על הפשיבוה מן

 היא ”יציאה"؛ קודם ה"סעודה ואפילו ”יכזיב",؛ לא המקלע ש״רק הדאגה
 המספר למעשה, יציאה". "בטרם בסיפור שתוארה ממש סעודה אותה
 כמי הסיפורי, בהווה האחד זמן: של שונים מישורים בשני פועל עצמו

 במציאות שמתבונן כמי והאחר התהוותה, בעצם המציאות את שחווה
 במשחק שמתבונן מי הרטרוספקטיבי, למספר שנשלם. כבעבר זאת

 הטרגית ידיעתו כובד את זמן של ממרחק עליו ומשליך האידילי הילדים
 ”’ו...". אחד זיק הנפץ! חומר על שמרו "ושמוו האזהרה: למשל, שייכת,

 גב על הנישא הנפץ חומר של מוקדמת התפוצצות כי הידיעה מתוך זאת,
 לאחר מסתיים הסיפור אז־זיב. בגשו מהם ו3 למות תגרום הלוחמים
 המספר־הסופר כדברי הנלהב, המשחק בשעת ידו את פוצע הנער שיחיעם

ואל־ כן. עלי, ככה, "הנה, מראשיתו: דבר אחרית כבר היודע הביוגרפי,

.99 עמ׳ שם, .111

בי
א

 
יל

עפ
מ

 שלי, הדוקטור בעבודת ראו .112

.88-83 עמ' הערה)*(לעיל,

 ספרותנו קורצווייל, ברוך .113

 מהפכה?, או המשך - החזשה

 ,1965 שוקן, ותל־אביב: ירושלים

.305 עמ׳

 מספוו: "גנזים", מכון .114

.66080ו/

 110 הערה ״טרזינות״, יזהר, .115
.117 עמ׳ לעיל,

.116עמ' שם, .116

.117 עמ׳ שם,.117
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 סעודתו על מספר האב
יחיעם: של מותו

1

ا

 אילו תמיד אני תחתיך, נפשי אני, הו!... הגשרים, מן אתה הישמר נא...
”٥ אל!״. - שמה תרוץ ואל־נא יכולתי... אך .119עמ' שם, .118

מן ואיש ٠ העברית בגימנסיה תלמיד וכבר 12 בן בהיותו (,1931) תרצ״א בשנת
אחרו עמו נכנס הגימנסיה אל דמדום". "בשעת בשם חיבור יחיעם כתב בירושלים,

מאתט לו ٩ אך שבתלמידים "הצעיר ויץ: יוסף אביו כדברי והוא, שנה באותה יחיעם
לא ואולי נותן הוא ברובם יפים. חיבורים וכותב מתמיד מקשיב, שבהם; הטובים מן

122 לקצו? < ציטט בנו, לזכר שכתב הדברים של בסופם '2’ולרגשותיו". לחויותיו מבע יזזיעם מכתבי )עורך(, יזהר ס' ٠119

את ערך שבעצמו מי יזהר, ס' יחיעם. של ספר בית חיבור מאותו קטע האב .21 עמ׳ לעיל, 37 הערה ויץ,

"ו בסיפור יותו, מאוחר ו יחיעם, של הספר בית מחיבור שנלקח הקטע את שיבץ יחיעם, מכתבי קובץ
במסגרח יחיעם מות את להלן קלים. בשינויים "טרזינות", המאוחר סיפורו בתוך דמדום", "בשעת

מ 1960 בשנת לראשונה ٠

"טרזינות": הסיפור מן מקבילו - ובצדו יחיעם של מחיבורו זה קטע
ובמר) חניכה, סיפור הוא 1

בבחרו יזהו ס׳ הביוגרפי
(

אותנו!... גילו - בחפירה שוכבים אנו מלחמה. שדה
ו ככל בחבקוק, הפגישה ' ־ קפוץ! בקפיצה, בריצה, עפים ראשינו מעל מכונסים,

1ש באמצע בבית־הכרם אור! הכל - בשמים זיקוק זיקוק! רקינזה מתנשאת ושם פה כדווים;
חיי את מחדש המכוננת 1 ניצוצות! ויורדת למעלה ממריאה בקול־רעש,
של המשותפת באהבה ארצה! דבקו הבוים! ארצה אוצה! - מעל שורקת פצצה ניצוצות; בומות
באסנורוי ושיאה וסופה הי - המקלע!... ועשן! אש הכל לידינו גבוה. עפר ענן ומוימה החפיוה

המספו רק 'לא2האדם.־ פוצו! צד. מכל חזקות. יויות - אתה! נשמע פתאום יריה. מכונת מטוטות
שו ועליהם חבקוק, של ٠ - ואתם קטנות! בקבוצות התפזוו! מתקיף... האויב להתקפה, צפצוף:

ا
זיק הנפץ! חומו על שמוו ושמרו חפו! קופץ אני נפזרים. אנו חזקות. יויות

הו "ביום פה! אני - כעת! אתה - ו... אחז את פורש אני בכל. חושך הים. לתוך
בסס כאן ا - לים! ישו 1.1 הים? - לים! קופץ אני לאה... גופי כל שט; ושנז, יוי אובות

להיספוו בשחייה, ...אל! ירושלמי, תקפוץ, אל בראשי... חזקות דפיקות מרגיש אני
ה לחיים ا הבגדים לי, כבו שוחה, שוחה אני וצולל ידי את מוים אני כלה. כוחי

להילכד לי, כבו מים. ספוגי מכבידים, מעכבים, '2“המים... לתוך כעופות .28 עמ׳ שם, .120

שח בפגז < יכול איני הו- -הו למנזה נמשך אני
أ שאלות הענק, הים - - עומק של באר - עוו

אני חברים, כאן, - למטה למטה, - הה
1 הגשר, ליד שנקטל מי

ا ואשי - איומות דפיקות - כאן! עוזי
לא - חברים! הו, הו, כלה! כוחי ואשי...

הח שלא "סיפור בסיפוו ٠ כעופרת, צולל, צועק, אני - עוד אעלה
מבסיפור יותר עוד לכת '2די.' אני... - למטה למטה 110 הערה ״טרזינות״, יזהר, .121

ב״כ מוצג וחבריו יחיעם ل< .118-117עמ' לעיל,

שא אלא עקרונית, מובן,
ניס בעיקר הוא התחיל" התחיל" שלא ו"םיפוו "חבקוק" מישוו: סיפון־י

או של מותו סיפור את
הצו אחר בשעות ברכבת ا

,12ה־ בן יחיעם של המסוינו הילדות חיבור את תפס ויץ יוסף האב
של באיחור רק .1942

٠
מותו. על עצמו יחיעם של מוקדמת לב נבואת כמין דמדום", "בשעת
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אילו תמיד אני תחתיך, ־וי

، העברית בגימנסיה זלמיד
 נכנס הגימנסיה אל :ודוס".

ب אך שבתלמידים "הצעיר ן:
 נותן הוא ברובם יפים. דים
 ציטט בנו, לזכר שכתב 'ים

 את ערך שבעצמו מי יזהר,
 יחיעם, של הספר בית ויבור
إ להלן קלים. בשינויים ות",

؛ "טרזינות": הסיפור ١;)

i
ותנו!...
) קפוץ! :קפיצה,

، אוו! הכל - בשמים יקוק

אוצה! ובקו חבוים! ארצה
؛ הי - המקלע!.., ועשן! ا

؛ פוצו! צד. מכל חזקות. יריות
؛ - ואתם קטנות! בקבוצות

إ זיק הנפץ! חומר על שמרו ؛וו
פה! כעת؛-אני -אתה

ا לים!- ישר לים!-הים?؛...(
 בשחייה, אל!... ירושלמי, ־ן,
ا הבגדים לי, כבד שוחה, ה

 לי, כבד מים. ספוגי מכבידים,
ا יכול הו-איני 'למטה-הו

 הענק, עומק--הים של ؛ו
 אני חבוים, למטה-כאן, סה,

 איומות-ראשי !-דפיקות
 'חיכלה!הו,הו,חברים!-לא

, כעופות, צולל, צועק, '-אני
٠2٠וי. אני... - ؛טה

תחיל"

 ו,2ה־ בן יחיעם של ויט
מותו. על עצמו יחיעם خ

 קודם אחדים ימים האחרונה, המשפחתית השבת סעודת על מספר האב
יחיעם: של מותו

 זו משפחתית שבת ליל שסעודת שיער, לא המסובים מן ואיש
 קרא כבו גורלו קול שוב... לבלי האחוונה, היא, אחוונה עמו

מאתמול... לו
 והוליכהו מלווהו היה מכבר, מכבו, אם כי מאתמול, רק לא ואולי

122 לקצו?

 להכיל יוסף, האב כמו יזהר, ס' גם ניסה "חבקוק", בסיפור יותר, מאוחר
 נדפס "חבקוק" הסיפור הגורל. גזרת של הנתונה במסגרת יחיעם מות את

 "חבקוק" י٦1מישו סיפווי לקובץ ונאסף ו23עת בכתב ו960 בשנת לראשונה
 המספר־הסופר של הפגישה של מאוחר שחזור ובמרכזו חניכה, סיפור הוא

 "חבקוק". המכונה השם עלום באיש בירושלים בבחרותו יזהר ס' הביוגרפי
 בסמינר יזהר ס' של לימודיו שנות במהלך הנראה ככל בחבקוק, הפגישה

 מעצבת, פוומטיבית, פגישה היא השלושים, שנות באמצע בבית־הכרם
 הפגישה של תחילתה כמתבגר. המספר של הנפש חיי את מחדש המכוננת
 למוזיקה, הצעיר חניכו ושל הדרך, מורה חבקוק, של המשותפת באהבה
 ובגורל העולם שבסדר המופלא אל כפתח באסטרולוגיה, ושיאה וסופה

 לחדרו אז נאספה נערים של שלמה חבורה אלא המספר, רק לא האדם.״י
הרטרוספקטיבי: המספר־הסופר שואל ועליהם חבקוק, של

 קוואים מי של יומו על ההוא? היום הוא איזה - ההוא..." ״ביום
 ומי הגשו? אצל כ״ח כבן להיקטל יומו מי גורלו? בספר כאן

 ללכת ומי בידו? תאותו חצי בעוד הממאיר בחולי להיספות
 ומי בקשו. להתקשו ומי ושיבה. זקנה עד הבינוניים לחיים

 ההר לוגלי ליפול ומי בהר, לטפס יועד מי במלכודת. להילכד
 עת לא עכשיו. שאלות תשאלו ואל הניחו הו, אחד? שוטה בפגז

'2היא.؛ שאלות

ויץ. יחיעם הוא שנים, כ״ח בן הגשר, ליד שנקטל מי

 יזהר ס׳ הרחיק מיש!!, סיפתי בקובץ הוא גם התחיל", שלא "סיפור בסיפור
 של מותם גשומה", "דרך לסיפור בניגוד "חבקוק". מבסיפור יותר עוד לכת

 להיות יכול שאינו כדבר רק לא התחיל" שלא ב״סיפור מוצג וחבריו יחיעם
 שלא "סיפור לייצגו. כלל מסוגלת אינה הלשון שאפילו אלא עקרונית, מובן,

 לספר יזהר ס' המספר־הסופר של ומאוחר נואש ניסיון בעיקר הוא התחיל"
 אופנועו בהתנגשות שנהרג סמילנסקי, ישראל אחיו של מותו סיפוו את

 בפברואר ו7 תש״ב, בשבט ל׳ שלישי, יום של הצהויים אחר בשעות ברכבת
האח מות עם להתמודד יזהר ס' ניסה שנה 20כ־ של באיחור רק ו.942

FI

 יחיעם מכתבי )עורך(, יזהר .122

.28 עמ׳ לעיל, 37 הערה ויץ,

 מבפנים "חבקוק", יזהר, ס׳ .123

.76-61עמ' (,1960) 2-1,23

 סיפווי "חבקוק", יזהו, ס׳ .124

 המאוחד, הקיבוץ תל־אביב: מישוו,

.97-67 עמ׳ ,1963

 גולן, ארנה בפירוט: ראו .125

 ס. מאת ׳חבקוק' הלירי: "הסיפור

 סוגים לממשות: בזיון בין יזהר",

 תל־ ,8 יחידה הישואלי, בסיפוו

 הפתוחה, האוניברסיטה אביב:

.157-85 עמ׳ ,1985

 124 הערה ״חבקוק״, יזהר,.126

.90 עמ' לעיל,
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 שלי, הדוקטור בעבוות ואו .127ל

.109-93עט' לעיל, הערה)*(

 שלא "סיפוו יזהו, ם' .128

 עמי לעיל, 124 הערה התחיל״,

130.

 זאת לפסקה שונה פיווש .129

 לעיל, 27 העוה מירון, הציע

,423 עט׳

' הזיכרון - והמצולק הרגיש הנפשי באזור הנגיעה מפני הרתיעה זה. בסיפור
 עצמה הלשון השהיה. פעולות של לסבך בסיפור כזיתרגמת - האח מות על

’ והסיפור והסטה, הסחה בלימה, של לאמצעי התחיל" שלא ב״סיפור נעשית
 ה.ךע של מותו’”לכאורה. צורני, היגיון ונטול רופף צביר למעין - עצמו

ا ישראל; האח של למותו כאנלוגי הסיפור של האחורי" "ברקע נוכח יחיעם
د של האימננטי אי־היכולת היא התחיל" שלא "סיפור של היסודית התמה
 בהקשר הממשית. המציאות את נכונה לייצג הבדוי בסיפור הלשון אמנות

( לספר. אוכל לא - ביותר האוכל על ביותר, הנחוץ "על כי המספר, טוען זה
 מ؟שהו עשוי דבר הוא שסיפור יודע הלא ואתה סיפורו. ולא עצמו הדבר הוא
ا פרח אותו אולי אם כי שמועף, הנורא הגשר כובד )לא עצמו הכזשהו ולא
כמותו(".™ היה שהירח ועצוב, וצהוב גדול

כשוני מטפורי באופן כאן מודגם "סיפורו" לבין עצמו" "הדבר שבין השוני
ועצוב, וצהוב גדול פרח "אותו לבין שמועף" הנורא הגשר "כובד שבין

٠ בפיצוץ הלוחמים 13 של למותם כאן מתייחס יזהר ס' כמותו". היה שהירח
 המטפורי בניסוח מלא. ירח ליל שהיה הגשרים", ב״ליל אז־זיב גשו של
١ הידועה. האפלטונית הדילמה על כמעט מדויקת חזרה יש יזהר ס' של

 המוחשית, המציאות של חיקוי אלא אינה אפלטון לפי האמנות כזכור,
' לפי )האידאית, הממשית המציאות כזן שלישית בדרגה רחוקה והיא

 בבואה מעין אלא אינה המוחשית שהמציאות זאת האפלטונית(, התפיסה
٠ היא הראשונה הדרגה עקרוני: באופן דומה שלפנינו במובאה הדירוג שלה.

 הכבידה חוקי הפרת עד שמגיע באי־הסדר המאופיינת עצמה, המציאות
 הבבואה היא השנייה הדרגה שמועף"(: הנורא הגשר )"כובד הפיזיקליים

٠ של הייצוג היא השלישית והדרגה הפיצוץ, של ההבהק - המציאות של
 היה שהירח ועצוב, וצהוב גדול פרח )"אותו הלשון באמצעות ההבהק

י הצליל משכבת החל האחוון, במשפכו שולט התקבולת מבנה ככ)ותו"(.
 להבהק ביחס "פרח" המטפורה הדימוי: לשכבת ועד "ועצוב"( - )"וצהוב"
ا הפיצוץ הבהק שבין האנלוגיה או לפרח ביחס "עצוב" האפיתט הפיצוץ,

 הפואטית הלשון של היטב הסדור אופייה את ממחישים אלה כל לירח.
' הלא- הממשית, המציאות כישלונה. שורש את פנימה מתוכה ומדגימים

 שהמוות כיוון וזאת כלשהי, תבנית החסרה כאוטית מציאות היא בדויה,
 המתובנתת הלשון אין כזאת מציאות מסתברת. משמעות מכל אותה מרוקן

٠ '”יזהר. ס׳ של המשתמעת לטענתו עקרוני, באופן לייצג מסוגלת

٠
^ל^בים הנובלה

 בעקיפין והתייחס יזהר ס' חזר התחיל" שלא ו"סיפור "חבקוק" בסיפורים
"דרך שלאחר שלו קודמות להתייחסויות בדומה ולמותו, ליחיעם ובמרומז

 בע רב, באיחור גשומה".
 צלח ספרו הופיע ,11מ'ש

 ב״דר[ שנפתח מעגל נסגר
 ו בעיקר בולטים ראשון
 לבי והפרגמנטרי, הקצר
 נעשה שני במבט אולם,
 גש "דרך לסיפוו בדומה

 שנ אפית סיטואציה של
 המנדוינותבמו עצי בצל

 עליהם, שהוטל תפקיד
 שג הנומנה בעניין ססמה
 המתמג! הציפייה במהלך

 שיחות של ארוכה שורה
 הס על מגיבים הם שבו

 קוראת זאת סיטואציה
 ה' הלאומיות והמשימות

 ע לוותר אותם ומחייבת
 כמו; זאת תביעה מקבל
 השיח של המרכזי הציר
 ז "בן הזה", "היצור הם:
 סמילנסק׳ זאב של בנו

 ש בנו ויין, יחיעם )הוא
 שמעו סמילנסקי(; זאב

העין מראשי סמילנסקי

 לנית מאוד ואוי צלהבים
 באו) לסרטט חיוני אולם
 או מעצבים )א-ב( בספר

 הבאים הפרקים שלושת
 הס' לפי המשוחחים, של

 מג מהווה י5٥"דיבורים״,
 בכ זה חלק של היסודית
 הב שלושת בין בשיחות

 כיחידי שלהם המאוויים
 ”"שדה", השביעי, בפרק

 הט הראשונים. הפרקים
 הפנימי המונולוג תופס

 כוח הסיפור. של והיחיד
 המו؛ היסודית השאלה

כוי הספר שם גם נגזר
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ج
٠ והמצולק-הזיכרון רגיש

 עצמה הלשון השהיה. לות
 והסיפור והסטה, ;,הסחה
 הרע של מותו ’؛’לכאורה.

 ישראל. האח של למותו י
ج של האימננטי אי־היכולת

 בהקשר הממשית. :ציאות
ج לספר. אוכל ביותר-לא

 מ؟שהו גושוי דבר הוא פור
٠ פרח אותו אולי אם כי ף,

כשוני מטפורי באופן כאן
ועצוב, וצהוב גדול פרח

, בפיצוץ הלוחמים 13 של ٠
 המטפורי בניסוח מלא. ז

٠ הידועה. האפלטונית מה
 המוחשית, המציאות טל

' לפי )האידאית, ממשית
 בבואה מעין אלא אינה ת

٠ היא הראשונה הדרגה 'ני:
 הכבידה חוקי הפרת גנד
 הבבואה היא השנייה 'גה

, של הייצוג היא ׳שלישית
 היה שהירח ועצוב, :הוב
٠ הצליל משכבת החל ־ון,

 להבהק ביחס "פרח" ؛ורה
؛ הפיצוץ הבהק שבין וגיה
 הפואטית הלשון של טב

 הלא- הממשית, מציאות
 שהמוות כיוון וזאת צהי,

 המתובנתת הלשון אין ،ת
, י٩יזהר ס' של נת

 סיפווי הקובץ הופעת לאחר שנה 30 ,1993 בשנת רב, באיחור גשומה".
 צלהבים בנובלה כי להבחין לא אי־אפשר ”צלהבים." ספרו הופיע מישוו,

 במבט אמנם, לכן. קודם שנה 50 כמעט גשומה" ב״דרך שנפתח מעגל נסגר
 הסיפור גשומה", "דרך שבין העצומים ההבדלים בעיקר בולטים ראשון
 העמודים. 167 בת השלמה הנובלה צלהבים, לבין והפרגמנטרי, הקצר
 היצירות. שתי שבין הגנטי הדמיון לעין יותר גלוי נעשה שני במבט אולם,
 מסגרת לסיפור נבנית צלהבים בנובלה גם גשומה" "דרך לסיפור בדומה

 רובצים נערים שלושה אחדות. שעות קצר, שמשכה אפית סיטואציה של
 במסגרת .1931 בשנת הנראה ככל רחובות, במושבה המנדרינות עצי בצל

 להם למסור שאמור מבשר של לבואו מצפים הם עליהם, שהוטל תפקיד
 הלאה. להעביר אמורים שהם ססמה בסליק, נשק של הטמנה בעניין ססמה

 ביניהם מנהלים השלושה המבשר, של לבואו המתמשכת הציפייה במהלך
 האופן ובעיקר הפנימי עולמם ונחשף הולך שבהן שיחות, של ארוכה שורה
 בה. נתונים שהם התובענית החברתית הסיטואציה על מגיבים הם שבו

 הציוני המפעל לטובת מלאה להתגייסות אותם קוראת זאת סיטואציה
 וביטחון, התיישבות בפניהם: מציב שהוא העיקריות הלאומיות והמשימות

 אינו הנערים משלושת אחד אף העצמי. המימוש על לוותר אותם ומחייבת
 היא אליה ביחס המורכבת ועמדתם מאליה, כמובנת זאת תביעה מקבל
 הדודים( )ובני החברים שלושת מנהלים. שהם השיחות של המרכזי הציר
 עצמו, יזהר )הוא בסיפור מכונה שהוא כפי זאב", "בן הזה", "היצור הם:
 יוסף" "בן יחיעם השנייה(: העלייה מראשוני סמילנסקי זאב של בנו

 של וגיסו לישראל הקיימת הקרן איש ויץ יוסף של בנו ויץ, יחיעם )הוא
 דוד של בנו סמילנסקי, שמעיה )הוא דויד" "בן שמעון סמילנסקי(: זאב

סמילנסקי(. זאב של ואחיו תל־אביב העיר מראשי סמילנסקי

 53 הערה צלהביס, יזהו, .130
לעיל.
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 בעקיפין והתייחס '׳יזהר
"דרך שלאחר שלו ודמות

 כאן. להיעשות יוכל שלא דבו עצמו, בפני מפורט לניתוח מאוד ראוי צלהבים
 הראשונים הפרקים שני מבנהו. את לפחות סכמטי באופן לסרטט חיוני אולם
 '”ו״סליק". ”"מנדרינות״י הסיטואציונית: המסגרת את מעצבים )א-ב( בספר

 הדמויות משלוש באחת אחד כל מתמקדים )ג-ה( הבאים הפרקים שלושת
 השישי, הפרק ”ו״יצור".؛ "יחיעם״«' ”’"שמעון", הסדר: לפי המשוחחים, של

 הטכניקה הקודמות. השיחות שלוש של סיכום מעין מהווה ”"דיבורים",؛
 הנדון המוכזי והנושא בקול, הדיאלוג של זו היא בספר זה חלק של היסודית
 שבין הבלתי־פתור הקונפליקט כאמור, הוא, הנערים שלושת בין בשיחות

 הלאומי. הקולקטיב להם שמציב הדוישות לבין כיחידים שלהם המאוויים
 ששת של המהלך מן ונבדל שני מהלך בספר נפתח ”’"שדה", השביעי, בפרק

 בקול הדיאלוג מקום את משתנה: הסיפורית הבוכניקה הראשונים. הפרקים
 הפנימי הממקד והלאה מכאן המשמש "היצור", של הפנימי המונולוג תופס

 והלאה השביעי הפרק ומן המרכזי, הנושא גם מתחלף הסיפור. של והיחיד
 שממנה שאלה טבע־תרבות, יחסי היא לדיון המוצבת היסודית השאלה

אחדים פרשנים של ניסיונם למרות צלהבים. כולו: הספר שם גם נגזר

.20-7 עמ׳ שם, .131
.31-21 עמ׳ שם, .132

.44-32 עמ׳ שם, .133

.58-45 עמ׳ שם, .134

.74-59 עמ׳ שם, .135

.92-75 עמ׳ שם, .136

.107-92 עמ' שם, .137
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 חבר: חנן הוא שבהם הבולט .138

 ספוים האוץ: והבשורה", "הקורבן

.11,1 עט׳ (,14/4/1993)

 הנושאים שני בין אנלוגי יחס על ולהצביע אחדותו על להגן הספר®" של
 בלי )ויש, טבע־תרבות ליחסי כאנלוגיים יחיד־חברה יחסי בו: הנידונים

 בנוי צלהבים דבר של בעיקרו כי לי נראה ביניהם(, מסוימת הקבלה ספק,
 החופף הוא פרקיו ששת על הואשון החלק משניהם, נבדלים. ספרים משני
גשומה". ל״דרך ממש

 יזזיעם מכתבי )עורן(, יזהר .139

.197 עט' לעיל, 37 העוה דיץ,

 העדה גשומה", "ווך יזהר, .140

.113עמ' לעיל, 8

 53 הערה צלהבים, יזהו, .141
.42-41 עט' לעיל,

 יזויעס מכתבי )עוון(, יזהו .142

.226 עט' לעיל, 37 הערה ויץ,

 דיאלוג יזהר ס׳ מנהל צלהבים בנובלה גם גשומה" "דרך לסיפור בדומה
 במיוחד בולטת דוגמה ץ.'1 יזזיעם מכתבי הקובץ עם ציטוטים של רצוף
 מול האפל האמבטיה בחדו הישיבה על יחיעם של ממכתבו הפסקה היא

 גשומה""" "דרך בסיפור כבר שהובאה ”’הדולק, הפרינזוס של נגוהותיו
 בלתי באופן ”צלהבים.' בנובלה השלישית בפעם כמעט כלשונה והמובאת

 מאסופת באזכורים "יחיעם", הספר, של הרביעי הפרק במיוחד רווי נמנע
 מלאים צלהבים בנובלה אחרים רבים מקומות גם אבל ויץ, יחיעם מכתבי

 "יצור", הספר, של החמישי בפרק ממש כלשונן מצוטטות לכושל, כך, בהם.
 של הפנייה דרכי ומאוזכרים ׳י”לרמה יחיעם שכתב אחדות שיר שורות
במכתביו: לרמה יחיעם

 לבו על שעלה לפני ועוד אתך־מה, שהכיו ולפני שראה לפני ועוו
למשל כזה ומוצץ קטן שיר שורות לכבודה ולכתוב לקחת

בפתיו יום בערוב
זהב של אחרון קור

 די, ולא בשקט, ומזמזמים מתמשן, ובכזה בקצב, שקוראים
- ב ונזכוים

 הבוכה, אתה כילית איך הגד,
הנעורים ימי

 53 הערה צלהבים, יזהר, .143
.63-62 עמ׳ לעיל,

 וקורא כעת, לה וכותב יושב היית הלא כברךמה, לך היתה ואילו
 בשומר אתם כי ٠ךמה؛״ "חזק רק בהתחלה השמות, בכל לה

שלי, יקוה וגם יקיותי, כך ואחר ואמץ!", "חזק וחותם הצעיו,
 קורא היית שלי, רם .!־ם, לה וקורא שמה את מתקן גם מאוד ומהר

הכל, וזה טובה, רמה פשוט, הכי וגם גדותיו, על עובר ולבך לה,
- ו בקרוב, ישליג גם, ופתאום

 - דבר לי קרה לא הנה - - -
קרה?«' לך מה מישהו: שאל אילו

 הפעיל יזהר ס' ביניהם, העצום הכמותי ההבדל למרות דבר, של ביסודו
דיאלוג צלהנים: ובנובלה גשומה" "דרך בסיפור עצמה טכניקה אותה

 האישי! מבנה את החושף
 ב״דרן אמנם, המשוחחים.

 העו מקרוב, זה יחיעם מות
 החבו של מותו משמעות

 ג הרטרוספקטיבי הסופר
 המו תוך אל מוחדרת זאת

 א מזווית בנובלה מוצגת
 שו כיוון במהותה. עצמה

 מו חניכה סיפור הראשון,
 יו ספציפי ובאופן ובנים,
 וו השנייה העלייה אנשי

 מאוד האירוני וכניסוחו
 כר ”המבולבלים?".® בניו

 הבו של ההאשמה ועיקרו
נוב סרקסנוית לפארודיה

 עול המסך
אל' נפשנו

 ١,המחובר
 ומי ושורש
אצי. יגדלו

 אינו צלהבים זה, מהיבט
שנה 50 כמעט שהוצבה

 הנ נתפס צלהבים בנובלה
I דמות של הרחבה כמין

 קו - ואני
 שהוא מה

 ז והשומר
 שאני ומה
 לשב אלך
ברי מאין

אחר: ובכוקום

 של' אבא
 בבקעות,

המק, עם
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 הנושאים שני בין אנלוגי ١
 בלי )ויש, טבע־תרבות זי

 בנוי צלהבים דבר של קרו
החופף הוא פרקיו :לששת

 דיאלוג יזהר ס׳ מנהל ניס
מול האפל האמבטיה בחדר במי^ד בולטת דוגמה ויץ.

 לבו על שעלה לפני ועוו "מה,
למשל כזה ומוצץ קטן

 של הערכים עולם ואת היסוד עמדות את האישיות, מבנה את החושף
 של הנורא צלו מוטל שעליו הסיפור גשומה", ב"דרך אמנם, המשוחחים.

 מהי היא עמה מתמודד שהמספר העיקרית השאלה מקרוב, זה יחיעם מות
 המספר־ כמובן, יודע, צלהבים בנובלה הטוב. החבר של מותו משמעות

 מאוחרת וידיעה יחיעם, של מותו על יזהר ס' הרטרוספקטיבי הסופר
 העיקרית השאלה אולם "’הסיפורי. בהווה המוקם תוך אל מוחדרת זאת

 שאלה אותה היא כי אם שונה, ובניסוח אחות מזווית בנובלה מוצגת
 בחלקה ולפחות ביסודה, היא צלהב'ם שהנובלה כיוון במהותה. עצמה

 אבות יחסי כשאלת בה מנוסחת השאלה מובהק, חניכה סיפור הראשון,
 המייסדים, האבות דור שבין היחס שאלת יותר: ספציפי ובאופן ובנים,
 הארץ, ילידי ה״צברים" בניהם לבין והשלישית, השנייה העלייה אנשי

 ואיפה הגיבור אבא "איפה עצמו: "היצור" של מאוד האירוני וכניסוחו
 הבנים, דור נגד האבות דור שמגיש האישום כתב ”5המבולבלים؟״. בניו

 עצמם הבנים בפי ונעשה מתהפך בתלישות, הבנים של ההאשמה ועיקרו
נוער: תנועת של מסכת נוסח סרקסטית לפארודיה

.81,20עט' שם, .144

.70'٥ע שם, .145

משק, עליך רב שלום משק, ונכנס חצוצרות ותרועת עולה המסך
ורק גלותי, ולא חולה, ולא תלוש, לא ורק נפעמת, אליך נפשנו

נצר הובר: כל זה ייפרה, משרשיו וכנצר במחובר, ורק המחובו,
שלא ורק לנוח. ועוברים ]...[ המקדש. וייבנה וויו ומלכות ושורש
.69 עם' שם, .146 ٠4٥].,.[ פתאום מה התלושים, אצלנו יגדלו

די, ולא בשקט, ומזמזמים
 עצמה שאלה אותה של יותר נרחב פיתוח אלא אינו צלהבים זה, מהיבט

גשומה". "דרך בסיפור לכן קודם שנה 50 כמעט שהוצבה

 והביטחון, ההתיישבות משימות כולו, הציוני המפעל נתפס צלהביס בנובלה
האב: דמות של הרחבה כמין

 וקורא כעת, לה וכותב יושב
בשומו אתם כי ٠קךמה!״

 לי, מחכה אבא כמוך, לדבר אפשר אי לי - יחיעם קונן - ואני
 לי, מחכה שלי המשפחה כל לי, מחכה באוץ עשה שהוא מה

עלי, מביטים כולם לי, מחכה וההגנה לי, מחכה הצעיו והשומר

בי
 א
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 שלי, יקוה וגם יקירתי, כך
 קורא היית שלי, להךם,.ךם
הכל, וזה טובה, ؛שוט,ךמה

רוצה אינני אם וגם ברשותי, אינו רוצה לא או ווצה שאני ומה
שאעשה ומה ילדים למשחקי נחשב אוהב שאני מה ]...[ לשם אלך
.51 עם' שם, .147 '”הכל. וזה לשליחות. נחשב ברירה מאין

אחר: ובמקום

 הפעיל יזהר ס׳ ביניהם,
דיאלוג צלהבים: נובלה

 ומדלג בהוים רץ הוא בית, חית איננו יחיעם, סיפר שלי, אבא
 אחויו, מתנשפים וכולם ברוח, מתנפנפת שעוו שארית בבקעות,

ומכספים לישיבה, ומישיבה שלו, הרעיונות ועם שלו המקל עם
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 ועם שלו הספוים עם ובלילה למזיקים, ומצמחים לקרקעות
וכותב, וכותב יושב שלו, והנקי הברור ובכתב שלו, הנייוות
 אבל בשבילי, טוב מקום להכין משתול וגם מלה, כל וידפיסו

זה? כל מספיק לא לי למה מצירי, אני,
 של גדול, ועיון של שליח, הוא תמיד בשליחות, תמיד הוא כי

עוז. ואמר חשב באלה, מלא הוא גוולה, אמת של גדול, רצון
בקושי.«' אחד, יצור סתם וק שליח, שום אני אני, לא כן, .77 עט׳ שם, .148

 אינה האחרונה במובאה אביו דמות את יחיעם מאפיין שבה הקומית הנימה
 בשליחות לשאת מסרב הבן שביניהם. העמוק הקרע את לטשטש יכולה

 והוא ממש, כמוהו בה לשאת יוסיף כי מצפה שהאב החברתית־לאומית
אחד". יצור "סתם להיות פרטית, להוויה זכותו על עומד

 לכוד שבה הדילמה של הפנימי הגיונה מתוך גשומה", "דרך בסיפור כמו
 שני בביטול אלא להתפרק יכולה הדיאלקטית המתיחות אין יחיעם,

במותו. כלומר, הקטבים,

 שלו המקום מן יחיעם ממשיך כלי איזה על לנגן למד שלא חבל
 ועבוזת והקוקע והאזמה האוץ שרק חושב שלו שאבא אלא

 היחיד הואוי העניין הם האוץ וגאולת הקרקע וכיבוש האדמה
 כל ואת לקואתם, עצמו ולהכין לפניו לראות צרין וטוב שבחור
מזבח? למה הזה, המזבח אל להביא מיוחוותו כל ואת כשרונו

כמזבח, החיים את לראות יפה ומאוד זה, את וואים שכך מפני
שניהם וילכו בני, לעולה השה לו יואה ואלהים מה, יווע ומי

לא?"' יחדיו, .39עט' שם, .149

 מול אל וחז־פעמיותו "מיוחדותו" כל את יחיעם מעמת זה חריף בניסוח
 האבות של מפעלם הוא הציוני, ההתיישבות מפעל של המחייבים הערכים

 ה^לוזיה ויץ. יוסף הקיימת הקרן איש אביו, של מפעלו ובמיוחד המייסדים
 יחיעם בדברי שותל הרטרוספקטיבי שהמספר־הסופר יצחק, לעקדת המקראית

 הקונפליקט של הטרגית ההתרה דרך על מוקדם ניחוש כבר בה יש הנער,
 המקראי הסיפור כדברי יחדיו", "שניהם של ההליכה הבנים: לבין האבות שבין

מותו. אל הבן של ההליכה-ההולכה היא יחיעם, שמצטבו

 ב רבות לסייע הביוגרפי <
ע עצמו אופן באותו זאת,

 ا אמנות של בהרבה טובה ٠
צ לימי ביחס בפרט שלו,

 מאפשו הביוגרפי המחקר
ואולי מסקרנת היא כזאת

 שהו בכך מתמצית לא גם <
מסויו ביוגרפיים יזהריים

הפנימי,؛ היחסים את יותר י
לו אלה, לכל נוסף לנו,

הג נון וחוקים לכאורה, ٠
ש( .לערוך לדעתי, ייתכן, ٩

המפתח* מדמויות אחת
 הקיבו חבו שלו, הרוחני ٠

תא ספק שהוא במה קובי
 המהותית האןלוגיה את ٠

והל׳ ויץ, יוסף אביו, עם
שדמותו העובדה למרות י

היסט דמות של המודל
יחי>ו של מזו שלה רבים ه

צקלו מ'١ב אחרת לדמות

 בז מכך: יותר עוד ואולי
 לשח יזהר ס׳ ניסה שבו

 מעט ולא ללמוד, אפשר
בג היה 30 כבן - עצמו

ווד ע״ש לחינוך המכללה

סיכום

 הגדול, בחלקה אוטוביוגרפית היא יזהר ס' של הסיפורת כי בטענה פתחתי
המחקר עשוי דומים, אחרים במקוים כמו זה, במקרה כי הקביעה ומכאן
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 ועם שלו הספוים עם בלילה
 וכותב, וכותב יושב שלו, :קי

 אבל בשבילי, טוב מקום מכין
לזה?

 של גרול, רעיון של אשליה,
 עוד. ואמר חשב באלה, מלא

'٩בקושי אחו, יצור זם

 אינה האחרונה במובאה ביו
 בשליחות לשאת מסרב יבן

 והוא ממש, כמוהו בה 'את
אחד". יצור

 לכוד שבה הדילמה של מי
שני בביטול אלא מתפרק

 שלו המקום מן יחיעם זמשיו
 ועבודת והקוקע והאדמה 'ץ

 היחיד הואוי העניין הם ערץ
 כל ואת לקראתם, עצמו הכין
 מזבח? למה הזה, המזבח אל
 כמזבח, החיים את לראות !ה
שניהם וילכו בני, לעולה ؛ה

٠

 היזהרי. הסיפור אמנות של יותר מקיפה בהבנה רבות לסייע הביוגרפי
 להבנה הוביל כבר המשווה ההיסטורי המחקו שבו עצמו אופן באותו זאת,
 החברתיים־היסטוריים בטקסטים היזהרי הסיפור אמנות של בהרבה טובה
י5٠צקלג. ל'מ' ביחס בפרט שלו,

 שהצצה כמה כל האמן, לסדנת הצצה רק לא לנו מאפשר הביוגרפי המחקר
 הביוגרפי המחקר של התרומה רבת־עניין. אפילו ואולי מסקרנת היא כזאת

 טקסטים של חקרם אל לרדת להיטיב מאפשר שהוא בכך מתמצית לא גם
 נכון לתפוס לנו מאפשר שהוא בזה לא ואף מסוימים, ביוגרפיים יזהריים

 מאפשר הביוגרפי המחקר אלה. טקסטים שבין הפנימיים היחסים את יותר
 הנראים, יזהריים טקסטים גם יותר נכון לתפוס אלה, לכל נוסף לנו,

 לא מבודדת, כדוגמה כך, האוטוביוגרפיה. הסוגה מן רחוקים לכאורה,
 החבלן, קובי של הנפש חיי בסבך רציני דיון שום לערוך לדעתי, ייתכן,
 המנטור עם וביחסיו חייו בפרשת צקלג, 'מ' של המפתח מדמויות אחת

 של מותו בשאלת ובעיקר ארזי, יצחק הוותיק הקיבוץ חבר שלו, הרוחני
 בחשבון להביא בלי - התאבדות ספק מבצעית תאונה ספק שהוא במה קובי
 זה של יחסיו פרשת ויץ, יחיעם לבין קובי שבין המהותית האנלוגיה את
 זאת, הגשרים". ב"ליל מותו אל יחיעם של והליכתו ויץ, יוסף אביו, עם

 על־פי יזהר ס' בידי עוצבה צקלג בימי קובי של שדמותו העובדה למרות
 בהיבטים לגמרי השונה מוחשית־מסוימת היסטורית דמות של המודל

 מודל שימש שיחיעם העובדה ולמרות י5ויץ,י יחיעם של מזו שלה רבים
עמיחי. של זאת צקלג, בימי אחרת לדמות

 שלי, הווקטוו בעבודת ואו .150

 ,215-115 עט׳ )*(לעיל, הערה

 של המענייין יון1ה עוד וראו

 על גב:1ב מיס’ שבעה נבו: גידי

 תל-אביב: יזהו, לס. צקלג" "ימי

 בן־גוויון ומכון המאוחד הקיבוץ

 ומורשת הציונות ישואל, לחקר

 בן־גוויון אוניברסיטת - בן־גוויון

 נבו .190-165 עמ' ,2005 בנגב,

 שלי הממצאים כל את אימץ

 קביעותי על חלק אולם בנדון,

 המקום כאן ולא התאווטיות,

 של יסודי לביווו להיכנס

הנושא.

 שלי, הווקטוו בעבוות ואו .151

.198-193 עט' לעיל, )*( הערה

ل
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מ

 מול אל וחד־פעמיותו תו"
 האבות של מפעלם הוא :י,

 האלוזיה ויץ. יוסף הקיימת
 יחיעם בדברי שותל 'פקטיבי

 הקונפליקט של הטרגית מ
 המקראי הסיפור כדברי 'יו",
מותו. אל

 באופן זהירה התבוננות מתוך חוזר, היזון של בדרך מכך: יותר עוד ואולי
 ויץ, יחיעם של הנפש חיי את אלה בסיפוריו לשחזר יזהר ס' ניסה שבו

 הצעיר יזהר ס' של הפנימי עולמו על גם לדעתי, מעט ולא ללמוד, אפשר
יחיעם. של בנופלו היה 30 כבן - עצמו

ירושלים ילין, דוו ע״ש לחינוך המכללה

 הגדול, בחלקה ווביוגרפית
המחקר עשוי דומים, רים
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המסה של מחוושת הופסה *

(.8/2/1957) ואברהם״ ״אויפוס
של בספוו התפרסמה המסה

נוהיו, בקולמוס שמיו: משה

.1960 פועלים, ספוית מוחביה:
 שמיו משה כולל כבמקור, הועתקה המסה

ההדגשות.

לצביה בחום מווה המערכת

להדפסה אישווה על שמיו

השמות מאלפי ביותר המפורסם השם בלי־ספק הנו המלך אדיפוס של שמו
٠ המעשיות עשרות מבין רחבת־הידיים. היוונית המיתולוגיה את המאמרים
 לעטרה שהרבו מעשייה אין - זו מיתולוגיה מתוך כסמלים הנדושות
٠ נתעלה בעיקר, ותלמידיו פרויד לאחר היום, אדיפוס. של כזו פירושים

 בה״א- למפתח והיה סתם, היסטורי סמל של ממדרגה מעשה־אדיפוס
 להאחיד מבקשת החדישה שהמתימטיקה כדרך נפש־האדם. לחקר ידיעה

« הביקורת מבקשת כן אחת, תואמת בנוסחה עולם־הטבע תופעות כל את
 הפילוסופיה והחינוך, הנפש תורת ועמה ובאמנות, בספרות החדישה

< המתרחש לכל תמיד, הנכונה האחת, הנוסחה את למצוא וכןדע־העמים,
 אדיפוס" "תסביך של רבים, על־ידי המוצעת לנוסחה, האדם. בחברת

י הרבה גדולה שלה הפופולאריות אבל מתימטית, נוסחה של תוקף אין
 את פיתגורס". "משפט של מזו אף מתימכוית, נוסחה כל של מזו יותר

’ רואים הישן, מקום את לרשת החדש רצון את אביו, נגד הבן התקוממות
 סימניה ואת האנושית, בחברה התוחשות כל של מהותה כתמצית רבים

 בפילוסופיה ובאמנות, בדת זו: חברה של ביטויה אופני בכל הם רואים
٠ כל־כך מסוכנת בצורה המתקרב הפסיכואנאליזה, של הכ)תוד ובמשפט.

 מפליאה. גמישות אדיפוס" ל"תסביך נתן לפעם, מפעם פלפול, של למתוד
م בביקורת־ ובעיקר בת־ימינו, המחשבה בספרות שימושיו אחר העוקב

 להיות ואחור, פנים להחליף אדיפוס" "תסביך מסוגל כיצד יראה הספרות,
ד וחרטה פשע אחת, בכפיפה ושנאה אהבה להחזיק והיפוכו, הוא־עצמו
 וגם התורה מחסידי נעלם אינו זו גמישות של סודה אכן, ממנו־ובו.
' הדגשה הבלתימודע. בתחום כולו שרוי אדיפוס מעשה - ממתנגדיה

 אדיפיס על הסיפור בעלי
בלא־י" סמלו את בו צופן

 עדכאןדילולחוכרהתת
 תובות־הע לא )אם כולה

 שנעשו מעשה על סיפור
 ٥ל אפשר כלום הסיפור.

 חוקר, לאותו דיו עכשיו
לון פתח לה שיפתח כדי

 או> התודעה, לחוקר אך
 ב״תסביךאדיפוס".ת די

 קאפקן תקופת או ג׳ויס,
 הו מבעיות יותר וקשות
 העולם، מן חלפו תודעה
 והתת* תודעתה בהישגי
 התת־תודעה؛ של העומק

 ו» מפתרון רחוקות יותר
 כבדרך אזכיר, אם דייני

 עתו של הראשון בעמודו
 קסטנר-גרינוול במשפט
 לו שרויות בדורנו, אחרים
 התח־ע נקודת היא שלהן

 שלי את בתוכן מחזיקות
מתח؛ בעיות ה^והן

 להדגיש, חשוב עיוננו. לצורך דרושה מובנה־מאליה, נראית שהיא אף זו,
 כסמל־؟פתח היוונית המיתולוגיה מן אדיפוס מעשה את לו בבחרו כי

 אחרי רק לא פרויד זיגמונד נמשך האדם, נפש של התת־תודעה לפיענוח
 מלכותו(, ואת אמו את ליטול על-מנת אביו את הורג )בן שלד־המעשה

 הסיפור כל הבלתי־מודע. מישור המעשה, של ההתרחשות אחריטישוד אלא
 ביודעים. מעשהו את אדיפוס עשה אילו פרויד את מעניין היה לא הזה

 שעד בעובדה היתה התת־תודעה, חוקר לגבי זה, שבסיפור הפיקאנטיות
 הבן אין - ולאימתו לתסביך מעבר כבר שהוא - הגורלי רגע־ההתפכחות

 הסוף. עד נשמר "בלא־יודעין" של העקרון ולאמו. לאביו עשה מה יודע
גם - בכלל הספרות בחקר או המיתולוגיה, בחקר ותלמידיו פוויד לשיטת

 מעשה־אדיו בין ההבדלים
 אף־על־פיש הגבול, קצה
שייכותם על ללמוד דרך

 הבןהו& במעשה־אדיפוס
הבן )בכוח(, ההורג הוא

 מעשה־אדיפוסנעשהבי
הב מתוך מדעת, נעשה
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إ השמות מאלפי ביותר 'רסם
؟ המעשיות עשרות מבין )ם.

לעטרה שהרבו מעשייה '
أ נתעלה בעיקר, ותלמידיו

 בה״א־ למפתח והיה תם,
T להאחיד מבקשת זחדישה

غ הביקורת מבקשת כן ؛חת,
 הפילוסופיה והחינוך, ؛ש

له המתרחש לכל תמיד, :ונה
ق אדיפוס" "תסביך של ים,

؟ הרבה גדולה שלה ؛אריות
؛ !ול״משפטפיתגורס".את

ب רואים הישן, מקום את «ת
؛ סימניה ואת האנושית, רה
أ בפילוסופיה ובאמנות, :דת
>؛< כל־כך מסוכנת בצורה ,דב

ا מפליאה. גמישות אדיפוס"
م בביקורת־ ובעיקר 'ימינו,
إ להיות ואחור, פנים החליף

؟ וחרטה פשע אחת, פיפה
أ וגם התורה מחסידי :לם

T הדגשה הבלתימודע. ום

1 להדגיש, חשוב עיוננו. רך
آ כסמל־מפתח היוונית :יה 1 אחרי רק לא פרויד גמו^

I מלכותו(, ואת אמו את ל
>< הסיפור כל הבלתי־מודע. ־

ا ביודעים. מעשהו את ؛וס
 שעד בעובדה היתה דעה,
 הבן אין - ולחימתו סביך

 הסוף. עד נשמר ־יודעין"
בכלל-גם הספרות :חקר

 תטיס, הוא סיפורם מספרים. הם מה ידית هر אדיפוס על הסיפור בעלי
כוונת־מכוון. כל ובלא בלא־יודעין סמלו את בו צופן

 תרבות־המערב נהדר; "מקרה" לרשותו התת־תודעה. לחוקר לו וי כאן עד
 - כאחוזת־חלום - ומספרת חוזרת כולה(, תובות־העולם לא )אם כולה

 של פשרו תדע שהיא־עצמה בלא יודעין, בלא שנעשה מעשה על סיפור
 יותר? ומשתף־פעולה יותר צייתני פאציינט לבקש אפשר כלום הסיפור.

 סיפורה, פשר את לתרבות־המעוב, לה, שיפענח חוקר לאותו דיו עכשיו
עתיק־היומין. תסביכה להתרת פתח לה שיפתח כדי

 אין בתחומי־התודעה, בעיה לבדוק המבקש לכל או התודעה, לחוקר אך
 תקופת או תקופת־פרויד להיות תדלה תקופתנו אדיפוס". ב"תסביך די

 יותר סגורות נעשו התודעה שבעיות מיום - קאפקא תקופת או ג׳ויס,
 התת־ בעיות כי לומר מתכוון איני התת־תודעה. מבעיות יותר וקשות
 שהתפארה הציביליזציה כי לומר, אני מתכוון העולם. מן חלפו תודעה
 בשכבות וסקרנות פליאה מתוך מתעסקת והתחילה תודעתה בהישגי
 הרבה התודעה תחום בעיות כי פתאום גילתה התת־תודעה, של העומק

 התת־תודעה. תחום מבעיות כלשהו ונזשיווי־משקל מפתרון רחוקות יותר
 אולי המצוי־בעין, על הסתמכות ומתוך משל כבדרך אזכיר, אם דייני

 שלב כל עם המתעורר נחשול־הבעיות את זה, עתון של הראשון בעמודו
 בצמתי־מאורעות כדומות־להן אלה, בעיות קסטנר-גרינוולד. במשפבו
 העיקרית ונקודת־הקושי התודעה, בתחום לגמרי שרויות בדורנו, אחרים
 והן לפתרון, בלתי־ניתנות הן אף־על־פי־כן, התודעה. נקודת היא שלהן

 כאילו משל אפשרי, הצעת־פתרון כל של שלילתה את בתוכן מחזיקות
ה^י־ראציונאלי. מתחום בעיות הן היו

 התסביך־ למקרה לא אב־דמות, פתח,1סמל־? לו מבקש לי, נדמה דורנו,
 למקרה נעלה סמל ואין התסביך־שבידדעיס, למקרה אלא שבלא־יודעים,

יצחק. גנקדת במעשה אבינו מאברהם זה

 עד וקיצוניים חותכים הם ומעשה־אברהם מעשה־אדיפוס בין ההבדלים
 אין אולי בעיקרם. אחת לקטיגוריה שייכים שהם אף־על־פי הגבול, קצה
הבדליהם. ניתוח מתוך אלא זו שייכותם על ללמוד דרך

 האב - במעשה־אברהם הקרבן. הוא האב ההורג, הוא הבן במעשה־אדיפוס
הקרבן. הוא הבן )בכוח(, ההורג הוא

 מעשה-אברהם עיוור. גורל ביד או במקוה בלא־דעת, נעשה נןעשה־אדיפוס
הוגש. על ההכרה של שלטונה ומתוך ברורה הכרה מתוך מדעת, נעשה
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בהעדר־ נעוצה הטראגיות כל בתכלית. כוונה נעדר הוא מעשה־אדיפוס
ביותר נעלה הוכחה של מעשה הוא רב־כוונה: הוא מעשה־אברהם כוונתו.
٠ עליון. בצו ולדביקות לציות

 - וגמולם מתבצעים, כולם הפשעים מתבצעת, ההריגה במעשה־אדיפוס
٠ אשר האלוהים מתבצעת. ההריגה אין במעשה־אברהם ונורא. כבד עונש
 גמול לתתו. מוכנים כי להוכחה אלא זקוק הוא לקרבן לא קרבן, דרש

أ ותורה. צו כל למקור האדם בין וברית ברכת־עולם - המעשה

 בן, רוצח אב של היחס
 - הקובן בתפקיד צעיר

שלג האנשים, תמיד הם

 ביותו החריפה הנקודה
 הקדמו אבינו את לנסות

 לגן מעיז שאיני השאלה,
יותר? קל או יותר,

העובדה, בזכות מחומרתו משהו מעשה-אברהם מפסיד כלום ראו־נא, אבל,
של בנכונותו מקופלת כולה חומרתו הן מתבצע? אינו ההריגה שמעשה
עליון לצו לציית ההריגה, את לבצע המאכלת, הנפת עצם עד אברהם,

٠ כל ואת ערכו כל את מאבד היה מעשה־אדיפוס ערעור! של הרהור בלא
 אילמלא שנעשה, וגילוי־העריות שנעשה, הרצה אילמלא חומרת־חשיבותו,

.٠ מעשה־ אך ההגשמה. בלא קיום אין לתת־תודעה שהרי - ההגשמה
 בתחילתו, ממש נפסק אילו גם מחומרתו, דבר מאבד היה לא אברהם

* בנו, יצחק ואת אתו, נעריו שני את ולקח חמורו את שחבש לאחר מיד
לעולה. עצים ויבקע

٠ הגדול ריחוקם שמהנחת המעשים, שני של ן־/טי לנקודת אנו מגיעים כאן
 המוסר נגד התקוממות של סיפורי־תמצית הם הסיפורים שני יצאנו. מזה זה

م מגלם אדיפוס שסיפור אלא ובן. אב חיי קדושת המינימאלית: בכזידתו
 אתמול, נגד היום בשם התקוממות זה, מוסר נגד שלא־מדעת התקוממות

٠ הסדר, נגד התוהו־ובוהו בשם החברה, נגד הפרט בשם השכל, נגד היצר בשם
 נגד לבנו, אב אהבת מוסר נגד אברהם של פעולתו האור. נגד החושך בשם

٠ החושך, לא כאן פועל האור נגד יותו. הרבה נוראה היא - בכלל אדם אהבת
 נגד עתר, נעלה ד סד של האידיאה יוצאת הסדר נגד עתר, גדול אור אלא

 גם־יחד; החברה ומן המוסר מן גדול שהוא כ,י של מוסר - כ)וסר־החברה
הבוית. ההבטחה, האידיאה, - החיים נגד המחר. יוצא - היום נגד

. אף־כיבמוסוה יום. שבכל מעשה הוא מעשה־אדיפוס כי טוען הפריודיזם
 ממש. פעולת־רציחה מבצורת יותר דיחויה, או משאלה של ובצורה
٠ רגילה אנושית תופעה בעצם מבטא שנתבצע- רצח בדבר המעשה כלומר:

כוונה. בגדר הנשארת

- כוונה( )או משאלה בגדר שנשאר נתבצע, מעשה־אברהסשלא זה, כנגד
מלאה שלנו שההיסטוריה מתבצעת, ממשית, אנושית תופעה בעצם מבטא
של במעשים עד־אין־להכיל מלאה שלנו ההיסבווריה עד־אין־להכיל. ממנה
ומסמרי־שיער ואיומים נוראים מעשים היא מלאה עד־אין־להכיל יצחק. עקדת
גם אלוהים. בשם פשוט: או היסטורי, תהליך נשגבה, מטרה צו־עליון, בשם

 הואר עקדת־יצחק סיפור
 כ הוא שבעולם. הסיפורים

 ראשינו. את מנפצים אנו
 מ אם כי - תקרא כאשר

 ודוומו דור כל ההבטחה,
 מעה ועם, עם של הקטל

עס־האבוו נכנע ודור דור

 לק, לאחרונה כאן אכן,
 t תוצאת־המבחן יצחק:
 שאחו על־מנת - אחד

חדש! מבחן לו דרוש

 פסימי׳ ילודת זו, הכרה
 יוז אינו יצחק בסיפורנו,

 הנן המגע מן קורטוב אף
 א ביודעים, אותו מקריב
 מהוו את מפניו מסתיר

ا עמד כי הכל-מסתבר
 לעו בעיות הרבה אמנם,

 עי של הנצחי שהמחזור
 שע, בעולם, תהיה בלבד
 על־אחת׳ חומרתה. בכל

י׳ יי“ עומדים - ארוכה

 הז לצו־עליון הנישמע
ת מכוחו להתרת־ידינו

 נראה מגנשה־אדיפוס
הזה... הרחמים
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 בהעדר־ נעוצה טראגיות
ביותר נעלה הוכחה של ה

 - וגמולם מתבצעים, לם
 אשר האלוהים ננתבצעת.

