
׳המקור אימרת
עקביהו יצחק מאת

 מזדמן שופמן גרשם של מסיפוריו וכסה בכפה
 פן פסוק כגון הפקודות" פן צירוף־מלים או משפם
 מתהפך הצירוף והנה פסוק(, של קטע )או התנ״ך

 ז״א פבפנים, פתרחשת »ו התהפכות עינינו. לנגר
 יתר־על־כן, הפקוד. בלשון היצזגי שינוי ללא

 דינאמית, היא מתכוון אני שאליה ההתהפכות
׳מראש. וקבועה סטאטית ולא תהליך, בחינת
 באותה הדינאמית ההתהפכות את להחליף. אין

 שלא בפסוקים .שימוש של הוותיקה התחבולה
 מלכתחילה נקבע החדש המשמע כאשר כפשוטם,

 הנוסח על ההישענות ואילו החדש, ההקשר ידי על
 הסגנוני התיחכום לשם אלא באה אינה הקדום

 המקור, את המזהה הקורא, כאלה במקרים שבדבר.
 לעניין הפוכר הנוסח נתינת של ההברקה מן נהנה
המקור. לכוונת מנוגד ואפילו אחר,

 ולשם זה, שנון משרק אהבו ספרד משוררי כבר
 של הסליחות אחת מתוך בתים שני אביא הדגמה
 מזרזים יבית־הכנסת הנאספים זו בסליחה ריה״ל•

ה׳: לפי בתשובה לשוב זה את זה
 משובח, אנשי לתודות / נועדים אל בכית יום

ונשובה. ראש ניתנת / : אחיד אל איש ויאמרו
 על מורה הטבעית בסביבתו התודה מן הפסוק

 בבחינת דווקא ;היא לגמרי, אחר מפין תשובה
 משליחותם המרגלים שחזרו אחרי ןד<׳. ברצו מרידה
 אשר יושביה אוכלת כאדץ כנען ארץ את ותיארו

 היציאה על העם התחרט בני־הענק, הנפילים שם
 ראש ניתנה אחיו: אל איש ,ויאסרו העבדים מבית

מצרימה". ונשובה
 כאן ואביא הזה, היום עצם עד רווחת זו תחבולה

 של בשירו ההשכלה. משירת הפעם דוגמה, עוד
 שעירה גרגירי שני נתגלו דריספק" ,אשקא ילז׳ג

 בניגוד הסדר. ליל לסעודת המוכן המרק 'בסיר
 שאלת שדה, אשתו, שואלת אליפלם, הבעל, לרצון

 התבשיל שנפסל אחרי המאכל. פשרות בדבר חכם
 נוספים(, אירועים )ואחרי חמץ בתור הרב בידי

 מפליא והוא הפועל אל איומיו את הבעל סיציא
אשתו: .של גבה על פכותיו

 t אמר, כאשר שרה את פקד ואליפלפ
דיבר. כאשר לשרה אליפלט ויעש

 שונה כמובן, היא, שרה אותה •של זו רעה פקידה
 אמנו: שרה שנפקדה הטובה הפקידה פן לחלוטין

 לשרה ה׳ ויעש אמר, כאשד שדה א^ פקד ,הה'
דינר". כאשר
 המנוצל המקור הדוגמאות: בשתי השווה הצד

 על־ידי אך ולו החדש, לתפקידו הותאם (ביצירה
 האחדונה המלה את משפיט ריה״ל מיזערי. שינוי

 במקום מציג ויל״ג ).מצרימה"(, המקראי הכתוב של
 ).אליפלט"(. התוקפן הבעל שם את שם־שמיים

 הנתון הנוסח את מוציאה הקלה המודיפיקציה
 סביבתו אל חד־משמעית אותו ומסגלת מהקשרו
 מתארע המקורית האימרה היפוך כלומר, החדשה.

 היצירה. של התיכנון( •בשעת )או הנתיבה בץןעת
 אלה .כגון שופמן, של לא־מעטים בסיפורים ואילו

 בתוך ההתהפכות מתרחשת בהם, לדון אני שעתיד
לו. מחוצה ולא הסיפור,
 חד־משמעי סיגול אין אלה בסיפורים :ועוד
 החדש: הקשרה אל הישנה האימרד, של ומוחלט

 אלא הראשוני מפשוטה כליל מתערטלת היא איו
ץ מרפרפת  משמעותה ובין הקודמת משמעותה ג

 "די■ התהפכות על דיברתי כך משום הפהופכת.
 רוטט. והכל זע והכל n הפל בוז אשד גאמית״
 את לעתים המקורי, המשמע את רואים אנו לעתים

)השחורים(. בפרפוצים ובמשנהו
האופ הפליאות לאותן משל ז דומה הדבר למה

 לראות ניתז בהן אשר הפסיכולוגיה שבספרי טיות
 המובא הרישום כגון אופנים, בשני פסויימות צורות