 גמול לתתו. מוכנים כי أ
ותורה. צו כל ־

 העובדה, בזכות מחומרתו
 של בנכונותו מקופלת יה

 עליון לצו לציית ׳הריגה,
 כל ואת ערכו כל את בד1

 אילמלא שנעשה, ׳העריות
b .מעשה־ אך ההגשמה 

 בתחילתו, ממש נפסק ו’
בנו, יצחק ואת אתו, ריו

 הגדול ריחוקם ,שמהנחת
 המוסר נגד התקוממות נול

 מגלם אדיפוס שסיפור ؛
 אתמול, נגד היום בשם ת

 הסדר, נגד םהונוהו־ובוהו
 נגד לבנו, אב אהבת מוסר
 החושך, לא כאן פועל אור

 ־m,עתר נעלה )!ולסדר
 גם־יחד; החברה ומן יוסר

הברית. ההבנוחה,

 במוסוה אף־כי יום. ;ובכל
 ממש. פעולת־רציחה ת

רגילה אנושית תופעה גם

 - כוונה( )או משאלה דר
 מלאה שלנו !וההיסטוריה
 של במעשים '־אין־להכיל

 ומסמרי־שיער ואיומים ؛ים
גם אלוהים. בשם יפשוט:

 ודור העליון הצו בא־כוח בתפקיד קשיש דור של בן, רוצח אב של היחס
האידיאה ’נושא המקרים. ברוב נשמר זה יחס גם - הקרבן בתפקיד צעיר ه

עליה. מליהרג הם זקנים כבו גילם שלפי האנשים, תמיד הם

 בחו שאלוהים בזאת, היא במעשה־אברהם ביותר החריפה הנקודה
دال. חיי בהקובת אלא הוא, חייו בהקרבת לא הקדמון אבינו את לנסות ج

קשה הנסיון היה כך האם זו: היא - עליה לענות מעיז שאיני השאלה, ؛
יותר? קל או יותר, ؟

T מכל ועמוק-המשמעות ונורא-ההוד הגדול הסיפור הוא עקדת־יצחק סיפור
^ין־פתחו ש^ל צר-הכתלים התא הוא דורנו, סיפור הוא שבעולם. הסיפורים ؛

 תקרא או - ההשגחה לנו מבנויחה ודור דור כל ראשינו. את מנפצים אנו
לנו ותובטח הבוית לנו תינתן יצחקנו את נקריב אם כי - תקרא כאשר ٩>

 לשדות יצחקינו את ושולחים מחדש אנו מתפתים ודור דור כל ההבטחה,
בכל קוניו. ולא איל לא - בסבך ואנו ומעמד, מעמד ועם, עם של הקטל ؟
להריגה. בניו את ושולח - הוא אבותיו לקול ־האבות ٥ק נכנע ודור דור إ

עקדת- סיפור של והמזעזע־ביותר האחרון לקחו לאחרונה כאן אכן, إ
V :במבחן דיו אין האלוהים בירושה! עוברת אינה תוצאת־המבחן יצחק

ודור דור כל כלשונה. הבטחתו את יקיים שאחר־כך על־מנת - אחד ٠>
חדש! מבחן לו דרוש

 יצחק של תפקידו על-ידי מגולמת תהומי, פסימיזם ילודת זו, הכרה
הניסוי. של פאסיבי אובייקט הוא יצחק דבר! יודע אינו יצחק בסיפורנו, ج

אביו לקרבו. מחלחל אינו לאלוהים אביו בין הנשגב המגע מן קורטוב אף ؛
T אביו העקדה. אל הוא הולך ביודעים לא יצחק אך ביודעים, אותו מקריב

לאחר אימת-המוות, שסרה ולאחר מעשהו, מהות את מפניו מסתיר י
עמד. לא עוד יצחק אך במבחן, אברהם עמד כי מסתבר - חשל

ידענו אילו גם אחת. מבעיה חמורות אינן לעולם בעיות הרבה אמנם, ■
אחת שעקדה ידענו אילו גם סוף, לו יש עקדות של הנצחי שהמחזור ب

 עומדת הבעיה עדיין - היתה אחרונה שעקדת־יצחק בעולם, תהיה בלבד
כה היסטוריה לאחו בדורנו, שהנה על־אחת־כמה־וכמה, חומרתה. בכל م

שאלה: אותה בפני שוב אנו עומדים - ארוכה

תוקף היש זה? בצו־עליון הנכיר קרבן? הדורש לצו־עליון הנישמע إ
ומשמו? מכוחו להתרת־ידינו

 חסר- התודעתי המבחן לעומת כמשחק־ילדים נראה מעשה־אדיפוס
הזה... הרחמים ه
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בעג׳י אמיו

 המסה ביבליוגרפית: העוה .1

Engagement במקווה היא 

 בומן בוריו ששודרה הרצאה

הכותות תחת 1962 במום

"Engagement odei 

KUnstlerische Autonomie"
(" אוטונומיה או מעוובות  

בכתב פורסמה היא אמנותית"(.  

וכונסה 1962 ב- לואשונה  

Noten zut litcratur, ٦ב  
III, Frankfuit am Main: 

Suhikamp Veilag, 1965, 
תווגמה המסה  .pp. 109-135 

באנתולוגיות ופורסמה לאנגלית  

Ernst Bloch, : השאר בין רבות,  

Geoig Lukes, Bcitolt 

Brecht, Walter Benjamin 

and Theodot w. Adorno, 

Aesthetics and Politics, 

London: Verso, 1980, pp.

 זו חשובה אנתולוגיה .177-195

 בתולדות מרכזיים טקסטים מכילה

 המוקסיסטית האסתטיקה

 שוב תווגמה המסה בגומניה.

 את המכיל בכרן לאנגלית

ספוות: בענייני אווונו של כתביו

Theodor w. Adorno, Notes 

to Literature, Shierry Weber 

Nicholsen (trans.). New 

York: Columbia University 
Press, 1992, vol. 1, pp.

ופוליטיקה אסתטיקה

 מיד שיחושו הקוראים על חזקה אדורנו? את מכאן לקרוא צריך כיצד
 דיאלקטיים, להיפוכים ובחיבה הארוכות בפסקאות המפותלים, במשפטים

 אינו אדורנו אמתי, כ״מנדרין" אדורנו. של כתיבתו את כולם המאפיינים
 הטרמינולוגיה רוחב התשושים. לקוראיו חמורות בתביעות לפנות מהסס

 שהטקסט וההיסטורית הפוליטית התרבותית, ההתנסות ועומק הפילוסופית
 זאת, למרות ١משפט. בכל כמעט ניכרים להן, ונדרש עליהן נסמך שלפנינו

 שקשורה כתיבה אדורנו, של בכתיבה הגלומה המפתה לחומרה לסרב קשה
 מהססת אינה גם אך תקופתו, של הספרותית ההיסטוריה אל הדוקות
 את לקרוא כדי הפילוסופי. הדיון של המופשטים הגבהים אל להמריא
 הלא־ השילוב של מרכיביו שני עם צדק לעשות עלינו בעברית אדורנו

 ובד־בבד ונערץ, ריק תרבותי ל^טיש אדוונו את להפוך לא הזה: מצוי
 להעניק מסוגלים שכתביו כמי אותו למ^ב לצרכינו, אדורנו את למנף לא
 בויכוחים ומוחץ רהוט נשק פוליטית, או אסתטית תחתונה" "שורה לנו

נשכחה. שלהם שההיסטוריה
 מבחו הופיע בעברית .76-94

 אדורנו של המוכזיות ממסותיהם

 מסות הכולל הווקהיימו, ומקם

 הביקוותית, התאוויה מתחומי

 וסוציולוגיה: התובות ביקוות

 יסעור ואבוהם מי-ון מיכאל

 פרנקפורט: אסכולת )עווכים(,

 תל- און, ווו מגומנית: מבזזו,

 .1993 פועלים, ספרית אביב:

 גם זה למבחר הוסיפו העווכים

 בעבוית עוו ובהיו. מקיף מבוא

 ברויו איה של תוגומה הופיע

 המקיף ספוו של הואשון לפרק

אסתטית, תאוויה אווונו של

 לקרוא מאתנו דורש שאדורנו לזו דומה בדרך לקרוא ראוי "מעורבות" את
 הקריירה משך כל עליהן ושהגן שהצדיק המודרניסטיות האמנות יצירות את

 שלה הצורנית הסגירות מכוח דווקא למעורבת הופכת האמנות לטענתו, שלו.
 הפוליטיות. משמעויותיה את קוראיה עבור לסמן מסרבת שהיא ומכיוון
 בין ההבחנה שימור על מתעקש - לדרידה בניגוד - שאדורנו למרות
 מצטיינת המסאית כתיבתו ספרותי, ביטוי לבין מושגית־תאורכוית כתיבה

 שנוטלת כתיבה זוהי האמנות. מיצירת דורש שהוא לזו דומה בפוליטיות
 כלשהי מחויבות לחוש בלי רעיונותיה, של מתפשרת בלתי בחינה עצמה על

 בדומה אוניברסלית.؛ תאוריה של או מאורגן מדע של המשחק" "חוקי כלפי
 מן מנותקת שהיא כך על להתנצל צריכה אינה התאורטית המחשבה לכך,

המוחלטת התאורטיות שדווקא האמין אדורנו והפוליטית. החברתית הפעילות

 י הבלעדית מחויבותה
 ממוסכמות׳ לחמוק

 את) נמנעמלתמרר
"אבל״,״בניגודל״,או׳

 שאמר )"כפי חזרות או
 מגונן! משימוש בעקביות

 מ" אל הקורא את לסחוף
למשל,؛ פסיכולוגיים." או

 מס את למען פרישמן, דוד
 הספרון רבו על )"מכתבים

 שולל ואינה מניחה שאינה
 דורשה המסה אי־הסכמה,

 והמחשבות המושגים של
הפי, של והמסוכן הדחוס

 שמתגלגל העיקרי הרעיון
 במהלךהמסה, האמנות.

 המגו "האמנות הוא הלא
זהב בנושא ו(עסק970)

 הו סגירותה דווקא רבות,
ע בספרות, ובקט קפקא

 משמעויות! אל להיקשר ٠
אתדרכן: מוצאות אלה

 אותן;؛ תנסח או אליהן ٠
הפנימי להיגיון ביותר"

עיוור! היא אך עשויה, ه
שלב, המפורסם סירובו

 סופו של סובייקטיבית
המודרנית, נות1האנ של

 פילוס אם חוץ־אמנותי
עלהתוכןאועלהאמיו
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 מיד שיחושו הקוראים
 דיאלקטיים, להיפוכים :ה

 אינו אדורנו אמתי, 'דין"
 הטרמינולוגיה רוחב וים.

 שהנוקסט תוההיסנוורית
 זאת, משפט.'למרות :כל

 שקשורה כתיבה אדורנו,
 מהססת אינה גם אך :ו,

 את לקרוא כדי 'לוסופי.
 הלא־ השילוב של כיביו

 ובד־בבד ונערץ, ריק תי
 להעניק מסוגלים 'כתביו

בויכוחים ומוחץ רהונו ן

׳<

«>

م

 לקרוא מאתנו דורש ורנו
 הקריירה משך כל עליהן ן

 שלה הצוונית הסגירות יח
 הפוליטיות. זשמעויותיה

 בין ההבחנה שימור על
 מצכויינת המסאית ניבתו

 שנוטלת כתיבה זוהי ת.’
 כלשהי מחויבות לחוש לי

 בדומה אוניברסלית.^ ריה
 מן מנותקת שהיא }לכך

המוחלטת התאורטיות זא

إ

 שעוד דיאלקטי קסם במטה להוליד, אמורה האינטלקטואלי המפעל של
 הזהיר ו 963 בשנת בהרצאה מעשיות. תוצאות טיבו, על לעמוד נצטרך
 לבין בינו שייווצר המתח את מראש צפה כאילו - תלמידיו את אדורנו
 "להיות לדרישה ייכנעו שלא - מכן לאחר שנים חמש הסטודנכוים, מחאות

 רעיונותיה את ולדחוק להעיז צריכה רדיקלית־באמת מחשבה מעשיים".
 לראות ואז משמעויותיהם", כל את עליהם "להעכןיס האפשר, ככל רחוק
 לי תרשו אם - בתוכה מכילה הזו התאורטית "התעוזה יוביל". זה "לאן

’מעשי". אלמנט - פודוקסלית בצורה להתבטא

 לה מאפשרת עצמם לדברים "מעורבות" המסה של הבלעדית מחויבותה
 שאדורנו מאחר מחקרית. בכתיבה בהן מורגלים שאנו ממוסכמות לחמוק

 כמו מילים צירופי אצלו למצוא קשה שלו, הטיעון מהלך את מלתמרר נמנע
 דילוגים סטיות, על מתנצל אינו אדורנו זאת". "לעומת או ל", "בניגוד "אבל",

 נמנע והוא "כידוע"(, או "כאמור" לכן", קודם שאמרתי )"כפי חזרות או
 מבפנים, עצמה את לכתוב צריכה המסה במירכאות. מגונן משימוש בעקביות

 מתודולוגיים רטוריים, עזרים ללא המחשבה מהלך אל הקורא את לסחוף
 העברית, המסה של ממייסדיה אחד של רעיונו למשל, פסיכולוגיים.* או

 בספרות בקיאה משכילה, אישה אל כמכתב מסותיו את למען פרישמן, דוד
 אדורנו, של המסה תפיסת עם מתיישב אינו הספרות"( דבר על )"מכתבים

 או להסכמה מעבר קוראיה. של הסכמתם את שוללת ואינה מניחה שאינה
 והרפתקאותיהם גורלם אחר להתחקות מאתנו דורשת המסה אי־הסכמה,

 המוחב בתוך מאליהם, כאילו מתגלגלים, כשהם והמחשבות המושגים של
שביניהן. מה וכל ההיסטוריה הפילוסופיה, של והמסוכן הדחוס

 של האוטונומיה הוא שלפנינו במסה ושוב רצוא שמתגלגל העיקרי הרעיון
 הדיאלקטי, זוגו בבן הרף ללא נתקל הוא שלפנינו המסה במהלך האמנות.

 אסתטית תאוויה אדורנו, של המקיף ספרו המגויסת". "האמנות הוא הלא
 בווריאציות שם העולה הטענה לפי יתוה. בהרחבה זה בנושא עסק ו(970)

 שלפנינו: )במסה המודרנית האמנות של ההרמטית סגירותה דווקא רבות,
 לה מאפשרת בציור( קליי פאול במוזיקה, שנברג בספרות, ובקט קפקא

 משמעויות וחברתיות. פוליטיות חוץ־אמנותיות, משמעויות אל להיקשר
 תתכוון שהיא בלי המודרנית האמנות יצירת אל דרכן את מוצאות אלה

 קיצונית ב"מודעות מצטיינת המודרנית האמנות 5אותן; תנסח או אליהן
 היא שממנו והז׳אנרי האמנותי ה״חומר" של הפנימי להיגיון ביותר"
 ממנה. העולה לאמירה הנוגע בכל לחלוטין עיוורת היא אך עשויה,
 גחמה אדורנו, טוען איננו, יצירתו את להסביר בקט של המפורסם סירובו

 הפוליטית האסטרטגיה של ביטוי אלא יחיד, סופר של סובייקטיבית
 תוכן של כנועה כלים נושאת להיות המסובת המודרנית, האמנות של

 מצביעה איננה האמנות יצירת פוליטי.؛ או פילוסופי אם חוץ־אמנותי
"כך היותה ועל קיומה על אלא ממנה, העולה האמירה על או התוכן על

בשנת מותו לאחו אוו שואה 1970  

( )קיץ 2 וביקוות, תיאוויה ואו  

אצטט אני (.128-119'עט ,11992  

של האנגלי התוגום מתון להלן  

Theodor w. Ado 0, :הספו 

Aesthetic Theory, Robert 

Hollut-Kentoi (trans.), 
Minneapolis: University 

.of Minnesota Press, 1997
אוודנו על באנגלית למבואות  

פרנקפווט אסכולת והוגי , 

Susan Buck Morss,:ראו 

The Origin of Negative 

Dialectics: Theodor w. 

Adorno, Walter Benjamin 

and the Frankfurt Institue, 
New York: The Free Press, 

1977; Martin .lay, Adorno, 

Cambridge: Harvard 

;University Press, 1984
לצו אוורנו של מקומו לבחינת  

לוקאץ׳ ברכט, של הגותם , 

Euegene Lunn, : ואו ובנימין,  

Marxism and Modernism: 

An Historical Study of 
Lukacs, Breclit, Benjamin, 

and Adorno, Berkeley: 

University of California 
התאוויה לבחינת  .Press, 1982 

פרנקפורט אסכולת של האסתטית  

המרקסיסטית התאוריה לצד  

Martin Jay, The : ואו בכלל,  

Dialectical Imagination, 
Berkeley: university of 

Califorian Press, 1984, 

ביקוות למאמוי  .pp. 173-218 
תאוריה לספר המוקושים  

Lambert : ואו אסתטית,  

Zuidcrvaart and Tom Hnhn 
.%ةحب١ , The Semblance of 

Subjectivity: Essays 

in Adorno's Aesthetic 
Theory, Cambridge: MIT 

Tom גם וואו  .Press, 1997 
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Companion to Adorno, 

Cambridge: Cambridge 

.University Press, 2004
 מכילים האחוונים הפריטים שני

 מקיפה כיכלירגרפית רשימה

 מחקרים רשל אדררנר כתכי של

עליר.

 "The Essay as Form" ראר .2

 של בספרר (1958 כצורה״, )״המסה

 ,Notes to Literature.'٦ר٦٦٦ר5.
,10 עט' בעיקר לעיל, 1 הערה

Theodor w. Adorno, .3 

Problems of Moral 

Philosophy, Lkodrtey 

Livingstone (trans.), 

Stanford: Stanford University 
Press, 2000, p. 3: Probleme 

der Moralphilosophie, 
Frankfurt: Suhrkamp, 1996, 

המסה מן התרגומים למעט  .p. 13 

" התרגומים כל מעורבות",  

למקור הפניות שלי. הם מגרמנית  

יינתנו אדוונו כתבי של הגומני  

חלקים תוגמתי שבהם במקוים וק  

עמדתו לביקוות )א״ב(. מדבריו  

הדיאלקטי המעבר על אוורנו של  

ואו הפרקסים, אל התאוויה מן : 

לעיל 1 העוה , ,Buck Morss 

 עט' Lunn ;42-41, העוה 1

ביקורתו ובעיקו ;276 עט' לעיל,  

זיאלקטיקה על קולקובסקי של

-.(,Negative Dialectics) Tm® 
Leszek Kolakowski, Main 

Currents of Marxism,؟. 
s. Falla (trans.), Oxford: 

Oxford University Press,
.1978, vol. 3, pp. 357-369 

"The Essay as Fonn", :4. ואו 

.p. 13

Adorno, Aesthetic 5. ואו 

לעיל 1 הערה ).) Theory, p. 114 

"הפרדוקס את כאן מגויו אדוונו  

יצירות האמנות: של הסובייקטיבי"  

שהן מה ובד מייצרות האמנות

 מסכים אדורנו אחרים, רבים בעניינים כמו הזה, בעניין ’אחרת". ולא
 המודרניסטית לשירה פרפראזה להציע ניסיון כל הניו־קריטיסיזם: עם

 יותר הרבה תהיה שתמיד היצירה, של מצדה ואניגמטי ריק מבט סופו
ממנה. חילץ שמאן־דהוא מהאמירות

 ו״נעמיס האוטונומית האמנות דבר על הזה הרעיון את ניטול אם ואולם
 היפוכו. אל אותנו יוליך שהוא בנקל לראות נוכל משמעויותיו" כל את עליו
 פוליטיות עמדות לשרת היטב הבנויות האמנות יצירות של סירובן כך: הנה

 היסטורי אקטיביזם עליהן גוזר ידועים חברתיים צרכים או מראש מוכנות
 וחידתי, מוזר כאובייקט האמנות יצירת של מציאותה כורחן. בעל ופוליטי

 שעדיין צרכים או רעיונות אליה מזמנת מינורית, בצורה בלשון המשתמש
 ישירה. בחתרנות כאן מדובר אין המוכר. החברתי בשיח קול קיבלו לא
 את למשוך מסוגל אינו האמנות יצירת של קיומה בהמשן, שנראה כפי

 בוודאי הוא אך המדעית, או ההרגלית הידיעה תורות לרגלי מתחת השטיח
٥עבוון. בעיה" "ליצור מסוגל

 המגויסות מאלה להבדיל המעורבות, )היצירות הפוליטיות־באמת היצירות
 משמעותן אחר מגששות הן שלהן. הצורה דרך אפוא מדברות המגמתיות( או

 אחרת". ולא כך "היותן באמצעות (’שלהן האמת" "תוכן )אחר הפוליטית
 ואמנותית טכנית מבחינה מתוחכמים כאובייקטים השיח בתוך נוכחותן
 או כך י٠ביותר. המתקדמות הפוליכויות ההתנסויות את אליהן מזמנת
 מחפש מי ברור לא אדורנו אצל והפוליטיקה האסתטיקה ביחסי אחרת,

 אסתטיים אמצעים של ומשמעות, צורה של הלא-מכוון הצירוף מי. את
 הבלתי הפוליטיות את אוורנו מכונן שעליו הבסיס הוא היסטורי, ותוכן

היצירה. של מגמתית

 את שנוטל מקביל, דיאלקטי מהלך מקדמת ש״מעורבות" לציין חשוב
 אותה, ומגלגל - מייצג שסארטר זו - המגויסת הספרותית הפוליטיות

 של פתחה אל מהתנצלויות, וחף תמרורים נטול כתיבה נוסח אותו לפי
 כל שבו תקשורתיים, דימויים רווי בעולם כך: הנה האוטונומית. האמנות

 צריכה כזה בעולם סימולטנית, מחשיפה סובלות הפוליטיות הפעולות
 במקומות שאת ביתר וזאת האוטונומיות, "היצירות אל להגר הפוליטיקה

 מכיר פוליטית בפעילות שעסק מי פוליטית". שממה שוררת לכאורה שבהם
 אפילו - רדיקלית פוליטית עמדה של הבעה כל הזו: התחושה את בוודאי
 חשודה להיות נוטה - ממשית פעילות של אחרת או זו במידה מלווה כשהיא
 בגו^ל עצמם את מחפשים אנשים שבו בעולם עצמית. בהאדרה מראש

 נמנע, בלתי באופן מראש, מסווגת הפוליטית הפעלתנות בשבוע, פעמיים
 עושים "אנחנו - לקיטש הופכת הפוליטיקה סובייקטיבי. כמירוק־מצפון

 ומתוסכלים, עייפים שחזרנו, לפני עוד - שנעשה״ מאתנו שמצפים מה
ההפרדה. גדר לאורך סיור של ארוך מיום

 החמר؛ את שנרחיב לפני
 הפוליטיות؛ בהגדרת לדון

 > בזו וגם ב״מעורבות"(
 מק 'החל’יותר. מוקדם
מוקק תאוריה לנסח

 לאבן؛ שנים מספר כעבור
 הסוציאל האינטרנציונל

 החוץ* מדיניות של מבצעת
 יחסו את הקומינטרן שינה

 כ לדרוש והחל המתקדמת
(Popular Front) ו עם 

 ז עמדה באירופה.נ' העולה
 שהמ שהאמין לוקאץ', של

 להיותו צריכה 20ה־ המאה
 )כתביהם ו9ה־ המאה של

 אסתטיח התנסות לקוראיו
 הי צורת בתוך המפעמים

 ٠הר להתפרקותה. דבר של
 הו "פרספקטיבה" מתוך

נתמקז אם זאת להמחיש
 המובהק המייצג אוכמני,
 ביאליק,״אר של לסיפורו

 גו אבא של לזו המקבילה
 הקב "תולדות את מייצגת

פרטי הוא אריה י5ו״.9ה־
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 מסכים אדורנו אחרים, ا
 המודרניסטית לשירה זה

יותו הובה תהיה !ותמיד

 ו״נעמיס האוטונומית ;ות
 היפוכו. אל אותנו יולין וא
 פוליטיות עמדות לשרת 'ב

 היסטורי אקטיביזם עליהן
 וחידתי, מוזר כאובייקט ת

 שעדיין צרכים או "עיונות
 ישירה. בחתרנות כאן בר

I את למשוך מסוגל אינו 
בוודאי הוא אך המדעית, ו

ואת הפוליטיקה, אל האוטונומית האמנות את מוליכה שלפנינו המסה
 נתקלת האוטונומית האמנות האוכוונומית. האמנות אל הפוליכויקה ٠

הפעלתנות לפוליטית; והופכת אליה שנספחים מנוסחים בלתי בצרכים
 ופונה מעצמה סולדת שלה, התקשורתיים בדימויים נתקלת הפוליטית ٠

הפוליטית השממה אל פוליטית, כוונה בו שאין האמנותי המעשה אל
המהופכים התהליכים שני תטעו: נא אל אבל האוונגרדית. האמנות של ه

אותם. ומבטלת ניגודים הכוללת בהירה, בסינתזה נפגשים אינם האלה
את ממתן איננו הללו, התהליכים משני הנבנה הפוליטית, הכ)עוובות מושג ج
 האמנות מן תובע הוא אדרבה, הפוליטיקה; לבין האסתטיקה בין הניגוד ٠

עליו." ולחשוב להמשיך אותו, ולהביע להמשיך המודרנית

מין
א

 
ג׳

נב
ב

האום? אל מחויבות או העולם אל מחויבות

 המגויסות מאלה להבדיל ,
 משמעותן אחר מגששות ؛ן

 אחרת". ולא כך "היותן ית
 ואמנותית טכנית ;)בחינה

 או כך י٥ביותר. תקדמות
 מחפש מי ברור לא דורנו

 אסתטיים אמצעים של נ,
הבלתי הפוליטיות את ינו

 את שנוטל מקביל, ؛קטי
 אותה, ומגלגל - מייצג ר

 של פתחה אל ׳תנצלויות,
 כל שבו תקשורתיים, 'יים

 צריכה כזה בעולם טנית,
 במקומות שאת ביתר 'את

 מכיר פוליטית בפעילות יק
 אפילו - רדיקלית 'ליטית

 חשודה להיות נוטה - !וית
 בגו؛ל עצמם את חפשים
 נמנע, בלתי באופן נזואש,

 עושים "אנחנו - לקיטש
ומתוסכלים, עייפים 'רנו,

 עלינו אדוונו, של הפוליטית המעורבות מושג על הדיבור את שנרחיב לפני -
בהרחבה )הנידונה וברכט סארטר של הספרותית הפוליטיות בהגדרת לדון

 במאמר עמה התעמת שאדורנו לוקאץ', גיאורג של בזו וגם ב״מעורבות"( ٠
לוקאץ' גיאווג האסתטיקון החל העשוים שנות מסוף החל יותר." מוקדם

 הפכה זו תאוריה ראליסטית. ספרות של מרקסיסטית תאוריה לנסח ٠
של והתרבותית הספרותית באידאולוגיה פינה לאבן שנים מספר כעבור

זרוע למעשה שהיה )הקומינטרן(, השלישי הסוציאליסכוי האינטרנציונל ’
לשלטון, הנאציזם של עלייתו לאחר הסובייטית. החוץ מדיניות של מבצעת

 המערבית הבורגנות כלפי והכיתתי המסתגר יחסו את הקומינכורן שינה
עממית" "חזית יגבש הבין־לאומי הקומוניזם כי לדרוש והחל המתקדמת

(Popular Front) הפשיזם כנגד המתקדמת המערבית הבורגנות עם
הספרותית ההיסטוריה תפיסת עם התיישבה זו עמדה באירופה." העולה ه

תחילת של הסוציאליסטית או הביקורתית שהספרות שהאמין לוקאץ', של
הקלאסי הראליזם מסורת של ומודע רצוף פיתוח להיות צריכה 20ה־ המאה ،

מעניק הספרותי הראליזם ופלובר(. בלזק של )כתביהם ו9ה־ המאה של
 החברתיים התהליכים את להבין להם המסייעת אסתטית התנסות לקוראיו ٠

 בסופו להוביל ושעשויים הקפיטליסטית, הייצור צורת בתוך המפעמים
 החברתית ההיסטוויה את כותב הראליסטי הרומן להתפרקותה. דבר של

 נוכל ההתחלה. אל הסוף מן עליה המשקיפה "פרספקטיבה" מתוך
עזריאל שהעניק בנוסח־לוקאץ' בניתוח לוגע נתמקד אם זאת להמחיש

 העברית, בביקורת הסוציאליסטי הראליזם של המובהק המייצג אוכמני, ٠
אריה, של דמותו אוכמני, לטענת גוף"." בעל "אריה ביאליק, של לסיפווו

 בלזק(, מאת גואנזה אז׳ני הרומן )גיבור גראנדה אבא של לזו המקבילה ٠
המאה סוף של היהודית בעיירה העולה הקפיטליזם "תולדות את מייצגת

ובהתנהגותו באופיו אחת: ובעונה בעת וכללי פרטי הוא אריה ١5ו״.9ה־ ٠

אותו. יודעות אינן

 Adorno, Aesthetic ראו .6

27 .Theory, P 1 )העוה 
לעיל(.

.270 ענו' שם, .7

 ,Christoph Menkc ואו .8

להלן. 47 העדה

9. Adorno, Aesthetic 
(130-13 .Theory, pp הערה( 

לעיל(. 1

.33ענו' שם, .10

 הניגודים את ליישם הסיוום .11

 הוא יותו גכוהה אחוות בתוך

 "הדיאלקטיקה של ההיכר סימן

 מן בכן הנבולת השלילית",

 ההגליאנית, הדיאלקטיקה

 Buck ואו: וה לעניין החיובית.

Morss, עמ׳ לעיל, 1 הוגרה 

69-63.

אווונו של למאמוו הכוונה .12

"Erprcptc Vcrsohnung"

בתוך (1958 בכפייה״, )״פיוס

Noten Zur Literature, 

II, Frankfurt am Main: 

Suhrkamp Verlag, 1961,
, האנגלי בנוסח או,  ;pp. 152-187 

"Reconciliation under 

Aesthetics בתון ,Duress"

' ענו לעיל, 1 הערה  ,and Politics 
בעקבות נכתב הנואמו . 176-151  

117-, לוקאץ׳ גיאורג של ספרו

den Mipverstandenen 

שנה לאוו שיצא  ,Realismus 
של אנגלי לתוגום לכן. קודם  

Georg : ראו זה, חשוב ספו  

Lukacs, The Meaning of 

Contemporary Realism, 

lohn and Necke Mander 

(trans.), London; Merlin

.Press, 1962
 לוקאץ', של עמדתו על עוז .13

 בספר ",Presentation I" ואו:

Aesthetics and Politics, 

 Lunn, ;10 עמ' לעיל, 1 הערה
לרקע .85-79 עט' לעיל, 1 העוה
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אתוס של התפתחותו ואת חדשה ייצור צורת של עלייתה את מייצג הוא״Third העון ואו נוסף, היסטורי
International”, ב־ Tom 

Bottomore fed.). Dictionary 

of Marxist Thought, 
Cambridge: Harvard 

 University Press;, ؛983
 ,Kolakowski הוחבה; וביתו

 עמי שלישי, בון לעיל, 3 הערה

116-105.
של "קרובו אוכמני, עזויאל .14

 בלתי היסטורי מתהליך כחלק נתפסת זו התפתחות ואולם תואם. בורגני
 ומתוך למפרע, זה תהליו לתפוס לנו מאפשר ביאליק של סיפורו נמנע.

 חי שבה ההיסטורית בנקודה נעצר אינו ההיסטורי שהתהליך הרגשה
 )עליית הספציפי החברתי התהליך את מתאר הראליזם גוף. בעל אריה

 בשרשרת אחד באירוע שמדובר לכך מודעות מתוך היהודית( הבורגנות
 הייצור צורת שינוי אל דבר של בסופו שיובילו מהפכניים, אירועים של

 הקפיטליזם, של עלייתו את אפוא מייצג גוף בעל אריה הקפיטליסטית.
לנפילתו.؛' שתוביל ההיסטורית הדיאלקטיקה את גם אך

 האינטלקטו של המבודדת
הא׳ לבסוף, הפרולטרית."

ו של המסורתי הרצף את
האמנים בין ניכור הוא אף '

מול אל פופולרית" "חזית

המודרניסטי؛ הסיפר צורת د
הר: המספר של הסמכותית

המ סוחף. נרנויבי רצף תוך ٠
 אריה הוא מי או, גואנוה, אבא

 ים1זב האזם: לעבז בעל־גוף",

 מוחביה: והזמן, ס'1הספ שבשולי

 עמ' ,1953 פועלים, ספוית

65-38.

.61עמ' שם, .15
 אוכמני של פרשנותו .16

 במאמר חויפה ביקוות ספגה

 זבז בעיתון שמיו משה שפוסם

 תחת (.3 עמ׳ ,124/4/19531)

 טע, לספוות" "מעבו הכותות

 בהבנת טעה אוכמני כי שמיו

 הבורגנות עליית של הסוציולוגיה

 הסיבה אירופה. במזוח היהווית

 נעוצה הייתה העייוה להתפורוות

 לא היהווית שהבורגנות בכך

 ואם העייוות, בתוך לקום יכלה

 יהודית, בורגנות עיקר כל קמה

 או התבוללות באמצעות אז כי

 מאמרו בעוים. פוולטויזציה

 פולמוס בזמנו עוור שמיר של

 הולצמן אבנו ביוי שתועו סועו

 מעבו או האום "לעבו במאמוו

 והוויכוח שמיו אוכמני, לספוות:

 בספוות סוציאליסנזי ריאליזם על

 עמ׳ ,11995136 שיח )עלי העבוית״

140-127.)
 לעיל, 12 העוה ,Like S ואו .17

 הסוגיה את מסביר לוקאץ' .55 עט׳

 או "סיפוו במאמו פיווט ביתו

 בספזזת, )הויאליזס תיאור"

 ,1951 פועלים, ספרית מוחביה:
(.105-53 עט'

עמי האזס, לעב, אוכמני, .18

 לרומן הייחודית הטליאולוגית־מפרעית הפרספקטיבה כי מסביר לוקאץ'
 בחיי אם הממשיים. בחיים שלנו הידיעה צורת היפוך על בנויה הראליסטי

 לעשות עלינו בספרות ה״מאין?", מן ה״לאן?" את שואבים אנו היומיום
 של המבט מנקודת )"מאין?"( ההיסטורי העבר את לבחון - ההפך את

 בהקדמה אוכמני כותב בספרות, הראליזם של תפקידו ”הטליאולוגי. ה"לאן?"
 ]...[ ]ה[כוחות של בספרות נאמן "שיקוף להציע הוא לספרו, הפרוגרמטית

 הקיימת במציאות הריאליים בתנאיהם והסוציאליסטיים, הדמוקראטיים
 בלשון או המחר, לקראת המשתנה המציאות מחוייבת המנצחת ובצעדתם

 תמורותיה בתהליך פעיל וסיוע הריאלית המציאות של נאמן שיקוף אחרת:
 ההיסכווריה את לשלב מסוגל הראליזם אחרות, במילים המהפכניות".־'

המרקסיסטית. האוטופיה של המבט נקודת בתוך החברתית

 וגם - לוקאץ' את הובילה הספרותית ההיסנווריה של זו תפיסה במקרה לא
 לשלילה - '’הביקורתית פעילותו של מסוימת בתקופה אוכמני עזריאל את

 תאוריית עם מתיישב שאיננו ספרותי נוסח כל של ודוגמטית מוחלטת
 השלושים בשנות פרסם לוקאץ' בה. החזיקו שהשניים הפשטנית השיקוף

 עת שבאותה הגרמני, האקספרסיוניזם של בגנותו חריפים מאמרים שני
 טוען ויתר, האקספרסיוניזם 2٠ספרותית. כתנועה לשיאו מעבר היה כבר

 נוטים סופריו ההיסטורית. המציאות כלפי ספרותית מחויבות על לוקאץ',
 מאפשרת שאיננה כזו סובייקטיביסטית, ולמידיות להפשטה להתמכר

 מאחורי החבויה זו כהווייתה, החברתית הטוטליות את לראות למחבר
 משתייך היסטורית מבט מנקודת המודרנית. המציאות של הפיגמנטציה

 לקבוצה - והסוראליזם הוויטליזם הנטורליזם, לצד - האקספרסיוניזם
 לפרוץ מסוגלים שאינם דקדנטיים, לא־רציונליים, מחשבה זרמי של עכורה

 מוכשרים אינם כך ומשום המידי, האנושי הניסיון של השטח פני את
 הסוראליסטי, המונבואז' תחתיו." המפעמים החברתיים הכוחות את להבין
 ”בן, גוטפריד של שירתו או ”ג׳ויס, ג׳יימס של הסיפר צורת כמו ממש

 ממשי. חברתי תוכן של ובהיעדרו עצמה המציאות כלפי בעוינות מתאפיין
 נגזרים פוליטי, אפקטיביות לחוסר גם בהכרח שמובילים אלה, מאפיינים
המבט לנקודת להתמסר האקספרסיוניסטיים הסופרים של מנטייתם

פרס מתוך המציאות את
 משב, כי לראות מסוגלים ٠

נוקכוינ זאת תחת החברתי.
והס סובייקטיבית ונרגנת, י

הי של האסתטית בספירה

כשו גם המודרניזם, פסילת ,
 ٠ כפי לוקאץ'. של יצירתו
 שה בכך פוליטי אסתטי

דקד, לעומת )פרוגרסיביות
לאראה,טעןברכט,כיצו ٠*

ל״תפקוד־מחדש" ניתנות
האמן." של ידיו תחת

לוקאץ' אצל יותר מרשים
להתמודדו, לתרום עשויה

הר< הקפיטליסטי-בעיית
 1הפצ ייצור, על המבוססת ٠

 שמרקס תופעה והתרבות
 של כ״פטישיזם - הקפיטל

 ١במ מתנתק הקפיטליסטי
 תוז מול אל ומופיע נולד

 I תהליכי כףטיש. תשוקה,
שי כתוצר להופיע ובמקום

ש״חו! כמי האדם מול אל ه
”מוחו. ויציר ידיו מעשה

 אי מותג של מוחשיים""
 שהופי המנוכרת, העבודה

 נמדדת היא ואילך ומשם
בד, לה שהוצמד החליפין"
מהותן בקביעת החליפין"
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 אתוס של התפתחותו ؛ת
 בלתי היסטורי מתהליך ז

 ומתוך למפרע, זה זהליך
 חי שבה ההיסנוורית ־ה

 )עליית הספציפי חברתי
 בשרשרת אחד באירוע ר
 הייצור צורת שינוי אל ר

 הקפיטליזם, של עלייתו
'٥؟נפילתו.

לרומן הייחודית מפרעית

המהפכנית, זו עם להתלכד מסוגלת שאיננה האינטלקטואל, של המבודדת
להפר שמעדיף המודרניזם, של האסתטי האליטיזם לבסוף, הפרולטרית." ب

יוצו אליו, לחבור במקום הלאומיות הספרויות של המסורתי הרצף את
של גיבושה באפשרות ופוגם הפרולטריון לבין האמנים בין ניכור הוא אף ٠
”הפשיזם. מול אל פופולרית" "חזית ى

ההיסטורית הפרספקטיבה את אפוא שוללת המודוניסכוית הסיפר צורת و
אל וה״לאן" ה״מאין" את לאחד המסוגל הראליסטי המספר של הסמכותית

 כותבים בקט( או )קפקא המודרניסטיים המספרים סוחף. נרטיבי רצף תוך ٠
אינם הם כך כזשום ושבורה. חלקית פרספקטיבה מתוך המציאות את

המכלול של תופעות־משנה הם הקפיטליזם משברי כי לראות מסוגלים ٠

מין
א

 
ג׳

נב
ב

 בחיי אם הממשיים. חיים
 לעשות עלינו בספרות '׳,

 של המבט מנקודת ין?"(
 בהקדמה כותבאוכמני יות,

 ]...[ ]ה[כוחות של ספוות
 הקיימת במציאות אליים

 בלשון או המחר, לקראת
 תמורותיה בתהליך פעיל :

 ההיסטוריה את לשלב ל
:זרקסיסטית.

 אתלוקאץ'-וגם הובילה
 לשלילה - ”הביקורתית '

 תאוריית עם מתיישב נו
 השלושים בשנות פרסם '

עת שבאותה הגרמני, זם

שלילית באסטרטגיה המודרניסטיים הסופוים נוקטים זאת תחת החברתי.
 עיוות העיוות": "עיוות היא מטותה שכל והססנית, סובייקטיבית ונרגנת, ٠

”בעולם. המעוותים־ממילא הדברים של האסתטית בספירה

תפארת איננה ומפורט, שהוי באורח נעשית כשהיא גם המודרניזם, פסילת ج
בפורמליזם בעצמו חטא לוקאץ' ברכבו, שטען כפי לוקאץ'. של יציותו

 ודיכוטומית קישחת פוליטית הערכה שהצמיד בכך פוליטי אסתטי ٠
לוקאץ' בהן. דן שהוא האסתטיות לצורות דקדנטיות( לעומת )פרוגרסיביות

"ראקציוניות" תרבותיות או אסתטיות צורות כיצד ברכט, טען ראה, לא ׳«
(Umfunktionierung, re-functioning) ל״תפקוד־מחדש" ניתנות

”האמן. של ידיו תחת ب

הראליסטית הספרות כיצד להראות ניסיונו הוא לוקאץ׳ אצל יותר מרשים
 העידן של הידיעה בהא התרבותית הבעיה עם להתמודדות לתרום עשויה ٠

הקפיטליסטית, הייצור צורת הקפצון. או הראיפיקציה בעיית - הקפיטליסטי
התודעה ברמת מחוללת סחורות, של וצריכה הפצה ייצור, על המבוססת ه

 בווען ויתר, זספרסיוניזם
 נוטים סופריו היסטורית.

 מאפשות שאיננה כזו נ,
 מאחורי החבויה זו יתה,
 משתייך היסנווריוז מבבו

 לקבוצה - והסוראליזם
 לפרוץ מסוגלים שאינם ז,

מוכשרים אינם כך שום

 של במיוחד מפורסמת בפסקה - אותה תיאר שמרקס תופעה והתרבות
 הייצור צורת בתוך המצוי האובייקט הסחורות". של כ״פטישיזם - הקפיטל

 הוא שבו והאנושי החברתי ההקשר מן חייו במהלך מתנתק הקפיטליסטי
 של חמקמק כמושא מסתורי, כדבר האדם תודעת מול אל ומופיע נולד

 נעלמו, כמו באובייקט ששוקעו והעבודה הייצור תהליכי כ?טיש. תשוקה,
 מופיעה הסחורה לפענוח, נוחה חברתית פעולה של כתוצר להופיע ובמקום

 היא דבר של לאמתו אם גם משלה" בחיים ש״חוננה כמי האדם מול אל
"מוחשיים־לא חיים - הסחורה של אלה חיים ”מוחו. ויציר ידיו מעשה

 הסוראליסטי, המונטאז' ت
 ”בן, גוטפריד של נוירתו

 ממשי. חברתי תוכן של יו
 נגזרים פוליטי, ؛קטיביות
המבט לנקודת ؛התמסר

 של מאופייה מרקס, לטענת נגזרים, - פבויש או מותג של מוחשיים""
 שלה והאנושי החברתי ההקשר מן היא אף שהופשטה המנוכרת, העבודה

 "ערך על־פי וסטנדרטי אחיד מופשט, באורח נמדדת היא ואילך ומשם
 "ערך של הדומיננטיות העבודה". "משך של בדמותו לה שהוצמד החליפין"
את מנתקת והעבודה, הסחורות של והופעתן מהותן בקביעת החליפין"

 או האום "לעבר הולצמן, .19

 >132-130 עב' לספרות", מעבו

135.

 ההיסטווי הוקע לסקיות .20

 של התקפותיו שביסוו והפוליטי

 לעיל. 13 העוה ואו לוקאץ',

 נגו טיעוניו את פורש לוקאץ'

במאמו השאר בין האקספוסיוניום

Realism in the Balance"" 
 Aesthetics and בתוך (,1938)

Politics, 28 עט' לעיל, 1 העוה- 

 The Meaning בחיבווו וגם ,59
of Contemporary Realism,

.46-17 עט' לעיל, 12 העוה

 Aesthetics בתון לוקאץ' ואו .21

and Politics, עט' לעיל, 1 העוה 

.37-36 ועט׳ 33-32

.34 עט׳ שם, .22
.41עט' שם, .23

 וו מבורות פוספקטיבה .24

 הפוליטית, בוטה מיתוגמת,

 בלתי לאולטוה־שמאלנות

 ובו תוומת שאיננה ממושמעת,

 לתפיסה ומנוגות המהפכני למהלו

 לתפקידו בנוגע הלניניסטית

 ון לוקאץ' האינטלקטואל. של

 הפוליטיים בממוים בהוחבה

 ביקוות אגב האקספרסיוניום של

 המוקסיום בגלל נוקבת עצמית

 צעיוותו ימי של הלא-לניניסטי

(.52-47 עט׳ )שם,

.59-52עט' שם, .25

26. Luks, לעיל, 12 הערה 

.16 ؟בוי

 נגד בוכט של טענותיו .27

 שהוא בטקסט מנוסחות לוקאץ'

 חששו בגלל בחייו לפרסם נמנע

 סטלין; תקופת של הטיהורים מן

 Btect, Aesthetics and ואו:

 ירה Politics, ١.ألل 16-16
 של הטקסט לתולוות לעיל(. 1

 גם והשוו ,62 עמי שם, ואו בוכט,

 Fredric) ג׳יימסון של ביקוותו

Jameson) שם, לוקאץ', על 

.201 עמי
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 מגומנית: הקפיטל, מוקם, קול .28

 ספרית מרחביה: וויסלבסקי, צבי

.59 עמי ,1953 פועלים,

.58 עם׳ שם, .29

 הממשית )העבודה צריכתן או ייצוון של הקונקרטי ההקשר מן הסחורות
 ומציבה שלו(, השימוש ערך או באובייקט־שהפך־לסחורה, שהושקעה

יוקרה. או תשוקה, מחיר, חליפין, של מסתורית ספירה בתוך אותן

עט שם, .30' 60.  

Georg Luk cs, 31. ראו 

History and Class 

Consciousness: Studies 
in Marxist Dialectics, 

Rodney Livingstone 

(trans.), London: Merlin 
.Press, 1971, pp. 83-222 
: Lunn, הערה ראו לוקאץ' על

 שלהם החברתי ההקשר מן ומוצריה העבודה הפשטת של זה כללי תהליך
م ומרגיל האנושית התודעה של היומיומית ההתנסות צורת את גם מכתיב
ه החברתי העולם מנוכרת. בצורה החברתיים היחסים את לתפוס אותה
 )"יחסים אדם בני בין יחסים של לפענוח ניתן כתוצר עוד נתפס איננו

، הופך הוא עבודותיהם־הם"(. בתוך האנשים בין אמצעיים בלתי חברתיים
 בין חפצים )"יחסי דברים בין יחסים על־יז־י הנשלט מסתורי, לעולם

" ”החפצים"(. בין חברה יחסי האנשים,

 ز התאנורונית התאוריה
 המן בתפיסת האידאולוגי

 מ למימוש ברכס שבחר
 שג והספרותי הפילוסופי
 כי תוך זה במושג להשתמש

 ארוב בשורה לוקאין׳ של
 אע הדורש אריסטוטלי,

 המרקסיסטיים וההכרח"
 ומב סמכותית מאוודת,

 ה מעוגלות, פסיכולוגיות
 "התאט תורת את ברכט

מ המחזה, מן הצופה של
 טוי ;127-75 עמ' לעיל, 1

 מבוא, איזיאולוגיה: איגלטון,

 תל-אביב: מוקר, אורן מאנגלית:

;114-102 עם' ,2006 וסלינג,

Martin Gay, Marxism and 

Totality: The Adventures 

of a Concept ftom Lukacs 

fo Habermas, Berkeley: 
LJniversity of California 

81-127 .;Press, 1984, pp 
Fredric Jameson, Marxism 

and Form: Twentieth- 
C'entury Dialectical 

Theories of Literature, 
Princeton: Princeton 

.University Press, 1971, pp 

160-205; Kolakowski, הערה 

.307-253 עם' ,3 כרן לעיל, 3

 אצל מיתמוס זמן זן, נתן .32

 תל־ המוזונית, ובשיוה בוגסון

.13עט' ,1966 אל״ף, אביב:

 "לכתוב יהושע, א״ב ראו .33

 סימן עווכי עם )ויאיון פרוזה"

 ומנחם קלזוון נסים - קויאה

 מציאותו וההו: הקת בספו פוי(

 בישואק הסופו של הלא־ספוותית

 ,1989 זמורה-ביתן, )תל־אביב:

 פווסם הויאיון (.90 עט׳ במיוחד

.1975 בשנת לואשונה
34. Lunn, עט' לעיל, 1 העוה 

80-79.

ب בלטינית( חפץ או דבר הוא )"רה" ראיפיקציה או ״קפצון״ של זה תהליך
 ו(.923) מעמזית זעה1ת1 היסטוויה לוקאץ׳ של הגדול ספרו במרכז עמד

 הייצור צורת שבה הדרך על בפרוטווט לוקאץ' עומד במיוחד מסעיר בפרק
 הפילוסופיה התרבות, של הכןחשבה אורחות על משפיעה הקפיטליסטית

 שהוא טענה - לוקאץ' של הפוליטית־ספרותית טענתו ”הבורגניים. והמדע
. היא - הנזכר הספר אחרי שבאו הראליזם על בכתביו פירוט ביתר מפתח

 הראיפיקציה. תהליכי את לעצור ויכולה צריכה הראליסטית שהספרות
ר כעולם החברתי העולם את תופסת הראיפיקציה מן המושפעת התודעה

 הרומן זאת, לעומת לשינוי. ניתן ובלתי מאליו, מתנהל חיצוני, קשוח,
י העולם כי בפניו שימחיש מציאות שיקוף לאדם להעניק עשוי הראליסטי

 להשתתף מסוגל האדם כי אותו וישכנע האדם ידי מעשה הוא הכלכלי
 אותם - בלזק אצל החברתית המציאות תיאורי לשינוי. שיובילו בתהליכים
 של מתמשכת כ״סידרה אותם ביקר המודרניסט, זך, שנתן תיאורים
 נתפסים - ”המידה על יתר ומפורטים חיצוניים סטאטיים", תצלומים

) בין קשרי־הקשרים את לפענח המצליחים מציאות כייצוגי לוקאץ׳ אצל
 שלה. הכלכלי העומק הסבר לבין החברתית התופעה של העין מראית

 יהושע שא״ב תודעה אותה - היודע־כול המספר של הסמכותית תודעתו
 הכתיבה צורת אל לעבוו החלטתו על שהצהיר משעה בגלוי אליה נכסף

' האידאולוגיה מעל להסיר לוקאץ', של לדידו מסוגלת, - ”הראליסטית
 הבווגנית שהפילוסופיה מאובנות "עובדות" להמיס המסתורין", "צעיף את

 השינוי" "כוחות אל גישה המודרני לאדם מעניקה היא כנגדנו. בהן מנופפת
٠ יהיה ושניתן ו,9ה־ אה1הכ תחילת של העולה בבורגנות נטועים שהיו

 הרומן מסורת מהפכני." כמעמד לפרקו הפרולטריון יגיע כאשר שוב לנצלם
 הדח־הומניזציה בעצירת לסייע יכולה ו9ה־ המאה של הראליסטי־הבורגני

 מציעה הראליסטית הספרות הקפיטליסטית. הייצור מצורת המתחייבת
מרקסיסטי. לאפיק שהוטה אסתטי" "חינוך באמצעות רה־הומניזציה,

גם - הדברים בהמשך יתבררו אדורנו לבין בינו ההבדלים - ללוקאץ' בדומה

החברתית.

 האריסטוכ הקתרזיס כנגד
 הניכור׳' "אפקט את האפי

 ١ש ברמות למצוא אפשר
 לעכב אמור הניכור אפקט
 הדו התאטרון של קדימה

 תובע, הדומתית המשחק
 הדמוו לבין בינו ההבדלים

 הדמויוו אותה. לגלם ולא
 חלק תאטרלית. מבחינה

 שונות, דמויות לסירוגין
 המבנה העלילה, ברמת

 והא הרגשית עצמאותם
 1ל המסוגלים מומחים",

 כ אליה. מתייחסת שהיא
> הזה הקישור את לייצר

 ש לזכור חשוב זאת עם
 של והדיכוטומי הפשוט

 רגע חשבון על המחשבה
 בעול להתנסות הזדמנות
 ٥ וזהיר. אחראי עצמאי,

 לבכות אמור ברכט של
”עליה.

 ייצו בנימין, ולטר כדברי
הו כדי עד אריסטוטלי"
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 הממשית )העבודה :ריכתן
 ומציבה שלו(, השימוש •
יוקרה. או תשוקה, ,

 שלהם החברתי ההקשר ,ן
 ומרגיל האנושית תתודעה
 החברתי העולם מנוכרת.

 )"יחסים אדם בני בין ים
 הופך הוא ודותיהם־הם"(.

בין חפצים )"יחסי ׳ברים

 בלטינית( חפץ או דבר יא
 (.1923) מעמזית ותחעה

 הייצוו צורת שבה הרוך :ל
 הפילוסופיה התרבות, של
 שהוא טענה - לוקאץ׳ של

 היא - הנזכו הספר אחרי
 הראיפיקציה. תהליכי את

 כעולם החבותי העולם ת
 הוומן זאת, לעומת וינוי.

 העולם כי בפניו שימחיש
 להשתתף מסוגל האדם :י

 בלזק-אותם אצל ברתית
 של מתמשכת כ״סידרה

 נתפסים - המידה" על ר
 בין קשרי־הקשרים את ח

 שלה. הכלכלי העומק 'בר
 יהושע שא״ב תודעה ותה٤

 הכתיבה צורת אל לעבור
 האידאולוגיה מעל להסיר

 הבורגנית שהפילוסופיה 'ת
 השינוי" "כוחות אל גישה ,

 יהיה ושניתן ,19ה־ ؛מאה
 הרומן מסורת ’מהפכני." זד
 הדה־הומניזציה בעצירת ע

 מציעה הראליסטית פרות
מרקסיסטי. לאפיק וטה

הדבוים-גם בהמשך כררו

 הערפל לפיזור אמצעים אחר תרה ברכט של התאטוונית התאוריה
 האסתטיים האמצעים ואולם האנושית. המציאות בתפיסת האידאולוגי

 הראליזם קלפי את לחלוטין טורפים זו מטרה למימוש ברכט שבחר
 מקפיד ברכט - ברכט של הראליזם לוקאץ׳. של והספרותי הפילוסופי
 הספרות תפיסת על חולק - ”מחדש״ "תפקודו כדי תוך זה במושג להשתמש

 )מימזיס( מציאות ייצוג במקום סוגיות: של ארוכה בשורה לוקאץ' של
 ל״ההסתברות הנאמנה דכזויית־מציאות, אשליה הדורש אריסטוטלי,

 פרספקטיבה דרך ההיסטוויה סיפור במקום ”המרקסיסטיים; וההכרח׳'
 דמויות במקום יודע־כול; מספר של ומפענחת סמכותית מאחדת,

 מציע אלה כל במקום - חברתי תוכן המסמלות מעוגלות, פסיכולוגיות
 וניכורו הרחקתו את הדורשת שלו, האפי" "התאטרון תורת את ברכבו

 ההיסטוריה של המקובל מייצוגה או הדמויות מן המחזה, מן הצופה של
החברתית.

 התאטרון מציע הדרכזתי", ל״תאטרון האופייני האריסטוטלי הקתרזיס כנגד
 הבוכטי הניכור את (.Verfiemdungseffekt) הניכור" "אפקכו את האפי

 התאטווני. והביצוע הספרותי הטקסט של שונות ברמות למצוא אפשר
 השועטת בעלילה הקהל של ההיפנוטי העניין את לעכב אמור הניכור אפקט
 שתאוריית האמפתית ההזדהות את ולחסום הדרמתי התאטרון של קדימה

 את להדגיש אמור הברכטי השחקן השחקן. מן תובעת הדרמתית המשחק
 הדמות, את להציג עליו אותם; לטשטש במקום הדמות, לבין בינו ההבדלים

 "משכנעות" ולא כשטוחות מעוצבות הברכטיות הדמויות אותה. לגלם ולא
 לגלם השחקנים מן דורשים ברכט של ממחזותיו חלק תאטולית. מבחינה

 השחקן. לבין הדמות בין הניכור גדל עוד ובכך שונות, דמויות לסירוגין
 את לשקם אמור האפי המחזה של האפיזודלי המבנה העלילה, ברמת

 ל"צופים־ ולהופכם הצופים של והאינטלקטואלית הרגשית עצמאותם
 ההיסטורית למציאות בזיקה אפיזודה כל לבחון המסוגלים מומחים",

 שנועדו בכתוביות, להשתמש מרבה ברכט כידוע, אליה. מתייחסת שהיא
צופיו. של הביקורתיות לעיניהם הזה הקישור את לייצר

 במובן "רציונליסטי" איננו ברכט של שהתאטרון לזכור חשוב זאת עם
 ציוויי את לרומם שואף איננו ברכט זו. מילה של והדיכובוומי הפשוט

 לצופיו להעניק מעוניין האפי התאטרון הלב. רגשי חשבון על הכזחשבה
 באורח - ולהתענג ללמוד ולחשוב, להרגיש - בעולם להתנסות הזדמנות
 הצופה הבמה, על המתרחש אחר להיגרר במקום וזהיר. אחראי עצמאי,

 בוכים כאשר ולצחוק הבמה על צוחקים כאשר לבכות אמור ברכט של
”עליה.

 "לא־ הוא במחזותיו מציע שברכבו המציאות ייצוג בנימין, ולכור כדברי
דווקא שלו הראליזם את משיג ברכבו ”התרסה. כדי עד אריסבווטלי"
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בתון בוכט, של וברין־ ראו .35

,Aesthetics and Politics

.85-79 עט' לעיל, 1 הערה

 מיוונית: פואטיקה, אריסטו, .36

 מאגנם, יוושלים: וינון, יואב

.29 עט' ,2003

 ברכט של השקפותיו .37

 התאווטיים בכתביו מנוסחות

 כונסו הן ובפשטות. בבהירות

 John Willet (ed. and בספו:
Brccht on Theatre: آةآا١.آل١ا 

The Development of an 
Aesthetic, New York: Iiill 

1964 ,and Wang. שם ראו 

 לטבלה .76-69,28-26 עט׳ בעיקר

 התאטוון בין הניגוו את המוגישה

 ראו הורמתי, התאטוון לבין האפי

 את גם מכיל הספו .42-33 עט׳

 מסה - (1948) הקצר״ ״האווגנון

 את המסכמת ומפווסמת, עקרונית

 והתאורטיות הפוליטיות השקפותיו

 -179 )עט׳ התאטוון על בוכט של
 לעבוית תורגמה זו מסה (.205

 על בספוו פויולנוו גדעון בידי

 האפי, התאטוון של האסתטיקה

 בו־כט לבו־טולז הקטן" "האח־גנון

 עט' ,1969 צ׳ויקובו, )תל־אביב:

 40 הערה גם וואו (.121-101
להלן.

Walter Benjamin, .38 

Understanding Brccht, 

Anna Bostock (trans.), 

London: NLB, 1973, pp.
5, 8-9
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 המציאות בייצוג הנוכחים וההכרח" ההסתבוות "חוקי שבירת באמצעות
 טוען לאידאולוגיה, מעבר המציאות את לראות כדי המסורתי. הראליסטי

 הנמנעת עלייתו המחזה הבמה. על מחדש ולבנותה אותה לפרק יש ברכט,
 בוצעה כאילו הנאצית השלטון תפיסת את משחזר ו(941) י1א אותות של

 בעיר. הירקות שוק על להשתלט המנסה בשיקגו, עבריינים קבוצת בידי
 את מחדש לבחון צופיו את מחייב במחזה יוזם שברכט האלגורי המעתק

 סצנה, אחר סצנה ולברר, השלושים שנות תחילת של בגרמניה האירועים
הפשיזם. לבין הקפיטליזם בין הקשר את

אז־וונו, של במאמוו ואו .39

Reconciliation under" 

"Duress, בתון Aesthetics 
and Politics, לעיל, 1 הערה 

.157 עמ׳

 ההיסטורי האירוע של פענוחו אדוונו. מצד קשה ביקורת סופגת זו גישה
. ניסיונו וילדותית. טית1סככ תוצאה בידינו מותיר האסתטי ניכורו באמצעות

 המציאות של המבוריאליסטי העומק מבנה את להסביר ברכבו של היומרני
١ מצליח אינו הוא כלל ובדרך - למטרה קולע הוא כאשר גם הפוליטית,

 את האשליות, את הספרותי הייצוג מן מווקן שהוא בכך חוטא - בזאת
 חובשים הרוצחים ברכט אצל לאמת. מתחפש השקר שבאמצעותם התעתועים

 של אי-נכונותו יותר. סבוכה המציאות אך הנרצח, של כובעו את הבמה על
 של אי־יכולתם על מעידה אדורנו, טוען הללו, ב״תיווכים" לעסוק ברכט

 את שלהם." ההיסטורי האובייקט" עם רמה אותה על "להישאר המחזות
 התאורטי ההסבר עם צדק שתעשה בצורה רק לא לייצג צריך ההיסטוריה

4 מיצירת דורשת ההיסטורי האובייקבו עם רמה" אותה ״על ההישארות שלה.
 הנגלה הפשיזם, של והמחרידה המסויטת ההופעה עם להתמודד הספרות

של מצעד ברחוב ורואה ו933 בשנת ביתו חלון את שפותח מי של לעיניו

 ا מוכן הוא האם חיים(
 מ אך הראשון, במקרה
 איד! זיהום של בקיומו

 הגדר׳ "הנוהג בשם עצמו
 מדגיע ברכט של הבימוי
 לשי "הפוגה של שנייה
 שברי ברכט, של המבט

 חיוך לעורר אמור הוא
 ا החדשה האנושיות של
 זא לעומת אדורנו, של

 הפעלתנות ציוויי תחת
 שלפ צייתני כלי ברכט

בדיכוי. לו ומשלמת

 המחויבוו מודל לבסוף,
 מדגיש שהאחרון הדגש

 כאב האמנות. ביצירת
 הו: היצירה, של אסתטי

 האסתנוית שהתאוריה
 עמד או אמירה שרעיון,
 ה של הצורני" )"חוקה

השנ צורת מבחינת והן
 האמ יצירת של האמתיהחומות". "החולצות

מבי שהיא ה״אמירות"

 שבתאי אהון של הקדמתו ראו .40

 של הלימודיים מחזותיו לאסופת

 שיש )האמצעים בתוגומו בוכט

 לימוזייס, מחזות חמישה לנקוט:

 -13 עמי ,2004 שוקן, ירושלים:

19.)

 הסובייקט את לקומם הספרות של במחויבותה האמינו ואדורנו לוקאץ'
 בוכט, הכס". מן "ירידתו את בנאמנות לבכות לפחות, או - האנושי
 במקום ההומניסטי. האתוס את לחלוטין לזנוח העדיף זאת, לעומת

 של ועדכנית מחודשת הגדרה פרולטריזציה, מציע ברכט דד׳-הומניזציה,
 הסיר שהקפיטליזם קדמונית" "הילה אותה ה״אאורה", את האנושיות.

 את לשמר במקום ’עצמו." האדם מן גם להסיר יש הדברים, כל מעל
 חש נאצלת, פסיכולוגית או דתית מטפיזית, מהות של כציון האנושיות

 יכולתו כן וכמו שלה, הדינמיות הוא האנושיות של מעלתה שעיקר ברכט
 האנשים, רווחת את לקדם נכונותו הנסיבות, על־פי להשתנות האדם של

 מעניינת איננה המופשטת האנושיות קונקרטיות. לבעיות פתרונות לחפש
 של הלימודיים במחזות מצבוייר שהוא כפי הפרולטרי, האדם ברכט. את

 מקבל המציאות, את שמבין זה הוא קרנו, אזון י11ס'פ מתוך או ברכט,
 כדי קובן להקריב - להסכים מסרב או - ומסכים צרכיה על מלא מידע
 מציית אינו ל"הסכמה" שנתבע י שכן כך על עומד ברכט אלה. צרכים למלא
 את פעמיים שואל לא מו1כ!/הא האומו הלימודי המחזה עיוורת. בצורה
הצלת היא שמטרתו מפרך, במסע תלמידים לקבוצת המצטרף )ילד, גיבורו

 1מ עיוורת היא סארבור
 שיג של האידאליסטית

היסודות אל להתוודע

 , הפוליטיות הטענות
 ניהל' שהוא האינטנסיבי

 ו: יאספרס היידגר, של
 לב סארטר של נכונותו
 במצבים אישית ובחירה

 ٥מא שאיננה המאוחר,
 העימו שלפנינו, במסה

 הפילוסופית המחויבות
 מחו׳ את לבטא אמורה
 תב את עצמו על לקבל

 בהר! "מדויקת הסופר
החלטה' של "מחויבות
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המציאות בייצוג הנוכחים '
טוען לאידאולוגיה, מעבר נ

הנמנעת עלייתו המחזה :זה.
<٠ בוצעה כאילו הנאצית לטון

 בעיר. הירקות שוק על לט
ج את מחדש לבחון צופיו *ת
t ,סצנה, אחר סצנה ולברר

ההיסטורי האירוע של :וחו
,, ניסיונו וילדותית. סכמטית

 המציאות של מטריאליסטי
ب מצליח אינו הוא כלל :דרך

 את האשליות, את ספרותי
٠ חובשים הרוצחים ברכט אצל

 של אי־נכונותו יותר. זבוכה
י של אי־יכולתם על מעידה

 את ٩שלהם ההיסטורי ■ט"
 התאורטי ההסבר עם צדק

ه מיצירת דורשת ההיסטורי ז
 הנגלה הפשיזם, של ,חרידה

، של מצעד ברחוב ורואה ו9

 הסובייקט את לקומם רות
 ברככו, הכס". מן "ירידתו

 במקום ההומניסנוי. ־תוס
 של ועדכנית מחודשת ררה

 הסיר שהקפיטליזם ענית"
 את לשמר במקום ٩נצמו

 חש נאצלת, פסיכולוגית !ו
 יכולתו כן וכמו שלה, :מיות

 האנשים, רווחת את לקדם
 מעניינת איננה המופשטת נ

 של הלימודיים במחזות ייר
 מקבל המציאות, את 'מבין
 כדי קרבן להקריב - יסכים

 מציית אינו ל״הסכמה" ־נבע
 את פעמיים שואל לא ؛ומו

הצלת היא שמטרתו מפרך,

 מסכים הגיבור המטרה. למען עצמו את להקריב מוכן הוא האם חיים(
 חושד שהוא מכיוון ובצדק, השני, במקרה מסרב אך הראשון, במקוה
 את להקריב מתבקש הוא השני )במקרה אידאולוגי זיהום של בקיומו

 הוראות המקרים, בשני עצמו(. הצורך בשם ולא הגדול" "הנוהג בשם עצמו
 שבריר לאחר נעשית הגיבור של ה״הסכמה" כי מדגישות ברכט של הבימוי
 מנקודת ٠חשיבה".י לצורך "הפוגה או דעת" לשיקול "הפוגה של שנייה
 האם באירוניה? לביימו יש )האם הזה השנייה שבריר ברכבו, של המבט

 הדינמית מהותה את מגלם הצופים?( אצל ספקני חיוך לעורר אמור הוא
 מבטו מנקודת המחשבה. של הגדרתה־מחדש ואת החדשה האנושיות של
 הקורסת ומופשטת, רדודה במחשבה מדובר זאת, לעומת אדורנו, של

 של הלימודיים במחזות רואה אדורנו הפוליטית. הפעלתנות ציוויי תחת
 צייתנות האדם מן התובעת לניניסטית, פוליטיקה של צייתני כלי ברכט

בדיכוי. לו ומשלמת

 בגלל אדורנו את מקומם סארטר ז׳אן־פול של המחויבות מודל לבסוף,
 המובעות הפוליטית, העמדה או ה"אמירה", את מדגיש שהאחרון הדגש

 החוץ־ הפוליטי התוכן את מדגיש סארכור כאשר האמנות. ביצירת
 המרכזיות התובנות אחת את מכחיש וביה מניה הוא היצירה, של אסתטי

 ברגע להדגיש: להפסיק מסוגלת אינה אדורנו של האסתבוית שהתאוריה
 האמנות יצירת של ההשפעה תחום אל נקלעים עמדה או אמירה שרעיון,
 התוכן מבחינת הן מהותית משתנים הם היצירה( של הצורני" )"חוקה

 ערכה מזאת: יתרה המציאות. על התוכן של השפעתו צורת מבחינת והן
 או ה״רעיונות" את מחדש לנסח יכולתה הוא האמנות יצירת של האמתי

 של האסתטיקה חדשים. לכיוונים ולהטותם מביעה שהיא ה״אמירות"
 יומרנותו אל נסוג סארטר וצורנית; לשונית מבחינה עיוורת היא סארטר

 לאדם לסייע צריכות אמנות שיצירות שהאמין שילר, של האידאליסטית
בו." הנטועים והנצחיים האוניברסליים היסודות אל להתוודע

 לפולמוס קשורות סארבור כנגד אדורנו שמביע הפוליטיות הטענות
 האקזיסטנציאליזם עם השנייה העולם מלחמת לאחר ניהל שהוא האינטנסיבי

 אי־ את תוקף אדורנו שלפנינו, במאמר ואחרים." יאספוס היידגר, של
 חיוות - האקזיסטנציאליסטית הנורמה את לעמת סארטר של נכונותו
 הקפיטליזם של הכלכלית המציאות עם - קיצוניים במצבים אישית ובחירה

 האישית. והבחירה החירות של יישומן את מאפשרת שאיננה המאוחר,
 בהגדרת ביטוי לידי בא האקזיסטנציאליזם עם העימות שלפנינו, במסה

 הכתיבה פעולת כי טוען סארטר בעוד הסופר. של הפילוסופית המחויבות
 יכולתו )כלומר, החלטיותו כלפי הסופר של מחויבותו את לבטא אמורה
 של שמחויבותו טוען אדורנו חירותו(, של תביעותיה את עצמו על לקבל

 ולא אדורנו, טוען דבר", של "מחויבות זוהי בהרבה": "מדויקת הסופר
החלטה". של "מחויבות

 כן/האומו "האומו בוכט, .41

 העוה לנקוט, שיש האמצעים לא",

.77,66עמ' לעיל, 40

 "מעורבות", אווונו, תאודוו .42

וכן ; 239ו־ 236 עמ' כאן,

Theodor w. Adotno, 

Negative Dialectics, أت  

B. Ashton (trans.). New 
York: Continuum, 1973,

.pp. 97-131 

Theodor 43. ראו זה לעניין  
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Tarnowski and Frederic 
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מימזיס הדבר; אל מחויבות

 בקישוו בחר שאדורנו העובוה .44

 על המבוסס גנטיבי, דקדוקי

 רבו"( של )"מחויבות שייכות

 יחם מילת באמצעות בקישור ולא

 Vcrpflichtung,בלעי )מחויבות
ZU) או בסוג שמוובו לנו וומות 

 המקבל מחויבות, של אחר במודוס

 בכן הובר. מן והגדותו אופיו את

 המחויבות מן לחלוטין שונה הוא

 סאוטר, של האקויסטנציאלית

 בויון החלטה". של "מחויבות

 בציווף לחלופין אשתמש להלן

 של "מחויבות למקוו, הנאמן

 יותר, הבהיו העבוי ובציווף ובו",

)א״ב(. ובר" אל "מחויבות

 Adorno, Negative ואו .45
183-186 .Dialectics, pp

לעיל(. 42 )העוה

 אווונו של האסתטית התאוריה .46

 ה״הווה" למושג קרובה אכן

 הפוומליסט שפיתח המפורסם

 ואולם שקלובסקי. ויקטוו הווסי

 היא אדורנו של האחוונה מטותו

 של הפוליטי ההיבט את לבחון

 שקלובסקי הספרותית. הצווה

 חשיבותה את בעיקר מדגיש

 המסוגלת ההווה, של החווייתית

 של דה־אוטומטיוציה לבצע

 והפכה שנשחקה האנושית ההכוה

 ארוונו ולסטנווטית. להומוגנית

 הפוומליסטית, התובנה את נוטל

 אחו צעו האנטי־ואליסטית,

 לבוו מתעקש הוא קדימה.

 והחברתי ההיסנוורי התוכן את

 )"ידיעת האמנותית שההכוה

 האמנות", של השלילית העולם

 מתון שעולה וו להלן(, וברי ואו

 עשויה והו־ה־אוטומטיוציה, החווה

 יציות את שצווכים למי להעניק

 עם אפוא מסכים אווונו האמנות.

"החבול אחו הפורמליסנזי החיפוש

 Verpflichtung del) דבר" של "מחויבות הזה, המוזר צירוף־הסמיכות
Sache") במושג אדורנו. של האסתטית התאוריה של לבה אל אותנו מטיל 

 שלו. הידיעה מושא כלפי היודע האדם של מחויבותו את אדורנו מציין זה
 את מנסח שהוא בעת זו במחויבות דן אדורנו שלילית, זיאלקטיקה בספרו

 של טענותיו ’האובייקט".؛ של "קדימותו אווות על הכללית הדוקבורינה
 מצד סארטו, ושל אחד, מצד לוקאץ', של לאלה מנוגדות זה בעניין אדורנו

 את לתאר מחויבותו את מביעה איננה הדבר אל הסופר של מחויבותו שני.
 ההסתברות חוקי לפי החברתית, הטוטליות בתוך שהם" כמות "הדברים
 דבו", של "מחויבות על מדבר אדורנו כאשר לוקאץ'. שדרש כפי וההכרח,

 של צדדים אותם עם דווקא צדק לעשות הסופו של לחובתו מתכוון הוא
 או לזהותם מסוגלת אינה האנושית שההכוה האובייקטיבית המציאות

 כאמור נועדה הדבר" אל הספרותית "המחויבות אחרת. בדרך אותם ללכוד
 הנוחויבות אחד, מצד מתחוות: ספרותיות־פוליטיות מחויבויות שתי להחליף

 במחויבות שמתבטא לוקאץ', גיאורג של )הראליזם כלפיהעזלם הפוליטית
 וחירותו כלפיד׳אדם הפוליכוית המחויבות שני, ומצד המציאות(, לחיקוי

 ההחלטה"(. של ב״מחויבות שמתבטא סארטר, של )האקזיסטנציאליזם
 הקצוות משני אחד לאף להתמסר צריכה איננה אדורנו, אומר הספרות,

ביניהם. המתנהלת הקדחתנית בתנועה לעסוק עליה האלה.

 האדם ואל גיסא מחד העולם אל - הללו הספרותיות המחויבויות שתי את
 מחויבות של היסוד קווי את שלישית. במחויבות מחליף אדורנו - גיסא מאידך

 צרכים אליה לזמן האמנות של ביכולתה הדיון בעת בקצרה כאן מנינו כבר זו
 אדורנו של תביעתו את שתיארנו ובעת החברתית, במציאות ידועים בלתי

 אל המחויבות שלה. האובייקט עם רמה" אותה על "להישאר הספרות מן
 ההרגלית שהראייה אלמנטים אותם כלפי הסופר של מחויבותו היא הדבר
 התיווך עליהם. שמענו שכבר כדברים מראש לסווגם או עליהם לפסוח נוטה

 אותו ומציג בתוכן, סווג שהוא הקטגוריות מן ה״דבר" את מפקיע האמנותי
’סטנדרטי.؛ בלתי מסווג, בלתי מזוהה, בלתי כדבר מחדש

 לאשש איננו האמנות של שתפקידה חש אדורנו לוקאץ', כמו שלא
 של ב״זיהויו לסיייע דווקא אלא ההיסטוריים, סיפורי־העל את ולאוגן
 לא־קונצפטואלית ידיעה בהשגת (,das nicht identische) זהה" הבלתי

 ידיעה - דהיינו האובייקט, של שלילית בידיעה בקיצור, או הדבר, של
 ההיסטורי. סיפוו־העל את שמגרים באובייקט הצדדים את שמבליטה

 הסובייקט של חירותו לשיקום שהדוך חש אדורנו סארטר, כמו שלא
 את קיצוניים. במצבים האדם של הרצוני הבחירה בכוח היאחזות איננה

 הדגשת באמצעות דווקא אדורנו, טוען לשקם, ניתן האנושי הסובייקט
העולם. על ואוטונומית ספונטנית בצורה להגיב יכולתו

 של האסתטית התאוריה
 ה האמנותי, ה״מימזיס"
 המציאו חיקוי ואריסטו."

 מחויבות במקומו וקובע
 המימזיק בעולם." והסבל

 האוביין מן הסובייקט של
 שלוקאץ'מ המימזיס של

 החבו המציאות של העל
 ומוגבהת. נפרדת בעמדה

 לבעל מסייעת גוף", בעל
 או של "אחדות לוקאץ',

 ל משכנעת פוטית דמות
 ה מן הנגזרים וההכרח"

 ו )מונח האקספרסיבי"
 לאו הניסיון על לוקאץ',

 המן האינטרפרטציה עם
٩ אלא שונים, תהליכים

 و כזו הרמונית אחדות
 אלה כל - אידאולוגית

 א שמבין כפי המימזיס,
 להשתמ בלי המציאות
 דיסקווסיב או תאורטית

 העו׳ אל להגיב האמן מן
 האמנוו המציאות חיקוי

 I )״התנהגות ספונטנית
 "ההתנהגוו 5בה.י נתקל

 באובייקט", להתנסות
 המ במושג עוסק אדורנו
 המעניק בכתביו, שונים

 הו המימזיס מושג": של
 של הידיעה מושא לבין
 אחו מצד הסובייקנו, בין

 ו לשער.؛؛ יכול אינו הוא
 האורגני טראומטי. ממד

 גוב בועד או בהיאטמות
 לא־מערב׳ בתרבות גם

 חקיי! מחוות באמצעות
 המין ההתנהגות את לנצל

הפוליטית. והתעמולה
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שלו. הידיעה מושא כלפי ע
< את מנסח שהוא בעת זו ות

 של טענותיו האובייקט".؛*
 צדאחד,ושלסארטר,מצד

 את לתאר מחויבותו את ה١
 ההסתברות חוקי לפי זית,

 דבר", של "מחויבות על בר
 של צדדים אותם עם רוקא
 או לזהותם מסוגלת איבה

 כאמור נועדה הדבר" אל ת١
 המחויבות אחד, מצד חרות:
 במחויבות שמתבטא קאץ',

 וחירותו האדם כלפי יטית’
 ההחלטה"(. של '׳מחויבות

 הקצוות משני אחד לאף ־
٠ ביניהם. נהלת
האדם ואל גיסא מחד וולם

מחויבות של היסוד קווי את
' צרכים אליה לזמן האמנות

 אדורנו של תביעתו את ־נו
 אל המחויבות שלה. נייקט

 ההרגלית שהראייה מנטים
 התיווך עליהם. שמענו כבר

 אותו ומציג בתוכן, סווג 'א
טנדרטי."

לאשש איננו האמנות 'ל
של ב"זיהויו לסיייע 'וקא

לא־קונצפטואלית ידיעה נ
٠ ידיעה - דהיינו אובייקט,

 ההיסטורי. סיפור־העל ז
 הסובייקט של חירותו ם
 את קיצוניים. במצבים ים

 הדגשת באמצעות דווקא
העולם. ا

 למושג לחלוטין שונה פרשנות מציעה אדורנו של האסתטית התאוריה
 אפלטון מאז המערבית בפילוסופיה המתגלגל האמנותי, ה״מימזיס"
 לוקאץ' של הגדול וה״לאן" ה״מאין" את שולל המציאות חיקוי ואריסטו."

 החיסוים הצרכים, של לביבוויים יותו מדויקת מחויבות במקומו וקובע
 ההיררכית ההפרדה את לבקו מבקש אדורנו של המימזיס בעולם.؛* והסבל

 האריסטוטלי המושג מן מתחייבת שהיא כפי האובייקכו, מן הסובייקט של
 סיפור־ אל המחויבות אותו. ומפתח עליו מסתמך שלוקאץ' המימזיס של

 הראליסטי המחקה את מציבה בכוליותה החברתית המציאות של העל
 "אריה על בדיוננו שראינו כפי זו, סמכותית עמדה ומוגבהת. נפרדת בעמדה

 של במונחיו לקוראיו, להציע הראליסטי הסיפור לבעל מסייעת גוף", בעל
 הוא גוף בעל אריה ופרטיקולריות": אוניברסליות של "אחדות לוקאץ',

 ההסתברות ל״חוקי שני, מצד המצייתת, לחלוטין, משכנעת פרטית דמות
 "הראליזם המרקסיסטית. ההיסטורית התאוריה מן הנגזרים וההכרח"

 של במקרה מבוסס, *(’בלסי קת׳רין של חשוב )מונח האקספרסיבי"
 האמפירית המציאות תמונת את תפרים ללא לאחות הניסיון על לוקאץ',

 שני אינם ושינויה המציאות "הבנת שלה: המהפכנית האינטרפרטציה עם
5٠עצמה״. תופעה אותה אלא שונים, תהליכים

 ופרשנות עובדתי תיאור וכלליות, פרטיות של כזו הרמונית אחדות
 ולמושג הדבר" אל ל"מחויבות לחלוטין זרים אלה כל - אידאולוגית

 את לחקות האמן מן תובע אדורנו אדורנו. אותם שמבין כפי המימזיס,
 מסננת אותה מרקסיסטי, סכמטיזם באותו להשתמש בלי המציאות
 תובע אדורנו בה. להשתמש חדל אינו שלוקאץ' דיסקווסיבית או תאורטית

 מלמעלה. המציאות את לייצג במקום מבפנים העולם אל להגיב האמן מן
 מימטית" "תגובה על אדורנו, לטענת מבוסס, האמנותי המציאות חיקוי

 שהוא המציאות כלפי הסובייקט של מימטית"( )"התנהגות ספונטנית
 הסובייקט של "יכולתו על מעידה המימטית" "ההתנהגות 5בה.י נתקל

 לו. הייחודיים בניואנסים ולהבחין אליו להגיב באובייקט", להתנסות
 בהקשרים - אותו הגדיר לא מעולם הוא - המימזיס במושג עוסק אדורנו
 "קונסטלציה פרוכטל, של ספרו ככותרת לנו, המעניקים בכתביו, שונים

 היודע בין התקשרות או דבקות קרבה, של יחס הוא המימזיס מושג": של
 לא־קונצפטואלית קרבה על מבוסס זה יחס 52שלו; הידיעה מושא לבין
 טיבה ושאת לו מחוצה המצויה ה״אחרות" לבין אחד, מצד הסובייקט, בין

 לעתים לקבל עשוי המימטי שהיחס להדגיש חשוב 55לשער. יכול אינו הוא
 בהתקשות, להגיב עשוי מחריד באירוע הנתקל האורגניזם טראומטי. ממד

 מוצאים אנחנו מימטית התנהגות רצוני." בלתי גופני ברעד או בהיאטמות
 הדמונים את לפייס המנסה השאמאן אצל לא־מערבית, בתרבות גם

 ניסו זאת, לעומת טוטליטריים, משטרים 55חקייניות. מחוות באמצעות
 החברתית השליטה להידוק האינסטינקטיבית המימטית ההתנהגות את לנצל

איננה המימטית ההתנהגות האלה, המקרים בכל הפוליבוית. והתעמולה

 הספוותי את שמפריד המייחד"

 לגייס מנסה אן הלא־ספודתי, מן

 אל "לחזרד כדי הדה ההבדל את

 אפיסטמרלדגי נשק עם ההיסטדריה"

 האמנדת מיצירת רלהפיק חדש

 דהיסטררית פרליטית מעררברת

 יתנגדד שהפררמליסטים עמרקה,

 כפי דהניכדר, ההדרה מטרת לה.

 "הפדרמליזם מן ערלה שהיא

 אם חררגת אדררנד, של הרדיקלי"

 של הסרבייקטיבי הממד מן כן

 הארטרנרמית האסתטית החרריה

 עשיר מרקם לבעל ערלמנר )הפיכת

 ששקלרבסקי ייתר( ראינטנסיבי

 חוריה כיצד לבור ושואפת מדגיש,

 אובייקטיבית סתירה יוצרת דו

ואו הההיסטווית. המציאות בתוך
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New York: Routlcdge, 

The New Critical Idiom,
 באווונו עוסק פוטולסקי .2006

 מפורט לבירור .145-144 בעמ׳

 בספוות המציאות "ייצוג של

 של המפורסם ספוו ראו המעובית",

 התגלמות מימויס: אואובן: אוין

 המערב, בספות! המציאות

 יוושלים: קווא, בוון מגרמנית:

 .119461 1983 ביאליק, מוסו
 המימדיס במושג ספציפי לדיון

 Martin Jay, ואו אדוונו, של

Mimesis and Mimetology:" 
-Adorno and Lacoue
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ةدل١مجةد ”, The Semblance ء
of Subjectivity, 21-53

Christoph ;( לעיל 1 העוה ) 

Menke, The Sovereignty 

of Alt: Aesttietic Negativity 

in Adorno and Detrida,

Neil Solomon (trans.), 
Cambridge: The MIT 

 Press, 1998, pp. 96-105. הדיון

מצוי זה בעניין ו ביוון הממצה  

Josef FrUchtl, Mimesis,אצלי 

Constellation eines 

Zentralbegriffs bei Adorno, 
Wurzburg: Konigshausen 

 und Neumann, 1986. לויון
האנתוופולוגיים במאפיינים  

המימטית ההתנהגות של , 

Michael T. Taussig, ראו 

Mimesis and Alterity: A 
Particular History of the 

Senses, London: Routledge,

68-66,50-45 a 1993 (במיוחד 

המימזים במושג העוסקים ,135ו־  

אדורנו של ).

48. Adorno, Aesthetic 

29.Theory, P לעיל(. 1 )העוה

 מושג של ביקורתית להגדוה .49

 Catherine Belsey, ואו זה,

.Critical Practice, VonAotv 

2002 ,Routledge מהדווה( 

ושני(. ואשון פרקים שנייה,

 העוה ,Kolakowski ואו .50

 אצל מצוטט .270 עמ' לעיל, 3

עמי לעיל, 31 העוה איגלטון,

Theodor w. Adorno .51 
and Max Horkhcimer, 

Dialectic of Enlightenment,

J. Cumming (trans.), 
London.- Verso, 1973, P.

 שמציין הגרמני המונח .180

 השורות המימטית הקובה את

 לסובייקט האובייקט בין

 ראו ;Anschmiegung הוא

,Dialektik dcr Aufklarung

ות
פל
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 אוטונומית מערכת באמצעות האובייקט של לשוני "ייצוג" על מבוססת
 הנכחתו־ממש על אלא סוסיר(, דה )פרדיננד דיפרנציאליים סימנים של

 מימטית התנהגות אמצעית. בלתי בצורה בו שמתנסה הסובייקט בתודעת
 המודרנית, בחברה והמדעי ההרגלי השיח מן אוורנו, לטענת גורשה, זו

 המימטית להתנהגות שמעניקות האמנות, ביצירות מקלט לה מצאה היא
5٥ולכיד. לוגי גיבוש

 הפוליטי באופיה עקרוני שינוי יוצרת מימזיס של כזו תפיסה כיצד לראות קל
 עם האמנות יצירת של בהתחבטותה פירוט, ביתר או, האמנות, יציות של

 משקפת המודרנית האמנות יצירת מחקה. שהיא ההיסטוריים האירועים
 היסטורי־מייצג, תיאור באמצעות לא הסובייקט" של הכס מן "ירידתו את

 יציות של הצורני המבנה תוך אל זו בעיה של העתקה באמצעות אלא
 מחזותיו כמו ממש שנברג, ארנולד של הא־טונליות היצירות האמנות.

 אמנות יצירות הן עין, לבולי האנושיות הדמויות את שהופכים בקט, של
 במקום חיקויה: באמצעות המציאות על ספונטנית" בצורה ש״מגיבות

 הדבר את בגופן מנכיחות הלא־ראליסטית היצירות המצב, של הדמיה
מוחות. הן שעליו

 ואת החורבן את בגופה המסמלת בנימין, ולטר של בהגותו לאלגוריה בדומה
 "להשפיל" המודרנית האמנות מיצירת דורש אדוונו גם ההיסטוריים, השברים

 מימטי, תוצר - כתוצר עצמה על להצביע ההיסטוריה, מול אל עצמה את
 כאילו מצביעות, האמנות יצירות ההיסטורית. המציאות של - סיבתי לא

 מימטית, תגובה אלא אינה עצמיותן ؛’עצמן: על ממש, אצבע להן הייתה
 במילים חלק. בו נטלו שהן ההיסטווי האירוע על מדויקת, צורה שקיבלה
 שראינו כפי ולא, ההיסטוריה, של ספציפי תוצר הן האמנות יצירות אחרות,

 מחקה, שהיא ההרס על בהצביעה אודותיה. על מחשבה־למפרע לוקאין', אצל
 שהייתה מזו גדולה בהצלחה ההורסים את להרשיע מסוגלת האמנות יציות

 כיצד מספרת "מעורבות" המסה רגילים. דיסקורסיביים באמצעים מושגת
 את מרשיעה כך ובתוך עצמה על מצביעה פיקאסו של גוניקה התמונה

 את גם ןכרו זה בהקשר פיקאסו:־؛ של בסטודיו לבקר שבא הנאצי הקצין
 מלוויל הרמן של סיפורו גיבור באוטלבי, של והמזוגגות" "העמומות עיניו

(1853 ,Bartleby the Scrivener.) תמהוני פקיד הלבלר, בארכולבי 
 המשרדית העבודה תחת ומתעוור הקורס סטריט, בוול דין עורכי במשרד

 הוא האדם. בעיוות הקפיטליסטית המציאות את להרשיע מצליח המנוכרת,
 )"הייתי שלו והמבדחת המפורסמת הסרבנות באמצעות רק לא זאת עושה

 הפגועות עיניו שבו הסיפור, של מחריד רגע באותו גם אלא שלא"(, מעדיף
 פוגשות מסמכים, של ומשכזימה אין־סופית בהעתקה העוסק הפקיד, של
 ומסגירות - מעצמו ומרוצה שבע דין עורך - מלוויל של המספר עיני את

 עוד", לכתוב לא "החליט כי למעסיקו מודיע בארטלבי פשעיו. את בשתיקה
הסיבה את רואה אינך "כלום משיב הוא - הסיבה?" "מה המספר ולשאלת

 האמנותי המימזיס
 האובייקנויביות

 המעורבות־פוליטית'
3ה שהיצירות מה דבר

 נוסף؛ חיובי צד יש ואולם
 שט* האמנותית, המימטית
 חלופה היא עליו, להשתלט

 האמנו" הראיפיקציה.כאשר
 ٥ רק לא היא ההיסטורי,

 התוודעו של חדש תהליך
 > אל מתוודעים אנו שבה

סובייקט־אובייקג יחס על

 להותיר ובד־בבד השונות
 המחויו ٥אותה.' לרדד או

 ה של והמוסרי ההיסטורי
,בלתי לקשר הצעה וגם

בהמי פירונו ביתר שנראה

 האו כאשר
 הסובייקט

 ה' תכתיבי
 ה؛ הוימוי

 הסובייקט,
 נ החיצוני,

1הע ידיעת

והו הפוליטי" הספדו"

 היוט שרבה ככל "אולם
אדורנו של האסתטית
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 אוטונומית מערכת ؛מצעות
 הנכחתו־ממש על אלא יר(,

 מימטית התנהגות אמצעית.
 המודרנית. בחברה והמדעי

המימטית להתנהגות ניקות

 את לראות מצליחים הקוראים מלוויל, אצל רבים במקומות כמו בעצמך?".
 מספו מבטי", את אליו "הישרתי המספר: של המצועפת תודעתו דרך האשמה

 שחריצות בדעתי עלה מיד ומזוגגות. עמומות שעיניו "וראיתי הדין, עורך
 הראשונים השבועות במשך העמום חלונו ליד כדוגמתה שאין העתקתו

 מה דבר אמרתי לליבי, נגע הדבר עיניו. במאור זמנית חיבלה עמי להיותו
؛’בצערו". כהשתתפות
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 הפוליטי באופיה עקרוני 'ינוי
 עם האמנות יצירת של ותה

 משקפת המוורנית זאמנות
 היסטורי-מייצג, תיאור ענת

 יציות של הצורני המבנה
 מחזותיו כמו ממש צנברג,

 אמנות יצירות הן עץ, כולי
 במקום חיקויה: :אמצעות
הדבו את בגופן מנכיחות

 ואת החורבן את בגופה זלת
 "להשפיל" המודרנית אמנות

 מימטי, תוצר - כתוצר מה
 כאילו מצביעות, האמנות נ

 מימטית, תגובה אלא אינה
 במילים חלק. בו נטלו שהן

 שראינו כפי ולא, זיסטוריה,
 מחקה, שהיא ההרס על עה١

 שהייתה מזו גדולה הצלחה
 כיצד מספרת "מעורבות" !

 את מרשיעה כך ובתוך יה
 את גם ןכרו זה בהקשר ؛٥:

 מלוויל הרמן של סיפורו ר
 תמהוני פקיד הלבלר, 'בי

 המשרדית העבודה תחת ־
 הוא האזם. בעיוות 'יסטית

 )"הייתי שלו והמבדחת זת
 הפגועות עיניו שבו סיפור,

 פוגשות מסמכים, של מה
 ומסגירות - מעצמו רוצה

 עוד", לכתוב לא "החליט י
ה החיו־ את רואה אינך יום

 התוצאות את יתרה בחריפות להנכיח כן אם מסוגל האמנותי המימזיס
 היצירות ההיסטורית. המציאות של והסובייקטיביות האובייקטיביות

העולם, כלפי גישתנו את לשנות אותנו "מאלצות" המעורבות־פוליטית
 ٥٠"לתבוע״. רק מסוגלות ישיר באורח המגויסות שהיצירות מה דבר

 ההתנהגות אדורנו. של השלילית לאסתטיקה נוסף חיובי צד יש ואולם
 במקום האובייקט את אליו מאמץ הסובייקט שבה האמנותית, המימטית
 מתהליכי שמושפעת ההרגלית, ההכרה לתורת חלופה היא עליו, להשתלט

 האובייקט כלפי וספונטני מימטי באורח מגיבה האמנות כאשר הראיפיקציה.
 מציעה גם אלא לידיעתנו, תוכנו את מביאה רק לא היא ההיסטורי,

 לדרך ובסתירה בניגוד העומד העולם, אל התוודעות של חדש תהליך
 מבוסס איננו זה חדש תהליך היומיום. עולם אל מתוודעים אנו שבה

תורות שמציעות זה מעין ורציף, שקוף מידי, סובייקט־אובייקט יחס על
את להביע היא הדבר" אל "המחויבות של מטרתה שונות: ניו־אייג׳יות <

אותה, לשכך אותה, לעכל בלי - בעינה אותה להותיר ובד־בבד השונות
התוכן אל מחויבות אפוא היא הדבר אל המחויבות ٥אותה.י לרדד או '

לא־זהה( הוא באשר הדבר, )או זהה הלא הדבר של והמוסרי ההיסטורי
 כפי פתור, ולא דיאלקטי עדיין אך - שתלטני בלתי לקשר הצעה וגם

לאובייקט. סובייקט בין - בהמשך פירוט ביתר שנראה

הון אל מובא הוא ]אמנותיו לוימוי נהפן האובייקט כאשר (
 שתובעים כפי מאובן, כובו מולו לעמוד ומפסיק הסובייקט

 בתוך שפויס האובייקט בין הסתירה המנוכר. העולם תכתיבי
על־יוי ספונטני באורח שאומץ ]האובייקט האמנותי הוימוי

בעולם הקיים פויס, שלא הרגיל, האובייקט לבין הסובייקט,א״ב[ ׳
 היא זו סתירה המציאות. את לבקר לאמנות מאפשות החיצוני,

٥2האמנות. של השלילית העולם ידיעת

וההיסטוריה הפוליטית הספרות

 התאוריה הכישלון".؛؛ המפלה, סכנת גדלה היומרה שרבה ככל "אולם
סכומים על לב, שמתם שבוודאי כפי מהמות, אדורנו של האסתטית

Frankfiiit am Main: Fischer 

189 .Veilag, 1969, p. גם והשוו 

,Imo, Aesthetic Theory 
110 .p מוטין לעיל(. 1 )העוה 

 ככהיוות זו סוגיה מסכם ג׳יי

 "Mimesis and מאמוו כפתיחת

"Mimetology, לעיל, 47 הערה 

,37-31עמ־

 אדוונו, של כספוו גם ואו .52

Negative Dialectics, מיגוו 
 מגדיר אווונו .45 עמ' לעיל, 42

 מושא אל היווע של יחסו את

 המכוססת כזיקה שלו הידיעה

 או ,elective affinity על

Wahlveiwandschaft -
 מאת הוומן שם - ״וכקות״

גיתה.

Adorno, Aesthetic .53 

Theory, p. 54 (העוה 1
לעיל).

54. ,Adorno and Horkhcimcr 

,Dialectic of Enlightenment 
180 .p כאן לעיל(. 51 )העוה 

 הלשון, של שתחילתה לציין ראוי

 ב״^לוי אותה מתאו שביאליק כפי

 "תגובה על מבוססת בלשון" ו؟סוי

 שאווונו הסוג מן מימטית"

 "הוי עליו. חושבים והודקהיימר

 שלא קלה מלה בלשון לך אין

 נפשי גלוי לידתה בשעת היתה

 ונשגב גוול נצחון ונורא, עצום

 למשל, שנוהם, בשעה הרוח. של

 ׳קול - הועם מקול הואשון אדם

 וכנפלו - בהוו׳ ה׳ קול בכיה, ה׳

 ואחוז תימהון מכה פניו, על

 מפיו אז פרצה אלהים, חרות

 לקול בחיקוי נאמר, - מאליה

 מעין פראית, הברה מין - הטבע

 'ח׳" לקול קרובה חיה, שאגת
 ו?סוי "גלוי ביאליק, נחמן )חיים

 תל־אביב: ספחת, זבו־י בלשון",

כו־כה(. עמי ,1978 וביו,

Adorno and Horkheimer, .55 

Dialectic of Enlightenment,

.( לעיל 51 העוה ) pp. 9-10
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56. Adorno, Aesthetic 

Theory, p. Ill 1 )העוה 
לעיל(.

.245 עט׳ שם, .57

.247 עט׳ כאן, ״מעוובות״, .58

 /’באו־טלב מלוויל, הרמן .59

 לוי ופנה מאנגלית: סוני, בניטו

 משרו תל־אביב: רגלסון, ואבוהם

 ספוית לאוו, ההוצאה - הביטחון

 הסיפור .36 עט' ,1988 תומיל,

 של בתוגוטו לאחוונה, שוב נופם

 לשישה טחונה בספו יבין, אבוהם

 )תל־אביב: 19ה־ המאה של סופויס

(.2006 עובו, עם

.248 עט' כאן, "מעורבות״, .60

 מלוויל של הנזכר סיפורו .61

הרגעים באחו היטב. זאת ממחיש

 הטוווני בסיפוו ביותו המוזוים

 הנואש, הפרקליט מנסה הזה,

 להתמודד באוטלבי, של מעסיקו

 הפקיו של העקשנית נוכחותו עם

 פשוטו לו, מציע שהוא בכן הסובן

 בביתו: אתו ולגוו לעבוו כמשמעו,

 תבוא ׳האם 1...1 ׳״באוטלבי׳

 למשווי לא - עכשיו איתי הביתה

 עו שם ותישאו - למעוני אלא

 בשבילן סיווו איזה על שנחליט

 עכשיו נלן בוא בוא הפנאי? בעת

 העוה באוטלבי, )מלוויל, מיד"׳

 הפילוסוף (.50-49 עט׳ לעיל, 59

 בסיפווו עסק ולז ז׳יל הצופתי

 "בוטלבי במאמו מלוויל של

 )מצרפתית: הלשון" מנזבע או

 ,119971 2 המעחו, בוויו, איה

 ואוי זו במסגות (.73-58 עט׳

 הנגטיבית שהאסתטיקה לציין

 לספרות קשורה אדורנו של

 גואטוי ופליקם ולז של המינווית

של הפזליעי לאופייה הנוגע בכל

מהססת שאינה האמנות, יצירת של הנועזת הפסיביות מאוד. גבוהים
פעילות היא בה, הטילה שההיסטוריה והמומים החבורות את לחשוף

אינה אך הפוליטיות, מטרותיה את להגדיר שמסרבת כזו ונועזת, מסוכנת
ההיסטוריה הרשעת אפילו פוליטית. לביקורת עצמה להעמיד מהססת

לעומתית, פעולת־נגד על מבוססת איננה מלוויל אצל או פיקאסו אצל
٠ מול אל בסתירה כשלעצמה שעומדת מימבוית, הכרה" "צורת על אלא

 היסודות על בגלוי מצהיר אדורנו ב״מעורבות" הדומיננטית. ההכרה צוות
 שיאפשר קריטריון לנסח ניתן לא שלו. באסתטיקה החבויים הלא־ודאיים

 לנוכח המימטית שהתנהגותן ביקורתיות, יצירות בין א־פריורי להבחין
 על המבוססות יצירות לבין ביקורת, עמה נושאת ההיסטורית המציאות
 בעקשנות, עליו חוזר שהוא, כמות המצב את שמשחזר כזה רע", "מימזיס

 מחיקתו מזוע להסביר שיכול אמין קריטויון יש האם אותו." חוגג אף או
 ממחיקת יותר ביקורתית היא בקט מאת פמשחק1בס הסובייקט של

 שתנועותיו ראפ, רקדן של בגופו נאמר, מוצאים, שאנו הסובייקטיביות
המוזיקליות? הפעמות את מכניסטית בצורה משכפלות

חמורה מימטית דוישה באותה נעוצה כזה קריטריון של להיעדרו הסיבה
תגובה על תתבסס האמנות שיצירת - לאמור האמנות, בפני מציב שאדורנו
התנגדותו את משקף זה שציווי בוור המציאות. לנוכח המתרחשת מימטית

٠ קשה אולם ההיסטוריה. מעל והעמדתה האמנות של להאצלתה אדורנו של
 של האסתטית הצורה אם זה: ציווי של הבעייתי ההיבט מן להתעלם

 מסתכנת היא האחרון, התו עד ההיסטוויה את משכפלת האמנות יצירת
 של הצורני שהחוק העובדה נגדו; מוחה שהיא רוע אל יתרה בקרבה
 סממן כל לחוק מחוץ מוציאה מתוכנה, פחות לא היסטורי הוא היצירה

 סמך לוקאץ' גיאורג פרוגרסיבית. היא מסוימת יצירה כי שמבטיח צורני
 מעין שלו הראליזם בתאוריית הגדיר כאשר כאלה סממנים על ידיו את

 הביטחון חגורת ואולם מרקסיסטית. פרוגרסיביות של לקמוס" "מבחני
 הופכת - ראליזם בעד ופורמליזם, מודרניזם נגד - לוקאץ' שהציע
 ברכס, של התאטוון בתאוריית מעיינים אנו כאשר אפילו רחוק לזיכרון
 הצורה את ניתק ובכך האמנותית, הצורה של מחדש" "תפקוד שתבע

 ובנימין אדורנו שלה. וההיסטורית הפוליטית המשמעות מן האסתטית
 אמנותיות צורות שבה הדרך על גדול ביושר והצביעו לכת הרחיקו עוד

 בעל אותן ולשרת ברבריות מוטיבציות עם להתלכד עשויות מתקדמות
 יצירת של קיומה בעצם, - מסוימת אסתטית בצורה השימוש כורחן.

ه ספציפית למשמעות ערובה כשלעצמו איננו - כמות־שהיא האמנות

 נראהבהכרו "כך - נובוס
 בתוך׳ כורחו, בעל העתיד

 1ב״ אדורנו מוסיף כך על
 ו את מאלצות המכונות
 ש או הפורענויות אחרונת
 נובוסמ האנגלוס אמנות,

 אי־הי׳ את עליו, מדברים
 ברברי של מסמך גם הוא

 לדיכוטומיו מעבר הרחק
 ממע שהרי אותה. מבטל

 ולא ש״לוקחת כזו היא
 לו לאי־היכולת במקביל

 אדור! טוען ראקציונית,
 שמח אמנות בין ההבדל
 השיפי אוטונומית. להיות

 יג )לא שלה הלא־מכוונת
 ב כרוך הפוליטי השיפוט
 אסת באמצעים שימוש
 אסתטי קריטריון על־פי
 1נ היא )לוקאץ׳(. טהור

 אוטונו להישאר אסתטי,
 פרוגרסיבייו כוחות עבור

להיש: הדחף עם מתנגש

 האסתג שבין הגבול על
 ע הזה, הקריטריון היעדו

 כאשר ת,٠ד מהופכות:
 בו מכילה היא חיקויה,
 שיצירת מאחר וצידוקו.

 כאשו גם - טבעה מעצם
 מחרידי תכנים ולצעצע

 1רחו תערוכת שהשחיתה

 והאמני! בוערת "האדמה
 משט את למפרע לשנות

שהשתנ חדד שרית של
 ספרותית־ מבחינה הספרות. יצירת

 אדורנו זאת, לעומת היסטורית,

 האמנות שיצירת כך על מתעקש

 הייצור באמצעי שימוש תעשה

 ביותר, המתקדמים האסתטיים

אצל הד לה למצוא שקשה ורישה

היצירה. של כלשהי

 ס1באנגל דן הוא כאשר "מעורבות" של בסיומה הזו בבעיה נוגע אדורנו
 מושג את לנפץ בנימין לוולטר שסייע הרישום - קליי פאול של נובוס

האנגלוס ההיסטוריה".؛؛ של הפילוסופיה על ב״תזות ההיסטורי הפרוגרס

 יצ١ לגבי וגם בירושלים,
השו אחרי אחר" "משהו

 של המפורסמת האמירה
ג קשורה “ברברי, מעשה
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 מהססת שאינה האמנות,
 פעילות היא בה, הטילה

 אינה אך הפוליטיות, 'ותיה
 ההיסטוריה הרשעת ؛פילו

 לעומתית, פעולת־נגד על
 מול אל בסתירה ולעצמה
 היסודות על בגלוי 'מצהיר

 שיאפשר קריטריון לנסח ؛ן
 לנוכח המימטית תנהגותן

 על המבוססות יצירות בין
 בעקשנות, עליו חוזר הוא,

 מחיקתו מדוע להסביר :ול
 ממחיקת יותו :יקורתית

 שתנועותיו ראפ, רקדן ול2
זיקליותן

 חמורה מימנוית דרישה נה
 תגובה על תתבסס האמנות

 התנגדותו את משקף זה ווי
 קשה אולם ההיסטוריה. נל
 של האסתטית הצורה ؛ם
 מסתכנת היא האחרון, יתו

 של הצורני שהחוק ובדה
 סממן כל לחוק מחוץ יאה

 סמך לוקאץ' גיאורג יבית.
 מעין שלו הראליזם וריית

 הביטחון חגורת ואולם .1־
 הופכת - ראליזם בעד ,

 ברכט, של התאטרון ריית
 הצורה את ניתק ובכך ־נ,

 ובנימין אדורנו שלה. רית
 אמנותיות צורות שבה רך

 בעל אותן ולשות רבריות
 יצירת של קיומה בעצם,

ספציפית למשמעות ובה

 ס1באנגל דן הוא כאשר ז"
 מושג את לנפץ בנימין ר١
האנגלוס ٥5 ההיסטוריה". ל

 אל נסחף - “בנימין כותב ההיסטוריה", מלאך בהכרח נראה "כך - נובוס
"פרוגרס". מכנים שאנו ההיסטורית הזרימה סופת בתוך כורחו, בעל העתיד ז

 מלאך של החידתיות "עיניו כי ואומר ב״מעורבות" אדוונו מוסיף כך על
של מבשרה הוא האם עצמו את לשאול הצופה את מאלצות המכונות <

 יצירת בהיותו ٥’בתוכה״. שמוסווית ישועה של שמא או הפורענויות אחרונת
שאנו קויטריון היעדר אותו שלו בחידתיות משחזר נובוס האנגלוס אמנות, ه

 ציוויליזציה של מסמך מידה באיזו להכריע אי־היכולת את עליו, מדברים
ועולה" "מתעופף ההיסטוריה מלאך למעשה ברבריות. של מסמך גם הוא

 אף חשובים ובמובנים המאמר, של העיקרית לדיכוטומיה מעבר הרחק ٠
המודרנית האמנות יצירת נובוס, האנגלוס כמו ממש שהרי אותה. מבבול

והפוליטית. ההיסטורית משמעותה את נותנת" ולא ש״לוקחת כזו היא ،
לאמנות מתקדמת אמנות בין א־פריורי להבדיל לאי־היכולת במקביל את וביה מניה מבטל גם ההיסטוריה מלאך אדורנו, טוען ראקציונית, ا
שמתכוונת אמנות לבין פוליטית להיות שמתכוונת אמנות בין ההבדל

בפוליטיות לחלוטין כרוך האמנות של האסתטי השיפוט אוטונומית. להיות '
 ואילו בפשיזם(, שתתמוך טובה יצירה להיות יכולה )לא שלה הלא־מכוונת

ללא פרוגרסיבית יצירה )אין שלה האסתטי במבנה כרון הפוליטי השיפוט
 נבחנת אינה האמנות יצירת מתקדמים(. אסתטיים באמצעים שימוש ٠

היסטורי קריטריון או שקלובסקי( )קנט, טהור אסתטי קריטריון על־פי
כמבנה מצליחה, היא שבה המידה על־פי נבחנת היא )לוקאץ׳(. טהור *

הזדמנות להיות גם אבל ההיסטוריה, בתוך אוכוונומית להישאר אסתטי,
 היסטורית להיות הדחף טיבם. את לשער שאין פרוגרסיביים כוחות עבור ٠

אסתבוית. להישאר הדחף עם מתנגש

 עם לחיות ללמוד חייבת האמנות והפוליטי, האסתטי שבין הגבול על
דוגמאות שתי הנה ושעל. צעד כל על אותה שמסכן הזה, הקריטריון היעדר

באמצעות ההיסטוריה על ביקורת מותחת האמנות כאשר ראשית, מהופכות: ه
הסכוטוס־קוו אישור של מסוימת מידה בהכוח מכילה היא חיקויה,

 נאלצת היא היטב, בנוי אובייקט היא האמנות שיצירת מאחר וצידוקו. ٠
לייפות - גופא שלה ובהרס בפרגמנטציה מדובר כאשר גם - טבעה מעצם

 הגרפיטי בכתובת אמתי אלמנט יהיה תמיד מחרידים. תכנים ולצעצע ٠
הפיגועים: שנות של בירושלים בצלאל תלמידי של רחוב תערוכת שהשחיתה

עשויים ההיסטוריים האירועים שנית, חוגגים". והאמנים בוערת "האדמה '
השיר לגבי נכון זה האמנותית. היצירה של משמעותה את למפרע לשנות ه

ורסאי" ב״אסון לצליליו מתו שאנשים אחרי שהשתנה חדד שרית של
להיות שהפכו ספרים, מוכר מנדלי של הגלות ייצוגי לגבי וגם בירושלים, ,

השואה. אחוי אחר" "משהו

 היא אושוויץ לאחר שירה כתיבת שלפיה אדורנו, של המפורסמת האמירה
של מבחינתו הלירית, השירה כאחת. הסכנות לשתי קשורה ٥8ברברי, מעשה '

וגואטוי. ולז

 מאמוו מתוך מצוטט .62

 "Erprepte ארורנו, של
"Vcrsohnung, 12 העוה 

באנגלית: ;164 עמ' לעיל,

Reconciliation under" 

"Duress, בתון Aesthetics 

and Politic, לעיל, 1 העוה 

 פילוסופי לעיסוק .160 עט'

 השלילי היחס בשאלת והוט

 האסתטית החוויה בין השווו

 ההרגלית, היויעה תהליכי ובין

 כויסטוף של החשוב ספרו ראו

 47 הערה ,Menke מנקה:

 .94 ,14-13 בעמ' למשל לעיל,

 באופן - בספרו מוגיש מנקה

 הפסקה עם אחד בקנה שעולה

 של ה״נגטיביות" כי - שציטטנו

 מנסחת איננה האמנות יציות

 )שהוי ישיוה חבותית ביקוות

 מוותרת הייתה כזו ביקורת

 האמנות של האוטונומיה על

 הפוליטית(, המגמתיות לטובת

 העמקה מעווות היא אלא

 וה־אוטומטיזציה מחודשת,

 בעולם. האנושית ההתנסות של

 באמצעות זאת משיגה האמנות

 מעכב התהליכי, אופייה הוגשת

)בהתאמה, והמחמיו המשמעות

,processuality, deferral 
stringency) האמנות. יצירת של 

 כיצו בפיווט בספוו מואה מנקה

 יצירת של התהליכי אופייה

 משמו, האמנותית המשמעות

 של האוטונומיה את אחו, מצו

 מצליח הוא שני מצד אן האמנות,

 להכרת פוליטית חלופה לייצו

 למשל )ואו האוטומטית העולם

(.127 או ,53 עמ'

.246 עט׳ כאן, ״מעורבות״, .63
 - זו בסוגיה ספציפי לעיסוק .64

ואו - כאן בה להתעמק נוכל לא

Adorno, Aesthetic Theory, 

pp. 117, 154, 234 (העוה 1
לעיל).
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 מושג "על בנימין, ולטר .65

 יווגן (,1940) ההיסטוריה״

 ורנה קלורון נסים ניואו,

 כתבים, מבתו )עווכים(, קלינוב

 וינגו, ווו מגומנית: וזוהרים, ב:

 ,1996 המאוחו, הקיבוץ תל־אביב:
.310-218עט'

.218עט' שם, .66

.251 עמי כאן, ״מעוובות״, .67

 .245 עמי כאן, ״מעוובות״, .68
 בשנת לראשונה הופיעה הטענה

 תובות "ביקוות במאמו 1949

 מבזזו, פונקפווט: )אסכולת וחבוה"

(.157 עמי לעיל, 1 הערה

 "On Lyric Poetry ואו: .69

"and Society, אווונו של בספוו 

Notes to Literature, ا ,לנוגה 
.38 עט' ואשון, כרך לעיל,

 במשמעויות מעמיק לויון .70

 בכתבי השואה של האתיות

 Jay Bernstein, ראו אווונו,

Adorno: Disenchantment 
and Ethics, Cambridge: 

Cambridge Univcrsuty 
2001 ,Press 414-371 )עט׳, 

 העוסקים ,384-382 עט׳ ובייחוו

 כתיבת של הלגיטימיות בכוסום

אושוויץ(. לאחד השירה

11. ١.«٦ AAomo, Negative 
362 .Dialectics, P 42 )העוה 

לעיל(.

 מכל האנושיות של הימנעותה את לגלם שצריכה אמנות צורת היא אדורנו,
 וחברה" לירית "שירה במאמר לכללים. והכפפה סטנדרטיזציה של ניסיון

 חדשים לאלמנטים ביטוי נותנת הלירית השירה כי אדורנו כותב ו(957)
 שעדיין חוויות נתפסו, לא שעדיין דברים מביעה היא ראשוניים; באמת,

 ככזו חופשית. פרטיקולריות של ביטוי היא השירה סווגו. או קוטלגו לא
 כבולה איננה האנושיות שבו אמתית, חירות של פוליטי מצב מבשרת היא

 לתכתיבים - בה־במידה שגרוע מה - או גבוהות פילוסופיות להגדרות
؛’ההמונים. בתקשורת זרא עד שמוחזרו

 מאורעות מול אל מתנפץ לירית שירה של זה מושג כיצד לראות קל
 שהשירה מה מצמרר באורח הפר באושוויץ התעשייתי הרצח ’השואה."
 של להשוואה ניתנת הבלתי הייחודיות את - עליו להגן באה הלירית
 ל״בני כך ומשום תחליף, לבני הפכו האדם בני באושוויץ האנושי. הפוט

 ההזדמנות את המודרני לאדם להעניק שבאה זו הלירית, השירה ”השמדה";
 אפשרית, לבלתי השואה לאחר הופכת ייחודיותו, את להביע הלשונית

 של ההיסבוורית כזהסיבוואציה מתעלמת שהיא מכיוון לברברית, ואפילו
 מעל ולהעמידה השירה את להאציל שמנסה מי בד־בבד, אי־אפשריותה.

המושבעים. אויביה את אובייקבויבית, לשרת, דינו ההיסבווריה

 השואה. לאחר מיד דומה בבעיה ה התחבבו העברית הספרות ביקורת
 העיירה ייצוגי על חריפה בהתקפה קריב אברהם הכזבקר יצא ו946 בשנת

 ספרים. מוכר מנדלי הוא אברמוביץ, ש״י בכתבי המזרח־אירופאית והגלות
 שהשתתפו בולטים ספרות מבקרי שני כלפי גם ביקורתו את הפנה קריב

 פרישמן דוד - אברמוביץ כתבי של הראליסטית־חברתית בקנוניזציה
 זאת בכל היא קריב של כתיבתו נורא, לפתוס נטייתה למרות ברנר. וי״ח

 של השברירית ההיסטוריות על לנו שמספרת חשובה, ביקורתית תעודה
שתהיה. ככל גדולה ספרות, יצירת כל

 העבוית בספרות המבקרים ואש א״ב[ פרישמן, ורוו אמו ועוד
 ומחה לעולם מבול איזה בא כי למשל, "נניח־נא, שלפנינו: בדור
 בלי עד )...(היהודים ברחוב אשו היקום כל את האדמה פני מעל

 הגוולים מנדלי סיפורי אובעת וק מקוה איזה פי על לנו השאיר
I)... הבא החוקר יוכל האלה השיווים פי על כי ספק, שום אין אז 

 העיו ברחוב היהודים חיי של הציור כל את שנית להרכיב לחזוו
 יחסו שלא באופן הי״ט, המאה של הואשון המחצה במשך הקטנה

אחת". יו״ד של קוץ אפילו לנו

 משל להניח הניחו לבבו - משל רוך פרישמן שהניח מה אבוי!
 רחוב את ומחה אש, של מבול מבול, בא ונהיה. קם - כזה!

עם הגזולים מנדלי וסיפורי אירופה. ביבשת שוכניו עם היהודים

 הנ הקנזנים
אשורולוג'

כתב' עתה
 הב זה, דוי

 המעיינות
 א על צורב

וש חוזוים

 1היט ידע קריב אברהם
 התרבותית הפטישיזציה

 )תרבותי מסמך כל שבה
 ק בעיני נתפס אברמוביץ

 הייצוג מושא את לאחוז
 I האובייקבז את הדורסת
לו אמורה שהיא היוקרה

 הפגי - האלה בנסיבות
 אירופה במזרח היהודיים
 ا שלפנינו במסה האתית.

 ולהתקיים להמשיך יוכלו
 המ מושג את שמציינת
 הסג ’המצוקה".؛ "תודעת

 מז אדורנו כאן גם ואולם
 הסבל את להביע נדרשת

הכאב. של האסתטיזציה

 ’המזה הפסקאות באחת
 ז מביעה שנברג ארנולד

 האם הצורה של מבוכתה
 הו בפני להעמיד נכונותו
 יבוז בגלל בעיקר משבחו

 'המנסה אמנות יצירת כל
 חויף׳ היה קריב אברהם

1 פורה כיסוד לקבלו כדי

 אפיל אבל
 הטרונו של

 אליו אשר
 ל מבוכה.

מתיר אינו
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٠

 מכל האנושיות של מנעותה
 וחברה" לירית "שירה ؛אמר

r חדשים לאלמנטים ביטוי 
 שעדיין חוויות נתפסו, לא

 ככזו חופשית. רטיקולריות
 כבולה איננה האנושיות ־ובו

לתכתיבים - בה־במידה ע

 מאורעות מול אל מתנפץ
 שהשירה מה מצמרר אורח
 של להשוואה ניתנת כלתי

 ל״בני כך ומשום תחליף, ני
 ההזדמנות את המודרני *דם

 אפשרית, לבלתי השואה ־
 של ההיסטווית סיטואציה

 מעל ולהעמידה השיוה *ת
המושבעים. 'יביה

 השואה. לאחר מיד דומה
 העיירה ייצוגי על חריפה ה
 ספרים. מוכר מנדלי הוא ץ,

 שהשתתפו בולטים ספרות
 פרישמן דוד - אברמוביץ

 זאת בכל היא קריב של תו
של השברירית היסטוריות

 העברית בספרות המבקרים ة
 ומחה לעולם מבול איזה בא :י
 ועדבלי...1בוחובהיהווים ؛ו

 הגוולים מנדלי סיפווי ؛רבעת
 הבא החוקר יוכל האלה יורים

 העיר ברחוב היהודים שלחיי
יחסר שלא באופן הי״ט, המאה

 משל להניח הניחו לבבו - ל١
 רחוב את ומחה אש, של :ול

הגווליסעם מנדלי וסיפורי ז.

 מן חרוץ, חוקר לפני לא אפם בתומם. ביוינו נשאוו הנה הקטנים
 נתונים פוישמן, לעיני שויחף כפי היהודים, רחוב של אשורולוג

וללב המבול, מלאחר יהודי לב לפני אלא מנדלי, כתבי עתה
המיית שנמחה, העולם המיית סופו ועד מסופו המלא זה, ווי ,

מלח מנדלי כתבי זורים שכבו, העינים צעו שחרבו, המעיינות  הם שויפה אותה שלאחר עליו, הם ודומים פצעיו, אלף על צורב ٠
היהודים." רחוב את לו ושורפים חוזרים

 מתחומי הסבא" "מנדלי את להפקיע כיצד היטב ידע קריב אברהם
ההיסטוריה תוך אל ורבעו, אורחו על ולהכניסו, התרבותית הפטישיזציה

של העיירה ייצוג ברברי. כמסמך להתברר עשוי תרבותי מסמך כל שבה (
המנסה מחבו, של אוריינטליסטית כיוהרה קריב בעיני נתפס אברמוביץ

 כזו מדי, ודרוכה חזקה בלפיתה שלו האסתטי הייצוג מושא את לאחוז ٠
בשם לא אם האסתטי, ההליך בשם ההיסטורי האובייקט את הדורסת

לבעליה. להקנות אמורה שהיא היוקרה '

החיים חורבן האנושיות, של באפשרותה הפגיעה - האלה בנסיבות '
 אפשרותה אחר מחדש לתור נדרשת האמנות - אירופה במזרח היהודיים
אבומוביץ של וכתביו הלירית שהשיוה מתברר שלפנינו במסה האתית.  מתוחה מידיות באותה - לבטא יצליחו אם רק ולהתקיים להמשיך יוכלו ٠

את האנושי, הסבל את - אדורנו של המימזיס מושג את שמציינת
באמנות. ביטוןם את למצוא חייבים והמצוקה הסבל המצוקה"." "תודעת ׳

האמנות דבריו: של מדי תמבוית הבנה מפני מזהיר אדורנו כאן גם ואולם
בתהליכי בהכרח הכרוכה לאשמה מודעות מתוך הסבל את להביע נדרשת '

הכאב. של האסתטיזציה

 של שהמוזיקה טוען אדורנו המאמר, של המזהירות הפסקאות באחת
או אשמתה את למחוק בלי הסבל תודעת את מביעה שנברג ארנולד

רק לא אפוא הוא שנברג של הישגו סוד האמנותית. הצורה של מבוכתה ,
אדורנו לשכוח. רצו שהם העובדות את הגרמנים בפני להעמיד נכונותו

של שביסודה הפרדוקס את כנו על להשאיר יכולתו בגלל בעיקר משבחו <
העברית, הספוות ביקורת בתוך רלוונטית. להיות המנסה אמנות יצירת כל

דיו אמיץ לא אך הזה, בפרדוקס להבחין כדי דיו חריף היה קריב אבוהם '
אברמוביץ. של בסיפורת פווה כיסוד לקבלו כדי

 אוטונומי עיצוב שנבוג, מאת (1947) מווושה ל1הנ'צ אפילו אבל
 ןןה٩באפ לכוד נשאר גיהינום, זוועת עד שמועצמת הטרונומיה של

 נלווית שנבוג של להלחנתו מצוים. ללא מתמסר הוא אליה אשר
 שהוא בגומניה, עליו כועסים שבגללו הדבר בשל לא מבוכה.

המבוכה אלא מחיו, בכל להדחיק שווצים מה להדחיק מתיר אינו

 וירווח אזבוה קויב, אבוהם .72

 עמ'٠1950 עובד, עם תל־אביב: לי,

 ראו פרישמן, דוד של למסתו .70

 תולדותיו, ספוים: מוכר "מנדלי

 מנזלי כתבי כל וספריו", ערכו

 הוצאת אודסה: ב, ספוים, מוכו

 .29-3 עמוד ,1914 היובל, ועד
 מופיעה קריב שמצטט המובאה

.7 בעמוד

.246עמ' כאן, ״מעורבות", .73
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 והיעדר הנוקשות כל למרות - זה לדבר מעניק שהוא כך על
 זאת בכל הקרבנות כלפי הכלימה בכן והרי תמונה, - הפשוות
אמנותיות, יצירות משהו, של ליצירתו משמשים הקרבנות נפגעת.

אותם." שהוג לעולם כטרף מוגשות אשר .246מעורבות",כאן,עט'."74

אווונו תיאןןוו
ספיר ומכללת בנגב בן־גוויון אוניברסיטת

 זותן זנית מגומנית:
בנב אמיו מזעית: עויכה

 כ של מסתו פורסמה מאז
 וסו מעורבת ספרות על

 כמו כל בוערת, נותרת
 בועו להיות יכול אדם

 וב ראה, סארטר המסה:
 כגוב זו לצד זו המוצגות

 ב תרבות. סחורות לכלל
 שמחבו בלי - ששואפת

 אינה להגיע, יכולה היא
 מי מועילה אי־סובלנות

 ל למשל יצירות, לסוגי
 ו שאליהם היצירות סוגי

 לאובייקו בנוגע "עמדות
 I לראווה אותן מציגים

 שמ הקסם את מערערת
 כשעשו כ؟טיש, להיות,

 כ המבול; של איומו את
 מסיח־ שהוא למהדרין;

 לק מחוץ נשאר לא אחד
 כן כדי עד תלויה עצמה
 מ ]לאוטונומיות[ זכויות

האוטונומיות,؛ היצירות
 I כשלעצמם הם בחובם

 שה! משעה במעורבות.
 פיו היא למעשה גמורה,

 על עוטות אז, מתהוות
 וחיי מטיפות, הן שנגדה

 לגב המעורבת היצירה
שבהו בסמינרים מקומן
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 והיעדו הנוקשות כל למרות
 זאת בכל הקרבנות כלפי ؛ימה

 אמנותיות, יצירות משהו, של זו
אותם."

אזוונו תיאודוו

Theodor Adorno, * 
"Engagement", Noten zur 

Literatur, III, Frankfurt am 
Main: Suhikamp Veilag,

1965, pp. 109-135
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 זותן זנית מגזמנית:
בנבג׳ אמת מזעית: ננויכה

 התאורטיים הוויכוחים פחתו מהי?" "ספרות סארטר של מסתו פורסמה מאז
המחלוקת במרכז השאלה אך אוטונומית. וספרות מעורבת ספרות על (

בני של להישרדותם ולא לרוח הנוגע שעניין כמה כל בוערת, נותרת
 את לכתוב סארטר את שהניע מה זה כיום. בוער להיות יכול אדם ٠

הספרות יצירות כיצד הראשון, היה לא לבטח ובכך ראה, סארטר המסה:
נמקות בפנתיאון־של־משכילות־לא־מחייבת, כגופות זו לצד זו המוצגות '

 ספרות יצירת לזו. זו חוטאות הן שלהן בדו־הקיום תרבות. סחווות לכלל
שאליו למיטב - זו לשאיפה שותף להיות חייב שמחברה בלי - ששואפת

לידה. האחרת היצירה של נוכחותה את סובלת אינה להגיע, יכולה היא .
גם אלא הבודדות, ליצירות רק לא ראויה זו מעין מועילה אי־סובלנות

 האמנות, של התנהגותה באופני מזה זה לנבדלים למשל יצירות, לסוגי ٠
שתי הן אלה נשכחה.' שכמעט המחלוקת התייחסה שאליהם היצירות סוגי

 התרבות חיי אם גם זו, את זו עוינות הן לאובייקכויביות"; בנוגע "עמדות ٠
המעורבת האמנות יצירת כוזב. פיוס של במצב לראווה אותן מציגים

פשוט אלא רוצה אינה אשר הספרות יצירת שמהלכת הקסם את מערערת '
בלהג להטביע המעדיפים עבור הפנאי לשעות כשעשוע כ?טיש, להיות,

פוליטי שהוא עליו טוען השני שהצד - כא־פוליטי המבול; של איומו את . ٠
 אף הראליים. האינטרסים של ממאבקם הדעת את מסיח שהוא למהדרין;

הרוח אפשרות הגדולים. הגושים שני בין לקונפליקט מחוץ נשאר לא אחד
על לעמידה גורם סימאון שרק זה, בקונפליקט כך כדי עד תלויה עצמה ،

עבור אך היום. למחרת לוסיסים להתנפץ שיכולות ]לאוטונומיות[ זכויות
טומנים שהם האמנות ותפיסת אלה מעין שיקולים האוטונומיות, היצירות ا

המצדדים אלה הרוח את מזהירים שמפניו האסון כשלעצמם הם בחובם
 לאובייקטיבציה וחירותה חובתה על ויתרה שהרוח משעה במעורבות. ٠

 שעוד היצירות מתפקידה. והתפטרה הכס את פינתה היא למעשה גמורה,
 מדוברת הוויה־גרדא אותה וצלצולים ברוח עצמן על עוטות אז, מתהוות

 להפך גם בנפשה שמשווה מה - קצרים כך כל וחייהן מטיפות, הן שנגדה
הראשון מיומן שכבר - האוטונומית היצירה לגבי המעורבת היצירה

של החנית חוד אחרת. או כך חייהן את יסיימו שבהם בסמינרים מקומן ,

 למחלוקת אדורנו של כוונתו .1

 לבין המגויסת האמנות בין

 האוטונומית. האמנות

 מלבו השוליים, הערות כל

 ארוונו שהוסיף המקום מראי

 הן סאוטר, של לכתביו עצמו

 מילים והמתרגמת. העוון של

 הטקסט בתון מוובעים בסוגויים

המתוגמת. משל הוספות הן
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 כל כיום. האמנות של המפוקפק מצבה בעניין מתריע המנוגדות הדעות
 שוללת רעותה, את שוללת היא שבה ^בחה באותה החלופות, מן אחת

 הדברים מטבע היא שכאמנות מכיוון - המעורבת האמנות עצמה: את גם
 האמנות ממנה; הבדלה את מוחקת היא זאת ובכל המציאות, מן פרולוה

 גם כזכחישה היא טענותיה שבמוחלטות מכיוון - art pour 1'art'1 של
 לעצמאותה בחתירתה א־פריורית המוכל למציאות הבל־יימחה הקשר את
 היה לאחרונה שעד המתח מתמוסס האלה הקבובים שני בין הממשות, מן

האמנות. של אפה נשמת

 ,,’מה ספחת סארטו, ז׳אן־פול .2

 תל־אביב: בן־רב, חנה מצופחית:

 למבוא .10 עט' ,11947) 1967 הוו,

 ברינקו, מנחם ואו: סארטר, על

 המיחת: חכי סאוטו־: פול 1ז׳א

 ופוליטיקה פילוסופיה ספוות.

 )האוניברסיטה סאוטו ביציות

 משור תל־אביב: המשודות(,

 .1992 לאור, ההוצאה - הביטחון

 (״1948) למעורבות ״הקויאה בסרק

 מהי?" "הספוות במסה בדינקו ון

 שהובילו הנסיבות את מתאו ואף

 במונח להשתמש סאוטו את

"engagement,"!.' ,מעורבות 

 ראו המאמר. בכותות המופיע

.108 עמי בעיקו שם,

 אסתנוית תאוויה בחיבווו .3

 הצורני שחוקה אווונו טוען

(Formgesetz) יצירת של 

 אופיין את מכונן האמנות

 האמנות, יציוות של הבדיוני

 Theodor w. Adorno, ואו:

Aesthetic Theory, Robert 
Hollut-Kentor (trans,). 

Minneapolis: University 
,1997 ,of Minnesota Press 

86 .p.

 לבחור. המוחלטת ביכולת ספק בינתיים מעוררת עצמה זמננו בת הספרות
 שתראה כזאת במידה צווארה על מכבידות לא עדיין בעולם ההתרחשויות

 לא סארטר נוסח התיישים את בחזית. מקומה את לתפוס נתבעת עצמה
 מתכוונים אם גם כשלעצמה, מעורבות ואלרי. נוסח הכבשים מן להפריד ניתן

 כל - פוליכוית מבחינה רב־משמעית זאת בכל נותרת פוליבוית, שתהיה
 בדמותה ולקלס, ללעג השמה תעמולה, לכלל אותה מצמצמים לא עוד

 שקרוי מה הדבר, של היפוכו סובייקט. של מעורבות כל לרצות, הנוחה
 בעיני רק לא מתועב "פורמליזם", מגונים להרגלים הסובייטי בקטלוג

 לעילא: הליברלי האקזיסטנציאליזם בעיני רק ולא הסובייטים הפקידים
 גם נוטים חברתית, אגרסיביות של בהיעדרה פרובוקטיביות, בהיעדר

 לעומת סארטר, מופשטים. טקסטים להאשים שבחבורה הפרוגרסיביים
 להאשימו היה אפשר ובציור במוזיקה הגוניקה: על שבחים הרעיף זאת,
 מייחד הוא שלו המעורבות מושג את שכן פורמליסטיות. בהעדפות בנקל

 המשמעויות".؛ אצל עניינו נ...[ "הסופר המושגית: מהותה בשל לספרות
 לא מילה אף אם גם בלבד. המשמעויות אצל לא אבל נכון, לבטח זה

 לשם הדיבור מן משמעויותיה את לספרות נכנסת כשהיא לחלוטין מאבדת
 המשמעות שבה המסורתי, הוומן לא גם ספרות, אין עדיין תקשורת,

 מתחיל הדבר בחוץ. למילה שהייתה המשמעות כאותה שינוי, ללא נשארת
 שהדבר בכך - שמקבל היה, שלא דבר על בדיווח הפשובו ה"היה" עם כבו
 גבוהים משמעות ברבדי ממשיך הוא חדשה. צורנית משמעות - היה לא

 ihre) כרעיונה בעבר שנחשב במה לשיא ומגיע הספוות, יצירת של יותר
Idee.) מושג־העל תחת האמנות סוגות את יד בהינף מקטלג שאינו מי גם 

 לספרות. מייחד שסארטר המיוחד במעמד לפקפק צריך שלהן, הכללי
 באמנות הלא־אמנותי הם אכזנות ביצירות המשמעות־מבחוץ שרידי

 לא לקרוא יש האמנות יצירת של הצורני החוק את בלעדיו. שאי־אפשר
 החוק הגורמים. שני בין הדיאלקטיקה מתוך אלא המשמעות, שריזי מתוך

 עט לאיש סופר בין ההבחנה המשמעויות.؛ השתנות את מנתב הצווני
 פילוסופיית גם - האמנות של הפילוסופיה מושא אך תפלה, הבחנה היא

 פחות עוד הפובליציסטי. ההיבט אינו - סארטר מכוון שאליה האמנות
 "אמירה" במושג המןה מלא אונוומבויזם מתוך בגרמנית שמכנים מה מכך

(Aussage.) שהאמן מה בין אי־נוחות המעורר באופן מתנודד זה מושג

 הציו ובין ממוצרו רוצה
 במקומות׳ אובייקטיבי.

(Sein) להפי השימושית 
 נ מסוים. לבלבול נקלעה

 כורתים משהו, שתאמר
 ה؛ יצירת של חמתה ועל

 indungen) המחויבות
 סג בזלתייס סארטר של

 מתחככת־נחבט השפה
 ההנחו נגד - בה המובן

 המת מובנה האתאיסט,
 המעור יצירות מעורבת.

 נול ידי על ומגוגי באופן
 א אינן כלל שהן דברים

 ויימאר רפובליקת בזמן
 עדיי, היא מוסדה. שבו

 בהן מהות, אותה בעלות
 קשויהן, את עוד לזהות

 ה הימין של ובכתבי־עת
 טבעי,؛ לא שהוא מה כל

 ٢ה קוראיהם. קהל מיהו
 האישיוח החבותיתלגבי

למוס׳ ההיצמזות הם זו
 היפעלוי מפני התגוננות

 שי - בלא־מודע כלשהו
 מחיר בשום עצמו בפני

 ביקורה עצמו את מכנה
 יכולת ובעל זר דבר לכל

 מסו פוליטיים להיגדים
 הקואורדינג מערכת את

 ا אל בעיקשות נצמדים
 להתנסו יכולתם שקטנה

 הנ ידי על מראש אושר
 בש> התעוררה ההצגות

 עז הייתה לא גם שהיא
 באוגוג ו3ה־ אחרי יותר

 נז המציאות עם החברתי
 שר בכך פיהן, את יותר
 הז של מחולשותיו אחת

רפלג מקיים אינו שהוא
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 כל כיום. האמנות של קפק
 שוללת רעותה, את שוללת

 הדברים מטבע היא כאמנות
 האמנות ממנה; הבדלה את

 גם מכחישה היא טענותיה
 לעצמאותה בחתירתה 'ווית

היה לאחרונה שעד המתח ז

 לבחור. המוחלטת ביכולת ז
 שתראה כזאת במידה 'וארה

 לא סארטר נוסח התיישים
 מתכוונים אם גם כשלעצמה,

 כל - פוליטית מבחינה ית
 בדמותה ולקלס, ללעג מה

 שקרוי מה הדבר, של פוכו
 בעיני רק לא מתועב זם",

 לעילא: הליברלי נציאליזם
 גם נוטים חברתית, יביות

 לעומת סארטר, זופשטים.
להאשימו היה אפשר :ציור

 באופן עצמו את א מבנו אשר מטאפיזי למובן הציווי ובין ממוצרו רוצה
 הווייתה היא אמנות יצירת של "אמירתה" במקומותינו אובייקכויבי.

(Sein) מעורבות על הדיבור של החברתית הפונקציה להפליא. השימושית 
 תרבותית־שמרנית, ברוח האמנות, מן שדורשים מי מסוים. לבלבול נקלעה

 אפה על המנוגדת, הפוליטית העמדה עם בוית כורתים משהו, שתאמר
 מהללי לה. זרה תועלתיות שכל ההרמטית, האמנות יצירת של חמתה ועל

 מחזהו את אולי יחשיבו (Lobredner von Bindungen) המחויבות
 שבו ^טקסט אוזן יכרו דווקא ולאו לעמוק, סגווות בזלתיים סארטר של

 מיעוט באמצעות - ומתקוממת במשמעות, מתחככת־נחבכות השפה
 סארטר עבור בעוד המובן, של הפוזיטיביסטית ההנחה נגד - בה המובן

 להיותה תנאי ונשאר היה הספרות יצירת של המושגי מובןה האתאיסט,
 לעתים מוקעות המשטרה, את במזרח עליהן המעוררות יצירות מעורבת.

 אומרות־לכאורה שהן כך על האמירה אמתות נוטרי ידי על דמגוגי באופן
 כבר הנאצים ידי על שכונה למה השנאה אומרות. אינן כלל שהן דברים

 היטלר, של זמנו את שרדה תרבותי" "בולשביזם ויימאר רפובליקת בזמן
 יצירות כלפי שנה, 40 לפני כמו היום, ניצתת עדיין היא מוסדה. שבו

 שאין - בעבר אי־אז שנוצרו - מרוחקות כאלה בהן מהות, אותה בעלות
 בעיתונים מסוותיים. לגורמים דבר, של לאמתו קשריהן, את עוד לזהות

 כלפי רוח מורת על ומתמיד כמאז מכריזים הקיצוני הימין של ובכתבי־עת
 יודעים הללו דקדנטי; בריא, לא מדי, אינטלקטואלי טבעי, לא שהוא מה כל

הפסיכולוגיה של תובנותיה עם גם מתיישב הדבר קוראיהם. קהל מיהו

זוו
או

תי
 

ונו
ז־ו

א

 מייחד הוא שלו המעורבות
 המשמעויות".* אצל עניינו

 לא מילה אף אם גם ؛בד.
 לשם הדיבור מן !ומעויותיה

 המשמעות שבה ׳מסורתי,
 מתחיל הדבו בחוץ. למילה

 שהדבר שמקבל-בכך יה,
 גבוהים משמעות ברבדי יו

 he) כרעיונה בעבר חשב
 מושג-העל תחת האמנות נ

 לספרות. מייחד זוסארטר
 באכזנות הלא־אמנותי :ם
 לא לקרוא יש האמנות "ת

 החוק הגורמים. שני ؛הבין
 עט לאיש סופר בין :חנה

 פילוסופיית גם - זאמנות
 פחות עוד הפובליציסטי.

 "אמירה" במושג המ?ה לא
שהאמן מה בין אי־נוחות

 לאישיות מהותיים מאפיינים סמכות. אחר הנוהה האישיות לגבי החבותית
 הרווחת, הדעה של המאובנת לחזות כבוד למוסכמות, ההיצמדות הם זו

 בדבר הנוגעות או זו, חזות המקעקעות בנפש היפעלויות מפני התגוננות
 מודה הוא אין בו אשר - סמכות אחו הכרוך זה של - בלא־כזודע כלשהו

 הוא אם גם מהיכן, חשוב לא ספרותי, ראליזם מחיר. בשום עצמו בפני
 העוינת זו גישה עם מתיישב ’סוציאליסטי, או ביקורתי עצמו את מכנה

 להישבע בלי אשר יצירות מאשר יותר הרבה הזרה, יכולת ובעל זר דבר לכל
 פעולה מכלל מוציאות גרדא בגישתן כבר מסוימים, פוליטיים להיגדים

 אלה סמכות. אחר הנוהה האישיות בעלי של הקואוודינטות מערכת את
 ככל גוברת ועיקשותם זו, קואורדינבוות מערכת אל בעיקשות נצמדים
 לא אשר (lebendige Erfahrung) חי בניסיון להתנסות יכולתם שקטנה

 מלוח ברכט את להוציא התשוקה לכך. המוסמכים ידי על מראש אושר
 נראה הפוליטית; המודעות של חיצונית די בשכבה התעוררה ההצגות

 קיצוני ביטוי לידי באה הייתה אחרת במיוחד, עזה הייתה לא גם שהיא
 החוזה כאשר זאת, לעומת סומרות, השערות באוגוסט.؛ ו3ה־ אחרי יותר

 פוצות לא ספרות שיצירות בכך מתבטא והדבר נזנח, המציאות עם החברתי
 אמתי. משהו על שמדווח כמי לדבר מפסיקות שהן בכך פיהן, את יותר
 היא שבהן, הפחותה ולא במעורבות, הציבורי הדיון של מחולשותיו אחת

אינו צורתן שחוק ליצירות שיש האפקט על רפלקסיה מקיים אינו שהוא

להבחנתו כאן מכוון אדוונו .4  

ספרות בין לוקאץ' גיאורג של  

מבט מנקוות הנכתבת ראליסטית,  

כזו לבין מובהקת, סוציאליסטית  

הכוליות את בביקורתיות המתאות  

הזרמיס שני הבווגנית. החבותית  

לוקא׳ן לפי מקושוים הללו ' 

ושל פוליטית נאמנות של בבוית  

Georg ראו היסטורית. וציפות  

VilCS, The Meaning of 
Contemporary Realism, 

John and Necke Mander 

(trans.), London: Merlin

.Press, 1962, pp. 102-107

 התחילו שבו היום ,1961ב- .5
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 מבינים שלא זמן כל הספרותית. היצירה של האפשרי באפקט מתחשבמש
 בין למלחמה דומה כולו הוויכוח לו, גורם שהלא־מובן בהלם מועבר מה

 הם אן בעניין, מאומה אמנם משנים אינם מבולבלים גנאי דברי צללים.
האפשרית. החלופה את לתודעה להעלות צריכים

 על־פי בבשווה ישו כמאמו .6

ל. יב, מתי

 המניפולטיביים מאפייניהם את .7

 ושל המנוהל" "העולם של

 האופייניים התרכות, תעשיית

 פיוטו המאוחו, לקפיטליזם

 כפוק הוקהיימו ומקם ארוונו

 כהונאה נאורות הרכות: "תעשיית

 דיאלקטיקה כתון המונית",

 a/ec'٠1؛c of'1) הנאתו־ת של
Enlightenment. ו٦ו^٦ 

יסעור ואכוהם מי־דז מינאל

 מעורבת אמנות למגמתיות. מעורבות בין להבחין יש תאורטית מבחינה
 החוק לשינוי פעולות צעדים, נקיטת לגרום מבקשת אינה המדויק במובנה

 נגד עבוו מימים מגמתיים מחזות כמו תכליתיים־מעשיים, וכינוסים
 בכפייה; החינוך מוסדות או להפלות, הנוגעים הסעיפים הדו־קרב, הסיפיליס,

 לדוגמה, סארטר, אצל עמדה: של עיצובה שתניב עבודה לעשות רוצה היא
 הנייטרליות לעומת בכלל, קיום המאפשרת עמדה בתוו ההחלטה עמדת

 מבחינה - עדיפה המעורבות שבעטיו הגוום אך הצד. מן הצופה של
 לרב־משמעיותו האחראי זה גם הוא מגמתית, כרזה פני על - אמנותית

 ההחלטה לקטגוריית בעניינו. מעורב להיות רוצה שהסופר התוכן של
 הנוצרית המורשת סארטר אצל נוספת המקורית בגרסתה הקירקגורית

 הקונקרטי. התאולוגי התוכן בלי אבל ٤הוא״, נגדי אתי שאיננו "מי של
 בלי לבחור, ההמלצה של המופשט תוקפה רק הוא ממנה שנשאר מה

 לבחירה. שנתון במה תלויה עצמה הבחירה שאפשרות לכך להתייחס
 סארטר רוצה שבעזרתה ברירה־בין־חלופות, של מראש המותווית התבנית
 את שמסכלת זו היא לאבדה, שאי־אפשר כזאת היא החירות כי להוכיח

 לכלל החירות מתנוונת הראלי, של מראש היקבעותו במסגרת החירות.
 באומרו בשמו, זה פילוסופי נונסנס כינה מרקוזה הרברט ריקה: כוענה

 אבל לדחותו. או העינוי את עלינו לקבל יכולים עדיין אנחנו שבתוכנו
 הסיבה סארטר. של הדרמתיים המצבים מן לעלות שאמוו מה בדיוק זה

 שהם היא שלו־עצמו לאקזיסטנציאליזם גרועים מודלים משמשים שהם
 veiwaltete) המנוהל העולם כל את - לאמת כבוד מתוך - בתוכם מכילים
Welt) הדרמתיים המצבים בעזרת ממנו.? מתעלם שלו שהאקזיסטנציאליזם 

 שלו הרעיונות תאטרון החירות. של היעדרה על ללמוד ניתן סארטר של
 אין אך שלו. הקטגוריות את המציא הוא שעבורו מה של בדרכו עומד

 קיומן חידוד פירושה אין אמנות מחזותיו. של אינדיבידואלי יד קוצר זה
 של מהלכו מול אל איתנה עמידה בלבד, צורתה דרך אלא, חלופות, של

 המעורבת האמנות שיצירת בכך לרקתנו. אקדח תמיד מצמיד אשר העולם,
 היא עצמה, שלה המידה אמת לכלל אותן ומרוממת החלטות מחוללת

 בעקבות גדולה בפתיחות התבטא סארטר החלפה. לבת הופכת עצמה
< באמצעות העולם של הראלי לשינויו מצפה שאינו ואמר זו אי־בהירות

 פונקפוט: אסכולת )עווכים(,

 תל־ און, דוו מגרמנית: מבחו,

 עמ' ,1993 פועלים, ספרית אכים:

198-158.

 החברה על שעברו ההיסטוריים השינויים על מעידים ספקותיו הספרות:
 תוך אל מחליקה המעורבות וולטר. מאז הספרות של המעשי התפקיד ועל

 בפילוסופיה הקיצוני הסובייקטיביזם את ההולם באופן הסופו של עמזתו
 נימותיה כל אף על גומנית ספקולטיביות מהדהדת שבה סארטר, של

של הקורא קולו היא האמנות יצירת סארטר, עבור המטריאליסנויות.

 ؛ שהיא מכיוון סובייקט,
 איו הוא אי-החלטתו. או

 ככל חופשי הכותב, את
 האמנו המרכבה מלאכת
 א דרישות לעומת עצמה.

 שאלתו בלבד. רבים מני
 יות עמוקה "בחירה אחו
 ا הספרותי, המוצר עבור
 מדב כשהוא בעצמו מכך

 ממעטו שהן ככל היגל,
 של בלשונו מכנה, הוא

 הוא חברתית, עובדה
 הקולק האובייקטיביות

 איננו המחבר של גוזא
 לכוונתו המעורבות את
 שכלו עד כללי, כה הוא

 הולך אחרות אנושיות
dans le present: אך 

 הדב מן לחלץ ניתן לא
מחויבו היא עליו מקבל

 בזמן דבר. של מחויבות
 I כה במידה לב שם שלו

 בכו היה ושדרכו עצמו,
 כק עליו חשודה שהוא

 והספוננוניו הסובייקט
 למג! הנגזתן באמצעות

 יגן והרומן שהדרמה כדי
 I סארטר עבור שלהם
 באובייקטיביות׳ משען

 גרדא במסירה ’לביטוי,
 הפנינו מהותה בהיותה

 ’ש המדד לפי אן שילר.
 אינ - שיהא ככל נעלה

 שהמחבר למה קיבול
 המתקן מן אינה שלהם

 בי מרוממים הם אלה
 ה מן להשליך שאפשר

 במי האפשר במידת או
 מעוררו שלו שהדרמות

הידוע' ממחזותיו אחד
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 מבינים שלא זמן כל תית.
 בין למלחמה דומה כולו ח

 הם אך בעניין, מאומה ,נם
־ית.

מעורבת אמנות מגמתיות.
החוק לשינוי פעולות נדים,

נגד עברו מימים :גמתיים
בכפייה; החינוך מוסדות או

לדוגמה, סארטר, אצל זדה:
הנייטרליות לעומת בכלל,
מבחינה - עדיפה נורבות

לרב־משמעיותו האחראי ,
ההחלטה לקטגוריית יינו.

הנוצרית המורשת :זארטר
הקונקרטי. התאולוגי וכן1

בלי לבחור, ההמלצה של
לבחירה. שנתון במה 'ויה

إ סארטר רוצה שבעזרתה ת,
י את שמסכלת זו היא כדה,

تج לכלל החירות מתנוונת יי,
; באומרו בשמו, זה לוסופי

I אבל לדחותו. או העינוי נ
ل הסיבה סארטר. של זתיים
שהם היא שלו־עצמו ליזם
; verwaltete) המנוהל נולם

 הדרמתיים המצבים בעזרת
ا שלו הרעיונות תאטרון ת.

 אין אך שלו. הקטגוריות
\ קיומן חידוד פירושה :אין

! של מהלכו מול אל *יחנה
 המעורבת האמנות נויצירת
٠ היא עצמה, שלה המידה

 בעקבות גדולה בפתיחות
« באמצעות העולם של זלי

 החברה על שעברו טוריים
' תוך אל מחליקה מעורבות

 בפילוסופיה הקיצוני ביזם١
 נימותיה כל אף על מנית

; של הקורא קולו היא :ות

 החלטתו בעניין הסובייקט של הצהרתו אלא אינה שהיא מכיוון סובייקט,
 מעמידה אמנות יצירת שכל כך על לחלוק רוצה אינו הוא אי־החלטתו. או

 של האובייקטיביות הדרישות מול אל גם שיהיה, ככל חופשי הכותב, את
 שלה המוצא מנקודת ישירות נגזרות אשר האמנותית, המרכבה מלאכת
 אחד לגורם והופכת הכותב של כוונתו מחווירה אלה דרישות לעומת עצמה.

 להתחקות המובילה לכתוב?", "למה סארטר של שאלתו בלבד. רבים מני
 הנכתב, שעבור מכיוון הולמת, בלתי אפוא היא יותר", עמוקה "בחירה אחר
 רחוק לא סארנור רלוונטיים. הסופר של מניעיו אין הספרותי, המוצר עבור
 כבר שידע כפי גדלה, יצירות של שמעלתן כך על מדבר כשהוא בעצמו מכך

 כאשר יוצרן. של האמפירית באישיותו לדבוק ממעטות שהן ככל היגל,
 ,fait social הספרותית היצירה את דורקהיים, של בלשונו מכנה, הוא

 על המחשבה את מכוון כוונת בלא בכך מצטט הוא חברתית, עובדה
 הסובייקטיבית שכוונתו ליצירה, הפנימית הקולקטיבית האובייקטיביות

 לקשור רוצה אינו הוא כן משום אליה. חודרת איננה המחבר של גרדא
 זה אפיון אך 8אדם. כבן להווייתו אלא הסופר, של לכוונתו המעורבות את
 והתנהגויות יצירה דרכי לבין המעוובות בין הבדל שכל עד כללי, כה הוא

 בהווה, הסופר של במעורבותו מדובר לאיבוד. הולך אחרות אנושיות
dans le present: ממילא, להימלט מסוגל אינו הוא שמההווה מאחר אך 

 שהסופר המחויבות שיטתית. פרוגרמה שום הדברים מן לחלץ ניתן לא
 אלא החלטה של מחויבות לא בהרבה: מדויקת מחויבות היא עליו מקבל

 הסובייקטיביזם דיאלקטיקה, על מדבר שסארטר בזמן דבר. של מחויבות
 את החצין הסובייקט שאליו המסוים לאחר מעטה כה במידה לב שם שלו

 סוג מכל ספרותית שאובייקטיבציה לסובייקט, בכלל היה ושדרכו עצמו,
 של הצרופה שאי־האמצעיות מכיוון אולם כקיפאון. עליו חשודה שהוא

 מעוצבות אינן להציל מקווה הוא שאותן שלו והספונטניות הסובייקט
 הסובייקט. של שני חפצון להיות הופכות הן למשהו, הנגדתן באמצעות

 הפרוטוטיפ - גרדא עצמית להבעה מעבו אל יעפילו והרומן שהדרמה כדי
 לחפש סארטר חייב - המעונה של צעקתו הוא סארטר עבור שלהם
 כפיים יצירת שבין הדיאלקטיקה משוללת שבווחה, באובייקטיביות משען

 מתהדרת זו פילוסופיה עצמו. שלו הפילוסופיה של גרדא במסירה ’לביטוי,
 אצל רק למצוא שאפשר במידה הספרות של הפנימית מהותה בהיותה

 ויהא - שנמסר מה (,das Gedichtete) המושר של המדד לפי אך שילר.
 כלי הם סארטר של מחזותיו מחומו. יותר הרבה אינו - שיהא ככל נעלה
 האסתטית הצורה של הפיתוח ורמת לומו, רוצה שהמחבר למה קיבול
 ואת המסורת, כמיטב בתככים, עוסקים הם המתקדמות. מן אינה שלהם

 במשמעויות בהם המובע רבב ללא האמון בעזרת מרוממים הם אלה
 בתמונות, המובאות התזות המציאות. אל האמנות מן להשליך שאפשר

 הנפשיות בהיפעלויות קלוקל שימוש עושות במילים, האפשר במידת או
 עצמן. את בכך ומןמות לדוגמאות אותן הופכות מעוררות, שלו שהדרמות

١٠הגיהינום״, הם "האחרים במשפט נגמר ביותר הידועים ממחזותיו אחד

Jean Paul Sartre, "Patcc .8 

qu'il est homme". Situations,

II, Paris, 1948, p. 51

 המתוחים ליחסים מומז אדוונו .9

 האמנות, יצירת כתון המתקיימים

 וזהה מוגמו עשוי, וכו היותה כין

 וכו להכיע מחויבותה לבין לעצמו,

 למשל ואו לה. מחוצה המצוי אחו,

Aesthetic Theory, 3 הערה 

.175,132-131 עט' לעיל,

 בדלתיים סארטר, פול ז׳אן .10

 ומיכאל חיה מצופתית: נזגחות,

 ,1982 עם, אוו תל־אכים: אום,

.59 עט׳
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-1875) Giovanni Gentile .11

 של וחסיד פילוסוף - (1944

האיטלקית. הפשיסטית התנועה

 יכול היה אגב, דרך והאין". "ההוויה מתון ציטוט כמו נשמע זה ומשפט
 עלילה של הצירוף הגיהינום". עצמנו "אנחנו בה־במיזה שם כתוב להיות
 לסארטר גדולה הצלחה הביא לזיקוק ונוח מוצק פחות לא ורעיון מוצקה

 תעשיית עבור לקביל ביושרה, המוצהר רצונו נגד לבטח אותו, והפך
 למקם אותו דחפה שלו התזות בתאטרון הגבוהה ההפשטה רמת התרבות.

 הפוליטית בצמרת ביותר הטובות מיצירותיו בככזה ההתרחשויות את
(Lesjeux sontfaitxrmi ז״ם ובדומה' )הקובנות בקרב ולא מזוהמות 

 האידאולוגיה מבלבלת להפליא דומה באופן שומע: אינו איש שעליהם
 ההיסבווריה של האובייקטיבי מהלכה את סארכור, על השנואה הרווחת,

 של בטווייתה שותף סארטר מנייר. מנהיגים של וסבלותיהם מעשיהם עם
 מקבלים ההחלטות את כי לנו אומרת שחזותו מסך מעין פרסונליזציה,

 סולם במרומי וכי אנונימי, מכניזם ולא המושכות שבידיהם האנשים
 כך על נוודיעים בקט אצל המתפגרים חיים; עדיין יש החברתי הפיקוד

 הגיהינום את לזהות ממנו מונעת סארטר של המוצא נקודת טקס. ברוב
 כמה אחר לחזור היו יכולים ובנפש בלב אויביו מתקומם. הוא שנגדו

 משחרר הקרבן "רק הנציונלסוציאליסטית באמירה אפילו ממימוותיו.
 זו שחשוב מה כי מובלע (Nur das Opfer macht uns frei) אותנו״

 של האבסולוטי בדינמיזם הפשיסטית, באיטליה כשלעצמה. ההחלטה
 תפיסת של חולשתה אלה. מעין דברים הוצהרו ,יי(Gentile) ג׳נטילה

מתגייס. סארטר שלטובתם הדברים עבור לרועין היא המעורבות

 ל׳ מפעיל שהוא האסתטית
 הפוליטיו האמת להיראות.

 הזר! יוצרת ילךיות מהם.
 הין ברכט של הראשונים

 ׳ לתבוע באה שהיא משעה
 כשו לקפיטליזם שתקלע

 שהי מה ראליסטי, להיות
 הו־ הסטליניסטי. האימים
 נ נטולת לצטטה דימויים,

 מחו' עצמו על קיבל בכך
 ٦ח באופן אליו להתכוון

 أل מצד עצמה מציגה אשר
 ׳٥ל ממחויבות האסתטי,

שו העובדה את להזכיר
 ו משביע היה שיצר מה

 בכי ישועה משום הייתה
 התרחש המטבזזיים בתי

 מס־ הטובה הנפש במחזה
 שק האמצעיות שבחוסר

 לעצו רע לעשות מוכרח
ע אגדת־המעוב־הפווע

 במחזה או גורקי, של האם בהמחזת כמו - מסוימים שבמחזות בוכט, גם
 בזמנים רצה ישיר, באופן המפלגה את מהלל - לנקוט שיש האמצעים
 ריחוק, של בסיסית לגישה לחנך התאורטיים, כתביו לפי לפחות מסוימים,

 מבינים פיה שעל אשלייתית גישה של כניגודה ואקספרימנטציה, חשיבה
 ברכט העפיל למופשטות, לנטייה שנוגע במה אתו. ומזדהים הזולת לנפש

 ובהיותו האחרון, מזה יותר רבה בעקביות לסארטר. מעל עוד יוהנה כואז
 פואטיקה של הצורני לחוקה ההפשכוה את רומם הוא יותר, גדול אמן

 הבין הוא במחזה. הדמות של המסורתי המושג מנוטרל בה אשר דידקטית,
 גם נמנות שעמה - הצריכה ספירת החברתיים, החיים של השטח שפני

 מהות את מסתירים - פסיכולוגיים שמניעיהן האינדיבידואלים פעולות
 באינדיבידואציה כשלעצמה. מופשטת זו מהות חליפין, כחוק החברה.

 ללכוד רוצה הוא כך משום אידאולוגיה. בתור ברכט מפקפק האסתטית
 ידי על עושה הוא וזאת החברתית, הנבלה את תאבורלית בתופעה

 בקירחותה. אותה ומציג המחשכים מן החוצה אותה שולף שהוא כך
 ופונקציות תהליכים של סוכנים לכלל מצומקים הבמה שעל האנשים

 להם שיהיה בלי אלה את מתווכים הם האמפירית במציאות - חברתיות
 הנחה סארטו, של העבודה הנחת את עוד מניח אינו ברכט כך. על מושג
 אפילו או החברתית, ההוויה ובין החיים האינדיבידואלים בין זהות בדבר

הרדוקציה תהליך אבל הסובייקט. של המוחלטת ריבונותו הנחת את

 שהיאחזותו ככל אולם
 או יותר מחמיץ הוא כך

 מהלכים מוצגים הבמה
 נ' ולא זה, של גרונו את

 ק שמחליפים המהלומות
 שמתוך תופעה שניונית,
 הכלבי והמהלכים הגדול;

 שנז כמו רק, אינם בצע
 פו הזה, הכלכלי ההיגיון
 פול׳ נאיביות על מצביע
בהנאה. ידיו את ולחכך

 ש כאן להיות יכול הלה
 המרשים הסיום מסצנת

 הפואטי! לאמינות ביחס
 המפל עומדת מאחוויה

 לא בה־במידה לארגון.
 פ כולה השביתה תנחל

 ארת) הגדול הדיקטטור
שבמנו והמדומה התפל
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האחרונה לזו מפריע הפוליטית האמת לטובת מפעיל שהוא האסתטיתיכול היה אגב, דרך האין".
 עלילה של הצירוף הינום".

 לסארטר גדולה הצלחה יא
 תעשיית עבור לקביל "ה,

 למקם אותו דחפה שלו ות١
 הפוליטית בצמרת ביותר
 הקרבנות בקרב ולא תמות(

 האידאולוגיה מבלבלת 'יא
 ההיסטוריה של 'בייקטיבי

 של בטווייתה ארטרשותף
 מקבלים ההחלטות את :י

 סולם במרומי וכי :ונימי,
 כך על מודיעים בקט זצל

 הגיהינום את לזהות ממנו
 כמה אחר לחזור היו ؛ים

 משחור הקרבן "רק ׳טית
 זו שחשוב מה כי מובלע

 של האבסולוטי :דינמיזם
 תפיסת של חולשתה לה.

מתגייס. סארטו בו

 במחזה או גורקי, של ואם
 בזמנים וצה ישיר, :אופן

 ריחוק, של בסיסית לגישה
 מבינים פיה שעל ולייתית

 ברכט העפיל למופשטות,
 ובהיותו האחרון, מזה תר
 פואטיקה של הצורני קה

 הבין הוא במחזה. הדמות
 גם נמנות שעמה - ריכה

C - מהות את מסתירים 
 באינדיבידואציה לעצמה.

 ללכוד רוצה הוא כך !וום
ידי על עושה הוא ואת

 סולד שברכט מספור, רבים לתיווכים זקוקה הפוליטית האמת להיראות.
 מחזותיו - אמנותית ללגיטימיות כבסיס הזרה יוצרת ילךיות מהם.

 לילדותיות הופכת - לדאדא ברוחם קרובים היו ברכט של הראשונים
 תמונה ליצור רצה ברכט חברתי. תאורטי תוקף לתבוע באה שהיא משעה

 בהחלט הייתה כוונתו זה במובן לעצמו. כשהוא לקפיטליזם שתקלע
 משטו עבור עבודתו על שעטה המסווה גם שהיה מה ראליסטי, להיות

 ללא עיוור, באופן הזו המהות את לצטט מיאן הוא הסטליניסטי. האימים
 הפגומים.^' בחיים שלה במניפסטציה משמעות, נטולת לצטטה דימויים,

 אמור שהוא מה של התאורטית לנכונות מחויבות עצמו על קיבל בכך
 היא, לשלם. סירבה שאמנותו מחיר חד־משמעי, באופן אליו להתכוון

 עיצובה בשם השני, הצד מן פטורה כשקונה, אחד מצד עצמה מציגה אשר
 שלא יכולה לא עליו ביקורת מלמדת. שהיא למה ממחויבות האסתכוי,

 האם לשאלה שנועבר אובייקבויביות שכזסיבות העובדה את להזכיר
 כאילו - שהציב הכלל את קיים לא הוא רצון, משביע היה שיצר מה

 של הקחשה חתנה במחזה לעצמו. הוא - זה בכלל ישועה משום הייתה
 שלו; הדיאלקטי התאטרון של העיקרי הגיבוש התרחש המטבח״ם בתי

 כפי שכן היפוך, של נוספת וריאציה הייתה מסצ׳ואן בה1הט הנפש במחזה
 בטוב שרוצה מי כך לרע, יוהנה עוזרת טובה של האמצעיות שבחוסר

 ביו מיצוע שהיא בשיקאגו מתרחש המחזה לעצמו. רע לעשות מוכרח
 כלכלי. ידע לבין מהגוני נוסח הקפיטליזם של אגדת־המערב־הפרוע

 מידלדל, דימויים אחר וחיפושו מעמיקה בידע שהיאחזותו ככל אולם
 על יפה. המשל שלה הקפיטליסטית, המהות את יותר מחמיץ הוא כך

 זה המתחרים משספים שבהם המסחר בספירת מהלכים מוצגים הבמה
 שלעומתו - הייצוו בספירת העודף הערך ניכוס ולא זה, של גרונו את

 תופעה הן בשלל חלקם על הגדולים הבקר סוחרי שמחליפים המהלומות
 למשבר לגרום אופן בשום יכולה הייתה לא עצמה שמתוך תופעה שניונית,

 תאבי סוחרים של נכלים מעשי כמו שנראים הכלכליים והמהלכים הגדול;
 לפי אלא ילדותיים, להציגם, רוצה ברכט כי שנדמה כמו רק, אינם בצע

 זה היגיון מובנים. אינם גם שיהיה, ככל פרימיטיבי הזה, הכלכלי ההיגיון
 לחייך ברכט נלחם שנגדו למי גורמת אשו פוליכוית, נאיביות על מצביע
 לחשש. מקום אין כזה שוטה אויב מפני שכן בהנאה, ידיו את ולחכך

 מרוצה להיות יכול שהוא כמו מברככו; רצון שבע כאן להיות יכול הלה
עצום לב רוחב נגלה אם גם גוססת. יוהנה שבה המרשימה הסיום מסצנת

בקירחותה. אותה 'מציג

ןוו
או

תי
 

ונו
אןו

 מסוב בוכט אחוות, במילים .12

 המערעות הצווח את ולהציג להעז

 זו"( )"מהות הקפיטליזם שבה

 החי האינדיביוואל של בחייו מופיע

 הקפיטליסטית. הייצוו צוות תחת

 ללא עיווו, "באופן מופיעה היא

 משמעות". נטולת 1...1 רימויים

 שהוא פגומים", "חיים המונח

 האתיים בויונים מאוו מוכזי

 בכותות מופיע ארורנו, של

 Minima המכתמים, אוסף

Moraiia-. Rcflexionen aus 

den beschadigten Lcben, 
,Frankfort am: Suhikamp

ואו אנגלי, לתוגום ;1951

Minima Moialia: Reflections 

from Damaged Life,E.V.K 

Jephcott (trans.), London:

.Verso, 1974

אשר שביתה המארגן שגוף הדעת על יעלה לא הפואטית, לאמינות ביחס
 ופונקציות תהליכים של
 להם שיהיה בלי אלה את

 הנחה סארטר, של ובודה
 אפילו או החבותית, )ויה

הרדוקציה תהליך אבל

 שייך שאינו אדם בידי מכריעה משימה יפקיד המפלגה עומדת מאחוריה
 אדם אותו של כישלונו שבגלל הדעת על יעלה לא בה־במידה לארגון.

 של למניעה הניתנת עלייתו על הקומדיה מפלה. כולה השביתה תנחל
 הסובייקטיבי על ונכון צורם אור שופכת אוי אותורו הגדול הדיקטטור

כמו המנהיג, של פיווקו זאת, עם הפשיסטי. שבמנהיג והמדומה התפל



ת
בו

עוו
מ

 לדומן אדוונו של כוונתו .13

 ג׳ק מאת (1908) ל11וזב עקב

 המתאר ויסטופי, וומן לונוון,

 קבוצת של השתלטותה את

 כלכלי כוח בעלת אוליגוכים

 בוומה הבוית. אוצות על

 לונדון של הרומן גם לבוכט,

 קפיטליזם שבין בקשר עוסק

 עושה שלונדון אלא לפשיזם,

 בהצלחה אוורנו, לטענת זאת,

 לבוכט, בניגוו בהובה. גדולה

 שיני את מ״לוסק נמנע לונדון

 בידי תווגם הוומן הפשיזם".

 הבוזל, )עקב וחמילבי׳ו׳ נועם

(.2002 כרמל, יוושלים:

 שלפיה, הקביעה לאמוו, .14

 נעלם הקומוניסטי השלטון תחת

 מארצות המעמוי האנטגוניזם

המזוחי. הגוש

 על "השיר בדכט, בדטולט ואו .15

 המשוווינז: גלות היטלר", הצבעי

 מגרמנית: ,1956-1914 שיויס מבלו

 תל־אביב: הרושובסקי, בנימין

 סימן ספרי המאוחו, הקיבוץ

.122-121 עמי ,1978 קויאה,

 של האסתטית הצווה כאשר .16

והופכת מושעית האמנות יציות

 המבנים תוך אל מתפשט ברכט, אצל מקום בכל האינויבידואל של פירוקו
 של קונספירציה במקום הדיקטטור. פועל שבתוכם והכלכליים החברתיים

 מגדלי ארגון נלעג, מאפיה ארגון מופיע בחוטים, מושכים אשר עצמה בעלי
 ממנו; ניטלת לאשורה, זוועתו הפשיזם, מקסם (.Kaifioltrust) הכרובית

 מקרי, אלא אינו הוא החברתי, הכוח של ריכוז מתוך עוד מבכיר אינו הוא
 היויב את האקטיביסטית; התכלית שמצווה מה זה פשע. וכמו תאונות כמו
 בכזישור גם כמו בספרות נכונה, לא מדיניות מעודד והדבר להקטין, יש

 את - דיאלקטיקה כל כנגד - מרסקת אוי של הנלעגות ו.933 לפני המעשי
 בדיוק לונדון ג׳ק ידי על לכן קודם עשורים כמה נחזה אשר הפשיזם, שיני
 של להתנוונותה הקרקע את מכשיר האנטי־אידאולוגי המשורו רב."

 שלפיה פה, פציית ללא המתקבלת הקביעה אידאולוגיה. לכלל משנתו
 בלצון השלמתה את מקבלת עוד," אנטגוניסטי אינו העולם של זה צד

 שבדיחות לא הנוכחי. המצב תאודיציית שקרי את שחושף מה כל לגבי
 אף על העולמית, בהיסטוריה למשקלו כבוד מתוך אסורות יהצבע؛ על

 בורגנית. מעמדית תודעה על מביך באופן נסמך כצבע להיבולר שהלעג
 כנופייה. לבטח היה היטלר ידי על השלטון תפיסת את שביים והגוף

 הר כפויה אינה תחתון[ עולם לאנשי פשיסטי שלטון ]של זו קרבה אך
 שגם בפשיזם, המשעשע כך משום השותפות. של ממהותה היא - כגיגית
 דבו כזצניעים ואם שבו. הנורא גם בה־בעת הוא יתאר, צ׳פלין של סרטו

 מפתח עמדות בעוד נפש, עלובי לנצלנים ירקות, לסוחרי לועגים אם זה,
 אשר לה. ומתנדפת תנופה מאבדת המתקפה המרכזי, העניין הן כלכליות

 משום גם בו ויש לאיבוד הולך הסאטירי כוחו הגזול, הזיקטטוו לסרט
 של ראשם על במחבת התור לפי מכה יהודייה נערה שבה בסצנה נאצה
 המעורבות לכזען לגזרים. אותה יקרעו שאלה בלי הסער, פלוגות אנשי

 גם מופחת מכך כתוצאה הפוליטית: במציאות ראש מקלים הפוליטית
 גוניקה התמונה האם סארטו, של הלב גלוי פקפוקו הפוליטי. האפקט
 המחזה לגבי גם לבטח תקף הספרדי", לעניין נוסף אחד תומך "גייסה

המחזה של מניתוחו העולה ההשכל מוסר את ברכנו. של הדידקכוי
 האשלייתי האופי לשקופה,

 מתפוגג האמנות יצירת של

 מעשית להיות הופכת והיציוה

ותועלתנית.

 לרעיון כאן מומז אדוונו .17

 Neuc החושה״, ״הענייניות

Sachlichkeit, ובספרות, באמנות 

 של בגרמניה דומיננטי שהיה

ואו זה לעניין ויימאו. תקופת

Rob Burns (ed.), German 

Cultural Studies, "ساس-, 
Oxford University Press,

.pp. 70-77

 שיש אדם כמעט אין - צודקת איננה העולם של שהתנהלותו - הדידקטי
 בקיצור הכריז בוכט לה נאמנותו שעל הדיאלקטית, התאוריה ללמד. צורך

 את מזכירה שלו העמדה ניכרים. עקבות זה השכל במוסר הותירה לא נמרץ,
 שנפשותיהם לאלו הטפה ,preaching to the saved האמריקאית המימרה

 הטהורה, הצורניות פני על המשנה של העדיפות במציאות, ממילא. נגאלו
 מושעית שהצורניות בכך צורני. לגורם בעצמה הופכת ברכט, מצהיר שעליה

 של לזו דומה העצמית ביקורתה ١٥עין. כמראית שלה טבעה נגד פונה היא
 השימושית." החזותית האמנות בתחום (Sachlichkeit) התכליתיות

 לטובתה באורנמנטליות הקיצוץ הצורה, של הטרונומית המותנה שינויה
 הפואטיקה תמצית זו שלה. האוטונומיה את מגדילים התועלתיות, של
 משתמש, הוא שבו האמצעי אמנותי. כעיקרון הדידקטי המחזה ברכט: של

הוא גם תהליכים, של אמצעית הבלתי הופעתם (Verfremdung) ניכור

 הצורני המערך של אמצעי
 המ התרומה על דיבר לא

 בהל הבקי החכם, ברכט
 פעו זו; מעין תרומה של
 מנסה הוא אם דבר, של

 שהתאטו העולם משינוי
(Simphfikation) את 

 מטוהד בהיותה הראלית,
1הסו לשיקוף האופייניות

 זיקזק שעל האובייקטיבי,
 במילו ברכט את תופסים
 הפה המעורבות תאטרון
 היג? של הלוגיקה אמתי.

 המהוה של תיאור אז, גם
 שמוטעה כשם מוטעה,
 פרולטריון אלא סתרים

 ■art'1 בתחומי רק קיום
 עי כשם מגנה, דבק הוא

של הספרותיים בחוגים
 ב) הפוליטיקאי. זה לבין

 להעמי האפשר ובמידת
 ؛ אותו למקם לנטרלו,

 בו של הפואנוי י’יי“*,'
! חוצים שלו, מרוסנת

 הדג של הזמנה פי על
 ؛’ל זו. מעין הגנה מפני

 הי לולא לעין, הגלויות
 פ٥ה יצירותיו את שגם

 הדבר כי ההכרה מלווה
לחשיבו לגרום יומרתו

 1ש מדומה או מצוי יופי
’הבי שהיא אימננטית,

 ' העמידות שאלת בין
’ אומר לכתוב", ״מדוע
 רו לכתוב שניתן לרגע,

 אפי מוסקבה," משפטי
 אי־האמת סטלין. בידי

 כשברכטצר האסתטי.
ש׳ מידותיה לפי האפי
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 המבנים תוך אל מתפשט ט,
 של קונספירציה במקום וור.

 מגדלי ארגון נלעג, מאפיה .ון
 מכזנו: ניטלת לאשורה, ועתו

 מקרי, אלא אינו הוא ובדתי,
 היריב את האקטיביסטית; ٢
במישוו גם כמו בספוות ו,

 ברכט אמנם מעשית. תרומה דווקא לאו ותורם הצורני המערך של אמצעי
 אן סארנור. של לזו שמשתווה בספקנות המעשית התוומה על דיבר לא

 בקיומה לחלוטין משוכנע היה לא עולם, בהלכות הבקי החכם, ברכט
 שבסופו הדעת, חולשת של ברגע ולא כתב, פעם זו: מעין תרומה של
 יותר לו חשוב התאטרון עצמו, את להונות לא מנסה הוא אם דבר, של

 הפישוט של האמנותי העיקרון לשרת. אמור שהתאטוון העולם משינוי
(Simplifikation) הפוליטיקה את לחשוב, שדימה כפי חושף, אינו

־וו
א״

תי
 

ונו
אןו

 דיאלקטיקה-את כל כנגד ٠
 בדיוק לונדון ג׳ק ידי על לכן

 של להתנוונותה הקרקע נ
 שלפיה פה, פציית ללא 'ת

 בלצון השלנזתה את קבלת
 שבדיחות לא הנוכחי. מצב

 אף על העולמית, יסטוריה
בורגנית. מעמדית תודעה

 הבחנות אותן - ממש בהן שאין ההבחנות מן מטוהרת בהיותה הראלית,
 המצב האובייקטיבי. החברתי המצב של הסובייקטיבי לשיקוף האופייניות

 אם המחזה. דרך מסתלף הדידקטי, המחזה עמל זיקוקו שעל האובייקטיבי,
 לבחינת כקריטריון הפוליטיקה את לוקחים אם במילה, ברכט את תופסים
 כלא מתגלה הוא זה קריטריון לפי - שלו הפוליטית המעורבות תאטרון

 אבל להתגלות. מוכרחה שהמהות אותנו לימדה היגל של הלוגיקה אמתי.
 כשלעצמו הוא לתופעה זו של מיחסה שמתעלם המהות של תיאור אז, גם

יועצי עומדים לא הפשיזם מאחורי כי לחשוב שמוטעה כשם מוטעה,
 כנופייה. לבטח היה יטלר

 הו כפויה אינה תחתון[ ם
שגם בפשיזם, המשעשע :ן

זכות יש ברכט של הצמצום לטכניקת הסחבות. פוולכוריון אלא סתרים
שבה בגרסה הפוליטית שהמעורבות ,art pour 1'art'1 בתחומי רק קיום
במחזהו ברכט עושה כן .18 ١8לוקולוס. את מגנה שהוא כשם מגנה, דבק הוא

(.1939) לוקולוס של משפטודבר מצניעים ואם שבו. 'א

 מפתח עמדות בעוד נפש, '
 אשר לה. ומתנדפת תנופה

 משום גם בו ויש לאיבוד
 של ואשם על במחבת נור

 המעורבות למען לגזרים.
 גם מופחת מכך כתוצאה

 גוניקה התמונה האם נור,
 המחזה לגבי גם לבטח )ף

 המחזה של מניתוחו 'לה
 שיש אדם כמעט אין - ןת
 בקיצור הכריז ברכט לה ־נו
 את מזכירה שלו העמדה ئ
 שנפשותיהם לאלו הטפה ],

 הטהורה, הצורניות פני על
 שהצורניותמושעית .בכך’

 של לזו דומה העצמית תה
 ”השימושית. החזותית נ
 לטובתה באורנמנטליות ן

 הפואטיקה תמצית זו 'ה.
 משתמש, הוא שבו *מצעי

הוא גם תהליכים, של וית

 המשורר ברכט בין להבחין אוהבים היום גרמניה של הספרותיים בחוגים
 המערב, עבור חשובה כדמות להצילו מבקשים בכך הפוליטיקאי. זה לבין

 כך ידי ועל כל־גרמני, כמשורר גבוה דוכן על להעמידו האפשר ובמידת
 הדבר נכון ודאי ”.au-dessus de la melee אותו למקם לנטרלו,
 הבלתי הערמומית האינטליגנציה גם כמו ברכט, של הפואטי שכוחו

 והאסתטיקה הרשמי מאמין" ה"אני גבולות את חוצים שלו, מרוסנת
 ברכט על להגן ראוי אך העממיות."؛ הדמוקרטיות של הזמנה פי על

 חולשותיה אף על לה, שיש הכוח היה לא ליצירתו זו. מעין הגנה מפני
 בכך ביטוי לידי בא הדבר פוליבויקה. חדורת הייתה לולא לעין, הגלויות

 למשל, לנקוט, שיש האמצעים את ביותר, המפוקפקות יצירותיו את שגם
 מוגשמת כך כדי עד עליונה. חשיבות בעלי הם הדברים כי ההכרה מלווה

 בין להפריד ננסה לשווא התאטרון. באמצעות לחשיבה לגרום יומרתו
 ביקורת על אך פוליטיות. התכוונויות לבין שביציותו מדומה או מצוי יופי

 סינתזה לערוך מוטל היחידה, הדיאלקטית הביקורת שהיא אימננטית,
 בפרק ”שבהן. הפוליטיקה ושאלת יציוותיו של העמידות שאלת בין

 אפילו איש יניח "אל מאוד: עד בכך וצודק סארטר אומר לכתוב", "מדוע
 בשבחי לא גם אך האנטישמיות".؛؛ בשבח טוב רומן לכתוב שניתן לרגע,

 ובוכרין זינובייב רצח לפני הועתרו השבחים אם אפילו מוסקבה,؛؛ משפטי
 (Gestalt) התואר את מכתימה הפוליטי בתחום אי־האמת סטלין. בידי

 בתאטרון ידיו על הנדונה החברתית הבעייתיות את צר כשברכט האסתטי.
הדרמה מתפורות להוכיח, מבקש שהוא הטענה של מידותיה לפי האפי

 של הצבתו על מתרעם אווונו .19

 הבין־גושית, למחלוקת מעל בוכט

 לאחו ההמון". להמולת "מעל או

 בוכט בתו השנייה העולם מלחמת

גומניה. במזרח להתגורר

הקומוניסטיות. הארצות .20

21. (Stichhaltigkeit:) כוונתו 

 האסתטית לעמיוות ארוונו של

היציוות. של

עמ' לעיל, 2 הערה סארטו, .22

 השנים בין נערכו המשפטים .23

 תקופת של בעיצומה ,1938-1937

הסטליניסטיים. הטיהורים
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 ללאסאל: מרקם עזל מכתבו ראו .24

 על אנגלם, וסריורין מרקם קול

 ספרית מוחביה: וספחת, אמנות

.66-62 עמ' ,1951 פועלים,

Hans Jakob Christoph .25 
von Grimmelshausen

 רומנים כתב (162ס-?1676)

 י'י* - קזואז׳ אמא - ומחזה

 שבמהלכה השנים, 30 מלחמת

בוכט. של מחזהו גם מתוחש

 שבו תמונות אוסף הוא קוואז' אמא עצמה. שלה ההנמקות מסגרת בתוך
 מזינה שמלחמה (,Montecuculi) מונ?וקוקולי אמירת של השלכותיה

 המלחמה חילות את המלווה הרוכלת אבסורדום. אד מובלות מלחמה,
 באבדנם. כך בשל אשמה בדוחק, ילדיה לפרנסת במלחמה והמשתמשת

 ולא המלחמה מצב של לא - הכרחית תולדה אינה זו אשמה במחזה, אך
 ברגע בדיוק נעדרה אלמלא הרי הקנזן; העסק בעלת של התנהגותה של

 להרוויח כדי להיעדר חייבת שהיא וזה מתרחש, היה לא האסון המכריע,
 שנוקט הטכניקה למתרחש. ביחס לחלוטין כללי נותר לפרנסתה משהו
 זו של הוכחתה את מונעת סדרת־התמונות, שלו, התזה להמחשת ברכט

 מוקס של כלליים בקווים ניתוחם דוגמת פוליטי־חברתי, ניתוח האחרונה.
 מעלה היה ؛’זיקינגן, פון פונץ (Lassalle) לאסאל של למחזהו ואנגלס

 נמחק מודרנית למלחמה השנים 30 מלחמת בין הפשטנית בהקבלה כי
 מאת ברומן קוראז' אמא של וגורלה התנהגותה את מכריע שלמעשה מה

 30 במלחמת שהחברה מכיוון (.؛؛Grimmelshausen) גוימלסהאוזן
 להניח פשוט ניתן לא המודרנית, המלחמה בשירות החברה אינה השנים
 כלכלי חוק שבה סגורה פונקציות מערכת פואטית, כהנחה לא גם לגביה,
 קדם ימי דרושים לברכט זאת, עם פרטים. של ומותם חייהם את מבהיר

 מדויק וחשבון דין לעצמו נתן הוא דווקא שכן לימיו, כמשל העליזים
 התבוננות באמצעות כראוי להיתפס יכולה לא ימיו של שהחברה כך על

 כך אחר החברה, מבנה משתבש תחילה ובדברים. באנשים אמצעית בלתי
 מבחינה לקלוקל נהיה פוליטית מבחינה הקלוקל הדרמתי. הביסוס משתבש

 להצהיר מוכרחות שהן הצהרות פחות ביצירות שיש ככל ולהפך. אמנותית
 ומתמעט הפנימית: לכידותן גוברת כך בהן, להשתכנע מסוגלות אינן אבל

 דרך בעצמן. שהן מה פני על אומרות שהן מה של בעודפות שלהן הצווך
 גם שורדים - המחנות מכל - המלחמות מן האמתיים המרוויחים אגב,
רע. לא המלחמות את היום

 של מסוימות כגרסאות .26

 גיו הזאב בולע אדומה" "כיפה

 על יותר. לוק קולו את להפוך כוי

 (Einverstadnis) ההסכמה מושג
 של הקומתו ראו בוכנז, של

 מחזותיו לאסופת שבתאי אהון

 בתרגומו ברכט של הלימודיים

 יוושלים: לנקוט, שיש )האמצעים

(.19־13 ענד ,2004 שוקן,

 הניסיון את דהיינו .27

המועצות. בבוית הסוציאליסטי

 עצמו, השירי לסיב עד וחודרות עצמן את משכפלות אלה מעין אפוריות
לכועות שאין נימתו על מערערים איננו אם גם הברכטית. הנימה אל
 הכשל ביותר, החשיב לא הבשל שברככו כזאיכויות ושמורכבת בה,

 רק שאיננו שלטון של בזכותו מדבר הוא אותה. מרעיל שלו בפוליטיקה
 הזווע, בכוח שלטון הוא אלא - רב זמן שחשב כפי - חלקי סוציאליזם

לפעול חוזרת החברה בתוך הכוחות מאבקי של העיוורת ואי־הרציונליות
 ברכט התייצב כשלעצמה (Einverstadnis) ההסכמה בשבחי כמטיף בו.

 לטרוף שיוכל כדי גיר לבלוע חייב הלירי הקול כך ומשום זו, של לימינה
 גבריות הצעיו, ברכט אצל כבר “שיניים. חורק והוא טוב, יותר אותך

 לבו אומץ את מסגירה בה, ניכרים עוד ההתבגרות גיל של שאותותיו
 מעבירו האלימות נוכח וייאוש עשתונות אבדן האינטלקטואל; של הנרכש

 הפראית השאגה לפחד. טובה סיבה לו יש שממנה האלימות, של לשורותיה
؛’בפועל, שקרתה הפורענות שאון את בולעת ט١לנק שיש האמצעים של

 שברכטעושהמא פורענות
 שבמעורבותוו הכזב ועוד;

 כמהו עד מעידה ברכט של
 לההגט כדי מצהיר. שהוא
 הדוק( אך הנדכאים. שפת

 יומו חוסר האינטלקטואל.
 עצו את מסגירה הפיקציה

 אופ؛ מיושנים ביטוי אופני
 לטמטה החסינות אוזניים

 כשס למשהו. אותן לשדל
 הדח משום בכך עמם,יש

אד לא רק הכול, לשחק
 הוא' פולינוית להשפעה

 עודיוו צורמת והיא בה,
 בו אצל מופיע מזה משהו

 הזקן האיכר של הפיקציה
 לנ١בע מדינה בשום אדם

הדרום-גרמני.הטוןוזנזוזו

 د) היד, לא המאוחר ברכט
 עיתז« היה יכול הקווקזי

 ו נפתח לא מי של ולבו
 המיגרנה? מוכת האישה
'!art pour ׳!art הביטוי

 ומתוכנ וירטואוזיים כה
 ש בדרכו טאו־טה־קינג
 שהפשטוו התאטרליות

 כאוו גינו עוד ברכט של
 כאילו - עבורו הופך

 בכללור עבודתו נושנה.
ווי המלוטש טעמו בין

לעצמו. שהציב

 א את לרכך רוצה אינני
 ד על בה מובע ؛’ברברי.

 שאלתה נשמתה. את
טעם,: לחיים יש "האם
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 שבו תמונות אוסף הוא ؛ז׳
)Mont,) מזינה שמלחמה 

 המלחמה חילות את לווה
 באבדנם. כך בשל אשמה

 ולא המלחמה מצב של לא
 ברגע בדיוק נעדרה :למלא

 להרוויח כדי להיעדר ייבת
 שנוקט הטכניקה זתרחש.

 זו של הוכחתה את :זונעת
 מרקס של כלליים בקווים

 מעלה היה 24ןפוןזיקינגן,
 נמחק מודרנית למלחמה

 מאת ברומן קוראז׳ אמא١
 30 במלחמת שהחברה ין

 להניח פשוט ניתן לא ,ית,
 כלכלי חוק שבה סגורה ת

 קדם ימי דרושים לברכט
 מדויק וחשבון דין עצמו

 התבוננות באמצעות ־אוי
 כך אחר החברה, מבנה :ש
 מבחינה לקלוקל נהיה ת٦
 להצהיר מוכרחות שהן ות

 ומתמעט הפנימית: ידותן
 דרך בעצמן. שהן מה פני

גם שורדים - המחנות ל

 עצמו, השיוי לסיב עד ת
 לטעות שאין נימתו על

 הכשל ביותר, החשיב :
 רק שאיננו שלטון של נו

 הזרוע, בכוח שלטון הוא
 לפעול חוזרת החברה :וך

 ברכט התייצב :שלעצמה
 לטרוף שיוכל כדי גיר 'ע
 גבריות הצעיר, ברכט ל

 לבו אומץ את מסגירה
 מעבירו האלימות נוכח !ו
 הפראית השאגה לפחד. ז

”בפועל, שקרתה "ענות

 זאת כברכה. מחיר בכל להציגה מופלגים מאמצים עושה שברכט פורענות
 השפה מיטבו. את מכתים ברכט של הפוליטית שבמעורבותו הכזב ועוד:

 ומה דוברה הפואטי הסובייקט מזה זה רחוקים כמה עד מעידה ברכט של
 את (affektiert) מפברקת השפה השבר, על להתגבר כדי מצהיר. שהוא
 שפונ את דורשת מדבר הוא שבזכוונה הדוקנורינה אך הנדכאים. שפת

 פיקציה. הם הננקטת השפה של ופשטותה יומרנותה חוסר האינטלקטואל.
 אל מסוגננת בנסיגה והן גוזמה במופעי הן עצמה את מסגירה הפיקציה

 מחניפה: היא רחוקות לא לעתים פרובינציאליים. או מיושנים ביטוי אופני
 שרוצים לשמוע מוכוחות הבחנתן, כושר של לטמטום החסינות אוזניים

 נמנים בעצמנו אנו כאילו הקרבנות כמו כשמדברים למשהו. אותן לשדל
 מותר להם. לעג וכמו ממעמדם הקרבנות של הדחה משום בכך יש עמם,

 הניסיון את ביותר המכשיל הדבר הפרולטר. את לא רק הכול, לשחק
 מבחינים כאשר צורמת הנכונה הכוונה שאפילו הוא פוליטית להשפעה

 מסכה. זו, מסיבה בדיוק עונוה, היא כאשר יותר עוד צורמת והיא בה,
 החכמה: של הלשוני בעיצוב יותר, המאוחר ברכט אצל מופיע מזה משהו

 לשום פואטי. כסובייקט האפי, הניסיון שבע הזקן, האיכר של הפיקציה
 המוז׳יק של זה כמו גועיני חיים ניסיון אין בעולם מדינה בשום אדם

 יצירת שתפקידו תעמולתי לאמצעי הופך המחושב הטון הדרום־גרמני.
 תפס האדום הצבא שבו מקום בכל מצויים הנכונים שהחיים העין מראית

 שום על להצביע אי־אפשר דבר של שלאמתו מכיוון השלטון. את פעם
 את הופכת כממומשת, זו מוצגת זאת ובכל כזו, אנושיות המציין דבר

 שוב. לבלי שעבר ארכאי חברתי מצב של להד הברכטית הנימה עצמה
 הגי! מעגל את הרשמי; ההומניזם מן רחוק כך כל היה לא המאוחר ברכט

 לאמהות, הלל כשיר נס על להרים המערב מן עיתונאי היה יכול הקווקזי
 כנגד במופתיותה מוצגת הנהדרת העלמה כאשר נפתח לא מי של ולבו

 את שטבע למי יצירתו את הקדיש אשר - בודלר המיגרנה? מוכת האישה
 שירים אפילו כזה. מקתרזיס מתלהב פחות היה - art pour 1'art'1 הביטוי

 הספר של היווצרותו על "האגדה כמו בקפידה ומתוכננים וירטואוזיים כה
 ידי על נעכרים הניכר"" אל ממולדתו לאו־צה של בדרכו טאו־טה־קינג
 שהקלסיקונים כוה שם. בה מתאפיינת הגמורה שהפשטות התאטרליות

 ונדכאים, נזקקים של נגועה כתודעה כפרית, כאווילות גינו עוד בוכט של
 לאותנטיות - אקזיסטנציאליסטי אונטולוג היה כאילו - עבורו הופך

 אופן באיזשהו לפשו ונואש סיזיפי מאמץ היא בכללותה עבודתו נושנה.
 המגושמות ההטרונומיות הדרישות לבין והמדויק המלוטש טעמו בין

לעצמו. שהציב

 מעשה היא אושוויץ אחרי שירה שכתיבת אמירתי, את לרכך רוצה אינני
 פוליטית מעורבת לספרות שמעניק מה השלילה דרך על בה מובע ”ברברי.

 Morts sans sepultureב־ הדמויות אחת של שאלתה נשמתה. את
בתוך נשברות שהעצמות עד שמכים אנשים יש אם טעם, לחיים יש "האם

 15 העוה יס,11המשו גלות .28

.147-144 עמ׳ לעיל,

 לראשונה זאת כתב אוורנו .29

 "ביקוות במאמו 1949 בשנת

 אסכולת ואו וחברה"; תובות

עמ׳ לעיל, 7 העוה פתקפווט,

ווו
או

תי
 

ונו
אזו
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 ללא מתים סארטר, פול ז׳אן .30מע

.1946 קבמה,
 בכלל; להתקיים להמשיך מותר לאמנות האם השאלה גם היא הגוף؟""

 הספרות במושג רוחנית רגרסיה מצווה לא עצמה בחברה הרגרסיה האם
 (,Enzensberger) אנצנסבוגר מגנוס הנס של תשובתו גם אך המעורבת.

 להיות לא בפרץ, לעמוד הספרות צריכה זה דיז גזר לנוכח שבדיוק שטען
של לביזתה - אושוויץ אחוי - להפוך ובכך גרדא, המתקיימת כזאת

 ٠ זה שאנן אקזיסטנציאלי
 באנתדוי נהדפים שניהם

03 התליינים. גוח יותר

שבי מטאפיזיקהזו, חסידי
 קיים הספוות נמצאת שבו במצב כבר נכונה. עודנה זו תשובה גם הציניות,
 אליה. ההתייחסות בעקבות רק מופיעה אינה הפרדוקסליות - פרדוקס
 את לחלן עלינו שכחה. סובלת אינה גדושות במנות סבל של מציאות
 )"מעתה "On ne doit plus dormir" פאסקל של התאולוגית אמירתו

 das Bewubtsein von) המצוקה" "תודעת זה, סבל אך לישון"(. אסור
Noten) האמנות של קיומה המשך את גם תובע היגל, של במילותיו 
 נחמה קולו, את מוצא הסבל שבו מקום שאין כמעט מתיר; הוא אין שאותה

האמנים של עיניהם לנגד שעומד מה זה כבאמנות. מיד, בו בוגדת שלא

 נ מגדפים, שעשוע, לשם
 מעוות כמכוערים, החיים

 )שהרי מתקומכוים, הם
 ٥ה ההרגלים על החיצוני.
 ב* רבים דוממים גרמנים

 ביקר הכיבוש כוחות של
 ששאל מספרים גוניקה,
אמנוו יציוות גם אתם".

 עבודותיהם, של הפשרות חסרת הרדיקליות ימינו. של ביותר החשובים
 הכוח את להם המקנים הם כפורמליסטיים, המושמצים הגורמים דווקא
מווושה הניצול אפילו אבל הקרבנות. על ישע חסרי בשירים שאין הנרעד

 האמפירית המציאות את
 ’הוא באשר חוזר, ואשר

זיו אשר אחר, ולא הוא
 עד שכוועצכזת הטרונומיה של אוטונומי עיצוב שנברג, מאת ו(947)

 מצרים. ללא מתמסר הוא אליה אשר ךןה١באפ לכוד נשאר גיהינום, זוועת
עליו כועסים שבגללו הדבר בשל לא מבוכה. נלווית שנברג של להלחנתו

 ؛ מיובא אינו אשר רצון
 המציז כלפי היצירה של

א, קנט. עם נסכים ובכך
 אלא מחיר, בכל להדחיק שרוצים מה להדחיק נותיר אינו שהוא בגרמניה,
 והיעדר הנוקשות כל למרות - זה לדבר מעניק שהוא כך על המבוכה
 נפגעת. זאת בכל הקרבנות כלפי הכלימה בכך והרי תמונה, - הפשרות
 מוגשות אשר אמנותיות, יצירות משהו, של ליצירתו כושמשים הקרבנות

זאת לכנות אפשר אם - האמנותי העיצוב אותם. שהרג לעולם כטרף

 בק מתחשב אינו הקנטי
 לנ ספר"." כל של פסל,

 המם מעורבותה אל זה
 האוטו בעייתיות. ונטול

לע עצמן את מלהתאים

למימוש כאן מתכוון אוורנו .31  

"עיבוד של ביקוותי ולא שטחי  

Ausaibeitung del) "העבו 

שמטותו כזה  ,(Vergangenheit 

. והשבחתו העבו" כפוי "סגיות היא  

"The Meaning ואו זה לעניין  

of Working Thiough the 

Theodot :כספו ,Past" (1959) 
١لب . ؛ kdorno, Critical 

Models: Interventions 

and Catchwords, ١احل١٢ال  
w. Pickford (trans.). New 

York: Columbia University

.Press, 2005, pp. 89-103

 יש רובים, ובקתות באלות שהוכו מי של העירום, הגופני, כאבם של - כך
 המצווה הלקח הנאה. קורטוב לסחוט שיהיה, ככל מבוטל הפוטנציאל, בו
 ציווי של היפוכו תהומות אל אותה דוחק לרגע ולו לשכוח לא האמנות על
 אפילו זו ותהיה כלשהו, מארגן עיקרון לפי אסתטי סגנון באמצעות זה.

 יכולה הייתה לא שהדעת גורל, לאותו כי נדמה חגיגית, מקהלה תפילת
 הפלצות מן משהו כלשהי, יפעה לו נוספת מובן; איזשהו היה להמציאו,

 שהייתה אמנות שום אן עוול, לקרבנות נעשה בלבד בכך כבר ניטל;
 קולות גם הצדק. במבחן היא גם עומדת הייתה לא הקרבנות מן נמנעת
 נחכופות פחותות יצירות גם הש^יה. לאפירמציה מס משלמים ייאוש
המעוובת בספרות הופן העם רצח העבר." עיבוד של כצורה לב, בחפץ

 מופשט אינה זו מתקפה
 אע העולם, אל האמנות

 התנערו! לחלוטין. אליו
 יד על בעצמה בה־בעת

 ויפי חובבים רק מאין;
 כניגוז עצמן את מציבות

 דוחים כמו אשר זו, של
 1קט בספרות אין תוכן,

 א גם התמלנוו, שממנה
ובדר זו, בדרך המחבר.

 את ולתפוס במשחק להשתתף להמשיך עלינו מקל וזה תרבות, לנכס
 לא כמעט היכר סימן זו לספרות יש הרצח. את שהולידה בתרבות מקומנו

במצבים שאפילו בנותכוון, שלא או בכותכוון להבין, נותנת שהיא אכזב:

 ’א הספרות מתייחסת
 עם דבר וחצי דבר לה

האוג צר הבורגני עומד
 לעתים פורח; האנושי - אלה במצבים ודווקא - קיצוניים מצבים המכונים
 מצב־קצה לכדי המכוירת הזוועה שבה דלוחה מטאפיזיקה מכך נרקחת

באקלים לאשורו." שהוא כפי האדם מתגלה שבה זה בכוובן לתיקוף, זוכה

 1 בחברה הנוהג החוק
 נהנים הללו בקט. כתבי
ו בבעתה, מהם פונים

246



 בכלל; להתקיים להמשיך
 הספרות במושג רוחנית ז

 (,Enzensberger) וברגר
להיות לא !לעמודבפרץ,

 של לביזתה - אושוויץ
 קיים הספרות נכזצאת !ובו

 אליה. ההתייחסות קבות
 את לחלן עלינו שכחה. :

On ne doitf" מעתה"( 
das Bewubtsein von

 האמנות של קיומה משך
 נחמה קולו, את מוצא :ובל
 האמנים של עיניהם לנגד

 עבודותיהם, של ־!פשרות
t הכוח את להם המקנים 

 מהו־שה הניצול אפילו ؛בל
 עד שמועצמת מרונומיה

 מצרים. ללא מתמסר הוא
 עליו כועסים שבגללו 'בר

 אלא מחיר, בכל להדחיק
 והיעדר הנוקשות כל ות

 נפגעת. זאת בכל זרבנות
 מוגשות אשר אמנותיות,

 זאת לכנות אפשר אם -
 יש רובים, ובקתות :אלות

 הכזצווה הלקח הנאה. ווב
 ציווי של היפוכו תהומות
 אפילו זו ותהיה כלשהו,
 יכולה הייתה לא !והדעת
 הפלצות מן משהו לשהי,

 שהייתה אמנות שום ך1
קולות גם הצדק. במבחן

 שכן לקובנות, תליינים בין ההבדל מיטשטש זה שאנן אקזיסטנציאלי
 מיטיבה כללי באופן אשר האין, אפשרות אל מידה באותה נהדפים שניהם

כמובן. התליינים, עם יותר

 המושמעות הדעות מן דעה לכלל התנוונה שבינתיים זו, מטאפיזיקה חסידי
 מוצגים שבאמנות כך על ומלינים ,1933 כלפני מגדפים, שעשוע, לשם

 שנגדו במה אשמים המחבוים כאילו סוטים, מעוותים, כמכוערים, החיים
 העולם של צורתו את לובש כותבים שהם מה שהרי מתקוממים, הם

 בקרב רענן עץ כל תחת וווחים שעדיין המחשבתיים ההרגלים על החיצוני.
 קצין פיקאסו. על סיפור מתוך ללמוד ניטיב בארצנו רבים דוממים גרמנים

 התמונה למראה בפריז. שלו בסדנה פיקאסו את ביקר הכיבוש כוחות של
 "לא, ענה: ופיקאסו זה?" את עשית "אתה אותו: ששאל מספרים גו־ניקה,
 לבטח שוללות הזאת התמונה כמו אוטונומיות אמנות יצירות גם אתם".

 גוזא, שמתקיים מה את ההורסים, את הורסות האמפירית, המציאות את
 סארטר, זה היה לאין־סוף. האשמה על גרדא, קיום הוא באשר חוזר, ואשר

 לבין היצירה של האוטונומיה בין הקשר את זיהה אשר אחר, ולא הוא
 (Gestus) החווייתה הוא אלא היצירה, תוך אל מיובא אינו אשר רצון
 תכלית. "אי; כותב, הוא האמנות", "ליצירת המציאות. כלפי היצירה של

 הניסוח עצמה. בפני תכלית הנה האמנות יצירת אך קנט. עם נסכים ובכך
 כל של תמונה, כל של מעמקה המהדהד הקורא בקול מתחשב אינו הקנטי

 (Appell) קורא קול של שיחסו להוסיף צריך לכך ”ספר". כל של פסל,
 פשוט יחס אינו הספרות של והמנוסחת המפורשת מעורבותה אל זה

 נמנעות אשר יצירות של מתפשרת הלא האוטונומיות בעייתיות. ונטול
 למתקפה. וביה מניה הופכת מבלאי וחומקות לשוק עצמן את מלהתאים

 יצירות כל של אחיד התייחסות אופן אינה היא מופשטת, אינה זו מתקפה
 עצמן את כופפות שאינן כך על להן סולח אינו אשו העולם, אל האמנות

 מתווכת האמפירית המציאות מן היצירות של התנערותן לחלוטין. אליו
 יש יצירת של הפנטזיה אין לאמן זו." מציאות ידי על בעצמה בה־בעת

 האמנות שיצירות בכך בנפשם. זאת משווים נפש ויפי חובבים וק מאין;
 לכוחותיה מצייתות הן האמפירית, המציאות של כניגודה עצמן את מציבות

 אין עצמו. אל חזרה אותו הודפים הרוח, יציר את דוחים כמו אשר זו, של
האמפירית במציאות אינו שמקורם צורנית, קטגוריה בספרות אין תוכן,

 נחטפות פחותות צירות
 המעורבת בספרות הופך

 את ולתפוס במשחק זף
 לא כמעט היכר סימן זו ז

 במצבים שאפילו זתכוון,
 לעתים פורח; האנושי -

 מצב־קצה לכדי !מכוירת
באקלים ”לאשורו. !והוא

 זו בווח זבוים טע, אווונו .32

הוכהות, וולף של מחזהו נגז

Dcr s ellvcrtreter. Ein 

Cliristlicher Trauerspiel

 שתווגם המחזה, (.1962)

 עמיחי יהווה ביוי לעבוית

 שוקן, תל־אביב: חמקו□, )ממלא

 ובה בביקוותיות מציג (,1964

 פיוס האפיפיור של התנהגותו את

 קשה בסנסציוניות - ומואה ,12ה־

 יכולה האדם ווח כיצד - לעיכול

 במחנות אפילו אצילותה על לשמוו

 של הפתוח מכתבו ראו ההשמדה.

 "Open (,1967) להוכהות אדוונו

Letter to Rolph Hochhuth" 

 Theodor w. Adorno, כספו:
 Notes to Literature, >؟١١١٩

Weber Nicholscn (trans.). 

New York: Columbia 

University Press, 1992, vol. 

240-246 ..2, pp

 34 עמ' לעיל, 2 הערה סאוטר, .33
 מתוגומה לקוח זה מתווגם )ציטוט

 שינויים בתוספת בן־וב תנה של

המתרגמת(. משל

ן!ו
אן

תי
 

ונו
אזו

 של מעינו נסתר הדבר אם גם הכר, לבלי השתנו אם גם התמלטו, שממנה
 הצורני, חוקה לפי הגורמים של מחדש קיבוצם ובדרך זו, בדרך המחבר.

 שאין האוונגרדית המופשטות אפילו המציאות. אל הספוות מתייחסת
 מולה אשר ומחשבות, מושגים של מופשטותם עם דבר וחצי דבר לה

 מופשטות של שיקוף היא וזועם, אונים חסר האופקים צר הבורגני עומד
 יסוד על זאת להראות אפשר אובייקטיבי. באופן בחבוה הנוהג החוק
 כולם היום: הראויה היחידה האנושית התהילה מן נהנים הללו בקט. כתבי
שהמחזות משכנעת בצורה לטעון יכול אינו ואיש בבעתה, מהם פונים

 האופי את כאן מדגיש אדוונו .34

 על ראויה מתקפה שכל ההיסטורי,

 מחאת, בו. מחויבת ההיסטוויה

 האוטונומיות היציוות של

 נעשית המציאות כלפי המכוונת

 עצמה המציאות של במונחיה

 על בעצמה בה-בעת )"מתווכת

 "מתקפה באמצעות ולא זו"( יוי

 של בשמו הנעשית מופשטת"

 השולל להלן( )ראו הווה" "יציו

 מבט מנקודת ההיסטווי המצב את

ומופשטת. טונסצנונטית
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 השיקוף דווקא אחוות, במילים .35

 הכלכלי החוק של האמנותי

 משתקף שהוא כפי המופשט,

 "הלחש - בקט של בומויותיו

(Ban) ושתחת משוים שהם 

 מסייע - נמצאים״ הם השפעתו

ל״התפוגגותו".

 ואיש יודעים שכולם במה עוסקים אינם שלו האקסצנטריים והרומנים
 כסקיצה חן נושאים הם הפילוסופיה נאמני בעיני להכחיש. מעז אינו

 ביותר: קונקרטי היסטורי עניינים במהלך בהם מדובר אך אנתרופולוגית.
 בקט של Ecce homo הסובייקט. של (Abdankung) הכס מן ירידתו

 ובעיניהם יבש, בעיניהם הדמעות מעיין האנשים. מן שנהיה למה מתייחס
 ושתחת משרים שהם הלחש משפטיו. מתוך אילמים מביטים הם אלה

 הבטחת את ”בהם. השתקפו דרך והולך מתפוגג נמצאים הם השפעתו
 ניתן נחמה, שום בעד תימכר שלא הבטחה שבכתביו, המינימלית האושר

 עולם. של קיומו אבדן כדי עד גמורה, מפולשות במחיר רק להשיג היה
 של רעיונה את לתווך מנת על העולם בענייני התערבות כל על לוותו יש

 התאורטיקן שברכט שכנוע, כאמצעי ההזרה את המעורבת, האמנות יצירת
 האנושי. כלפי חברותי להיות מחויבותו שגברה ככל לקיים ושמיעט הגה

 הניסיון, על נשען פשוט מתחכמות, השגות עליו המעורר זה, פרדוקס
 הרומן או בקט, של מחזותיו קפקא, של הפרוזה פילוסופיה: הרבה בלי

 משתווה הקורא על אלה של פעולתם לעומת - אלושם שלו באמת המרעיש
 הם ילדים. משחק של לרושמו הרשמית המעורבת הספרות של רושמה

מפרקים הם בלבד. עליו מדבר שהאקזיסטנציאליזם הפחד את מעוררים

 ו׳ השבעה ידי על זה מעין
 א יצירות אותן ”שני. מצד

 המש! הרציונליות קרבנות
 טיבן־ בשל והן במחאתן
 אסתנויתוח מיד, מאבדות

 המארגן העיקרון ריקים.
 אותה על נשען אחדותה,

לבלום. רוצה

 מוצגת המעורבות שאלת
 בו הגרמנית התודעה של
 העיקו - בגלוי שלא או

 אקדמיי כיוונים עם אחת
 בי: אפילו ”מעורר. שהוא

 ו זו נעימה. דקורטיביות
 ש׳ היפוכו מהפכנית. שם

מסוו על חשודה הייתה
בעוד כובפנים, האמנות את זה באופן מבקעים בשיבותיות, המראית את

עין למראית רק מבחוץ, האכונות את רותמים רק המוצהרים המעורבים
, לאותו אותך מאלצים לנפשך, לך מניחים אינם שהם כזה הוא טיבם אפוא.
 אחת פעם שנכבש מי דורשת. רק המעורבת שהספרות ההתנהגות של שינוי

 להסתפק היכולת גם כמו העולם, עם פיוסו לו אובד קפקא של במכבשו
הרע כי הכנועה באבחנה רע: בכי העולם של מהלכו כי המשפט בחריצת

 הרא המפורסם )תיעודה
 חיבווו הוא ידיהם, את

 שו גרמני דווקא זה שהיה
 ולא טהורים שיקולים

 הו של היותה <٠הטעם.
המרכזית, הסיבה הייתה

עד מאוכל אישור של זה וגורם אישור, מתן משום יש העליונה על יוו
המפלה, סכנת גדלה היומרה שרבה ככל אולם קפקא. של ביצירתו תום

והולכות המתרחקות ביצירות - המתח כהתמעטות שתואר מה הכישלון.
ب ובמוזיקה, בציור - מובן של נתפסת וממסגרת עצמים של פיגורטיבי מייצוג
 בשפה, מתועב בשימוש מכונה, אשר בספרות, גם ובות פעמים מופיע

, למלאכת משים באין מצטמקת השיממון, לסף עד מידרדרת היא טקסטים.
 פי על חזרה של כמשחק לעין מזדקר היה אחרות אמנות שבסוגות מה יד,

< התביעה קרובות לעתים נדמית זאת לאור ؟?ט. דגמי כהתקנת נוסחאות,
 מובן לחולל ניסיון נעשה שבהן יצירות כמוצדקת. למעורבות הכללית
 להפנינג אחר, מסוג מו؟ןית לריקנות קרובות לעתים נקלעות כוזב פוזיטיבי

 הספירה אל מידרדרות הן בכן יסודות. עם תפל ליהטוט פוזיטיביסטי,
 בלבול שמתוך ספרות הוא קיצוני מקוה להיחלץ; מבקשות הן שממנה
 לקיברנטיקה. לשווא ומרמה מדע, בעצמה רואה דיאלקבוי לא ובאופן

 הופן לתקשורת, אפשרות כל שמחסל מה בזה: זה נוגעים הקצה מקרי
 ומותח שמבחין קשיח קריטריון אין התקשורת. מדעי עבור רב לשלל
 הממשיך הגרוע הפוזיטיביזם לבין מובן כל של הוודאית שלילתו בין גבול

גבול יותווה מכל פחות עצמה. לשם בשקדנות מובן חסר מלל לייצר

 היברי כדי עד הגרמנית
 החג האמנות יצירת של

 החושנית ההנאה זיכרון
 בו. ודווקא הדיסוננסים,

 הטרנס؛ בגורם הבחינה
 [nbegriff) שבעצמותה

 לפי מוסריות." תעודת
 מכי לעצמו, רבו להיות
 סוציאליסט מדינה עבור
 ا עצמו, המעשה לשם

 ממי אתוסים אסקטיות,
 אינם השפתיים, דל על
 הו: הקטגורי הציווי של

 להי אמנם אמורה אחד
 להתח שיש נתון, דבר

 גיאור סטפן כלפי כוונה
؟ברו בימינו הצרפתים.
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 ואיש יודעים שכולם ;זה
 כסקיצה חן נושאים זם

 ביותו: קונקרטי ؛יסנוורי
Ecce homo בקט של 

 ובעיניהם יבש, בעיניהם
 ושתחת משרים שהם נו

 הבטחת את בהם." קפו
 ניתן נחמה, שום בעד כר

 עולם. של קיומו אבדן י
 של רעיונה את לתווך :ת

 התאורטיקן שברכט :נוע,
r האנושי. כלפי חברותי 

 הניסיון, על נשען ؛שוט
 הרומן או בקט, של תיו

 משתווה הקורא על אלה’
 הם ילדים. משחק של ו

 מפרקים הם בלבד. עליו
 בעוד מבפנים, האמנות

 עין למראית רק מבחוץ,
 לאותו אותך מאלצים וך,

 אחת פעם שנכבש ת.מי١
להסתפק היכולת גם מו

 המיכון וחירוף אחד, מצד האנושיות של וזימון השבעה ידי על זה מעין
לצד בחזית מקומן את תופסות שבקיומן אמנות יצירות אותו שני." מצד ؛

 הן - בעצמן תמיד שלובות הטבע," על המשתררת הרציונליות קרבנות
היו להכחישו רצו לו הרציונליזציה. בתהליך - טיבן בשל והן במחאתן \

 מקודשים לחפצים והופכות תוקפן, את וחברתית, אסתבוית נזיד, מאבדות
את לה המקנה העיקרון אמנות, יצירת כל של המארגן העיקרון ריקים. ؛

 עצמה היא לטוטליות תביעתה שאת רציונליות אותה על נשען אחדותה,
לבלום. רוצה ‘

ובתולדותיה הצרפתית התודעה של בתולדותיה מוצגת המעורבות שאלת י

בגלוי - אסתטית שולט בצרפת שונים. באופנים הגרמנית התודעה של ؛
 יד עושה הוא ובסתר ,art pour 1'art'1 של העיקרון - בגלוי שלא או

התועומת את מסביר זה וראקציונרייסדבו אקדמיים כיוונים עם אחת ٠
 של מגע יש בצרפת ביותר האוונגרדיסטיות ביצירות אפילו מעורר." שהוא

נשמעה ולמעורבות לקיומיות שהקריאה הסיבה זו נעימה. דקורטיביות '
 מתכליות כחפה האמנות תפיסת בגרמניה. דבר של היפוכו מהפכנית. שם

הגרמני באידאליזם עמוק נטועים ששורשיה מסורת על חשודה הייתה ؛
 הספר בתי מורי סמכו שעליו זו, מסורת של הראשון המפורסם )תיעודה

למרות מוסרי(, כמוסד התאטרון על שילר של חיבורו הוא ידיהם, את
מתוך - תאורטית ראשון בשלב - זו תפיסה שרומם גרמני דווקא זה שהיה ه

בשיפוט מרכזי לגורם והפכה משוחדות, מתוך ולא טהורים שיקולים
לא זו" תפיסה של בת־לווייתה המוחלטת הרוח של היותה 4٠הטעם. י

ווו
או

תי
 

ונו
אזו

 הרע כי הכנועה ;אבחנה
 עד מאוכל אישור של ז

 המפלה, סכנת גדלה רה
 והולכות המתרחקות ות

 ובמוזיקה, בציור - מובן
 בשפה, מתועב בשימוש

 למלאכת משים באין קת
 פי על חזרה של כמשחק
 התביעה קרובות ؛עתים

 מובן לחולל ניסיון שה
 להפנינג אחו, מסוג בנית

 הספירה אל מידודרות
 בלבול שמתוך ספרות !

 לקיברנטיקה. לשווא ה
 הופך לתקשורת, :שרות
 ומותח שמבחין קשיח

 הממשיך הגרוגו 'נויביזם
גבול יותווה מכל ؛חות

 בפילוסופיה השתוללה זו« דווקא כלפיה; לחשדנות המרכזית הסיבה הייתה
פן אותו היא זו לחשדנות המרכזית הסיבה היבריס. כדי עד נית1הגרכ '
את מעוררת היא החברה. אל הפונה מתכלית החפה האמנות יצירת של ؛

באחרון גם השלילה, דרך ועל מעודן באופן שיש, החושנית ההנאה זיכרון
 הספקולטיבית הגרמנית שהפילוסופיה אימת כל בו. ודווקא הדיסוננסים, ٠

זהיינו, - עצמה האמנות ביצירת המצוי הטונסצנדנטי בגורם הבחינה
מכך גזרה היא - בה שיש ממה יותר תמיד יש (Inbegriff) שבעצמותה ,

אמורה לא האמנות יצירת זו, לטנטית מסורת לפי מוסריות." תעודת
 האפלטונית בסכמה נטבע שכבר כפי - שאז מכיוון לעצמו, דבר להיות ٠

המעשה של בדרכו עומדת ידיים, מרפה היא - סוציאליסטית מדינה עבור
האושר, מן הסתייגות הקדמון. הגרמני החטא עצמו, המעשה לשם '

וביסמרק לותר את ושוב שוב מעלים אשר זה, ממין אתוסים אסקטיות,
 לפתוס והרקע אסתטית; באוכוונומיה מעוניינים אינם השפתיים, דל על ٠

 שמצד כנועה, הכורונומיה של תת־קרקעי זרם הוא הקכוגורי הציווי של
 להיות אמורה היא שני ומצד עצמה, התבונה להיות אמנם אמורה אחד
 ההתנגדות שנה 50 לפני ٦עיוור באופן בו להתחשב שיש נתון, דבר

של האסתטיציזם כלפי מאשר יותר חוגו ובני גיאורגה" סטפן כלפי כוונה
לזעם ריסקו לא שהפצצות העבשה המלומוות ؟ברה בימינו הצרפתים. ٠

 האמנות יציות בין הגבול .36

 על בקט, בסגנון המוחה,

 )זו המשמעות של היווווותה

 כל של וואית" "שלילה המבצעת

 משמעויות המשכפלת זו לבין מובן(

 )"המלל וסטנווטיות שטוחות

 "הפוזיטיביזם של המובן" חסו

 מואש. להיקבע יכול אינו הגרוע"(

 יכול אינו זה שגבול וחומד קל

 א־ היאחזות באמצעות להיקבע

 מטוהו במושג ונאצלת היסטורית

 את המגנה כזה האנושיות, של

 באשו המוזוניזציה ואת המיכון

לעיל. 34 הערה גם וראו הן;

 של השתלטני אופיה .37

 הנאורות מאז המערבית הוציונליות

 של בספרם הואשון בפרק מתואו

ד1ס0(101הווקיימו: ומקם אווונו

w. Adorno and Max 

Horkheimer, Dialectic of 

Enlightenment, J. Cumming 
(trans.), London: Verso, 1973

לעיל(. 7 העוה גם )ואו

 ציווים מכונים "אקומיים" .38

 ,19ה־ עו 17ה- המאות מן
 טכניים כללים נשמרים שבהם

 של ן מורים מבית ואסתטיים

 בניגוד זאת לאמנות. האקומיות

 פחות שהוא אוונגוויסטי, לציוו

 ציוו )כגון נתמך ופחות ממוסר

 מסוימות, בתקופות סימבוליסטי

 באחוות, אימפרסיוניסטי ציוו

באלה(. וכיוצא

 שאמנות היטב "ידוע .39

 היינו הן ויקה ואמנות טהווה

 לא האסתטית ושהטהונות הן

 מזהיו מגננה תמרון אלא הייתה

 אשר הקודמת, המאה בווגנות של

 בפיליסטיניזם, שיאשימוה העויפה

 מאשו בווגנית, מוחין בצוות

 )סאוטו, בניצול" יאשימוה

 וציטוט 20-19 עמ' לעיל, 2 העוה

 של מתוגומה לקוח זה מתורגם

 משל שינויים בתוספת בן־דב חנה

המתוגמתן(.
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ות
וונ

 החשו למוות כלומר, .40מע

 וחש הגומני שהאיואליום

 מתכליות, חפה אמנות כלפי

 עמנואל - גרמני דווקא וה היה

 האוטונומיה את שוומם - קנט

 ללא )"תכליותיות האמנות של

 מוכוי גוום לכלל תכלית"(

הטעם. בשיפוטי

 כחפה האמנות תפיסת .41

מתכליות.

המוחלטת. הווח .42

 האידאליסטית המסוות .43

 בהיבטן לואות נוטה הגרמנית

 - העל־היסטווי - הטרנסצנונטי

 של גילום האמנות יציוות של

 מוסרית. איואה של מוסוי, תוכן

 בנימין, וולטו )וכמוהו בוכט

 טענו ביציותו(, מסוימים במקומות

 היא המווונית האמנות יצירת כי

 הילה"טונסצנונטית,וכי "נטולת

 משמעותה כל את מקבלת היא

 אוודנו ההיסטורי. המצב בתון

 בעניין דיאלקטית עמדה נוקט

 הנאצלת הילתה דווקא שלפיה וה

 קול, לתת לה מסייעת האמנות של

 להיבטים בהובה, אפקטיבי באווח

 של מושתקים או לא־מנוסחים

ההיסטורי. המצב

עיקרי עם התחבט אווונו .44

בקורס הקנטיאנית המוסר תורת  

באוניברסיטת בו הרצה שהוא  

בשנת פרנקפורט 1963.  

Theodor זה לעניין ראו  

w. Adorno, Problems 
of Morai Philosophy, 

Rodney Livingstone 
(trans.), Stanford: Stanford

.University Press, 2000

-1868) סימבוליסטי משורר .45

 לשם האמנות בווח שכתב (1933

אמנות.

 שכתב במסה הופיעה זו טענה .46

 בשנת ואגנר ויכוו על מאן תומס

 "Leiden und Grope ואו: .1933

Richard Wagners", Adel

 למצוא שניתן מוטיב החדשה. האמנות של חוסר־מובנותה־לכאורה על
 משיקים כאן למין; האופקים, צרת הבורגנית, השנאה הוא ושוב שוב
 של והאידאולוגים המערב מן המידות טוהר על המופקדים לאלו אלו

 זה: כנגד דבר לעשות יכול אינו המוסרי הטרור הסוציאליסטי. הראליזם
 רק ולו הנאה, גם לו מסב הצופה אל המופנה האמנות יציות של ^דה
 התכליתיות מאילוצי זמנית אותו המשחררת הפורמלית, המסגרת בשל

 בלתי שהוא (,hoherer Jux) נשגב" כ״כיף זאת ביטא מאן תומס המעשית.
 היה לא שאופיו ברכס אפילו המוסר.؛" במשכנות הבית בעלי עבור נסבל

 אמנות של בסרבנותה כלשהו בגלגול חוזרים הללו - נזיריים מקווים חף
 את ובצדק, הוקיע, אמנם - צריכה לשיקולי להיענות גדולה אוטונומית

 שנוגע שבמה לדעת לא מכדי פיקח היה אך הקולינרית, האמנות יצירת
 אפילו ההנאה, מגורם לחלוטין להתעלם אי־אפשר הקורא, על לאפקט

 כבריון האסתטי לאובייקבו הבכורה במתן ביותר. המסויגת ביצירה לא
 ]כקריטריון הצריכה את האחורית הדלת מן שוב מכניסים איננו טהור

 גם ההנאה, גורם בעוד שכן ^תה. הבזויה ההסכמה ואת מרכזי[, אמנותי
 ושוב, שוב אליו ומתגנב חוזו היצירה, של האפקט מן אותו "כורתים" אם

 האפקט איננו האוטונומיות האמנות יצירות כפופות שאליו העיקרון
 האמנות יצירות כשלעצמן. הפנימי ארגונן אלא הקורא, על היצירה של

 בערכן לעוכן. הבסיס זהו "’מושג. ללא כאובייקט ידיעה הן האוטונומיות
 לכן, בהם. תלוי היה כאילו האנשים, את לשכנע צריכות אינן היצירות זה

 ופחות האוטונומית, היצירה בזכות לדבר העת הגיעה בגרמניה, היום
 האחרונה זו לעצמה מייחסת מדי ובה בקלות המעורבת. היצירה בזכות

 רגע. באותו רוחה על העולה ככל בהם ונוהגת האציליים הערכים כל את
 מוסריות. בנוצות התנאה שלא נבלה מעשה היה לא הפשיזם תחת גם

 שבו לרגע אורבים רק ואנושיות, במוסריות היום עוד המתהדוים אלה
שבו שלהם, המשחק חוקי לפי להרשיעו שאפשר מי את לודוף יוכלו

 האנונית؛ יכולה לא
 מהיותה! שבה,

 כן. פי על
מתבססת, עצמה
 ا מותנית היותה

 עליה הרובצת
 הא גלומה ביותר
נ לעצמה. אלא דומה

 הקדם־א אל במפורש
 הי( גוף ידי על אלא

 לדבר כמעל מתגבשת
יצירות، מוצר, תו,

 שלו התקנתם נמנעות:
 ואוטונוס מעורבות בין

 שמ?ווןאל> מנטלי ותוכן
 התו׳ אינו כלל יצירות של

 האוב היצירה של הבלטתה
 האמתיתה הפוליטיקה של

 בא נראית לא שהפשרתם
 ה׳ שבהם למקומות רגליה

 גג - תרבות של דבר כל
 ה ובעת התרבותי, בלהג

 שלה שידה במה בחזקה,
 לו שמוסיף בקטע ביושר

 בי השתקעה הפוליטיקה
,שוררת לכאורה שבהם

 כזאשימים הם התאורטית שבגרסתו אנושיות חוסר באותו לפעול יוכלו
 של בסופו רבות פעמים פירושה מעורבות בגרמניה, החדשה. האמנות את

 היה אחד שכל מה לפחות או אומרים, שכולם מה פירושה עדרי, להג דבר
 של אפילו - עצמה האמנות של הבשורה ה״מסר", במושג לשמוע. רוצה

 כלפי המפויסות גורם כבר טמון - פוליטית מבחינה הרדיקלית האמנות
 ואת פונים, שאליהם מי עם חשאית הסכמה יש הפנייה בעצם העולם;

 הצהרה ידי על רק שרויים הם שבו הסימאון מן לקרוע היה ניתן אלה
ההסכמה. של בטלותה על

 ו ממוזגים שבו הילדים,
 פ הפוליטיקה.'؛ של ובא

 מכ לו, שמור ואוטונומית
 ולא ספוותיים, שורשים

 פ - אותם כילתה לולא
 קרי׳ אחריה קצר זמן או

 נ טורף אנושי לא כיצור
 לאח, אחת זאת להראות

קד' אינו שכבר המכונות,
 כמו גם אך המעוובת, זו כמו - האנשים למען שמתקיימת ספרות

 מגלה שהיא בכך באמונם מועלת - כנכון רואה המוסרנית שהבורגניות
 להם. כעוזר נר^ה אילולא רק להם לעזור יכול שהיה הדבר את להם

 העצמי לשם רק התקיימות מוחלטת, עצמית קביעה מכך להסיק אך
עצמה של לצל מעל לאידאולוגיה. הידרדרות משום יש בכך גם - בלבד

 שניהנ על עולה הוא אך
 د את לשאול הצופה את
 שג ישועה של שמא או

 )VUS שהרישום בנימין
לוקח. אלא נותן
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 למצוא שניתן מוטיב ה.
 משיקים כאן למין: )ים,

 של והאידאולוגים )ערב
 זה: כנגד דבר לעשות ול
 רק ולו הנאה, גם לו זב
 התכליתיות מאילוצי ית

 בלתי שהוא (,hoherer ل
 היה לא שאופיו ברכט ؛ו
 אמנות של בסרבנותה זו

 את ובצדק, הוקיגג, ؛מנם
 שנוגע שבמה לדעת לא

 אפילו ההנאה, מגורם ין
 כ؟דיון האסתטי ובייקט

 ]כקריטריון הצריכה את
 גם ההנאה, גורם בעוד ן

 ושוב, שוב אליו ׳ומתגנב
 האפקבו איננו טונומיות

 האמנות יצירות )לעצמן.
 בערכן לערכן. הבסיס הו

 לכן, בהם. תלוי היה ילו٥
 ופחות האונוונומית, רה

 האחרונה זו לעצמה 'סת
 רגע. באותו רוחה על לה

 מוסריות. בנוצות ؛תנאה
 שבו לרגע אורבים רק נ,

 שבו שלהם, המשחק קי
 מאשימים הם תאורטית

 של בסופו רבות פעמים ;
 היה אחד שכל מה ]פחות

 של אפילו - עצמה זנות
 כלפי המפויסות גורם כר
 ואת פונים, שאליהם מי

הצהרה ידי על רק ־ויים

 כמו גם אן המעורבת,
 מגלה שהיא בכך :אמונם

 להם. כעוזר נראה לולא
 העצמי לשם רק ןיימות

עצמה של לצל מעל גיה.

האי־רציונליות מן להשתחרר יכולה לא היא לקפוץ: האמנות יכולה לא
 אף ומהיותה אליה, ניגודה בעצם גם החברה בתוך גורם מהיותה שבה, ٠

היא אם אך לחברה. ביחס ואוזניים עיניים לסגור מוכרחה כן פי על
 על המחשבה את רצוני באופן בולמת היא אם כך," על מתבססת עצמה ٠

הקללה את הופכת היא - קיומה טעם את מכך ומסיקה מותנית היותה
המעודנת האמנות ביצירת גם מזויפת. עצמית להצדקה עליה הרובצת ®

אינה היא אם אחרת"; להיות צריכים "העניינים כי האמירה גלומה ביותר
חוזרת היא מעושה, מדעיות על בהתבסס בבנייתה כמו לעצמה, אלא דוכ>ה ه
 מתווך אינו הרצון גורם אך הערך. פחות הקדם־אמנותי אל במפורש ٠

היצירה כאשר (,die Gestalt des Weikes) היצירה גוף ידי על אלא
 ועד מאלף עשוי כדבר ־”להיות. צריך אשר אחר, לדבר כמשל מתגבשת ٠

הן שממנה לפעולה הוראות הן ספרותיות, גם אמנות, יצירות מוצר, תו,
 הדרך חצי אינו כזה כמדיום תפקודן נכונים. חיים של התקנתם נמנעות: ٠

מתקדמים צורניים אלמנטים בין תערובת אינו ואוטונומיה, מעורבות בין
 תוכנן מדומה: או אמתית פרוגרסיבית פוליטיקה אל שמקוון מנטלי ותוכן ٠

 אולם להפך. אולי בהן, שנופחים המנטלי התוכן אינו כלל יצירות של
סילופה בטיבה. פוליטית־חבותית היא האוטונומית היצירה של הבלטתה

 היחסים של התאבנותם במקומותינו, העכשיווית האמתית הפוליטיקה של ٠
את לכתת הרוח את מאלצים מקום, בשום באופק נראית לא שהפשותם

 להיום, נכון יוודה. בחברה לבלות צריכה אינה היא שבהם למקומות רגליה ٠
להיחנק מאיים - מובטחת שיושרתן יצירות גם - תרבות של דבר כל

 אומר, בלי לאחוז האמנות יצירות על מוטל הזו ובעת התרבותי, בלהג ٠
 זאת ביטא עצמו סארטר משגת. אינה הפוליטיקה של שידה במה בחזקה,
פוליטיות, אמנות ליצירות הזמן זה אין ؛٠כבוד. לו שמוסיף בקטע ביושר

 במקומות שאת ביתר וזאת האוטונומיות, ביצירות השתקעה הפוליטיקה
רובי על קפקא של במשל כמו פוליטית, שממה שוררת לכאורה שבהם

הממשמש שיתוקה ותודעת האי־אלימות ועיון ממוזגים שבו הילדים, ه
מעורבת אמנות על בדיון שמקומו - קליי פאול ؛’הפוליטיקה. של ובא

(,eciiture) כתב במובהק שהינה שליצירתו, מכיוון לו, שנ)וו ואוטונוכ)ית ٥
גם כמו אלה, שורשים אלמלא מתקיימת הייתה ולא ספוותיים, שורשים

 הראשונה העולם מלחמת בזמן צייר קליי פאול - אותם כילתה לולא ٠
הלה מתואר שבהן וילהלם הקיסר של קריקטורות אחריה קצר זמן או

 היה אפשר הסתם )מן אלה מקריקכוורות ברזל. טווף אנושי לא כיצור ٠
מלאך ,angelus novus־n ו920 בשנת צמח לאחת( אחת זאת להראות

שהמעורבות, אחר גלוי חזותי גילום או קריקטורה אינו שכבר המכונות, ٠
 מאלצות המכונות מלאך של החידתיות עיניו שניהם. על עולה הוא אך ٠

הפורענויות אחרונת של מבשרה הוא האם עצמו את לשאול הצופה את
 ולטר שאמר כפי זה, מלאך אך בתוכה. שמוסווית ישועה של שמא או ٠

שלא המלאך הוא בבעלותו, היה angelus novus שהרישום בנימין
לוקח. אלא נותן ا

des Geistes, Stockholm: 
;Fischer Veriag, 1945, p. 377 

"Suffering ואו אנגלי, לתוגום  

and Greatness of Richard 

 Essays by Thomas ,’ملأ٠٠۴

Mann, New York: Vintage,
.1957, p. 225

 מאפשוות האמנות יציוות .47

 ישיוה התנסות על המבוססת יויעה

 או - לנו מעניקות הן באובייקט.

 שאיננה התנסות - עבוונו מייצגות

 ניתן לא בעוו במושגים. מתווכת

 מן האמנות יציות את לנתק

 בכן גם - לנתקה ניתן ההנאה,

 האסתטיקה אחרי אווונו עוקב

 האמת אל המחויבות מן - קנט של

המוסוית. הנכונות או המושגית

המבווו. קיומה על היינו .48

 ביציות הרצון" "גוום .49

 "העניינים כי )האמיוה האמנות

 מופיע אחות"( להיות צויכים

 במקום בצוותה. או היציוה, בגוף

 האמנות יציות מפוושת, אמידה

 כמשל עצמה את ומציגה מתגבשת

(Gleichnis) וצוי, מצב לאותו 

 להיות ש״צוין למה תיקון או

אחרת".

 Jean-Pau؛ Sartre, השוו: .50

L'cxistcntialismc cst un 

,1946 ,humanisme, Paris 
105 .p.

 "המחבות קפקא, פונ׳ן ואו .51

 ,1ב1האןקנ נזחבחת הראשונה",
 תל- זנובנק, שמעון מגרמנית:

.1998 עובו, עם אביב:
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 פרי, מורן מונטה, ערי וורנר, מינל גרנוה, ליאור ארלר, ערי כספי, רהבה מראיינים:
ועטרס תן שבת-נריר, הדס

 אני מושכת: מאוד שכותרתו האחרון, בספרך להתחיל רוצים אנחנו
 כחוט שעובר רעיון הולם שהשם תחושה לנו הייתה אזוחים. מלחמת

 והפכ؟ האחד ה״אני" את לקחת סתירה". תוך "קיום - ביצירתך השני
 חריף, מושג שהוא "מלחמה" במושג במפורש השתמשת ואף לרבים, אותו

 הקונפליקט מקוד מהו לבדד רצינו עזה. פנימית התנגשות על שמצביע
 שלו ההוויה בתוך אחת מישות יותר של הימצאות אותה הזה, הפנימי
וכיוצר. כאדם

 "מלחמת ואתה אזרחים" "מלחמת ^ת אז מכם, אחד כל נחקור אם
 אמא אזרחים". "מלחמת הוא מאתנו אחד כל אחר או כזה באופן אזרחים".

 מקזש:1 זן! בשם מבוגר בגיל שכתבה בספר אומרת לברכה, זיכרונה שלי,
 מרובע, הוא נפש קרוע שלא מי נפש". וקרועי רוח לדלי נחלקים "אנחנו

 בכל להתרחש יכולה אזרחים" "מלחמת נפש. קרוע הוא מרובע שלא מי
 בין אישה או נשים, שתי בין נקרע אדם - אהבה ממשולש החל מצב:

 בזמן לשתוק או לדבר הבחירה ודרך פוליטיות אמונות דרך גברים, שני
 הוא אם אזרחים מלחמת הוא סתירות שיוצר מצב כל למשל. עינויים,

אזרחים". "מלחמת בפירוש אני אישית. כחוויה הופנם

מובן? באיזה

 בתל־אביב, העובדים" לילדי חינוך "בית שנקרא: ספר בבית גדלתי אני
 היו אז בו שהנחילו שהערכים הפועלים תנועת של אוטונומי חינוך

 חבר אדמה, עובד איכר, פועל, להיות היה האידאל אמתיים. עוכים
 "אתה בי: הטיחה היא בינינו, בריב בי לפגוע רצתה כשאחותי קיבוץ.

 חווינו אך חרושת...". בית בעל תהיה אתה פועל, תהיה לא פעם אף
 היו העמים, ואחוות במאי ו ה־ למצעד במקביל - סותרים ערכים גם

 מצד בפרדסים; הערבים הפועלים ונגד עברית עבודה בעד קשמרות
 העמים. אחוות מצעד - האחר הצד ומן ארצנו", בעד למות "טוב אחד,

מתח. של אפשריים בלתי מצבים לימים יצר וזה לאומית, קנאות הייתה

 ממגפו אומו שאתה מוז
®*",[’א ביוגרפי "אני רק

מלחמת "אני אמרתי אני
 וו התזה את מאשש רק זה

 א ושואלים ניצבים השלמה,
 לסוסיו ראיונות כשערכתי

 אינטינוייסעם יחסים להם
 מחסה. מעניק מגן, אב מיז

 הזו הפנים הסתר היה למה
 תע לתת יכול מי עמו? את

 "מ בשם אני ואם סתירות,
 מו התכוונתי שלא למרות

האנח המצב של היכר לתו
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פוי, מווו מונטה, וווי וזנו,

 אני מושכת: מאוד ותו
 כחוט שעובד רעיון לם
 כ؟٥וה האחד ה״אני" ת

 חריף, מושג שהוא חמה"
 הקונפליקט מקור מהו ٠

שלד ההוויה בתוך אחת

 "מלחמת ואתה ,רחים"
 אמא אזרחים". "מלחמת

מקזש:1 זו! בשם מבוגר
 מרובע, הוא נפש קרוע ؛

 בכל להתרחש יכולה ؛ם"
 בין אישה או נשים, וותי

 בזמן לשתוק או לדבר ה
 הוא אם אזרחים 'לחמת
"חים".

 בתל־אביב, העובדים" י
 היו אז בו שהנחילו ים

 חבר אדמה, עובד יכר,
 "אתה בי: הטיחה היא

חווינו אך חרושת...". נ
 היו העמים, ואחוות אי

 מצד בפרדסים; ערבים
 העמים. אחוות מצעד -

מתח. של אפשריים לתי

ب
 ערבי כשראתה בכתה המשוגע, בהספו זאת מתאר ואני למשל, שלי, אמא

 שלנו, מהשכונה שיסתלק כדי חמורו מעל הירקות ארגזי את לו שהפכו
 בתחום פתיוים בלתי מתחים יוצרים כאלה מצבים לגמרי. אותה שבר זה

 הקבוע האנושי המצב זה האידאולוגי. ובתחום הרגשי בתחום הפוליטי,
 עצמי, אני ספקות. בלי לחיות מתוכנת הוא כן אם אלא רוח, איש של

 השתייכתי ו8 מגיל זאת ובכל הוכוניסטי, פציפיסטי בבית גדלתי למשל,
לוחם. אוגון שהיה לפלמ״ח

 המצורעים ורת١בע לסיפור מתייחס בשורה", "יום רחל, של הנהדר שירה
 שבישרו אלה הם לחומה מחוץ שהיו המצוועים שבו ז, פרק ב, במלכים

 "מלון את פוצץ אצ״ל מהמצור. נושעה שהיא והרעבה המוכה לעיר
 להרג שגרם אדיר טרוריסטי פיגוע ו,946 ביולי בירושלים דוד" המלן

 האוץ וערבים. יהודים אנגלים, מאות של ולפציעה אדם בני ססו של
 ם١"י השיר את והביא "הזוועה", בשם מאמר הואשון בעמוד אז פרסם

 מפי ^ם גאלה,/ בשורת אבה לא אני "אד בו: שנאמר רחל של בשורה"
 ליום אור המצור/ ממצוקת לנפל ?יי ^ר אז ]...[ תבוא קיא מצרע

 להיגאל ולא הבשורה קבלת סף על למות מוכנה היא הגדול". בשורה
 זוכרים אתם ואם הזה! השיר על דיברנו כמה המצורעים. בבשורת

 אלגורית היא שם אוראן העיר הרי הזבו, קאמי, אלבר של הספר את
 שהוא בסוף אומר הגיבורים אחד רחל. של בשיר שומרון העיר כמו
 מההיסטוריה. עצמו את מוציא הוא בכך אם גם דם, לשפוך יוסיף לא

 בקרב הייתי אני גם הן ואני, דם. שופך ההיסטוריה שבתוך מי כלומר,
 והפצועים. ההרוגים לבין הדם שופכי בין ישראל, במלחמות הלוחמים

במערכה. נפלו מחברי רבים

 לא מבטא אתה אזוח'ם מלחמת אני שבספר הוא בעצם אומר שאתה מה
הקולקטיבי"؟ "האני את גם אלא אישי", ביוגרפי "אני רק

 כולה, החברה על האומה, על חל זה אם אזרחים". מלחמת "אני אמרתי אני
 האמונה בעלי ביותר, הדתיים גם ראו, הזאת. התזה את מאשש רק זה

 מאז. השתנו שלא האלה, הנוראות השאלות את ושואלים ניצבים השלמה,
 שהיו באנשים פגשתי השואה על שעשיתי לסרטים ראיונות כשערכתי

 הוא שהקב״ה לבם בעמקי שהאמינו אלוהים, עם אינטימיים יחסים להם
 לשאלה תשובה דתי לאיש יש האם נשברו. הם מחסה. מעניק מגן, אב מין

 שהשמידו בזמן האל שתיקת נמשכה מדוע הזה, הפנים הסתר היה למה
של מצב הוא האנושי המצב כזו? לשאלה תשובה לתת יכול מי עמו? את

 לי, שמחוצה אמת עוד מבבוא אזרחים" "מלחמת בשם אני ואם סתירות,
 מכוון כנראה אני כזאת, אצטלה לעטות מראש התכוונתי שלא למרות

האנושי. המצב של היכר לתו
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 ושאלו עמדו אנשים זכר. ממנה נשאר שלא איראה למען מתו מיליונים
 עמוקה הזדהות מזדהה אדם מסוימת שבתקופה להיות יכול שאלות.

 חייל, הוא - חזעה" ב"חרבת יזהר ס' את ראו בחייו. מאבק עם מאוד
 שאסור ואומר הזאת הסיטואציה בפני לעמוד יכול לא הוא אך לוחם, הוא
 קרבי". צעקו שקר, קרבי. צעקו "קולוניזאטווים, זה. את לעשות להם

 רק חצות", של וב"שיירה שלנו". אינה "חרבת־חזעה הזאת: ההתרחשות
 אנחנו תיפרץ, הרוך נ...[ תעבור. השיירה "הלילה. אומר: הוא כך, אחר שנה

 את העברית, בספרות מנשוא קשה בתוכחה שהוקיע, סופר אותו נגיע".
 שבו חצות", של "שיירה את שנה לאחר מפרסם מהכפר, הערבים גירוש

 שהולך הזה הכלל מן חלק להיות חייב אתה שבהם רגעים מתאר הוא
 לצאת "לא האמירה בספו קצר בקטע חוזרת פעמים שלוש למלחמה.

 שיש יודע תש״ח בסופרי הדופן יוצאי גדול האפשריות. הרמות בכל דופן"
 ההיא. מהשיירה לערוק רשאי ואינך יכול שאינך ההוא, במעשה חלק ליטול

אזרחים. מלחמת מסובך, דבר הוא האדם בן

 זה הילידי, הצבר של למיתוס ביחס ביקורתי טון נפוץ הספרות בביקורת
 אלא המיתולוגי, הצבר לא בשבילך; הצבר באמת מהו הים". מן ש״נולר
 סיפוו החקיוה: בספר למשל, רעואל, הילידותז את שלך האישית החוויה
 ולחולות" "לים שייך הוא אחר מצד מיהו. להבין הזמן כל מנסה ועואל,

 המתח אל יחסך מהו הגלותיים. המהגרים, האבות אל שייך הוא שני ומצד
הגולה? אל הפטאלי הקשר לבין הילידות שבין פתור הבלתי

 שלפיה העברית הספרות בביקורת החוזרת השגיאה את לתקן רוצה אני
 אחיו על שמיר משה על־ידי נכתב הזה המשפט הים". מן נולד "אליק
 שנייה שכל תואר, יפה בחור היה הוא אליק, את הכותי אני שנהרג. הצעיר
 חסקה... על ולשוט לשחות מטקות, לשחק לים, ללכת כדי ניצל פנויה

 הים". מן נולד "אליק במשפחה אמרו הים, את אהב שהוא משום וכך,
 הצברים, כנציג שאליק, טענה החכמה? העברית הביקורת עשתה מה

 זה לה. ומנוכר זר שהוא היהודית, ההיסטוריה מן בא ולא הים מן נולד
 השירים: באחד כותב ואני זה. את לתקן ואי־אפשר קשקוש זה נונסנס,

 אומר, אני וחזות בשושנת שחשבו". כפי אליק, לא גם ٠מהןם נולז־תי "ליא
 יש בתל־אביב. נולדתי אני בקישינב: נולד אבי הי;ם". - אבי ובין ״ביני

 אחר, גורל זה שונה. זה מאוד. חזקה הזאת והמקומיות המקומיות, מן בי
 היו אויבים, אמנם לנו היו לאומית. תחושה של הוויה אחרת, תובות

 השפלה, של חוויות עבר לא מאתנו איש אבל הבריטים, או הערבים
 סטודנט של או לכיתה, מחבריו רצח מכות שקיבל יהודי ילד של חוויות
 החרם על לדבר שלא בעמידה, שלו הלימודים שנות את להעביר שנאלץ
הגומנית. המוות בחרושת כך אחר שבא ומה והנידוי

"מי עצמי: את שאלתי באוניבוסיטה, ללמוד כשבאתי הפלמ״ח, אחרי
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 ושאלו עמדו אנשים זכר.
 עמוקה הזדהות מזדהה

 חייל, הוא - הזעה" ״בת
 שאסור ואומר הזאוז ؛ציה
 קרבי". צעקו שקו, זרבי.

 רק חצות", של וב״שיירה
 אנחנו תיפרץ, הדרך ־.]...[

 את העברית, בספרות 'וא
 שבו חצות", של "שיירה :

 שהולך הזה הכלל מן לק
 לצאת "לא האמירה ספר

 שיש יודע תש״ח 'בסופרי
ההיא. מהשיירה לערוק אי

 זה הילידי, הצבר של תוס
 אלא המיתולוגי, הצבר יא

 סיפוו החק'ו־ה: בספר של,
 ולחולות" "לים שייך הוא
 המתח אל יחסך מהו ניים.

הגולה? אל ؛י

 שלפיה העברית הספרות
 אחיו על שמיר משה ידי
 שנייה שכל תואר, יפה זור

 חסקה... על ולשוט וחות
 הים". מן נולד "אליק חה

 הצברים, כנציג שאליק, :
 זה לה. ומנוכר זו שהוא ,

 השיוים: באחד כותב אני
 אומר, אני בשושנתווחות

 יש בתל־אביב. נולדתי :ני
 אחר, גורל זה שונה. זה ד.
 היו אויבים, אמנם לנו יו

 השפלה, של חוויות עבר
 סטודנט של או לכיתה, יו

 החרם על לדבר שלא דדה,
"מנית.

"מי עצמי: את שאלתי ז,

שורשיך, מהם שלך, הזהות מהי אתה, "מי שואל: אני היום עד אתה?".
 כמו מובהקים, מקומיים יסודות בי קיימים אחד מצד בא?". אתה מאין ٠

יותר אחר, מצד בסביבה": המצויים מהחומרים "עשוי בשיר אומר שאני  וגם בפרוזה גם והפציע הלך וזה האוטוביוגרפי, הצד אותי עניין ויותר ٠
בשירה.

ס
עברית. רק דיברו הם רוסית. מילה ולא יידיש מילה דיברו לא שלי ההורים

T שאכלנו זוכר לא אני בר־מצווה. לי ערכו לא גמורים, חילוניים היו הם
לי הייתה כנסת. בית סף על דרכתי לא השולחן. על נרות עם ארוחה בשבת د

מעולם אמא שלה. תמונה ראיתי לא ומעולם שמה את ידעתי שלא סבתא
 במשפחה ששוררת לב שמתי יותר מבוגר בגיל עליה. אחת מילה דיברה לא ٠

אז עד שנשמר סיפור, הבקיע לאט לאט אבל שלה. לסיפור בקשר שתיקה
קיבלה שסבתא גירושים, שהיו עלה לאסוף שהצלחתי מהעדויות כסוד. ه

סבתא של שלה, אמא של תמונה זוכרת כילדה, ואמא, שליח. בידי גט
ואת שלה הכלולות בגדי את לנהר ומשליכה הנהר שפת על עומדת שלי, ب

היה שכנראה לבכי, בכי בין אט, אט לי הוברר בשיגעון. כמו התכשיטים أ
הזה. הגט לה ניתן לכן אחר. באירוע או בפוגרום מדובר ٠

j את קראנו הגולה. שלילת על גדלתי הספר בבית לי. זרה הייתה הגולה מי הזאת. והנוראה האדירה הפואמה את ביאליק, של קךעעה" "؟עיר م
את שקרא ההם, בימים העברי הספר בבית שלמד הציוני, באתוס שגדל :

הגולה, שלילת את בנפשו הפנים הזז, ברדיצ׳בסקי, ברנר, ביאליק, מנדלי, ٠
ההשפלה. ההתעללות, החולשה, את \ ٠
המךךנפים ך١£ל־ת ו؟א؟ ם۴؟ ؟"ןן־רך קטע: ישנו קק.ך؛ה" "؟עיר בפואמה إ

ה٠ אשה הכלים,/ ؟ין ה؟עורות עמך ת١؟נ נטמאו ם١؟ק האפלים,/ ٠
؟תה,/ לעיני והאם ^؟ה לעיני הבת ערלים,/ שבעה ^ו؟עה תחת ת1^ך ه

 אותו להישאר יכול אתה שחיטה". ולאחר שחיטה ו؟שעת שחיטה לפני
ונשאו כזה דבר קורא בעולם נער איזה כאלה? שורות קריאת לאחר אדם .

 בכתבי ולרפיון. לחולשה שנאה בארץ שפיתחו נכון זה בן־אדם? אותו
כמותו שמעטים אישי סיפור לה", אמו "הוא בשם רשימה כזצויה ברנר .

יש דורי. לבני מקודש פרק האלה, השורות על גדלנו ולעצמה. למכאוב
 והחרפה ההשפלה הרפיון, מול אל ברנר י״ח של המרד של תמצית בו ٠

מפניו שהעלימה לאמו, הבן שאומו דברים הם אלה היהודי־גלותי. שבקיום  במסכת הצופה אלוהיו לעיני האוקראינים השקצים בידי אביו רצח את ٠
 לחייו בךזיורת נשבעתי נשבוע "כי פניו: המסתיר והמוות, ההתעללות

]...[ המהופכות בעיניו אז שהיה בנדנוד־האימה ההרוג, אבי של המארכות
טרם ונפשו בדמו בהתבוססו האין־סופי, האחרון הרגע באותו אני נשבע ,

לא העולמים ריבון כי הסכסוך, דממת מתוך הגוועת, נשמתו בהכיר יצאה,
ה؟בדן את וכבות, ההולכות עיניו, ת١וב؟ז שחת, מרדת חסידיו את יציל ٠

יון
יא

ו
 

 עם
ים

חי
 

וו׳
ג

255



 אקח!". נקם - - - קץ אין עד העולם כל ולפני לפניו הפרוש הנצחי
٠ משפט - מחבוא!״ האומר: "ארור ומוסיף: עצמית להגנה קורא הוא ומשם
 כחולשה נתפסה הגולה שלנו. הספר בית קירות על השאר, בין כתוב, שהיה

 ומשוררים סופרים מכתבי בראשית. סדרי כשיבוש כהשפלה, תהומית,
 המגן, כוח חישול של ישראלי הארץ האתוס נוצר הגולה בקרב שיצרו

٠ הנפש. על העמידה של
' העשירות אחת עשירה, כך כל תרבות על לוותר רציתי לא לימים,
 בעולם? יש גבירול אבן כמה בעולם? יש הלוי יהודה כמה הוי - בעולם
 אני "כנעני". הייתי לא עברי, הייתי והתנ״ך? והמדרשים האגדה וספר

 ארץ את ראו ה״כנענים" הכנעניות. של הפוליטי בצד האמנתי לא גם
 הקדומה, העברית האומה של המתחדשת לצמיחה החיזיון כגיא הפרת

 הרעיון את לצחוק שמה ההיסטורית המציאות הפרה־מונותאיסטית.
 בעקבות ויותר יותר והתחזק הלך לדורותיו היהודי העם אל הקשר הזה.

 שתקום כדי האם ולעצמאות. לריבונות זכאי בעולם עם כל החורבן.
 בשם במדרש בפסוק נזכרתי להישמד? העם צריך היה ישראל כזדינת

 הפורענות בשל למשיח והכוונה אראנו", ולא "יבוא שאומר: עולא ר'
 לא ישראל מדינת ואומר: חוזו ואני המשיח. לביאת שתקדם הנוראה

 רב זמן התחילה הציונות השואה. למרות קמה היא השואה, בשל קמה
٩ וחצי במיליון בארצו ישראל תקומת את לכרוך אסור השואה. לפני

שרופים. ילדים

 כנראה התחילה הצבריות צברית. זהות של מקומי יסוד גם בי שיש נכון
 שראו פיינבוג, אבשלום את לקרוא כדאי הארץ. בני של הראשון בדור

 היום העברים". אנחנו הארץ, בני "אנחנו שכותב: הראשון, הצבר את בו
 ואנחנו יהודים, לעצמם קוראים הדתיים נעלם. "עברי", הזה, המושג
 "האוניברסיטה "עברי". מושג פעם היה אבל ישראלים. לעצמנו קוראים

 העבריים", "הלוחמים של העברית" "העיתונות העברית", "העיר העברית",
 את שללה לא שלי העבריות עברי. עצמי את ראיתי ואני עברי. היה הכול

 שיבת של הפרי הייתה היא היהודי, לעם השתייכותי ואת היהודי הרקע
 היהודים העברים אנחנו היהודי. היסוד של כזקומי גלגול הייתה היא ציון.

 נכונים, חלקם דברים. המון נכתבו הצבר מיתוס על ישראלים. הארץ
 בחורים גם היו הצברים בין נכון, הגזמות. המון היו גמורה. איוולת חלקם

 לצד מרובעים, וגם קשוחים וגם עלינו, לא טיפשים, וגם מאוד, פשוטים
٠ אדם וגדולי חכמים והיו שירה ואהבו מוזיקה שאהבו רגישים, עולם גאוני

 לסמל צרוד, בקול שצועק כזה טמבל, כובע עם אחד להפוך ניסו בישראל.
 יחיעם מכתבי צבר. באמת היה לדוגמה, ויץ, יחיעם בדיחה. וזו הצבר,

 הם וקונצרטים, תאטרון של תיאורים גם הכוללים מלונדון, שנשלחו
 בצד היופי, אוהבי מגדולי אחד של אמתי, רוח איש של מופלאה דוגמה
הגשרים" ב״ליל מחבריו ו3 לצד 1946 ביוני שנפל בפלמ״ח, מפקד היותו

 הד של מאמו קואנז
 כדמזון לא "הצבר"

 מבולבל, עצמי, בפני
 התלוש,ו של נוספת

הצבר דמויות בין
 ל״תלישוו איננה אמנם

 של התבגרותו בתקופת
ל״צבר". "התלוש" בין

 המאט את לקרוא עלי
 הגוף,! היא המסורתית

 כתוצא תלישות קיימת
 נ" אתה אם לתלישות.

 ההת מתהליך חלק הוא
זהו באפיקורסות. ולא

 לדי האמתית, הסכנה
 ישראל׳ עם של והרוח

 במפו אליה התוודעתי
 שוו ספר בבתי עסקתי

 משו של שירים נקרא
 מ אלוזיות בו היו אם
 א מנתק סובלים הם

 העברי בשירה ביותר
 מו אחת בחורה אותי

 בעיניך שייחשב כדי
 לאיכו תורם אמת של

 מסס באחד אמר מלרו
מבקשים אנו שאותם
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אקח!". נקם - - - קץ ן
٠ משפט - מחבוא!" האומר:

 כחולשה נתפסה הגולה לנו.
♦ ומשוררים סופרים מכתבי

המגן, כוח חישול של אלי

העשירות אחת עשירה, '
בעולם؟ יש גבירול אבן מה
אני "כנעני". הייתי לא ־י,

٠ ארץ את ראו ה״כנענים" .
 הקדומה, העברית האומה
♦ הרעיון את לצחוק שמה
 בעקבות ויותר יותר תחזק

٠ שתקום כדי האם נמאות.
 בשם במדרש בפסוק :רתי

’ הפורענות בשל למשיח ה
 לא ישראל מדינת ואומר:

 רב זמן התחילה הציונות ,
٠ וחצי במיליון בארצו ־אל

כנראה התחילה הצבריות .
٠ שראו פיינברג, אבשלום ٣

 היום העברים". אנחנו ؛רץ,
I ואנחנו יהודים, לעצמם 

٠ "האוניברסיטה "עברי". סג
 העבויים", "הלוחמים "של

. את שללה לא שלי ׳עבריות
 שיבת של הפרי הייתה זיא
, היהודים העברים אנחנו ־י.
 נכונים, חלקם דברים. מון
٠ בחורים גם היו הצברים :ין

 לצד מרובעים, וגם שוחים
٠ אדם וגדולי חכמים והיו ־ה

 לסמל צרוד, בקול שצועק ז
יחיעם מכתבי צבר. :אמת

, הם וקונצרטים, תאנורון
 בצד היופי, אוהבי מגדולי

٠ הגשרים" ב״ליל מחבריו :ו

 האוכלוסייה ווב הארץ, ילידי של דורות כבר יש כיום הארץ. בצפון
 האם מדוע. יודע אינני צברים, להם קוראים לא מה ומשום כאן. נולדה

 ילידי כל או המדינה? הקמת עד מסוימת? זמן בנקודת תחומה הצבריות
 לי נדמה אופן, בכל היום, צברים. הם גם הרי אלה נכדינו? בנינו, הארץ,

 של העמידה זו אולי הגלובליזציה, זו אולי הצבר. של זוהרו שהתעמעם
 הזאת, במולדת מושרש כאדם הצבר את ראינו אם העולם. מול הפרט

 קטנה שהייתה ארצם, את נטשו צברים שרבבות להודות נאלצים אנו
 את עשו המרובות המלחמות גם הים. מדינות לעבר והרחיקו עליהם,
 ההפרטה. הישראלית. בחברה שחלו התמורות אחר. בעם השליטה שלהן.

ה"פוסט־ציונות". הדה־הרואיזציה,

 את לבחון מנסה היא שבו זה, בגיליון שמופיע שייט, הדי של מאמר קראנו
 כ״תלוש" אלא הגלותי, "התלוש" לדמות אנטיתטית כדמות לא "הצבר"

 התגלמות היא זו "דמות כותבת: היא אחיזה. חסר מבולבל, עצמו, בפני
 אוקסימורוני זיווג שהיא דמות - צברי חדש, בגלגול אך התלוש, של נוספת

 כוונתה היהודי". הקיום של הפכים המייצגות והתלוש הצבר דמויות בין
 שנותקיימת לכזו אלא אקזיסטנציאליסטית, ל״תלישות" איננה אמנם

 זיקה איזושהי זאת בכל מזהה היא אבל הצבר, של התבגרותו בתקופת
ל"צבר". "התלוש" בין

 היהדות אם משמעותו. מלוא את להבין כדי המאמר את לקרוא עלי
 ספק ללא אז מתוכו, נתלש מתוכו, מופקע שאתה הגוף היא המסורתית

 שלילה בין להבחין יש היסטורית. מהפכה של כתוצאה תלישות קיימת
 הניתוק אז מתחדשת, אומה בניין של בתהליך מצוי אתה אם לתלישות.

 גמורה בבורות פה נתקל אתה פעם לא אך ההתחדשות. מתהליך חלק הוא
הישראלית. ההוויה לגבי גם נכון זה באפיקורסות. ולא

 התרבות מאוצרות תלישות של מצב היא לדעתי, האמתית, הסכנה
 מדאיגה. מאוד והיא כזאת, תופעה ישנה לדורותיו. ישראל עם של והרוח

 חודשים שלושה במשך ספר. בתי תלמידי עם במפגש אליה התוודעתי
 פשוט בואו לתלמידים, אמרתי שיוה. בקריאת שונים ספר בבתי עסקתי

 מודרני עברי שיר להבין התקשו הם שונים. כזשוררים של שירים נקרא
 המקרא. מן מאוד רחוקים הם כי למשל, מקראיות אלוזיות בו היו אס
 היפות השורות לאיבוד הולכות כך אסוציאטיבי. מנתק סובלים הם

 שאלה שיר, להם כשקראתי הפעמים, באחת העברית. בשירה ביותר
 אמתי להיות צריך שיר האם גורי, "מר מהשמינית: אחת בחורה אותי

 שיסוד חושב שאני לה אמרתי ערך?'׳. בעל לשיר בעיניך שייחשב כדי
 אנדרה כזבו". השיר "מיטב פעם שלא אף השיר, לאיכות תורם אמת של

 הדברים מן עשויה שלנו, האמתית "הביוגרפיה מספריו: באחד אמר מלרו
"בואי לה, הצעתי ה",1כ יודעת את "אבל להסתיר". מבקשים אנו שאותם
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 את לשיר מעניקה ואת קורא, וגם כותב גם זה שירה הרי תרגיל: נעשה
 מרגישה את מה לי תגידי ואת שיר, לכם אקרא אני כקוראת. משמעותו

 רחל של שיר היה השיר לא". או בעינייך אמתי הוא והאם הזה בשיו
 צ?)יה/ בכל היבוא?/ הבא? קשבת:/ האזן ה^ב. "קשוב "מנגד": שנקרא

 הגזרה:/ צור אחד./ נחל של השנים/ החנפים - זה מול זה נבו./ עצב יש
 לו/ ונבר ^יש בא,/ ^ין - ^ו؟ה' מנגד/ ךא'ה ??ים. פרוש לעד/؛ ךחוקים

 נפלא, שיר מהתרגשות, חנוק שגרוני מרגיש אני עכשיו, _ר?ה". ארץ על
 פתאום ואז בעיניהם, ניצוץ שום שאין רואה ואני בהם, מסתכל ואני

 שורות, שתי הזה בשיר יש השיר. את להבין מתקשים שהם תפסתי
 "בכל השוךה: לשון־ה. נובל פרס להם מעניק הייתי ספרותי שופט שבתוו
 על שחקוקה ך?ה", ארץ על לו/ וןבו "^יש והשוךה: )בו", ע^ב ?ש צ?)ה/
 לסיפור המקואי הסיפור את הפכה היא רחל? עשתה מה בכנרת. קברה
 שואלת. היא קיבוא?" "הבא? אליה. שיבוא לכוישהו שמחכה אישה אישי.

 שלי, הציפייה ראשית בעצם כלומר יודעת: היא השנייה בשורה כבר
 חופים שני כמו יבוא, לא שהוא שווא, ציפיית שזאת יודעת כבר אני

 ^ין - ^؟ה מנגד/ א'ה٦ ??ים. "?רוש אומרת: היא ולכן ייפגשו. שלא
 תואה "מנגד למשה: אמר שאלוהים כמו מנגד. לקראתה בא לא ?א",
 לו/ וןבו '؛ש בכזשפט: קובעת היא ואז תבוא". לא ושמה הארץ את
 שלו. והציפייה שלו, מושג והלא מאתנו אחד כל כלומר, רבה", ארץ על

 זה ומה ")בו" זה מה הבינו לא הם כי תגובה, שום הייתה לא וכלום.
 מפי שומע נבו הר שעל רבנו, משה על הסיפור את זיהו לא הם "؟).)ד",

 אחד תלמיד ואז תבוא". לא ושמה האוץ את תראה "מנגד אלוהים:
 רגע, "רגע, ואמר: התהומית הזאת העכרוריות מתוך פתאום, התעורר

 היה זה נקודות". "שתי צעקתי: אז רבנו?", משה עם משהו לא זה רגע.
 העברית שהתחייה כך עם להשלים יכולתי לא כי זעזוע, לי גרם זה עצוב.
 בין גמור ניכור שייצרו כאלה בנתקים או תרבותי ברידוד כרוכה תהיה

הצעיר. הישראלי הנער לבין העם של הרוח אוצרות

 התנ״ך שבין מה כל על - שלם עולם על ויתר אבל תנ״ד ידע שלכם הדור
עצוב? אינו הזה העולם של האבדן ועכשיו.

 וזם בשר מלן את לדוגמה, קראו, עלי. מקובלת שאינה גורפת הכללה זו
 צעיר מגיל למשל, אני, הכול. על ויתר לא שלנו הדור שמיר. משה של

 למדתי לא ותושב״ע שמדרשים לכזוות ספרד, שירת את אהבתי מאוד
 הזה מהמרד שחלק נכון זה התרוצצתי. שביניהם הרבים הספר בבתי

 ערכים. לבנות כדי ערכים מנפצת מהפכה כל אבל מאוד, יקר מחיר גבה
 גרשון לפניו. היה שלא לגמרי חדש משהו בונים שאנו תחושה הייתה

 אחד מצד כפול: תהליך התחולל העברית שבשירה כך אחר אמר שקד
 סמלים מאוד הרבה אומרת, זאת המקודש. חילון שני ומצד החולין, קידוש
נדמו הכבישים שלונסקי של בשירו שיריים. סמלים להיות הפכו דתיים

 דיבוו׳ לא שלנו בדור
 לכך׳ הלוחם דווי בני

 ٠בנו את שלח
מלחמת אחרי
 י בשיח העקדה יסוד

 > כמובן הייתה למלחמה
 מלחמת! לאחר השלמה.
כך אחו המולדת.

 I ובהם אחו, עם בני של
 f המלחמות יבוא, אשר את

 ללכת! נידון הייתי "ואני
 ביי מדמויות כאחת

שהיה למשל, לוין,
 אביו. אל מדבר המת הבן
 תמית אל אכא, אומו: הוא
 חי שמאבד שמי חשב הוא
 נת בעדו למנוע יכולה את
 אתהשיו סובל לא גם אני

אומר הם יונה" "הבטחתם
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את לשיר מעניקה את٦ 'א,
מרגישה את מה לי תגידי ]
רחל של שיר היה השיר .
, צפןה/ ודבוא?/בכל בא?٢
 הגזרה:/ צור אחד./ לנ_קל١

٠ לו/ ונבו איש בא,/ -אין
 נפלא, שיר מהתרגשות, וק

' פתאום ואז בעיניהם, צוץ
 שורות, שתי הזה בשיר יו

 נובלללוו,רה.הלוו,רה:״؟?ל
 על שחקוקה $.ךץך?ה", על

I לסיפור המקראי הסיפור 
 א?"היאשואלת.١!؟א?ןןןב

 שלי, הציפייה ראשית צם
 חופים שני כמו יבוא, לא

 אין - שמה מנגד/ ,ראיה .
 תראה "מנגד למשה: אמר

 לו/ ונבו "^!ילו במשפט: נ
 שלו. והציפייה שלו, מושג
٠ זה ומה "ןב؛״ זה מה בינו

 מפי שומע נבו הר שעל :ו,
٠ אחד תלמיד ואז תבוא״.
 רגע, "רגע, ואמר: נהומית

י היה זה נקודות". "שתי :י:
 העברית שהתחייה כך עם

 בין גמור ניכור שייצרו ؛ה
הצעיר.

התנ״ך שבין מה כל על - ا

 זם1 בשו מלן את לדוגמה,
 צעיר מגיל למשל, אני, ל.

 למדתי לא ותושב״ע שים
 הזה מהמרד שחלק נכון

 ערכים. לבנות כדי ערכים
 גרשון לפניו. היה שלא 'י
 אחד מצד כפול: תהליך ל

 סמלים מאוד הרבה :ומרת,
נדמו הכבישים שלונסקי ’

 חילון של יסוד היה האחר מהצד לבווטפות. הבתים תפילין, לרצועות
 מנותק למשפט, כעת שעומד שהצבר, הטענה מוצדקת אם המקודש.
 ספרד, וכזשירת מהפיוטים מהמדרשים, החכמים, ומספרות מהתנ״ך

 "התלוש" מיהו הזה?! "הצבר" מיהו אך תלוש. אדם באמת הוא הרי
 היודעים את והזוכרים, האוהבים את מוצא אתה דור בכל הרי הזה?!

 העקוווים את וכן והמחדשים, והמעמיקים הבקיאים את והשומרים,
 לי יש אותו. אוהב אני שלי, בשירים עשו על מגן דווקא ואני למיניהם.

 המיילדת נולד, שכשהוא אמרו בפלמ״ח. מאוד ידועה דמות שהיה חבר
 אקדח אחת ביד מחזיק כשהוא אמו מרחם יצא הוא כי התעלפה שלו

 את ולא שאול את אוהבים הצברים רוב שוודי. מפתח ובאחרת פרבלום
 ציד, גיבור השדה, ריח הוא עשו יעקב. את ולא עקוו את אוהבים דוד,

 על מספר אני משירי באחד חכם. תלמיד אוהלים, יושב יעקב ואילו
 כבר החיות לצוד, מתקשה והוא בכורתו שנגזלה לאחר עשו של הבדידות
 מצאצאיו אחד הוא שלי, הספרותי הגיבור רעואל, אגב, ממנו. מהירות

 המקובלות. המסגרות שבירת הזו בהזדהות הייתה בכך, לא עקוו. של
 תמיד שהיא מהפכה, בתקופת נמנע בלתי כנראה אך יקר, היה המחיר

למקובל. אנטיתזה

 חלק היא וספקות שאלות ללא להקרבה נכונות שגם כך עם מסכים אתה
מהפכה? מתקופת נפרד בלתי

 של בפרוזה או בשירה אחד רמז אין "העקדה". על דיברו לא שלנו בדור
 שהאב אברהם, אביו בידי נעקד דורנו של שיצחק לכך הלוחם דורי בני

 זאת, לעומת להישמד. או ללחום עלינו והיה הותקפנו בנו. את שלח
 מופיע כבר שנה, 40 מזמן לא לה שמלאו הימים, ששת מלחמת אחרי
 שלהם התגובה יצחק". "דור המושג ומופיע לחזמים בשיח העקדה יסוד

 ישראל ארץ על שגדלתי שלי, זו מאשר לגמרי שונה כמובן הייתה למלחמה
 לב אל הביתה שב שאני הרגשתי הימים ששת מלחמת לאחר השלמה.
 אלפים מאות שם היו מרפא. ללא הסתבכו העניינים כך אחר המולדת.

 לחזות היה אפשר מלכתחילה ובעצם ',48 פליטי ובהם אחר, עם בני של
 לוחמים: בשיח כותב עוז עמוס והאינתיפאדות. הכולחמות יבוא, אשר את

 בתת־מקלע חמוש ירושלים[ ]של ברחובותיה ללכת נידון הייתי "ואני
 חנוך מאוד". זרה בעיר זר איש להיות ביעותי־ילדותי. מדמויות כאחת

 שבו יצחק, עקדת על חויף קכוע כתב מאוד, מוכשר שהיה למשל, לוין,
אביו. אל מדבר המת הבן
 אתה. ולא כאן השוכב הוא אני בי, גאה כך כל תהיה אל אבא, אומר: הוא
העיקרי. הקרבן את שמשלם זה הוא חיים שמאבד שמי חשב הוא
 לכן חייל? היה לא עצמו האב להילחם? מללכת בעדו למנוע יכולה את
 '״:73 חורף ״ילדי צבאית, להקה ששרה הזה השיר את סובל לא גם אני

בניהם הבטחות". לקיים "צריך לאבותיהם, אומוים הם יונה" "הבטחתם
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 אל בטענות יבואו הם ואף בצבא, מעט עוד ישרתו '״73 חורף "ילדי של
 אנחנו למשל, לטובה. גם השתנו מהדברים וחלק השתנה, הכול אבותיהם.

 וכיסתה שתקה המדינה טובת שלמען לויאלית, עיתונות של בתקופה גדלנו
 אחת שנייה תוך היום במודע. סילופים קיבלה וגם רבים ועוולות פשעים על

 זאת אומר ואני יותר, חתרנית העיתונות האינטונט, דרך לכול ידוע הכול
 אולי הכול, את להרוס שעלולה היטהרות של כזה דיבוק מין יש אך לטובה.

 בצדקת המפקפקים אנשים ויש יותר, מודעת חברה זו אחרת. בררה אין
 להילחם יכולים היינו לא הדרך, בצדקת אז מפקפקים היינו אם הדרן.

 הראשונה, לבנון במלחמת אבדות. ומרובת אכזרית שהייתה במלחכזה
 השיר על פרודיה זבו בעיתון פרסם סידון אפרים למלחמה, הרביעי ביום

 מילים: כמה שינה הוא ת".١^מ ושתי ^ך؟ה "בשמלה הנח״ל להקת של
 ןשאלה עמדה ת1ע?ןמ ו؟ךקקת קטנה ?לדה צמות ושתי אדמה "בשמלה

 הטז״ל, ؛הקת כזה. שיר עם למלחמה לצאת קשה מתחיל. זה כך למה".
 השיר: את פרקר במצבת הצנחנים נחיתת לאחר שעות כמה שרה ',56ב־

לעי". ^ן־ה לא ךעי, אגדה "לא

 סיסרא, אם על כתבת ב׳'^מ؛" השני". "הצד על כתבת כן דווקא אבל
 רק לא אדם. כבן האויב על השני, הצד על גם הייתה שלך וההסתכלות

"הם". גם אלא "אנחנו",

 יודע לא אני ו.960ב־ יותר, מאוחר נכתב "١"^מ הזמן. רוח על מובר אני
 דבורה שירת בסוף החוגג הסרקזם מול אל '.48ב- זה את כותב הייתי אם
 צדקת הייתה שלא אף הזאת, האישה על רבה חמלה גם להבדיל, חש, אני

 הרחמים, מידת את יושתי מאמי אויב. של אמו על שיר הוא "אמו" גמורה.
להם. הראויים לכל להינתן לרחמים היה שקשה אף

 אבל התנ״ן, משירת מאוד מושפע אמנם אני חדשה. חזית פה פתחתם
 בעד הייתי שירים בשלושה למשל, כך, בעייתית. בצורה ממנה מושפע אני

 בעיני הרע את עושה פעם שלא לזה נחשב המלן הנביא. בעד ולא המלך
 "מלך - שיר לי יש בפוליטיקה. העוסק והאחראי, האנושי הוא אך ה',

 שבלי בכך מודה אני זאת ועם שבאחאב. האחר הצד את הרואה - _רע"
 הקדומה, בתרבותנו הייחודי המרכיב היא הנבואה אי־אפשר. נביא

 להביא הנביא נתן יכול שבו לעם להשתייך גאה אני המוכיח! הנביא,
 ולומר הרש" "כבשת משל את בת־שבע, פרשת לאחר המלך, דוד לפני
 מאידך שהיא. מה תרבותנו הייתה לא הנביא בלי האיש!". "אתה לו:

 לידי בא הדבר הנבואה. רדופי המלכים בצד פעם לא עומד אני גיסא,
 אלול: מחבוות בספרי הכזצויים בשלושה בעיקר שונים, בשירים ביטוי

 שמואל עשה מה נא ראו שהזכרתי. ךע" ו"؟^ך נדבות" ם۴"? "כתר",
 המלך הוא שאול, על חומל אני להשתגע! אפשר הזה, המסכן לשאול

את קרע ושמואל לו, שקדם מלך שום היה לא בו, רצה שהעם הראשון

 סיפור מעליו. הכומלכה
והכאן הנפלאים מן הוא

 יותר המאוחרים בשירי
 נ נמכרו 1949 בשנת אש

 הש של יסודות בו שהיו
 עואו ספר ווחות, בשושנת
 שהשפי התבגרות תהליך

 וריב בירושלים ספר בית
 ואמר:"* זעם מלא קולו

 "אתו עונה: והוא עליך؟",
 ף רבים,/ ימים חי הוא

 לצאצאיו.׳ הוךילו ההיא
 ا כמי יצחק, של כצאצא

 ולסב לפורענות נדון אני
 שלי התלמידה קלה. לא

 בל ומאכלת נולדים ׳הם
 כך שכל העקדה מעמד
 איוו ולא עבר של זיכרון
ג בנושא, מכתבים שפע

 השירים את כשקוראים
 ו<٥ה כלפי אירונית נימה

 הביקו "היסוד שאמרת:
 מל בךבורינו, "?ל כותב:
 "בךבוךינו" המילה ממש.

 ’ייצג. שהוא מה כל ושל
 "או-לי? המתים": תחיית

 ^נו! ואחרכך:״ןהק؛רה
 ו עד באמת מת אינך שם

הו מהו לספר יכול אתה

 לע וגורם משפיע הכול
 עם פגישות מלחמות,

 זעזועינ וכן חברים, של
 המג האויב, עם החיכוך

 חו כשאתה ערכים, של
 פשוט׳ אינם כשהדברים

 המרכי! את באדם יוצר
האותנ היסוד את לאבד
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 אל בטענות יבואו הם אף
 אנחנו למשל, לטובה. גם .ו

 וכיסתה שתקה המדינה כת
 אחת שנייה תוך היום זודע.
 זאת אומר ואני יוונר, "נית
אולי הכול, את להרוס ׳ולה

 האוב, אשת אל דור, לעין שאול של הליכתו סיפור מעליו. הממלכה
ביותר. והכאובים הנפלאים מן הוא

 פוחי כשהופיע ומתעצם. הולך הביקורתי היסוד יותר המאוחרים בשירי
 ספר היה זה חודשים. שלושה תוך ספרים 3,000 נמכרו 1949 בשנת אש

זאת, לעומת נעורים". "חטאת שנקוא ומה השפעה של יסודות בו שהיו
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 בצדקת המפקפקים ؛נשים
 להילחם יכולים היינו לא

 הראשונה, לבנון :מלחמת
 השיר על פרודיה זב, ؛תון

 מילים: כמה שינה הוא '׳.
 ושאלה עמדה ת١^מ קת

t הנח״ל, להקת כזה. שיר 
I השיר: את פרקו במצבת

 סיסרא, אם על כתבת ו"1
רק לא ארם. כבן האויב ל

 יודע לא אני .1960ב־ 'תר,
 דבורה שירת בסוף 'החוגג

 צדקת הייתה שלא אף את,
 הרחנזים, מידת את ירשתי
להם.

 אבל התנ״ך, משירת זאוד
 בעד הייתי שירים :שלושה

 בעיני הרע את עושה עם٤
 "؟^ך - שיר לי יש ויקה.
 שבלי בכך מודה אני זאת
 הקדומה, בתרבותנו 'ודי

 להביא הנביא נתן יכול ו
 ולומר הוש" "כבשת >של

 מאידן שהיא. מה 'בותנו
 לידי בא הדבר הנבואה. ؛

 אלול: מחבוות בספרי ים
 שמואל עשה מה נא ־או
 המלך הוא שאול, על מל

את קרע ושמואל לו, !דם

גנברתי עצמית. ביקורת הייתה כבר מאוד, אוהב שאני ספר ווחות, בש,שנת
 תלמידי בפני פעם הופעתי השירים. על מאוד שהשפיע התבגרות תהליך ٠

מהשביעית, אחד נער קם ה".٧"ןך השיר על ודיברתי בירושלים ספר בית
"מאיים שואל: אני עלי". לאיים כך מעז אתה "איך ואמר: זעם מלא קולו

קירבן./ העלה לא כמספר, ׳יצחק, בפירוש: אומר "אתה עונה: והוא עליך?", ,
השעה את אבל כהה.// עיניו ר١א עד בטוב, ראה _רךים,/ עזים חי הוא

עלי מאיים אתה בלבם.׳ ומאכלת נולדים/ וקם לצאצאיו./ הוריש וקזקיא י
למוות, נדון אני, כלוכזר בלב, מאכלת עם שנולד כמי יצחק, של כצאצא

שאלה באמת וזו זה?". את לי עושה אתה למה ולסבל, לפורענות נדון אני '
אומר. שאתה למה מתכוון לא "גווי אמרה, שלידו התלמידה קלה. לא

 של העבר זיכוון אלא לעתיד, איום לא הוא בלבם' ומאכלת נולדים 'הם
 זה עליו". גדלנו שאנחנו בואשית, בספר חשוב כך שכל העקדה מעמד
קיבלתי הדעות. חלוקות כך ועל לבוא. לעתיד איום ולא עבר של זיכרון

בחו״ל. מאוניברסיטאות גם בנושא, מכתבים שפע ه

מהם שעולה רושם נוצר אכן שלד, המאוחרים השירים את כשקוראים <
 וכפי המוקדמים, השירים שייצגו והערכים הפואטיקה כלפי אירונית נימה

 אתה ؟לאי" "؟קי־רת בשיר ומתעצם". הולך הביקורתי "היסוד שאמרת:
 של אירונית הצגה וזו פה", ובעל בכתב הארץ ؟לח ךינו,.٠؟ךבו "כל כותב:
 הביטוי של הנמכה יוצרת ל״؟לח؟؟.ךץ", בהקשר ",1"ךךבו.דינ המילה ממש.

 "עם בשיר החי", ל״מת ביחס כותב כשאתה גם כך ייצג. שהוא מה כל ושל
שופרי", ؟קיעת עם ؟؟؟ים,/ ל؟؟؛ת אזכה אני גם "אולי המתים": תחיית

؟לוידים./ פעם ןלא בחלום/ אן ؟קך־ש בכתבי _רק לנו ק؛רה "זה כך: ואחר )
ע؟ים". ؟ש؟חת מו3 שכזה,/ ؟ת חצי אתה ؟סוף./ עד בא؟ת ؟ת אינך שם

שלך? בתפיסה שחל לשינוי המקור מהו לספר יכול אתה

אבהות, נישואים, אהבות, העובר, הזכזן - לשינוי וגורם משפיע הכול '
מותם משפחה, בני הסתלקות מחלות, ספרים, עם פגישות מלחמות,

 התרבות, פני את המשנים ופוליטיים רוחניים זעזועים וכן חברים, של ٠
 מפולת בעת מתרחשים שינויים הביקורת. עם המגע האויב, עם החיכוך

החיים, במהלך חכמה כשמצטברת אכזבות, חווה כשאתה ערכים, של
 זה כל גיחוך. מעוררי או ופחד זעם מלאי והם פשוטים אינם כשהדברים ٠

בלי אבל זולתו. לגבי וגם עצמו לגבי האירוני המרכיב את באדם יוצר
יצא החמישים שבשנות זוכר אני בך. שנשאר האותנטי היסוד את לאבד ,
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 להודות חייב אני "؟לולות". מחזור ובו השח, עלות עז בשם שלי ספר
 שאני להאמין מתקשה אני ؟؛؟؟ים" "מחול בשיר עכשיו קורא שכשאני
 פה אומר, והייתי חגיגי, כה וגם רחוק... כך כל לי נראה זה זה, את כתבתי

 עוד "؛בוא. ؟؛؟؟ים": "؟חול בשיר כותב כשאני בומבסטי. אפילו ושם
 ؟^ו؟ים./ עם השמש, עם הנשא, האבק ענן עם ובאים/ ק.ך؟ים תיאינו

 עם ؟؛קן, ספיחי עם קרעים,/ גבנו על שהפכה קךקה החלצה גון עם ؛בוא.
 כזה. סגנון שיצרה ולידה מהפכה לתקופת קשור זה קעיוים", ؟؟ישוו האש

 וומיננטית. כתופעה האירוני המרכיב קיים לא עדיין ברובו, ספר, באותו
 שנים, אלפי בן עם של בהיסטוריה ממלכה. לידת של תקופה הייתה זו

 ההשכזדה, כלום, אחריו שאין המוחלט והאסון המוחלט הרע בין המעבר
 אין וחצי. שנתיים הכול בסך כך, כל מהיר היה ישראל, תקומת לבין
 של תחושה איזו יצר הזה המהיר המעבר שכזה. זמנים ללוח הסבר שום

 טון בפיווש היה הטון בהן, חברים שהיינו הנוער בתנועות אפוקליפסה.
 רבים ומצוקה/ עוני מרעב, הקשיבו/ נברא חדש "עולם נבואי. אסכטולוגי,

 מיליונים", של ידיים בעוז הקריבו/ דמם לשווא לא אך במעוכה/ נפלו
 מפעל אזי "יקום כזאת, אורגזמה מעין יוצרת הייתה "מיליונים" המילה
 לשובע יאכלו ]...[/ עמל שואף עוד יתגולל לא בחוצות אז ]...[/ ענק/

 מזמין וזה הזאת, האדומה מהמשיחיות הרבה נשאר לא כיום הזקנים".
 תקופה באותה ו,950 משנת ההוא בספו, גם אבל אירונית. התייחסות

 שפורסם "אפילוג", בשיר למשל אירוניים, יסודות ושם פה היו נבואית,
 השכנה ؟עיר ו؟קךתי חפשה,/ לי הייתה ؟י ^קם "אמיתי השחו: עלות בעז
 ؟י ^קם אמיתי הצ؟אי./ השוטר ליךישת/ ؟؛הוג ע؟؟י ןןקי؟י יעי,/ את

 ؟ע؛؛ן ؟יום ؛؟؛יקי ב,/١קקר השייון ؟؛דוד יקאר؟؛١؟ק פשוט,/ ؛؟ע؟י,
 קם /ויוקר וקיק שקייתי ؛؟יין לקבלו.// סוף־סוף שחשבתי השחרור,/

 את ^؟؟ר האבוד/ ؟עי את ^؛ית פגשתי השער.//שם את ^؟؛י ؟؟חו
 ؟ע؟ר.// כעולה ؛פה, כיה ؛חבוב,/ ؟ך؟؟י לפני ؟؟ח הוא ؟؟ר,/ על ؟؛יו
 הוא ؟؛؟؛ים,/ ת١؟חןל ؟؟י؟ר אי־פעם/ ששלפתי פגיון ؟؟א؟י שם

 ובשתי ؛עויים'". ؟שבונות ؛؟؛ם 'חן؟ה ؟י ؟ים,/ ؟؟؛؟הו ؟שוב ؟י ؟קש
 בבגדים נרדמים הטובים/ ידידי רבצו "ובאיהל כתוב: האחרונות השורות

 הלך’שהמ כך אם חושב אני אימוני. סיוים בפירוש זהו ؟לן؟ם". לו؛ית١؟ע
 שירתי, את בהתחלה שהרכיבו יסודות של מוחלטת שבירה של מהלך אינו
 בראייה שמקורה הביקורתי האירוני היסוד של הדרגתית התעצמות אלא

עצמך. של הצד מן

חוקרים בעיני דוגמה משמש למשל, מאוחזים, האחרון, הספר שלפני הספר

 ؟'שור ؛לא ריע,/ עול ؛؟י؛יות חותפו؟ ؟י,/ ؛؟؟גו.ךר ؟אות נות۴؟ו שונות
"עו؛ים ؟؟؟؟ימות", ؛"؟עויות פונה אני כאשר ؟חוץ". נ^؟עו'؟ד או ؟؟؛י

 של השנייה במהדורה
 י שכתב האיש ובין ביני

 שורות,! מילים, ולהשמיט
מזכיר? שאתה האיש"

 ודאי הצעיו, גורי הוא האיש
 ובעי משורר", צמח אחת

 שנקרא קנוני לשיר שהפך
 יצאתי אני פשוטות. לא

 ובו ו,947 במאי השואה,
 פרשו לאחר ארצה והגיע
 ا את שיתאר לשיר חיכו
הין לא אבדו, כולם הזה.

 מעז הזה, במעמד אתם
 המתינ אחד אתה כאילו
 להי מותר בשירה מותר.
 עמול כך כל הייתה אתם

 ؟؛ד "לא בשיר, המילים
 צריך אתה למה לבגוד?!

 כמ הם הגיעו. ולא עציון
 ב׳ לא כלומר: קם". ؛לא
 הי הוויכוח האחרון. עד

 שטו׳ הביקורת את היום
 "؛؟זיר חיים, קצת אותם

 שנאנ למרות ומהשירים,
 נע ؟؟.؛ת שנו. ؟؛ינו ]...[

המכבי "דם פרח אגדת
 "؟؟א בשיר קודם מופיעה שלי ההשתנות אך האירוני. היסוד של לקיומו
 אותו אינני כלומר ؟؟؟י", ؟؟א הוא ؟؛י ^؟؛ה, ؟؟יש ؟י؛؛י "؟؟ר ؟؟؟י":

"؟רות גם: אומר אני פעם. שהיה האיש אחרי שבא מישהו אני אזם,

 ؟ל־ןאד"כתוב: ב״באב
 כפר נחזור אומרת, זאת

ו של מוטעית תפיסה זו
הרו בין מוטל עצמו את
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להודות חייב אני נלולות".
שאני להאמין מתקשה אני
פה אומר, והייתי חגיגי, כה

עוד "נבוא. היחפים": :חול
השמים./ עם השמש, "ם

< עם הזקן, ספיחי עם יקים,/
 כזה. סגנון שיצרה ולידה נה

ا דומיננטית. כתופעה .זירוני
 שנים, אלפי בן עם של יה
 ההשמדה, כלום, אחריו זין

 אין וחצי. שנתיים הכול '
 של תחושה איזו יצר הזה

 טון בפירוש היה הכוון :הן,
 רבים ומצוקה/ גווני מרעב,

 מיליונים", של ידיים בעוז
 מפעל אזי "יקום כזאת, ה

 לשובע יאכלו ]...[/ עמל ا
 מזמין וזה הזאת, האדומה

 תקופה באותה ,1950 ונת
 שפורסם "אפילוג", בשיר
٠ השכנה בעיר ובקךתי שה,/

 כי להם אמיתי הצבאי./ ר
 בענין היום וחזיתי ב,/١ןר

 קם ומכר/ ותיק קוקייקי ا
 את שמכר האבוד/ יעי ת

מעפר.// כעולה :פה, כיה
 הוא הלבנים,/ ת1ל١קח ־

' ובשתי ישנים׳״. חשבונות
 בבגדים נידמים הטובים/

 שהמהלך כך אם חושב !ני
 שירתי, את בהתחלה ־כיבו

בראייה שמקורה ביקוותי

4 חוקרים בעיני דוגמה שמש
 "קיא בשיר קודם מופיעה
 אותו אינני כלומר ןןק.רי",

 ת١"צר גם: אומר אני :ם.
 א^שור’ל١ת^ולר'ע,/י١יייי

ם؟١"ע ת",١ימ n ק ת١וי-

 לי, מייעצים "שאתפלל", מאתנו? רוצה אתה מה ענינן", זה שאין קי
 מכר לוום קי ין1ן^ האלף./ בסוף ؟איד קסוק הוא ן ليا״ קאליקים", ״שאפנה
 ؟ק؟ק؟״ח, לא ؟?רוקי, "לא פרוטקציה, שום לי אין ؟)בוקים". בחלונות

 כאדם עומד אתה לבדך. עומד אתה ק؟לו^ים". ؟יקיקת לא ؟ק؟ית,/ ליא
 למין הפכת כבר שמשתנה, עולם זה השמונים, את השבעים, את שעבר
שחלף. עולם של מוצג

 מסוים במרחק "חשתי כותב: אתה אש פוחי של השנייה במהדורה
 למחוק לעצמי רשות נתתי לפיכך, שירים. אותם שכתב האיש ובין ביני

 "אותו בעצם מיהו שלמים". שירים ואף בתים שורות, מילים, ולהשמיט
מזכיר? שאתה האיש"

 "בבת - הייתה שלי הספר על התגובה בהתחלה ודאי. הצעיר, גורי הוא האיש
 גופוקינו", מטלות "קןה כמו שירים בגלל ובעיקר משורר", צמח אחת

 בנסיבות נכתב הזה השיר האזכרה. טקסי בכל שנקרא קנוני לשיר שהפך
 לאחר הפלמ״ח בשליחות להונגריה הארץ את יצאתי אני פשוטות. לא

 נשלח והשיר העצמאות מלחמת פרצה ובנובמבר ,1947 במאי השואה,
 וכמו כבד זעזוע שיצר איווע זה היה הל״ה. פרשת לאחר ארצה והגיע
 מהקרב שרד לא איש הזאת, המפחידה הסאגה את שיתאו לשיר חיכו
 עצמי, את שאלתי לימים כך. על שיספר מי היה לא אבדו, כולם הזה.

 היית שלא אתה חי, כאיש אתה איך עכשיו, גם אחרי שרודפת שאלה
 כותב אתה איך גופוקנינו"? מטלות "קןה לומר מעז הזה, במעמד אתם

 זה בשירה אבל ממני. מרפה שלא שאלה זו המתים? אחד אתה כאילו
 שלי ההזדהות לדבר. מותר ולמתים מת חצי להיות מותר בשירה מותר.
 על מת. אתם, יחד שוכב שאני שהרגשתי עד עמוקה, כך כל הייתה אתם

 עלולים שהם הדעת על העלית "מה, נאמו: בגךנו", "ליא בשיר, המילים
 לגוש להגיע צריכים היו הם בגדנו'?" 'לא לומר צריך אתה למה לבגוד?!

 האחרון נפל עד שנוכל, ؟כיל "קשיינו מתנצלים: כמו הם הגיעו. ולא עציון
 נפלנו כי שקרה, מה זה הזו, המשימה את ביצענו לא כלומר: קם". ןל'א
 עד שומע אני שעליו האחרון הבית לגבי גם היה הוויכוח האחרון. עד

 ומשאיר המוות של בסופיותו מכיר לא שאני שטוענת הביקוות את היום
 מהבלדות החי" "המת זה כאילו ^ך؟ים", כפרחים "ן؟ז'ר חיים, קצת אותם

 גופגקינו מטלות "קןה השיר: בואשית בפירוש שנאמר למרות וכזהשירים,
 על גדלתי כילד מתים. שהם ברור ؟עיןינו". נשקף ק؟ןת קונו. ؟؟נו ]...[

 גם דמם. נשפך שבו במקום באביב הפורח המכבים" "דם פרח אגדת
 א'ךם־?ק؟ת", תפרחנה,/ ת1ךקפ ןבוא, אביב ם١"י כתוב: אל־ואד" ב״באב

 החי", "המת לא זה אדם. כבני לא אדומים, כפוחים נחזור אומרת, זאת
 הרואה חי אדם הוא המחבר הזה בשיר הזה. השיר של מוטעית תפיסה זו

ההוא. הקרב הרוגי בין מוטל עצמו את
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 הסיפורים שני השואה. שלאחר בהונגריה כאמור, לי, נודע הל״ה נפילת על
 מלחמת וסיפור השואה סיפור קצר. כה זמן בפרק זה לתוך זה חדרו

 ו8ו-7 בני וצעירים השיירות נשרפות אל-ואד בבאב בעוד העצמאות.
 את ולקלוט אושוויץ כאב את להכיל הפצועים חבריהם יכלו לא נהרגים,
 עד ו,96ב־ו אייכמן משפט עד שנים, עשר לעבור היו צריכות הזוועה.

 לו היה שלא למה מאזין שלם עם שבה שעה כזאת, קשב שעת שתיווצר
לו. להאזין נפשי ופנאי זמן קודם

בהתחלה. אטומות היו האזניים לדעתך גם כן, אם

 בפליטי לנהוג איך ידענו תמיד שלא נכון אדישות. או אטימות הייתה לא זו
 היה לא האטימות. בצד טוב רצון המון היה אבל ארצה, שהגיעו השואה

להם. שבזנו שטוענים הזה הבוז

לטבח"? "כצאן הלכו שהם הרווחת לאמירה ביחס ומה

 למעשה אבל לנו, הביטוי את ייחסו הזה?! בביטוי השתמש מי אבל
 היהודי "הארגון בשם קובנו אבא שפרסם בווילנה, בכרוז הופיע הוא

 של המהפכה שבתקופת נכון זה לטבח!". כצאן נלך "אל - הלוחם"
 עם ההרואי, הצד עם יותר להזדהות נטייה הייתה המדינה ראשית
 הכנסת בכך. מודה אני ההתנגדות. את הבמה לקדמת קירבו וכמו המרד,

 שונות. הוויות בשתי מדובר כאילו והגבורה" השואה "יום על החליטה
 שבו השביעי", ב"הטור שיר אלתרמן פרסם החכזישים בשנות כבר אך

 אמרו הז-קרון "וקיום המורדים(: בשם מדבר )הוא אומרים המורדים
 כאור הגולה קן להבדל קן על או؟נו תציבו ^ל ךךים:/١ןחמ הלוחמים

 באפלה ולהערב יוידים/לשוב הכן קן אנחנו הזה הזכווז בלועת יהל/
 יי^י^١קוב؛ר,'איל לאבא אמר הוא ישראל". קית המוני קול קויו؟ם עם

 כבר הצעיר הדור המורדים. עם ולא ה״יודנראטים" עם הייתי בווילנה
 השתנה. לשואה היחס לגיוני קרבן בין הזאת ההפרדה את מקבל לא
 גם הם השואה. של הייחודית מהותה את הישראלים הפנימו אט אט
תום. עד שהובסו אדירים לצבאות קרה מה ראו

 שהייתה תרבות בארץ, אז שהייתה הנעורים מתרבות באנו כולנו
 שכותב כפי צעירים. אנשים עושים הרי ומהפכה מהפכה, על מבוססת
 הנחנו/ ליא־קןה־עוד לבנין אבן־היסוד "אנחנו/ דקר": ב״^יו שלונסקי

 כבר הלא נצחנו/ לא עוד אם שלטון./ הגברנו לא־היתה־עוד לךת
 בכל והזיו - הזיקים אנו ]...[ ן!//١וקט דגן ומרד/ יקי קויר נסקנו/
 ؛נו האור/ הטהר/ הנער/ לנו קי זקן/ לכל ןקבויז ה)^קים- אנו ךי'קן/
 תרבות כולה הייתה בארץ אז שהייתה התרבות קז_ק.ךת". קעקיד קוי-רת

כזחר. לנו יש אתמול במקום מחר. של

pa תוביה קיימת היזם גם

 נו» בין תהומי הבדל יש לא,
 לחבר אחרה. מדינה לבניין

 עצמה שתופסת הגדולה,
 אנשים היו אלה הביל״ויים?

 הפלמ״חב מפקד היה אלון
ופודגרה׳ סכרת שיש לפני

 לא דורי הפסיכואנליטיקן
 ניצולישואה، של לעדויות

 כע שלד העמדה עד. להיות
 בספר בעינינו חזקה מאוד

לי יכול אתה האם אייכמן.

 הייתי שאלמלא חושב אני
 הראשוןשלי" המגע הזה.
 לא רובם הונגרית, מילה

 שאיכשו אותנו מאשימים
 קבעה כביכול, חירשותנו,

 מע לא לספר. שהחלו עד
 בפגישותינו שנים, לאחר
 ا שעשינו הראשון הדבר
 ספו שדאות, אותם ללמד
 חס היינו ישראליים. ארץ

ז מתמשך, באבל שרויים

 בפעם שדיברו אנשים היו
 לא בשבילי. מנשוא קשה

 הי׳ והאינטרנט. המחשב
 יו לאחר בטלפרינטר. כך

 הו את השלים זה לישון.
 מ׳ היה זה אדם. בני של
 בנוקונ לטרנזיסטור, יום
מגיב. היה ישראל עם

 לרא, הייתה לניצולים גם
 יש מנשוא. קשה באמת

 להתאב, לאדם שגורמים
81ה־ המכה היסטורית:

264



 הסיפורים שני השואה. אחר
 מלחמת וסיפור השואה 'ר

 ו8ו-7 בני וצעירים 'יירות
 את ולקלוט אושוויץ כאב ז

 עד ו,961ב־ אייכמן משפט
לו היה שלא למה מאזין ؛ם

תלה.

כזו. תרבות קיימת היום גם

 חדש, לעולם יסוד אבן מניח עצמו את שרואה נוער בין תהומי הבדל יש לא,
 ההדוניסטית הנעורים תרבות לבין חדשה, לחברה אחרת, מדינה לבניין

 היו מי הכול. על ומצפצפת העולם כמרכז עצמה שתופסת הגדולה,
 יגאל נעורים, יצירת הוא הפלמ״ח גם צעירים. אנשים היו אלה הביל״ויים?

 היום, .31 בגיל רמטכ״ל היה ידין יגאל .27 בגיל הפלמ״ח מפקד היה אלון
רמטכ״ל... להיות מתמנים לא כבר ופודגרה סכרת שיש לפני
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 בפליטי לנהוג איך ידענו מיד
היה לא האטימות. בצד ווב

לטבח"? ן

 שמאזין מי כי טוען הוא שבו מאמר כתב לאוב דורי הפסיכואנליטיקן
 בעצמו הופך שואה, ניצולי של עדויות מתאר או שואה ניצולי של לעדויות

 הייתה העדות, של הזאת בחוויה שנוכח כמי כעד, שלך העמדה עד. להיות
 משפט את מסקר אתה שבו הזכוכית תא מול בספר בעינינו חזקה מאוד

המשפט? סיקור בעת הרגשת מה לספר יכול אתה האם אייכמן.

 לכועשה אבל לנו, הביטוי
 היהודי "הארגון בשם בנר

 של המהפכה שבתקופת '
 עם ההרואי, הצד עם זר

 הכנסת בכך. מודה אני 'ות.
 שונות. הוויות בשתי וובר

 שבו השביעי", ב״הטור יר
 ؟؟רו הזכרון "ו؟יןם ים(:

 ؟אור הגולה ؟ן להבדל כן
 באפלה ולהערב לשוב ם/

 הייתי אילו קובנר, לאבא ־
 כבר הצעיר הדור מורדים.

 השתנה. לשואה היחס ור.
גם הם השואה. של וודית

 שהייתה תובות בארץ,
 שכותב כפי צעיוים. :שים
 הנחנו/ ד١לא־؟ןה-ע 'בנןן

 כבר ؟לא נצחנו/ לא ד٢
 בכל והזיו - הולכים ؟נו

 ^נו האור/ הטיהר/ זנ'ער/
תרבות כולה הייתה כארץ

 לתפקיד מגיע הייתי לא השואה לאחר באירופה הייתי שאלמלא חושב אני
 ידעתי לא אני בהונגריה. היה השואה ניצולי עם שלי הראשון המגע הזה.
 קשר. נוצר לאט לאט אבל עברית, מילה ידעו לא רובם הונגרית, מילה

 רק לא מדויק. לא זה לזעקתם. חירשים היינו שאיכשהו אותנו מאשימים
 עבר רב זמן אילמותם. גם הנאמר, גבולות את קבעה כביכול, חירשותנו,

 רק לראשונה כך על דיברו בהונגריה מחניכי מעט לא לספר. שהחלו עד
 אשכח, לא אני צעירים. אנשים היו הם בארץ. בפגישותינו שנים, לאחר
 היה הנוער, תנועות במחנות איתם כשנפגשנו שעשינו הראשון הדבר
 עם וריקודי עבריים שירים מגננה, שימושי, ספורט שדאות, אותם ללמד
 היו והם משותפת שפה לנו הייתה לא ניסיון. חסרי היינו ישראליים. ארץ

؟צמתם. במלוא חיים כוחות גילו גם אך מתמשך, באבל שוויים

 ניסיון היה זה אייכמן. משפט בתקופת הראשונה בפעם שדיברו אנשים היו
 כמו היום, שיש והכתיבה התקשורת אמצעי היו לא בשבילי. מנשוא קשה

 אחר זה את ומעביר בפנקס יד בכתב כותב הייתי והאינטרנט. המחשב
 יכול ולא בלילה ו2ב־ הביתה מגיע הייתי כזה יום לאחר בטלפרינטר. כך

 לעדויות פרטים, לפרכוי ונכנס אירופה, של החוויה את השלים זה לישון.
 יום והאזין ישב כולו ישראל עם היסטורי, משפט היה זה אדם. בני של
 היום איך יודע לא אני הספר. ובבתי העבודה במקומות לטרנזיסטור, יום
מגיב. היה ישראל עם

 מנשוא. קשה כאמור, היה, וזה לדבר, אפשרות לראשונה הייתה לניצולים גם
 מינונים לו, מעבר קולט לא שאדם מסוים מינון יש מנשוא. קשה באמת

 התיעודית־ הפילמאית הטרילוגיה על כשעבדתי להתאבן. לאדם שגורמים
ארליך ז׳קו חברי עם האחוון, והים המוז פני ,81ה־ המכה היסטורית:
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 גוויות הררי של בתמונות שהיא צורה בכל להשתמש סירבנו ברגמן, ודודعح
 תמונה שיראה אדם אמונו, האמריקאים. שצילמו בולדוזרים על־ידי שנדחפות

 שהיה לאמריקה, שהיגר פולני יהודי של עדותו את זוכר אני יתאבן. כזאת,
 הקברים חפירת העקבות, בטשטוש שעסקו הבויגדות אחת ,2009 בבריגדה
 האיש - אותי שהדהימה בצורה סיפווו את סיפר הוא העצמות. וטחינת

 בפעלים רק הפועל, תואר ובשום תואר בשום השתמש ולא שעתיים, העיד
 אמר כאילו הוא אפשרי. בלתי כמעט זה הרי כך, לדבר נסו עצם! ובשמות

 שאר כל את לספר. שניתן מה כל זה שקרה. מה רק לכם אומר אני בזאת:
 פעולת - האקציה לרגע בעדותו מגיע הוא ואז אתם. תעריכו הדברים
 "ביום משפחה. קרובי של בשמות נוקב והוא וההשמדה, מעירו הגירוש
 ואז השוחט", את כך אחר הרב, את כך אחר גיטה, הדודה את לקחו ראשון

 כזה לעשות? מה "אבא, שלו: אבא את שואל הוא במסתור השלישי ביום
 כאלה, ימים הגיעו 'בני, לי: ואמר אבי בי "הביכו מספר, הוא ואז נעשה?"

 בנוי העולם כי אותי, המם הזה המשפט עצה"'. לתת יכול אינו שוב שאב
 כל מצרים", מכות יךי٣ את זוכרים אתם המשיב. והאב השואל הבן על

 הוא האב כן. בנוי העולם האב". עונה בכוף, הבן. ךא.١ק "אבי, ב: נגמר בית
 סוף של הגדרה הייתה זו התשובות, את הנותן והוא הניסיון, בעל המבוגר,

לך". לומר מה לי "אין לבנו: שאוכזר אב של התרבות,

 בלבד, עצם ובשמות בפעלים אדם אותו של הדיבור של הזה בהקשר
 מבחין שאתה רק לא לשפה. וכמשורר, כסופר לך, שיש הרגישות מעניינת

 לך שיש חושב אתה מהצד. הנזתבונן הכותב בעמדת נמצא גם אתה בכך,
שליחות? או תפקיד איזשהו

 נכון אמרתם אומרם. בשם דברים מביא אני כאן שונים. דברים שני אלה
 העד אני הקווא לגבי - נכון זה העד. אני כאילו כזה, הזדהות יסוד שיש
 כמו שם. הייתי לא כי עצמם האירועים של העד לא אני המשפט. של

 לאחר זה, בהקשר גם דיברנו עליו ן؟ינו", גופ מטלות "הנה לשיר ביחס
 רשות לך נתן מי מך,١ע "מי השאלה: את עצמי את שאלתי שנים עשרות

מהם?". אחו אתה כאילו המתים, בשם לדבר

 לצערי. עד,؟ "؟ני - ההיא״ ״ההתכנסות בשיר כתבת השליחות, בעניין
 עליך, שנכפה תפקיד זה כאילו תחושה זאת בכל כאן ויש אחר", ולא אני

למלא. עליו שמוטל משהו

 "؟ני כתבתי יפה. מאוד אבחנה וזו האמת מן הובה בזה שיש חושב אני
 ؟עד, "؟ני אומר, כשאני כזאת. כהכללה לזה מודע הייתי לא אבל ؟עד",

 הייתה "לצערי", אומר הייתי לא אם עלי. כפוי שזה אומר לא זה לצער",
 גם אתה ^؟עוי", ؟עד, "؟ני אומר כשאתה כזאת. גאווה מין יוהרה, בזה

נכון זה מנשוא. קשים דברים על לספר להעיד, חייב שאתה זה את מבטא

 ا את לבטא עליך שמוטל
 מרוז איזה ה״לצערי״נותן

 אם כי כאן, להיות מוכרח
הו זה הדבר, את ביקשתי

 יכול, אתה האם כך, אם
 אצ"١ שביאליק כשם שלו,
ההלך? בדמות בחד

 מעניינת, מאוד אבחנה זו
 ن אין אלתומן של ההלך
 מלאת שירה יש לי כזה.

 לילי". "יו؟ו בבודפשט,
 ؟תוך חיכת, ؟ת גם ؟ך

 ؟ח ؟؛ה ؟ז, בך ؛רו "שם
המדבר אני מעניין. הוא

 לדמות"העד"- בהמשך
הא של מגוונים לרבדים

 לשטח יצאתי כעיתונאי
 ספו כתבתי סקרן. מאוד
 או כתבתי ו.990ב־ אור

 ל השואה. על שעשיתי
 לירושלי בלילות חזרתי

 שי כמה אלא "ביסטרו"
 'הייתי אחרים. חריפים

 אלי, התרגלו לאט לאט
 הזי מתוך אותם וכותב
 אדם הופיע פעם הארץ.

 ב שמואל של הדוד אני
 בי אותה. וצייר בשואה

 אדמונ בשם בחור ישב
 צדיל היה לא הוא מטר,

וילנה, ורשה הזמן "כל
 ا "מה לו: ואמרתי לידו

 "די לו: אמרתי עלינו?".
< אם עלי תכעס ״אתה

 אתה שלי, סבא היה מי
ו שצם בפז, המקובלים
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 גוויות הררי של בתמונות ؛
 תמונה שיראה אדם .אמונו,

 שהיה לאמריקה, שהיגר ؛ני
 הקברים חפירת העקבות, נו
 האיש - אותי שהדהימה ז
t בפעלים רק הפועל, תואר 

 אמר כאילו הוא אפשרי. זי
 שאר כל את לספר. שניתן

 פעולת - האקציה לרגע '
 "ביום משפחה. קרובי של

 ואז השוחט", את כן אחר ,
 מה לעשות? מה "אבא, ؛ו:
 כאלה, ימים הגיעו 'בני, 'י:

 בנוי העולם כי אותי, המם
 כל מצרים", מכות "שירי נ

 הוא האב כך. בנוי '.העולם
 סוף של הגדרה הייתה זו ,1

ילך".

 בלבד, עצם ובשמות לים
 מבחין שאתה רק לא נופה.

לך שיש חושב אתה הצד.1

 נכון אמרתם אומרם. :שם
 העד אני הקורא לגבי - ין

 כמו שם. הייתי לא כי :ם
 לאחר זה, בהקשר גם רנו
רשות לך נתן מי מך,١ע מי

 עךי.؟١י ؟עד, "؟ני - !יא״
עליך, שנכפה תפקיד זה ו

 "؟ני כתבתי יפה. מאוד ־!
 ؟עד, "؟ני אומר, כשאני ,

 הייתה "לצערי", אומר תי
 גם אתה לצערי", ؟עד, ני

נכון זה מנשוא. קשים 'ים

 אותם. לבטא צריך היית ולא והלוואי הדברים את לבטא עליך שמוטל
 הזה ה״לצערי" השליחות. את מבטל לא הוא מרחק, איזה נותן ה״לצערי"

 לא - בצדק שציינתם כפי או התנשאות, זו לא, אם כי כאן, להיות מוכרח
העד. להיות עלי, הוטל זה הדבר, את ביקשתי

 הפואטי" "האני של דימוי "העד" בדימוי לראות יכול אתה האם כך, אם
 ואלתרמן שלהם, השירית כפרסונה בנביא בחרו ואצ״ג שביאליק כשם שלך,
ההלך? בדמות בחר

 אצל ההלך. לא בוודאי זהו זה. את לעכל צויך אני מעניינת, מאוד אבחנה זו
 אגדי מין והוא וזמנים, ערים רחובות, של שמות אין אלתרמן של ההלך
 השואה על הראשון בשיר כותב כשאני פרטים. מלאת שירה יש לי כזה.

 ؟בזיליקה,/ כפת ؟עת, שירופה ״؟؟ אש, בפוחי קילי", "ין؟ן בבודפשט,
 מרגריטה, בכלא סנש חנה על או ל؟יד", שימחה ؟תוך חי-כת, ؟؟ גם ؟ך

 "העד" שהביטוי להיות יכול בי. מדובר - ؟חו؟י?" חנה ؟ז, בך ירו ״שם
העד. הוא המדבר אני מעניין. הוא

 במה נותן אתה למשל, יחשלמים, זפ'ם בספרך - "העד" לדמות בהמשך
האוכלוסייה. של מגוונים לרבדים

 אני שלי. בספרים נמצא מזה מעט ורק סוף, בלי לשטח יצאתי כעיתונאי
 שראה היין מבית ושימות בשם אוהב מאוד שאני ספר כתבתי סקרן. מאוד

 התיעודיים הסרטים על בתל־אביב כשעבדתי אותו כתבתי ו.990ב־ אור
 ולא עייף והייתי לעבוד יכולתי כשלא לפעמים, השואה. על שעשיתי

 ולא "פאב" לא זה היין". ל״בית הולך הייתי לירושלים, בלילות חזרתי
 משקאות וגם בירה בעיקר שותים היינו שולחנות. כמה אלא "ביסטרו"

 שם. שהתנהלו השיחות את ושומע ושותה יושב הייתי אחרים. חריפים
 ולסיפורים לשיחות עד הייתי מהם. כאחד והייתי אלי, התרגלו לאט לאט

 כל של אנושית גלריה באמת שם הייתה הזיכרון. מתוך אותם וכותב
 גורי, "מר לי: ואמר מרושלים, בגדים לבוש אחד, אדם הופיע פעם הארץ.

 כילד שהיה ידוע מאוד צייר הוא בק שמואל בק". שמואל של הדוד אני
 האחר ובקצה אחד תימני בחור ישב החדר בקצה אותה. וצייר בשואה

 רוחב גובה, תשעים מטר היה הזה האדמונד אדמונד. בשם בחור ישב
 אמר: והוא רמלה, בכלא שנים ארבע ישב הדור, צדיק היה לא הוא מטר,

 התיישבתי אליו, ניגשתי מתי?". עד ורשה, וילנה וילנה, ורשה הזמן "כל
 גם ידברו "מתי לי: ענה והוא האלה?", הדיבורים "מה לו: ואמרתי לידו

 אמר: והוא אותך". שומע אני הנה דבר, עליך, "דבר לו: אמותי עלינו?".
 שדה. יצחק זה ומי אלון יגאל זה מי אדע לא אני אם עלי תכעס "אתה

 מגדולי אחד היה שלו שסבא התברר ואז יודע?", אתה שלי, סבא היה מי
הגאולה. את לקרב כדי בשנה חודש שצם בפז, המקובלים
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 שחזר מישהו סיפר אחד יום הכול. שומעים שנה, ו5 היין בבית כשיושבים
 שהקים הזקן סאלי הבאבא של מדהים החייאה מעשה על בנתיבות מביקור

 והוא זה?", את ראית "אתה אותו: שאלתי ואני משותק. ילד רגליו על
 אלה למה מבין, לא אני זה. את וראיתי ישבתי אני משם מטר "שני אמר:

 סאלי בבאבא שמאמינים ואלה נאורים, אנשים הם בסטאלין שמאמינים
 פוליטיים ויכוחים היו נהדרת. תשובה הייתה זאת מפגרים?". אנשים הם

 המצב גם אדם. בני אוהב אני הזה. בספר אגור הכל פה, ניבולי והיו
 על מסתכל אני לפעמים ומסתכל. בצד עומד אני אותי. מעניין הישראלי

 התרוממות של בתחושה בהיסטוריה, חד־פעמית תופעה שהיא ישראל,
 גדולה ואימה ייאוש נתקף אני רעות, בשעות ולפעמים, עצומה, רוח

 אזרחים". מלחמת "אני על שדיברנו למה חוזו זה בחילה. של ותחושה
 בצדקת מאמין אני הארץ, מאבני אבן אני האלה, במלחמות לחמתי אני

 "שיבת סיפור כבשנו". זרים אדמת "לא הזו, בארץ ישראל עם מלחמת
 שגורמת אמא, של רוחה בי חיה אבל, בהיסטוריה. מופלא סיפור הוא ציון"
 של עולמם להם. שגרמת בחורבן גם מסתכל אתה לוחם שבעודך לכך

 אשכח: שלא משהו פעם לי אמר אלתרמן מאוד. לי קרוב היה הערבים
 המערות, את מכיר אתה בבוסתנים, גרת בארץ. שביל כל מכיו אתה "גורי,
 הפלאפל ריח הטאבונים, ריח את שלהם, הכפרים ריח את אוהב אתה

 האלה, הארץ חלקי את זה, את שיחזיר מי אבל אביבי. תל אני שלהם.
אחר". תנ״ך כל קודם לכתוב חייב

 מאוד חזקה תחושה עולה ועואל, ١סיפו מהחקיוה: ובעיקר שלד, מהיצירות
 כמה עד הערבים. כלפי ואשמה השואה ניצולי כלפי אשמה - אשמה של

 אתה העד שבתפקיד להיות יכול אצלך? מרכזי אלמנט היא האשמה חוויית
 ועד תרפויטי? ככלי הכתיבה דדך עמה ולהתמודד האשמה על לכפר מנטה
וביצירתך? בחייך נוכחת לערבים ביחס האשנוה כנוה

 ע לפני שנים ו 4 שנוסדה
 התפוזים וריח רב, קסם

 פ מזוחית ים עיר הייתה
 פ וירא אליה נמשך אתה

 הירוקיו והדגלים החרבות
 לא אני הסתירות. מערכת

 אך׳ רוח. ורעות הבל זה
 פע לא כתבתי על־ידינו.

נפוד בלתי חלק היו הם

 האג שאלת השואה לגבי
 ת? מול בספר זאת כותב

 אותו: ושאלתי בקושטא,
 מ, וזה ואמר, בי הסתכל

 בוערת? עיר פעם ראית
 מים? בכוס בוערת עיר
 ען בבחינת היו חיינו כל

 י שאלה שזאת חושב
 ٠וו גטו מלוחמי צוקרמן,

 ؛ זאת הגיע?״. מכם אחד
 המוז, פו' אחר, ובסרט

 מכתבים","! קיבלנו ולא
מ מרפים שאינם דברים

 שי בהקשר האשמה האם
" הערבים, כלפי אשמה

 להבדיל יש אך שלי, בספרים ביטוי לידי שבא מתמשך כזה יסוד יש כן,
 להושיע. יכולנו לא אירופה יהודי את תהומי. הבדל קיים לאלה. אלה בין

 קרה אשר על צער בי יש אשמה. רגש בדיוק זה אין אותנו. תקפו הערבים
 אבל הרע, את לעשות מראש התכוונו לא אסונם. לנוכח חמלה וגם בינינו
 נבנינו אך בחורבנם, הלאומית תקומתנו את התנינו לא הרע. את עשינו

 לא אם להילחם. לא אפשרות שום שלנו לדור הייתה לא חורבנם. על
 אחרוני החלש. על מרחם אינו הזה האזור מושמדים. היינו נלחמים היינו

 אותה, לתאר מילים שאין ההיא בשמחה ,1947 בנובמבר בכ״ט החוגגים
 בראשוני שחר עם פגשו החוגגים אחרוני הבוקר, עד רקד שלם כשעם

 הזאת. בארץ עברי לאומי קיום שתאפשר פשרה כל דחו הערבים הקרבנות.
 נחרבה. יפו והצטבו. הלך וזה הזה. הרגע עד שנמשכת המלחמה התחילה

 אבל ליפו", תלך אל "ילד, ליפו". תלך "אל שנקרא: קטע יש המשוגע בהספו
החדשה, תל־אביב מול יומין עתיקת עיר הייתה היא ליפו. נפזשך הנער

 סוגי( שוב, אלה, אבל כן,
 ا בו שיש שבעולם אומר
 ימוו ומי יחיה מי קובע
 יעו לאלתרמן מת. והוא
 ’א קי "ואיש אומר: החי

 ,יסוך ת'א؟ר: ^ל ואתה
שאתה כדי למות צריך

מלא كاذ השיר כתיבת

 אש( המבטא שיר זה אין
 וח עצמים צורות, דרך
מחשי! שאני שלי, יקר
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שחזר מישהו סיפר אחד ום
'، שהקים הזקן הבאבאסאלי

 אלה למה מבין, לא אני ה.١ והוא זה?", את ראית ؛תה
 סאלי בבאבא שמאמינים ז

ا פוליטיים ויכוחים היו רת.
 המצב גם אדם. בני ^והב

I על מסתכל אני ؛.לפעמים
؛ התרוממות של בתחושה ,

! גדולה ואימה ייאוש תקף
؛ אזרחים״. מלחמת "אני ול

 בצדקת מאמין אני הארץ,
ا "שיבת סיפור כבשנו". )ים

 בירוחהשלאמא,שגוומת
؛ של עולמם להם. שגרמת

 אשכח: שלא משהו פעם
t, המערות, את מכיר אתה 

 הפלאפל ריח הטאבונים,
האלה, הארץ חלקי את ז,

 מאוד חזקה תחושה )עולה
 כמה עד הערבים. כלפי ،ה

 אתה העד שבתפקיד ؛היות
 ועד תרפויטי? ככלי נתיבה
נידתך?

 בה היה מיפו. הפליג הרי הנביא יונה בה. שנולדתי לפני שנים ו4 שנוסדה
 היא אחד מצד והשווקים. והדייגים והמסעדות התפוזים וריח רב, קסם

 פחד. עוררה היא גיסא מאידך אך חיוניות, מלאת מזרחית ים עיר הייתה
 עם האימאמים של הסתה דרשות בה היו מפניה. וירא אליה נמשך אתה

 של העניין חוזר שוב אל־איסלמייה. הג׳מעה של הירוקים והדגלים החרבות
 העצמאות, מלחמת של צידוקה ערעוו בזה רואה לא אני הסתירות. מערכת

 זאת ועם באשמתו, נהרס והוא חי עולם היה זה אך רוח. ורעות הבל זה
 שהרסנו". הכפרים את אהבו מאתנו ש״רבים פעם לא כתבתי על־ידינו.

הזאת. מהמולדת ישראל, מארץ נפרד בלתי חלק היו הם

 ואני אייכמן, משפט בימי קשה. יותר הרבה האשמה שאלת השואה לגבי
 הצלה שליח שהיה שלי, לחבר פניתי הזכנכית, תא מול בספר זאת כותב

 הוא ההצלה?". למען שיכולנו מה כל עשינו "האם אותו: ושאלתי בקושטא,
 "גורי, האחרון: יומו עד זוכר שאדם הדברים מסוג וזה ואמר, בי הסתכל

 לכבות אפשר מים? בכוס אותה לכבות ניסית בוערת? עיר פעם ראית
 האם אותו שאלתי אז לעשות". שיכולנו מה זה מים? בכוס בוערת עיר
 שהוא אמר הוא הבוערת. העיר על מים כוס עוד בבחינת היו חיינו כל

 אנטק אמר ,81ה־ להמכה הפרימיירה בערב מטאפיזית. שאלה שזאת חושב
 לא אף מדוע אבל אותנו, להציל יכולתם "לא ורשה: גטו מלוחמי צוקרמן,

 הזה. הסמלי הצעד לפחות היה לא מדוע אומרת, זאת הגיע?". מכם אחד
 ארצה "כתבנו מנשוא: קשים דברים אומר הוא המוז, פני אחר, ובסרט

 אלה אותנו". אוהבת לא לבנו, אהובת ישראל "ארץ מכתבים", קיבלנו ולא
ממני. מרפים שאינם דברים

 אחד, מצד כפולה? אשמה היא העצמאות מלחמת של בהקשר האשמה האם
שנהרגו? שלך החברים כלפי אשמה שני, ומצד הערבים, כלפי אשמה

יון
יא

ו
 

 עם
ים

חי
 

וו׳
ג

 להבדיל יש אך שלי, פרים
 להושיע. יכולנו לא וירופה

 אשרקוה על צער בי יש ًا.
 אבל הרע, את לעשות 'אש

 נבנינו אך בחורבנם, ומית
 לא אם להילחם. לא רות

 אחרוני החלש. על מרחם
 אותה, לתאר מילים שאין

 בראשוני שחר עם פגשו
 הזאת. בארץ עברי לאומי ז

 נחרבה. יפו והצטבר. הלך
 אבל תלךליפו", אל '."ילד,

החדשה, תל־אביב מול ין

 הייתי דתי, אדם הייתי אילו אשמה. של אחרים סוגים שוב, אלה, אבל כן,
 שהקב״ה מאמין לא אני אבל מקריות. אין השגחה בו שיש שבעולם אומר
 חי אני ללמה שנוגעות שאלות יש זאת, עם ימות. ומי יחיה מי קובע
 האיש ובו קרוי", "קקייש בשם היונה בעיו שיר יש לאלתרמן מת. והוא
 חותכת./ דינך את ידו קקב. עבר/ מנגד ؟ח: לבו $ל קי "ואיש אומר: החי

 היה כוישהו תחתיך". שנפל הזר מן יסוךך מעפר./ יסוך תיאקר: אל ואתה
מרפה. ולא בנו אוחז הזה והמישהו תחיה שאתה כדי למות צריך

לערבים? ביחס לאשמה קשורה עזובים" כפרים מלא "אני השיר כתיבת

 המעלה, שיר זה חמלה. ואף וזיכרון עצב אלא אשמה, המבטא שיר זה אין
 חבו הופיע, הזה כשהשיר שחרב. עולם וחפצים, עצמים צורות, דוך
כתב גורי חיים "אם ואמר: אותו קרא אותו, מחשיב שאני שלי, יקר
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 למשמע האמנתי לא משוגע, כעל עליו הסתכלתי אבוד". הכול כזה, שיר
 לו שאין לנזק גרמת גרמת. נזק איזה יודע לא "אתה המשיך: והוא אוזני.
 להזדהות זה כזה, שיר לכתוב הנכבה. עם מזדהה בעצם אתה כי תקנה,

 נפגשנו למחרת קשה. שיחה בינינו הייתה הנכבה". עם גמורה הזדהות
 מהראשונה. יותר גרועה הייתה והשיחה הזה, בשיר ודיברנו פעם עוד

 כזה נורא, נראה "אתה ואמרה: בי הסתכלה רעייתי הביתה. חזרתי
 שהייתה הקשה השיחה על שלי, הסיפור ובמהלך לה, סיפרתי קרה?".

 את מהפרוטוקול תמחק "טוב, ואמר: טלפן הוא הזה, החבו לבין ביני
שאמרתי". מה

 ج כפרים מלא ״אני בשיר
שאמרת,؛ כמו כהזדהות,

 ה את בשיר משחזר אני
 אנשי רואה אינני ריקים,

 חווג׳ים, - חפצים רק
 ז! גללים עוגות שיבשו,

 נשז ריק. הכול הפיתות.
אלמונית. נערה של

 מכדורי מעבד, נפל 1^־ךי עז "קויח׳ כתבתי: עליו למשל, א־דין עז שיח'
 גם עכשו חיפה./ בואכה נשר, ליד יח',٣^ בבאלד נקבר האינגליז./

 פוליטי./ ילד קייךני בן־גוו־יון./ אמר משלהם, ؟ל־؟י ?ש לערבים
 המלט, לבד נשר,/ נשארה ^-עויח׳. ?א^ד גם הלכה ב׳ךבר׳.// י1ק,ראך

 שלום ן^ין נשר/ לבד קבור אל־קסאם ^־ךין עז עויח' המחצבה.// לבד
 וסכינים נשר/ לבד הכימל, לרגלי קבור ה׳קסאמןה׳ ריאלו לעפרו./
 אנשיו עם שהסתתר דת, כהן היה א־דין עז שיח' ?זקקרו". צומחות
 המשטרה בפני עליו הלשין ומישהו יעבד, הכפר ליד בשומרון, במערה

 אחת ובידו יצא הוא ולהיכנע. לצאת ברמקול והכריזו באו הם הבריטית.
 א־ עז שיח' אותו. הרגו הם ואז יריות כמה וירה אקדח, בשנייה קוראן,

 בפעולת נהרג שבו גדול כפר באותו א־שיח', בבלאד קבור קאסם אל דין
 של חמדור שהוא זור, בן חיים ביותר, הטוב חבוי הפלמ״ח של תגמול
 גטו על לקונן אזרחים. במלחמת לחיות קורא אני לזה המשזגע. הספו
א־דין. עז שיח' על ולכתוב ורשה

 סתירות, במערכת שתחיה כזוטב סטודנט: כל בפני הכרזה כאן כזכריז אני
 את בתוכך להכיל עליך זהות, מרכיבי תחסר אל לעולם האפשר. ככל קשה

 תגיע לא כי כלשהי, נפשית לשלמות להגיע כדי אותם תסרס אל כולם,
 התחמושת", "גבעת היין", ו״בית הארץ, בי קיימת לכן הזאת. לשלמות

 לאבד אסור וכהנה. כהנה ועוד הערבים, על הזה והשיר הזכוכית, תא ומול
 אינני משלו. זכויות לו שיש אנושי כיצור לאויב הכבוד את האדם, צלם את

 ישראלי, פטריוט גם להיות לי הפריע לא הזה. הסכסוך ייגמר במה יודע
 של בשחרורו לסייע ואפילו המנהליים, האסירים של ריבם את לריב וגם

 מנהלי שמעצר שסברתי משום שלי, אישיים קשרים בעזרת מהם אחד
 במשך משפט ללא ענישה ולא חירום במקרה כזנע פעולת להיות אמור
 צריך בה לחיות שרוצה ומי הזאת, בארץ הסבל מן מנוס לנו אין שנים.
 אינני הסבל. בתוך עדיין אנחנו הפלאות, קץ הגיע לא עדיין בכך. להכיר

 "לא טאבו, לקבוע יש אך שלום. שיביאו הפוליטיים הפתרונות כזהם יודע
במקומותינו". כן ייעשה

 הדו היא מה יודע אינני
 לאוו לשלוט ניתן לא כי

 נכוו לגבי שלו בפסימיות
 מת! אני לגיטימיות. לנו

 הצדדים. שני של והכרחי
 העז לעיר מאוד קרובות

 ההיסטוו שכל הזה הנוף
משהו. בזה יש העדות,

 שהינו בארה״ב בביקור
 שפה עברית. דיברו שלא

 להם:"؛ אמרתי זוועה. זו
 כאב זה עם. אין שפה בלי

 סולם את מחדש לבנות
 היו، המרכיבים שלל אל

 לעש מציע אני מה אותי
 הב' הכבאי, זמן ישנו עם.
 מדי הסופר הסוחר, זמן

 נוט בקיץ, וקוצר בסתיו
 הב המורה. זמן או הרוח

أ כאן וחברתית. מוסרית
 הזהוו התגבשות במהלך
 שהאשימ מי והיו הארץ,

 יוצו ושפה שטריטוריה
 יש אור, לראות הקרוב

 אדם אינני ה"כנענים".
 מהברי מראשיתו, הזה

 שהעס הפן לדורותיהם.
מרפ שאינו הזה האיום
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 למשמע האמנתי לא יווגע,
 לו שאין לנזק גרמת גרמת.

 להזדהות זה כזה, שיר זוב
 נפגשנו למחרת קשה. 'תה

מהראשונה. יותו גרועה آ
 מה נורא, נראה "אתה

 שהייתה הקשה השיחה ל
את מהפרוטוקול תמחק ,

 אלא כסתירה, לא מתבטא הזה העניין ؟זו؟ים", כפיים ؟^א "אני בשיר
האנושי. מהמקום האדם, צלם עם שאמרת, כמו כהזדהות,

 הבתים הצורות. לפי החפצים, לפי הזה העולם את בשיר משחזר אני
 הם שמה שנשאר מה ננוושים. הרי הכפרים אנשים, רואה אינני ריקים,

 פיתות הסוס, אוכף על ששמים רקמות אותן חורג׳ים, - חפצים רק
 את לאפות בטאבון האש את מסיקים שבהם גללים עוגות שיבשו,

 קך؟^ה" ^ת היום עד ת۴"ה؟בק אצעדה, נשארה ריק. הכול הפיתות.
אלמונית. נערה של
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 מכדורי ביעבד, נפל א־דין
 גם עכשו חיפה./ בואכה

 פוליטי./ :לד הייתי ון./
 המלט, ליד נשר,/ :שארה

 שלום ן^ין נשר/ ליד !בור
 וסכינים ור/^5 לח־ ימל,

 אנשיו עם שהסתתר דת,
 המשטרה בפני עליו 'לשין
 אחת ובידו יצא הוא !יכנע.

 א־ עז שיח׳ אותו. הרגו ים
 בפעולת נהרג שבו גדול ؛ר

 של חמדור שהוא דור, בן
גטו על לקונן אזרחים. :ת

 סתירות, במערכת שתחיה
 את בתוכך להכיל עליך ؛ות,

 תגיע לא כי כלשהי, פשית
 התחמושת", "גבעת היין",

 לאבד אסוו וכהנה. כהנה ו
 אינני משלו. זכויות לו שיש

 ישראלי, פטריוט גם 'היות
 של בשחרורו לסייע אפילו

C מנהלי שמעצר שסברתי 
 במשך משפט ללא ענישה

 צריך בה לחיות שרוצה מי
 אינני הסבל. בתוך עדיין :ו
"לא טאבו, לקבוע יש אך ז.

 קבע כאשר ספק ללא צדק השמאל הנכונה. הדרך היא מה יודע אינני
 מסוימת במידה צודק הימין אחר. בעם ימים לאורך לשלוט ניתן לא כי

 להעניק בתוכם, אותנו לקבל הערבים של נכונותם לגבי שלו בפסימיות
 כואב לוויתור תביא הדדית שפשרה לעצמי מתאר אני לגיטימיות. לנו

 לעתים ללכת נוהגים למשל, שלי, והמשפחה אני הצדדים. שני של והכרחי
 המולדת. פשוט זו נוכחות, הפגנת לא זו העתיקה. לעיר מאוד קרובות

 על פה שאמרתם ומה אלי. מדבר ממנו עולה ההיסטוריה שכל הזה הנוף
משהו. בזה יש העדות,

 בילדיהם פגשנו הארץ. בני יורדים חברים, אצל שהינו בארה״ב בביקור
 לבתה. אם בין לבנו, אב בין מתה שנים אלפי בת שפה עברית. דיברו שלא

 מכם". יישאר לא זכר הרי הזאת, השפה על "שמרו להם: אמרתי זוועה. זו
 צריך כאן לחיות שבחר שמי להאמין רוצה אני לי. כאב זה עם. אין שפה בלי

 שלו, ולמוסר שלו לתרבות לחזוו שלו, הערכים סולם את מחדש לבנות
 כששואלים ומתמשכת. רבת־דורות תרבות היוצרים המרכיבים שלל אל

 בחיי זמנים ארבעה שקיימים אומר תמיד אני לעשות, מציע אני מה אותי
 ישנו אותו: להציל כדי חשובה שנייה כל בוער, הבית הכבאי, זמן ישנו עם.
 הזורע האיכר, זמן יעונו הקופה; את וערב בוקר מדי הסופר הסוחר, זמן

 זמן וישנו ףרותיו: את אוסף שנים ולאחר עץ נוטע בקיץ, וקוצו בסתיו
 ולמחויבות להפנמה ידע צבירת שהופך הוא המורה המורה. זמן או הרוח

דרכים. קיצור ולא חפוז אלתור אין כאן וחברתית. מוסרית

 בן אני הייעוד. מהו השאלה על לענות חשוב הזהות, התגבשות במהלך
 לתפיסה ל"כנענים", יתרה בקרבה בטעות אותי שהאשימו מי והיו הארץ,

 הזמן,1 ת1חש' עם שלי, החדש ובספר אומה, יוצרות ושפה שטריטוריה
 אבי רכווש, יונתן עם שניהלתי רבות שיחות ישנן אוו, לראות הקרוב

 לעם שייך מרגיש אני אבות". ב"רצח שעוסק אדם אינני ה"כנענים".
 מהיהודים נפרד לא חלק אני הבתרים. בין מהברית מראשיתו, הזה

 הסבל - המרטירולוגי הפן הוא ימי כל אותי שהעסיק הפן לדורותיהם.
זוכר אני והשנוא. והגולה הבודד הזה, מהעם מרפה שאינו הזה האיום

1־1 ١



ج٢

 לו: אמר אלתרמן אז הנבחר", "העם על דיבר מישהו ב״כסית" שפעם
 כתפו על עופרת חבית לשאת שנבחר עם זה הנבחר? העם זה "מה

העמים מכיל בחיתנו ^؟ה "לי ו,942ב־ כתב והוא הדורות", כל לאורך
כבודך". כסא מול להרג

 לארץ אהבתי בגלל דווקא אבל ישראלית, הארץ הזאת הזהות בי הייתה
 מלחמת אני הספר לאור כשיצא הערבים. שכנינו את גם כללה זהותי הזו,

 פוליטית. לי המתנגדים הקוראים בקרב ביקוש לו שיש התברר אזוחים,
 איך ואנטי־ציונים, פוסט־ציונים הרי אתם ולזה? לכם מה אמרתי, אז

 אחד הזה. לספר מאוד חם קשר יש אלה שלאנשים התברר אלי? הגעתם
 קיימים, הם השכנים. בך, קיימים הם ישראלי, ארץ "אתה לי: אמר מאלה

 אדם. בני הם דמונית, אלגוויה לא הם מטפורות". לא אדם, בני הם
 מת בתוכם, חי אליהם, מתייחס אך מהם, ירא וגם אליהם נמשך אתה

 "הסרטן הציוני", "האויב בתור שלם, עם אותנו, רואים הם אם בתוכם.
 שנים: לפני לי אמר ערבי־ישראלי ידיד שלום. של למצב נגיע לא הציוני",

 המשיחי. הרעיון את אמם חלב עם יונקים בהם, החילוניים גם "היהודים,
 'מאפלה לחירות', 'מעבדות הגאולה. לעבר לינארי מהלך היא ההיסטוריה

 חורף המעגלי, הזמן את רואים אנחנו הימים'. באחרית 'והיה גדול', לאור
 החיים, את יביא שהשלום תחכו אל ושלום. מלחמה וקציר, זריעה וקיץ,

 לענייני המומחה שהוא רובינשטיין, דני השלום". את לקרב לחיים תנו
 שגם בזה שהכיר הראשון היה "גורי באירוניה: תמיד אומר בהאוץ, ערבים

נזלת". להיות יכולה לערבים

 המחזור המזרח". "יריד שנקרא מחזור נועל השיחם של השני הכרך את
 ודחייה, משיכה ביחסי בתוכו שאנו המזרח שעניינם שירים עשרות כולל

 ומנעורי אביבית התל ילדותי מזיכרון העולים שירים מהם ואיבה. קרבה
 יפו זיכרון ביריד. מצוי הכול יריד, מאוד. אישיים שירים ומהם בפלמ״ח,

 המלחמות, על הארץ, על מדבר הוא מלחמה. עייפי ושירים שלום בימי
 שלהם, וזמרות זמרים על המסעות, על האהבות, על השווקים, על גם אבל
סתירות. מלאת נחדלת לא פגישה באותה וחיפה, יפו על

שלך? הכתיבה תהליך על קצת לספר יכול אתה

 נכונה כתיבה תהליך בכל מוחלטת. דעת צלילות מחייב הכתיבה מעשה
 שופט אותו "השופט", וכזרכיב התשוקה מרכיב מרכיבים: שני מתקיימים

 "שיכרון לכך קוראים חכה...". זה עם תמחק, זה את "גורי, ואומר: בך שנמצא
הכתוב. משתבש אליה, שמתלווה שיפוט וללא תשוקה ללא הפיכח".

 סכינים בליל גנגסטד "כמו הכתיבה: תהליך על כותב עוז שעמוס כמו
חלום". מתוך קצת אבל

 הספדו על חושב אתה מה
ה, ולמבנים לחרוז החזרה

הו?

 ה״זכיזם" נגד הזה המרד
 ’מעני מאוד והריתמית,

 הריתמי! הזאת, הצרופה
 ה' "לא ביוהרה: זה את

 שלו שהפואטיקה ראיתי
 לא זך נגדו". למלחמה

 וא מעט. לא זה אחרת.
 נה ריקושטים, חטפתי

 נ יוצא ישן הטכנולוגיה
 , זה באים אינם דברים

 זך נתן רמבראנדט. את
 שה בטלטלה להכיר יש

עניים. שמחת את אוהב
 הימי־ביניימים המבנים

 )'מה את לנו עושה היה
 דונש! המרוקאי־ספודי

 המו׳ שמע ערמה,/ דרכי
 המורים בלבות ונוקש/
 א' כותב מבריח. רביעי
 שאר אוו, לךו؟י "שאת
 נה ؛או חי;יו מבר, שמנה
 בן־לב דוינש כשל מדוייק
פוענחה לא היום שעד

 עמנוז עם לתרגם ניסיתי
 וז מתוך שניים או שיר

 היו הצרפתים כי עצום,
 מל אחרי גרמניה נוסח

 וגד פתטית שירה נבואי,
 או "על מתוך בית לקחנו
 ןי؟קךש שיתגדל לוקחו
 רכז ולעקד,/ לקר עקשה
 מילולי־ו בתרגום הזאת
לתרג־ קל ביותר, נפלא
 לקיות/ריאישקעיו הוא
nבער השחוט/ גול ؛
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 לו: אמר אלתרמן אז זר",
 כתפו על עופרת חבית ז

העמים ؟כל בחךתנו אתה

 על למשל, דעתך, מה העכשווית? הישראלית הספרות על חושב אתה מה
העת כתב סביב שמתרכזת הקבוצה של הקלסיים ולמבנים לחרוז החזרה

הו?

 לארץ אהבתי בגלל דווקא
 מלחמת אני הספר לאוו :א
 פוליטית. לי המתנגדים 'ם

 איך ואנטי־ציונים, ציונים
 אחד הזה. לספר מאוד חם

 קיימים, הם השכנים. בך, ا
 אדם. בני הם דמונית, יה
 מת בתוכם, חי אליהם, ט

 "הסרטן הציוני", "האויב '
 שנים: לפני לי אמר נוראלי
 המשיחי. הרעיון את אמם

 'מאפלה לחירות', מעבדות
 חורף המעגלי, הזמן את ם

 החיים, את יביא שהשלום
 לענייני המומחה שהוא ן,

שגם בזה שהכיר ؛הראשון

 המחזור המזרח". "יריד א
 ודחייה, משיכה ביחסי וכו
 ומנעורי אביבית התל ותי
 יפו זיכוון ביריד. מצוי :ול
 המלחמות, על הארץ, על
 שלהם, וזמרות זמרים ؛על

סתירות. ז

 נכונה כתיבה תהלין בכל
 שופט אותו "השופט", :יב

 "שיכרון לכך קוראים :ה...".
הכתוב. משתבש ליה,٤

סכינים בליל גנגסטר :מו

 האירופית החרוזה לשירה לאלתרמן, החזרה ה״זכיזם", נגד הזה המרד
 בשירה רואה הזאת הקבוצה מדוע מעניין מעניין. מאוד והריתמית,

 אמר זך ביותר. הנכונה הצורה את והחרוזה, הריתמית הזאת, הצרופה
 אבל אלתרמן, את אהבתי אני בורה, לי הייתה "לא ביוהרה: זה את

 לצאת חייב והייתי העברית, לשירה נזק גורמת שלו שהפואבויקה ראיתי
 אפשרות הציע אך אלתרמן של מגדולתו גרע לא זך נגדו". למלחמה

 דרכי, בראשית אלתרמן של תלמיד שהייתי ואני, מעט. לא זה אחות.
 בעולם רק כתב. שזך הזאת מהביקורת נתזים, ריקושטים, חטפתי

 והשירה, והאמנות המחשבה בעולם חדש. מפני יוצא ישן הטכנולוגיה
 ביטל לא פיקאסו זה. בצד זה אלא זה, במקום זה באים אינם דברים

 אך ענק, משורר שנשאר אלתרמן, את ביטל לא זך נתן רמבראנדט. את
 אני בעברית. חרוזה שירה כמעט אין היום שהביא. בטלטלה להכיר יש

 היו אלמלא בדורות. כמותו מעטים ספרים יש ענ״ם. שמחת את אוהב
 לא שהוא ייתכן ה״ארכאית", והכתיבה האלה הימי־ביניימים המבנים

 המשורר כתב ספרד שירת בראשית עושה. שהוא מה את לנו עושה היה
 נצור ו؟ן؟ה,/ ובינה חכמה/ ?יקי עה٣ בן־לברט: דונש המרוקאי־ספרדי

 לא עבור עקלו,/ תהיה ןאל בקש/ והצדק קמו؟ךים./ שמע עך؟ה,/ דיכי
 וחרוז פנימיות חריזות שלוש בה שיש שורה ךים".١קמ בלבות תוקש/

 ענ״ם: בשמחת המופיע עה"؟۴"؟ בשיר אלתרמן כותב מבריח. רביעי
 לחמו ?יעי؟!/ ؟?הו >?_רר, שעצמותי מרו־,/ חיי שאת ؟.؟ר, לחמי "שאת
 מבנה ^ד؟י!". נא, הופע משמר,- ולעצמותיו נהר,/ גאו ؟؛יו מבר, שמנה
 ומדהימה, סתומה יצירה יצר הזה המבנה כל בן־לברט. דונש כשל מדויק
תום. עד פוענחה לא היום שעד

 לתרגם הצלחנו לצרפתית. עבריים שירים הלפוין עמנואל עם לתרגם ניסיתי
 וושם עשה זה גרינברג. צבי אורי של הנהו וחובות מתוך שניים או שיר

 האקספרסיוניסטית בשירה מורגלים לא לחלוטין היו הצרפתים כי עצום,
 לבן, בחרוז זורמת, שירה הייתה זו העולם. מלחמת אחרי גרמניה נוסח

 הצלחה. וללא אלתרמן, את לתרגם ניסינו ואז וגדולה. פתטית שירה נבואי,
 ובשם ןי?קד./ שיזכו־ הלא־נשכח "ובשם ארץ־אבנים": "על מתוך בית לקחנו
 תהיי, קשה קד/١פ ויום צורר ביום לך: נשבעתי ויתקדש,/ שיתגדל לוקחו
 מהתפארת יישאר מה לדש". ץ١؟מ וכמו ממרה וכדידר וליוקד,/ ?יקר עקשה
 משורר בו רואה שאני למשל, עמיחי, את מילולי־חופשי? בתוגום הזאת
 "עצוב כמו שורות מאוד. אמירתית שירה זו כי לתרגם קל ביותר, נפלא
 ؟؟עי א؟י כיד בעולם/ אלהים "י.ד או עועועים", ؟עיר ראש ל؟יות/ הוא

בעולם. שפה לכל לתרגם בעיה שום אין ^؟ת", ؟ע.؟ב ؟שחוט/ ؟תינגול
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Xvנפש של מלאה תמונה לפנינו מעמיד שלם דור של הלירית השירה ריכוז 
 בשיר האחרונים. בדורות והזמן השירה יחסי את חוקר אני לכן הדור.
 הצ؟ר אך ולפואמות. לבלדות בניגוד דומיננטי אינו הזמן ממד בודד, לירי

 סיסמוגרף, היא השירה במינה. יתיזה עדות עליו מעיד הדור במהלך השירים
 הנערץ המצרי הסופר לי אמר בכדי לא הלקמוס. לנייר אותה השווה מישהו

 המודיעין קרא שאילו ו,977 בדצמבר בקהיר בפגישתנו פאוזי חוסיין ד״ר
 ששת במלחמת התבוסה לאחר שנכתבה המצרית השירה את הישראלי

 היא ,1973 הכיפורים, יום כזלחמת ש״אוקטובר", יודע היה ,1967 הימים,
 לקרוא חייב טוב מודיעין קצין "כל לי: ואמר הוסיף והוא נמנעת. בלתי

האחר". העם שירת את

 לתאר: היה צריך בפרוזה
 התפ תמצית שהוא הזה

 שג השירה של המראות
 ה הדימויית, המטפורית,

 בשי גם הקיים המוזיקלי
 התפילה יסוד קראתיך",

איזשו שיוצרים הם אלה

2007 ירושלים,

 חלק לך היה פרוזה, כתבת בה. נסיים השירה, של למהותה שהגענו משום
 אנו כמשורר. מכל יותר מזוהה אתה זאת בכל אך סרטים, ביצירת מרכזי

 לשירה. פרוזה בין בלשון" וכיסוי ב"גילוי ביאליק של ההבחנה את זוכרים
שלה? הייחודי היתרון מבחינתך מהו לדעתך? השירה, של כוחה במה

 של יסוד בשירה יש מראש. מנוסחת תשובה לי אין קלה. שאלה לא זו
 היא אם אדירה. ؟צמה בעל צופן לה שמעניקים הכללה של ויסוד תמצית
 ניקח, מהות. להעניק כדי הפרטים פוטי לכל זקוקה אינה היא נכונה,
 הוא בזזוץ בכוכבים בגשם" ת1"ש'ךר בשירו אלתרמן. של שורה למשל,
 מןב'ר?/ ך!ךהוךה בקפאון וקי קשמותינו/ ؟לול שמה - הזגוגית ״הנה אומר:

 את זוכר אני ר".1קא קן ?؟,רד הרעש נשמתנו,/ סף ؟על ק؟؟?ה, קו על
 שיר אחר, שיר ניקח אותי. כישף זה זה, את קורא עשרה חמש בגיל עצמי

 מהיפים הוא דעתי שלפי איש־הקחנות", "؟ת?ת בשם טריינין אבנר של
 לכתוב צריך היה מה קשבו היטב, הקשיבו העברית. בשירה והנוראים

 האחים/ בו ק?או "ןל'א אומר: הזה שהשיר מה את להעביר כדי בפרוזה
 ןלא הפסים.// קן ؟קוהוךדו א?؟ם/ גם הלבישו קו؟ה הפסים,/ ؟ת'?ת על

 בהטבלה קועיר־ען-ים/ ??.רע ולא קם,/ לא האלמה וקן פתר/ ולא חלם
 רעה/ ה n קלקל ן_רק ؟?י־ןקו?יו,/ _רבו ؟י ה,/٦ק؟י לא _ו^؟יקם בדם.//

 מאמין אינני קצבי, חווז, שיר זה בו. מצויה השואה כל ^וב". לא וליאותם
 או כזאת. ל؟צמה שתזכה אחרת בצורה כזאת חוויה להעניק היה שניתן

 ?אום ؟^י־ןין.../ ן?؟נוץ ק^ף־סוס "הקם לנסקי: של בשיר המשפטים
 שחורי האכף.../ קן צוק؟ ן׳יד׳. הוא ׳הטוחן קקיקקיו:/ ؟ת אל האטמן

 הרשו להשתגע! אפשר ". - - ק?ף ؟מוקי ןצאו ק.ךקים,/ אל ؟ן־צו ק?ף
 / - שברי גבי על ולבכות ״לשבר רחל: של שורות כמה גם להביא לי נא
 על ק؟?י להגן אלי/ תוקוט לא טובה אחים יד י./^٦1ג האים, ק^קי זה

 כל את לשיאת יחידה/ ר1צפ תו؟ל "איכה גולדברג: לאה של או קו?',".
 שצוחק שמי שאומרת ברכט ברטולד של שורה להבדיל, או, קקוקים",

החדשות. את עדיין שמע לא
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 נפש של מלאה תמונה נינו
 בשיו האחרונים. בדווות

 הצבר אך ולפואמות. לרות
 סיסמוגרף, היא השירה ;ינה.

 הנערץ המצרי הסופר לי מר
 המודיעין קרא שאילו ,197

 ששת במלחמת התבוסה ־
 היא ,1973 הכיפורים, :יום

לקרוא חייב טוב מודיעין

 בצופן טמון בשירה הכוח לפרטיו. שהתרחש את לתאר היה צריך בפרוזה
 לשון את לכך נוסיף ההכללה. יסוד בצד התמציות תמצית שהוא הזה

 המראות לשון אפשרויות, אין־סוף לה שמעניקה השירה של המראות
 הטון לצד אחר ؟עולם ביותר והממשית האמתית הדימויית, המטפורית,

 ה״ממעמקים את גם ואוסיף החופשי, החרוז בשירת גם הקיים המוזיקלי
 כל - האיווני בצד גם המצוי והנאצל, הטרגי התפילה, יסוד קראתיך",

בעולם. שירה נכתבת שבעקבותיו דבר איזשהו שיוצרים הם אלה

2007 ירושלים,

יון
יא

ו
 

 עם
ים

חי
 

ווי
ג

 חלק לך היה פרוזה, כתבת
 אנו כמשורר. מכל יותר זה

 לשירה. פרוזה בין בלשון" ا
7שלה הייחודי היתרון '

 של יסוד בשירה יש ראש.
 היא אם אדירה. ؟צמה נעל
 ניקח, מהות. להעניק כדי

 הוא בחוץ בכוכבים ;גשם"
 יעביר?/ ך!ךהוךה ן1؟ק؟א ؛?וי
 את זוכר אני ר".1؟א ?ון 'ד

 שיר אחר, שיר ניקח אותי.
 מהיפים הוא דעתי שלפי ,

 לכתוב צריך היה מה ישבו
 ךו^ןזים/ בו ק؛או "ןל'א ור:

 הפסים.//ולא ?ון :^והוךדו
 בהטבלה עיר־עןים/'۴ ;־רע
 רעה/ ודה מלמל ן־וק :יו,/

 מאמין אינני קצבי, חווז, יו
 או כזאת. לעצמה שתזכה נ

 ؛אום ؟^י־ןין.../ ונצנוץ ס
 שחורי האכף.../ מן צוק؟

 הרשו להשתגע! אפשר ". -
 / - שברי גבי על ת1ןל؟כ י

 על מפני להגן אלי/ ט٠
 כיל את י^עויאת יחידה/ ר1؛

שצוחק שכוי שאומות יכנו
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- אופנהיימר יוחאי ז־"ר
 שא כמו לזבו לי תנו ספרו

 הספר המאוחד. הקיבוץ
 בהו، 2003ב־ לאור יצא

 לגח-ייצוג מעבו בספרו
בהוצ בקרוב אור שיראה

 בנבג׳י-מרצה אמיר ד״ר
 ספ ספיר. ובמכללת בנגב

 יראה: היהוזית, ההשכלה
 או חוקר הוא אלה בימים

720 השנים בין העברית

 ברם-מלמד: שחר ד״ר
 המופנו המבנו ספרו חיפה.
התו שבתאי, ואתון שימל

In Essay on Poetry
 בהוצ 2004ב־ התפרסם

 רוגמו עת בכתבי הופיעו
Answers. שני פרסם 

בשנו עובד עם בהוצאת

 סוג משורר, - גורי חיים
 ספו 25 עתה עד פירסם
 עלו עו אש, פוחי נמנים

 המשוגע, הספו השוקולז,
 אזו מלחמת אני מאוחוים,

 תו ספריו ביאליק. מוסד
 טרילוגיה חבריו עם יצר
 הנ האחווןופני הים ,8ה־ו

 בפרסים זכה גורי חיים
 ביאליק, פרס סוקולוב,
 בפ זכה שיצר הסרטים

האמרי האקדמיה לפרס

מ - המאירי ישראל ר"ר
באוניברסי והשוואתית



בחוברת הותביס

תל־אביב. באוניברסיטת לספרות בחוג מלמד - אופנהיימר יוחאי ז״"ר
בהוצאת ו997ב־ התפרסם ישווון אבות שיות שאני: כמו לזבו לי תנו ספרו

בישואל פוליטית שיוה לא: לומו הגזולה הזכות הספר המאוחו. הקיבוץ ،
 כלול זה בגיליון המופיע המאמר מאגנס. בהוצאת 2003ב־ לאור יצא

 2005-1906 זהישזאלית העבוית בסיפוזת העזבים ייצוג - לגזז מעבו בספרו
עובד. עם בהוצאת בקרוב אור שיראה

 בן־גוריון באוניברסיטת עברית לספרות במחלקה מרצה - בנבג׳י אמיר ד״ר
של והזיאלקטיקה ספוים מוכו מנזלי הראשון, ספרו ספיר. ובמכללת בנגב

הקשרים. ומכון דביר בהוצאת הקרובה בשנה אור יואה היהוזית, ההשכלה ،
 הספרותית והתאוריה הביקורת של ההיסטוריה את חוקר הוא אלה בימים

.1880-1720 השנים בין העברית

I באוניברסיטת והשוואתית עברית לספרות בחוג מלמד - ברם שחר ר"ר
הזולז פנקס, ישואל אצל הפואמה גלגולי לאחוז: המופנה המבט ספרו חיפה.

Charles ספרו מאגנס. בהוצאת 2005ב־ התפרסם שבתאי, ואהון שימל أ
\ Olson and Alfred North Whitehead: An Essay on Poetry

 מאמריו .Bucknell University Press בהוצאת 2004ב־ התפרסם
Word & Image, Connotations, Partial דוגמת עת בכתבי הופיעו ,

Answers. אור ראה הזיכוון, פויחת האחרון, שירה, ספרי שני פרסם 
.2005 בשנת עובד עם בהוצאת ا

פלמ״ח. איש תיעודיים, סרטים יוצר עיתונאי, סופר, משורר, - גורי חיים ا
I שכתב הספרים עם ועיתונאות. פרוזה שירה, ספרי 25 עתה עד פירסם
I . עסקת הזכוכית, תא מול ווחות, שושנת השחו, עלות עז אש, פוחי נמנים

אחוי, הבא אלול, מחבוות ועואל, סיפוו החקיוה: המשוגע, הספו השוקולז,
 בהוצאת השיוים בספר קובצו שיריו ואחוים. אזוחים מלחמת אני מאוחוים,

שונות. לשפות תורגמו ספריו ביאליק. מוסד
 המכה הסרטים: את הכוללת פילמאית־תיעודית טרילוגיה חבריו עם יצר

ואחרים. זבו למוחב, בעיתונים כעיתונאי עבד המוז. ופני האחוון הים ,81ה־
פרס אוסישקין, פרס בהם יצירתו, על שונים בפרסים זכה גורי חיים

סדרת על ישראל. ופרס גרינברג צבי אורי פרס ביאליק, פרס סוקולוב, ،
מועמד והיה הכסף נשר ובפרס שדה יצחק בפרס זכה שיצר הסוטים إ

לקולנוע. האמריקאית האקדמיה לפרס

 עברית לספרות בחוג דרמתית וכתיבה דרמה מלמד - המאירי ישראל ד"ר
עבודת אורנים. האקדמית ובמכללה חיפה באוניברסיטת והשוואתית ,
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 י״ח של במחזותיהם המיתי" "האחר בהופעת עוסקת שלו הדוקטור
 בהם האחרון פרוזה, ספרי תשעה פרסם לוין. וחנוך אלוני נסים ברנר,

 ועיבודים מחזות חמישה (.2006 אבן־חושן, )הוצאת שחקנים הוומן הוא
 להעלות מתעתד בתל־אביב הקאמרי התאטרון בתאטרון. הוצגו עטו פרי
ברנר. י״ח מאת לגבולין למעבו עיבודו את

 באוניברסיטת עברית לספרות במחלקה שלישי לתואר תלמידה - ווזנר מיכל
 פרוטוקוליים טקסטים של בז׳אנר עוסקת שלה המחקר עבודת בנגב. בן־גוויון
 הראשון, ספרה ומשפט. ספרות של לתחום ונושקת לראשונה עתה המוגדר

 למו־אית השני, וספרה ,2000 בשנת כתר בהוצאת אור ראה בסיוה, ש1של
 דין עורכת היא ווזנר מיכל .2004 בשנת פראג בהוצאת אוו ראה עין,

זאשון. מקנו בעיתון אישה" של "עין בשם אישי טור ובעלת

 עברית לספרות במחלקה שלישי לתואר תלמידה - זערור שלונזית
 שבין בקשר עוסקת שלה המחקר עבודת בנגב. בן־גוריון באוניברסיטת

 העברית העלייה בספרות מתבטאת שהיא כפי לפואטיקה במרחב תנועה
 בראשית הצפונית לאמריקה היהודית ההגירה ובספרות ישראל לארץ
 בספרות באימפרסיוניזם עוסקת שלה המוסמך עבודת .20ה־ המאה

 ספו וביצירתו קמחי דב בסופר זה ובכלל ,20ה־ המאה בראשית העברית
הכליונות.

 ו« כתבי של עמית עורכת
 המייעצוו הוועדה על היום

 م אוקספורד. בהוצאת
 pn בארצות מרכזיים עת

Wi Womens Fiction
 הסט* בהוצאת אור ראה

 הסו של העברית המהדורה
 אבוהם בפרסע״ש זכתה

 מבוי זה בגיליון המאמר
סטנפורד.

 מלמזת - שייט ר״רהרי
 עוסקים؛ מחקריה חיפה.

 של״הצבר״וכןבשינויינ
 במרו ׳"תלוש' מאמריה:
ז פוגל", לדוד נישואים'

cuiinity. Militarism 

ل١ا"ال  Masculinity in 
,-authored with Dr 
)n-Maoz (in press)

 באוניברסיטת ישראל עם לספרות במחלקה בכיר מרצה - כצמן רומן ד״ר
 ספרו בספרות. המיתוסים יצירת על ספרים שני פרסם בר־אילן.

 At the Other End of Gesture: Anthropological י١٥לי٦٥ח
 ,Poetics of Gesture in Modern Hebrew Literature ؛١٦٠٠٦١
 מהכוחקרים חוץ החדשה. העברית בספרות המחוות לחקר מוקדש

 אצל המחוות פואטיקת על נואמרים השאר בין פרסם בספר הכלולים
 תורה לימוד/קריאת המלוות המחוות ועל פביץ' ומילורז דוסטויבסקי

 החדשה העברית הספרות מלבד התעניינותו, תחומי תימן. יהודי בקרב
 ספרות כוללים קרת(, ואתגר שלו מאיר עגנון, ש״י על מחקרים )פרסם

 בלתי תקשורת נויתופואסיס, ספרותית, אנתרופולוגיה תאוריה, סלאבית,
ופואטיקה. רטוריקה מילולית,

 במכללה ילדים ולספרות לספרות בחוג בכיר כורצה - מעפיל אבי ד״ר
 שיוי להחאת ؛הגן: הנעוה הזנכיפת, ספרו בירושלים. ילין דוד ע״ש לחינוך

.2004 בשנת מופ״ת מכון בהוצאת אור ראה ביאליק נחמן ח"ם של העם

 באוניברסיטת והשוואתית עברית לספרות בכיר פרופ' - פלדמן יעל פרופ'
 עברית לתובות הקתדרה על מופקדת היא זה במוסד (.NYU) ניו־יורק

הייתה ומגדר. תרבות ללימודי בתכנית גם ומלמדת כ״ץ אברהם ע"ש
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ه
י״ח של במחזותיהם :,״

בהם האחרון פרוזה, ؛רי
ועיבודים מחזות חמישה
٠ להעלות מתעתד ל־אביב

 באוניברסיבות עברית ؛רות
 פרוטוקוליים טקסטים של
 הראשון, ספרה ומשפט. ז

 למואית השני, וספרה ,2(
 דין עורכת היא ווזנר :ל

ואשון. מקוו

 עבוית לספרות :זחלקה
 שבין בקשר עוסקת זולה

 העברית העלייה בספרות
 בראשית הצפונית ؛ריקה

 בספוות נאימפוסיוניזם
ספו וביצירתו קמחי דב ־

 ונמנית Hebrew Studies ו־ Proohts העת כתבי של עמית עורכת
 Contemporary Women's Writings™' המייעצת הוועדה על היום

 בכתבי הופיעו ופרסומיה שונות במלגות זכו מחקריה אוקספורד. בהוצאת
 No Room of האחרון ספרה ובישראל. הברית באוצות מרכזיים עת

Their Own: Gender and Nation in Israeli Women's Fiction
 ו.999 בשנת קולומביה אוניברסיטת של הספרים בהוצאת אור ואה

 המאוחד( הקיבוץ )בהוצאת משלהן חזו ללא הספר, של העברית המהדורה
 תשס״ג. לשנת עברית לספרות פרידמן אברהם ע״ש בפרס זכתה

 בהוצאת אור יראה אשר מספר פוק על מבוסס זה בגיליון המאמר
סטנפורד.

 באוניברסיטת והשוואתית עברית לספרות בחוג מלמדת - שייט הדי ד"ר
 ובדמותו העברית בספרות "התלוש" של בדמותו עוסקים מחקריה חיפה.

 בין הישראלית. בספוות הגבריות בהשתקפות בשינויים וכן "הצבר" של
 'חיי על אימפרסיוניסטי־אקספרסיוניסטי: במרחב '"תלוש' מאמריה:
 ״The Rise and (;2005) בספוות למחקו ופ'ם פוגל", לדוד נישואים׳

the Fall of the New Israeli Man: Masculinity, Militarism 
and the Question of Israeli Male Identity", Masculinity in 

 Middle Eastern Literature and film, ء0ة-٠ةح"د اآلل ًاآل
(Adia Mendelson-Maoz (in press.

\ באוניברסיטת ישראל עם  ספרו בספרות. תוס؛ם١

At the Other End ' 'י
,Poetics of Gesture

؛ מהמחקרים חוץ זדשה.
إ אצל המחוות פואטיקת ’

 'וותלימוד/קריאתתורה
 החדשה העברית זספרות

 ספרות כוללים קרת(, נגר
בלתי תקשוות זופואסיס,

 במכללה ילדים ולספרות
 שיח להוואת והגן: ,הנעוה

.2004 בשנת מופ״ת מכון

 באוניברסינות ,והשוואתית
 עברית לתרבות ؛הקתדרה

הייתה ומגדר. תרבות ודי1
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 I מאמרים מפרסם מכאן
 ראו שטרם והישראלית

 לכת המאמר של כלשהי
 רומו גרסה - להתפרסם

המאמר. משלוח בעת

 ה עוברים המאמרים כל
ל הנחיות להלן מומחים.

 מאט؛ כל של היקפו ٠
מילים. ו٥00,4

 העו יכלול המאמר ٠
 הרלוונטיים המקום
של האחרון הגיליון

 בדו! יישלח המאמר ٠
)גור, David בגופן
בגודל דף של אחד

 תו יצורפו למאמר ٠
 ה פרטי ובאנגלית(,
המחבר/ת.

 פ١ שמאמריהם מחברים
וכןסותדפיסינ המאמו

 למשלוח: הכתובת
 "הקעו מכון מכאן, מערכת

 בן־גוריון! אוניברסינות
!05 באר־שבע 653 ת״ד

mikan@bgu.ac.il



۶

«1؛־mn ״”؛■״؛!

היהודית והתרבות הספרות בחקר מקוריים מאמרים מפרסם מכאן ب
גרסה במקביל נמסרה אם אחרת. בבמה אור ראו שטרם והישראלית עומדת או - התפרסמה אם או נוסף, עת לכתב המאמו של כלשהי ٠

כך על להודיענו המחבר/ת על אחר, במקום דומה גרסה - ؛התפרס؟ إ
המאמר. משלוח בעת ا

קוואים ושל המערכת חבוי של שיפוט תהליך עוברים המאמרים כל ؛
לשיפוט: מאמרים להגשת הנחיות להלן מומחים. \

מ־ יותר ולא מילים 7,000מ־ פחות לא יהיה מאמר כל של היקפו ٠ ٠
מילים. ו 4,000

מואי כל ישולבו ובהן ממוספרות, שוליים הערות יכלול אמר1הכ ٠ ٦
במתכונת יהיה הביבליוגרפיות ההפניות רישום הרלוונטיים. המקום

ביבליוגרפית. רשימה לצרף אין העת. כתב של האחרון הגיליון ؛
,word בקובץ בדוא"ל וכן עותקים בשלושה בדואר יישלח המאמר ٠ ;

 צד על לשורה, שורה בין ו.5 וברווח ו(2 אות )גודל David בגופן
.A4 בגודל דף של אחד لج

)בעברית ביוגרפיים פרטים )באנגלית(, תקציר יצורפו למאמר ٠
 של אחר נזקצועי/ אקדמי/ שיוך וציון התקשרות פרטי ובאנגלית(, ٠

המחבר/ת.

 הופיע שבו מהגיליון אחד עותק יקבלו יפורסמו, שמאמריהס מחברים
תדפיסים. סו וכן המאמר

למשלוח: הכתובת ؛
והישראלית היהודית והתרבות הספרות לחקר "הקשרים" מכון מכאן, מערכת ,

 בנגב בן־גוריון אוניברסיטת
84ו05 באר־שבע 653 ת״ד

mikan@bgu.ac.il
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"Tw٠ Faces See Whoever Looks at Him":
The Appearance of "The Mythic other" in the Play 
Beyond ،he Boundaries by J. H. Brenner

Israel Hameiri

The first part of this article presents J. H. Brenner's play Beyond the 
Boundaries (london, 1907) as an important dramatic experiment. 
Although quite neglected by Israeli theatre and literary criticism, the 
play creates a unique style which can be defined as realistic-symbolic, 
a terminology used in the play by the protagonist writer Yohanan. later, 
the article deals with some ethical and poetical ideas of Emmanuel 
levinas as a basis for establishing the definition of a dramatic character, 
or type of character, which I call "The Mythic Other". In order to clarify 
the rhetorical and stylistic implications of the Mythic Other appearance, 
some Shakespearean characters are examined, as well as the "Rat 
Wife" which appears in Ibsen's play Little Eyolf{ 1894). The comparison 
with Ibsen's play accompanies the discussion of the Mythic Other in 
Brenner's Beyond the Boundaries, Yohanan's friend Eliyahu Hezkuni. 
Hezkuni portrays a combination of psychological and sexual otherness 
with mythic traits, which reflects the hero's hidden self, and exposes 
the entire play as dealing with salvation through otherness.

A Tombstone for Two: Thematic and Poetic "Doubleness" 
in the Novel Temol Shilshom (Only Yesterday} 
by s. Y. Agnon

shlomit Zaur

This article suggests that the novel Temol Shilshom (Only Yesterday) by 
s. Y. Agnon is a "double novel" ("Doppelroman") whose plot embraces 
two different and very opposite stories: One relates to the adventures of 
Isaac Kumer during the Second "Aliyaln" (1903-1914) and is basically 
a story of rebirth and regeneration; the second is a story of events 
contemporary with the writing of the novel itself, i.e.. World War II 
(1939-1945) and is basically a story of destruction. Ihe central argument 
of this article is that it is necessary to perceive the simultaneous 
existence of the two stories in order to understand the novel as a whole
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and to interpret the world-view of its author. The article examines the 
"double-ness" of the novel while pausing to look at thematic and poetic 
intersections central to the scholarly discourse on the novel, including 
the question of fragmentation, the deconstruction of reality, and the 
nagging question of the relationship between the protagonist, Isaac 
Krimer, and the story about the dog Balak. By revealing the novel's 
covert dialogue between two such foundational periods of history, we 
discover complex literary mechanisms and an intriguing world-view 
ofAgnon vis-a-vis literature and liistory.
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It Is Indeed for the Protocol: ”Hadrashah” by Haim Hazaz 
as a Protocol Text

The Problem of s 
A Case Study of(

Michal Wosner Roman Katsman

This paper focuses on a hitherto undefined textual genre — protocol 
texts. The genre is based on the extra-literary model of protocols (in 
the sense of minutes or records) with it own specific distinguishing 
characteristics from other genres. I argue that protocol texts place the 
reader in a quasi-judicial position toward the text, calling for specific 
reading strategies enabling the reader to fulfill his / her judicial role. 
Ihe argument is demonstrated by a close reading of the short story 
"Hadrashah" by Haim Hazaz, written in the protocol genre. Ihe story 
is analyzed by the protocol reading strategy and interpreted as the vain 
attempt by the individual to raise a puny personal problem at a time 
devoted to great historic moves.

A Mizrachi Perspective en Arabs: Yehuda Burla’s 
Fiction 1920-1931

The books of the oil 
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Yochai Oppenheimer

Yehuda Burla (1886-1969) used to present himself as a "Sephardic writer" 
and focused his literary writings on the Jewish Sepliardic community 
in the land of Israel and throughout the Middle East, literary critics 
stressed the anthropological-social aspect of his literature and his naive, 
non-modernistic poetics; assuming that he uncritically represented the 
Zionistic Orientalist ideology concerning the Arab which was shared 
by most Hebrew writers of the pre-state era. Ihis article, however, 
delineates three different stages in Burla's writings about the Arab.
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the first Orientalist stage (till 1920); the second stage (and the most 
revolutionary) in which he dismissed Zionistic hegemonic perspective, 
trying to develop a new Mizrachi ethnical and non-national narrative, 
for the first time in modern Hebrew literature (till 1929); the third stage, 
after the increasing national conflicts of 1929 and the 3O׳S, where he 
fully adopted Zionistic national perspective and adhered to it even 
after 948 ا. this inner polarization in the writings of Burla, as well as 
the first shift between etlinical and national perspectives, remained 
unnoticed in literary criticism.

ب

The Problem of Spontaneous Gestures in the Bible:
A Case study of Gestural Poetics

Roman Katsman

Ihe books of the Old testament are full of descriptions of gestures. In 
addition to non-verbal elements of behavior such as dress, jewelry, 
colors and smells, gestures too have quite an important function in the 
ethics and aesthetics of the "Book of Books". However, biblical gestures 
have thus far been only inadequately studied (such studies as the work 
by Uri Ehrlich on gestures in the Jewish rites and the work by Mayer I. 
Gruber on non-verbal communication in the ancient Middle East made 
an important thouglr insufficient contribution to the discussion of the 
issue), this analysis slrows that the two manifestations of gesticulation 
in the Bible, the standard and the spontaneous, are not balanced. Ihe 
article demonstrates that there is a tendency to de-legitimize and 
discredit spontaneous gestures. A number of test-cases presented in 
the paper highlight the varied roles which the poetics of gesture have 
in the Bible: they establish paradoxical characters and situations, 
activate the cultural mechanism of making the body disappear, create 
various narrative levels (by splitting the narrative voice and originating 
different implied readers), shape the ethical and aesthetic features of 
saint and sinner, bolster the theological and anthropological positions of 
monotheism and, ultimately, connect the issue of crime and punishment 
with an ethical-anthropological conception of the body.
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"The Fall of Icarus" according to Peter Breujjhel,
Marc Chajjall and Tuvia Rubner

Shahar Bram

"the Fall", the poem that opensluvia RUbner's Pesel U-Masekhah (literally 
"Effigy and Mask", 1983), is divided into two stanzas and describes 
two paintings. In the first stanza, the poet describes Chagall's painting 
The Fall oflcarus (1975) while in the second the eponymous Brueghel 
painting (c. 1554).the essay explores the relationships between poetry 
and painting, and offers an introduction into the poet's traumatized 
world through a close reading of this exphrastic poem.

Whose Sacrifice Is It, Anyway? The Rise and Fall of the 
Binding Father in the 1950s

Yael s. Feldman

"With our own hands we have murdered you," liova Shamir, the 
bereaved father of Elik, wrote in 1948. Within a decade, his son Moshe 
declared that "Isaac is a passive object of the experiment", while his 
peer s. Yizhar had his 1948 hero proclaim: "I hate father Abraham for 
going to bind Isaac". Half a century later it is time to investigate the 
"first sons" of the Zionist revolution, especially their slowly evolving 
use of the "Aqedah" and other sacrificial narratives as tropes for their 
own ideological predicaments. Based on my forthcoming study. On the 
Cusp of Christianity: Rewriting Isaac in Tel Aviv, this article analyzes 
the role of several frames of reference — from Jewish post-biblical 
traditions and Kierkegaard's Fear and Trembling, to 19th-century 
Russian radicalism, Freudian psychology, and the Hebrew Crusade 
Chronicles— in shaping the discourse on sacrifice in Israel's most 
"Zionist" period, its first decade. It argues that these perspectives were 
employed by the authors of the "Palmach generation" in a dual process, 
one that signaled both a critique of sacrifice and a psychological 
defense against such critique. This 1950s defense, which sought to 
present Jewish / Zionist sacrifice as morally different and historically 
justifiable, no less than the critique that had triggered it, ultimately 
culminated in the contemporary debate between the upholders and 
rejecters of the Zionist (but also traditionally Jewish) position toward 
the "Aqedah", the "Binding" of Isaac.
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,r Breughel؛ Anti-Hero Sabra Characters (Ha’tsabar-Ha’talush) in the 
Early Prose of the "Dor Ba’arets" Group (In the Works of 
s. Yizhar, Moshe Shamir and Hanoch Bartov)
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Heddy Sha'yit

"the goal of this article is to introduce a new form of the "Talush ه
as it appears in modern Hebrew literature in the works of (uprooted) ي

Israeli writers of the 40s and 50s. the new character, called in this 
; article "Ha'talush-Ha'sabra", is a product of an oxymoronic union of

the character of the Sabra and thetalush. Both characters represent two 
j opposites of the Jewish existence — the Sabra and the uprooted Jew.

seand Fall ٠f the

Ha'talush-Ha'sabra character creates a new model in which "rootless- 
] ness" is viewed as a transition period from which one can leave and

I . rebuild oneself؛ but is also based on previous ٢ dels and t its of the
lalush character, like the twofold character of this new model of the ؛

you," liova Shamir, the 
a decade, his son Moshe 
 experiment", while Inis؛
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 rthcoming study. On the׳
!iv, this article analyzes 
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bling, to 19th-century 
d the Hebrew Crusade 
ncrifice in Israel's most

talush, the writers had two major roles in creating it: On one hand, 
they viewed rootless-ness as an essential experience in reshaping the 
young hero. On the other, they used it to criticize and illuminate the 
defects of the society as well as to present the youths as damaged by 
the society which raised them. Ihis research examines the character of 
Ha'talush-Ha'sabra in the following works: s. Yizhar — Misholim Ba'sadot 
٢٢r٦a؛s in the FieJds, ٦٩,י جس١ج  Shamw — Hue Haiakh Ba'sadot 
(He Walked in the Fields, 1948) and Hanoch Bartov, Ha'kheshbon 
Veha'nefesh (Soul and Reckoning, 1953).

Tw٠ Friends Went ٠n a Jeurney: Yizhar Smilansky and 
Yechi'amWeitz

Avi Ma'apil

these perspectives were 
ation" in a dual process, 
e and a psychological 
fense, which sought to 
ifferent and historically 
triggered it, ultimately 
een the upholders and 
ewish) position toward

s. Yizhar writing is known for the appropriation of social-historical 
materials. Jhis is particularly true in Days of Ziklag (1958), his grand 
epos on the War of Independence, and other war stories such as "Ihe 
Story of Hirbet Hiz'ah" or "the Prisoner". However, the central axis of 
s. Yizhar's fiction is in fact explicitly autobiographical. One example 
of this is the dominant and continued presence of Yechi'am Weitz in s. 
Yizhar's stories. Yechi'am, Yizhar's cousin and close friend, was killed 
in the summer of 1946. Already several months after his death Yizhar 
wrote about him an elegiac and charged story, "Rainy Road", which 
has not yet been compiled into a book. At the same time, Yizhar was
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working on editing The Letters ofYechi'am Weitz (1948). Even before 
Yechi'am's death, Yizhar wrote a wild farce about him entitled "Uncle 
Yechi'el is Hunting thieves" (I 950). S.Yizhar returned to the figure of 
Yechi'am in his war story "Before leaving" (1959) and in his children's 
story "larazinas" which was included in the compilation Bare Footed 
in the same year. s. Yizhar "planted"Yechi'am's thinly veiled character, 
under the name "Amichai", within the group of fighters in Days ofziklag 
(1958). Yechi'am is presented also in several oblique but meaningful 
references in Stories of the Plain (1963). 993 ו saw the publication of 
Yizhar's book Zalhavim in which Yizhar returned to his good friend 
Yechi'am in his youth and reconfigured it in loving detail. Ihe two 
friends, Yechi'am andYizhar, went on a long journey. Almost fifty years 
separate Zalhavim and "Rainy Road", through careful observation of 
the way in which Yizhar attempted to grasp the inner life ofYechi'am 
Weitz and the personal and social dilemmas which shaped him, it is 
possible to learn about the world of s. Yizhar himself.

What is Political literature? Adorno and Marxist Aesthetics

Amir Banbaji

this article explores some of the main tenets of Theodor Adorno's 
aesthetic theory. As an introductory essay to Hebrew translation of 
Adorno's 1962 "Commitment", the article is mainly concerned with 
his complex understanding of the nature of the political in artistic 
production. Following a brief elucidation of the dialectical nature 
of his writing, the article situates Adorno's definition of the political 
vis-a-vis with that of his main opponents, j. p. Sartre, Georg lukacs, 
and Bertolt Brecht. Ihe article then attempts to anchor this quadruple 
constellation in Adorno's moral and epistemological commitment towards 
the "non-identical," as well as his defiance of the existentialist "jargon 
of authenticity." It is suggested that Adorno's philosophical "obligation 
toward the object" (as it is stated in "Commitment" and elsewhere 
in his writings) is replicated in his literary theory, thus producing a 
fascinating call for a negative literary knowledge of the world, as well 
as a non-thematic politicization of the literary work. Thus, Adorno's 
theory provides a specific alternative to lukacs and Brecht's realism 
on the one hand and Sartre's existentialist stance towards literature on 
the other. Ihe essay ends with a discussion of Adorno's relevance to 
theoretical issues tackled by contemporary Hebrew literary critics. In
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Veitzd 948). Even before this context a question is raised regarding the relevance of Adorno's
ibnuthim entitled "Uncle ، injunction against writing poetry after Auschwitz. To what extent is
returned to the figure of׳ Adorno's famous statement compatible with the post-holocaust attacks
959) and in his children's -aimed at the classical works of Sh.Y. Abramovich's (Mendele the Book ب
compilation Bare Footed Peddler)? An "Adornian" reading of Abramovich's representation of the
sthinly veiled character. ٠ Shtetl, it is suggested, could be a way out of the bind.
fighters in Days ofziklag i
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)urney. Almost fifty years Translated by Danit Dotan, edited by Amir Banbaji.
careful observation of ו A Hebrew translation of Adorno's Essay — "Engagement" (1962). An
te inner life of Yechi'am English translation of the essay can also be found in Notes to Literature,
which shaped him, it is vol. 1, Shierry Weber Nicholsen (trans.). New York: Columbia University
himself. Press, 1992, pp. 76-94.
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