 )הלבן( באגרטל פבהין אתה אחד שברגע כאן,
)השחורים(. בפרצופים ןבמשנהו

שופימן סיי׳פורי בשלושה המתהפכת

<
 "ה׳כעל• בסיפור נעיין והבהרה הדגמה לשם
 עם שופמן, j כתבי )כל ילדותי• ימי של תפילה'
מוי"* עובד, (.286 עמי ג׳, ערך ו

 אי־ )א( עניינן: וזה בסיפור, פסקאות שלוש
 )ב( העכשווית; החזנות מן המספר של סיפוקו
 והטעפתו" ונעימותיו ,ניגוניו של נוסטאלגיה זכירה

ב המספר שמע שאותו מסויים, בעל־תפילה של
 הצטרדותו )ג( !יום-כי.םור בתפילות שנה פדי ילדותו

 לתפילת בהגיעו נפלא בעל־תפילה אותו של המצערת
"נעילה"•
 מגיעות ערב, עד מערב יום־הכיפורים, תפילות

 נעילה, תפילת של כלות־הנפש עם פיסגתן אל
 והיא התמה, לשקיעת בסמוך הנוספת התפילה
 המאמין היהודי בלבד. זה קדוש ליום מיוהדת
 ומתפלל היום של האחרונים !הרגעים על מתרפק

 כי שער, נעילת בעת שער לנו ,פתח בדביקות:
 נבואה ויפנה, יבוא השמש יפנה, היום יום. פגה

 את ,דווקא — בעל־תפילה אותו והנה שעריך!״
 מוכרח כך כל והענוגות היפות ה׳נעילה׳ נעימות

 לנו ׳פתח התחנן: לשוא צזיוד. בקול לשיר היה
לאיתגוו" שב לא הקול — שער' נעילת בעת שער

 )המובאה המתהפכת ד,איפרה ובו ,1הסיפוו סוף זהו
 הדתי השגב את פושטת שהיא נעילה( מתפילת
 לצלילות בקשר הזן של בקשה חולץ: ולובשת

 קדיץ ראובן של דבריו את נקבל. ואפילו קולו•
,סיטו זה שבסיפור (,201 עם׳ הסיפור״, ),תבניות

 הכללה, ומביאה מטאפורית נעשית מוחשית אציה
 הרי תועלת", חסרות אך נעימות, היו התפילות שכל
 פואנטה על כמושתת הסיפור לנו נראה זאת בכל
אין. ונחת — למדי דלה

 מתעשר־ימתעמק הסיפור תנוםם בהתבוננות אבל
 ההצטרדות שפרשת לכך ערים נהיה רק אם והולך,

 בבעל■ מדובר ילד. של ראותו מנקודת מסופרת
 המספר מפי נאמר ועליו ילדותי", ,ימי של תפילה

 ,נצטערתי הילדות בימי אז, כי בגרותו, בשנות
 כלומר, והולך". מצסרד הנפלא קולו את בשמעי

 הפלה ידי על נשלסי! הזאת השלישית הפיסקה כל
 המשפט גם זו. של בסימנה ועומדת ,זכורני"

 מרצף הופרד שלא וגו׳(, התחנן" ),לשוא האחרון
 לנו מוסר עצמה, בפניי כפיסקה נקבע ולא הסיפור

 הילדותית ובמחשבתו ילד, של הרהוריו את אפ׳א
 )"פתח קדושה הרוויה האימרה מתהפכת זה של
 הקול השבוז על כתפילה ומתפרשת וגו׳( שער" לנו

 חיה לכך כלום עצמו בעל־התפילה אבל לאיתנו.
 המבוגר המספר כך• סבור איני בתפילתו? מתכוון
 ,בעל־תפילה". ובין .חזן" בין חדה הבחנה מבחין
ן----------.החזנות אל מוסבת הביקורתית גישתו י ב

 בתי־הכנסת", של זו ובין הרדיו תקליטי של זו
מי הנערץ שליח־הציבוד ואילו  מכונה הילדות מ

 ,בעל־ בכינוי — גופו בסיפור הן בכותרת, הן —
 ,החזנות ובץ רינתו בין דבר אץ אשר תפילה"

 תפלה, .פגומה, המספר לאוזני הנשמעת החדשה"
חסרת־טעם".

 נאמנים־ בדרך־כלל עצמם רואים החזנים
 סיל־ את יהמנציחים קולם ביפי המתהדרים זמרים

 .בעלי־תפילה" כן לא תקליטים. גבי על סוליהם
 בעל־ גם ובוודאי לאמנות* קודמת שאמונתם

 שהתפלל נאמן שליח־ציבור היה שבסיפורנו התפילה
 אולם ומחילה. תשובה שערי פתיחת על כראוי
 המקום לפני ההתתטאות של השיא שעת דווקא

 זוהי בעל־התפילה. של לקולו שפל שעת היא
 הניגוד על המושתת הסיפור, של האמיתית הפואנטה
 עליית וגיז הגוף חולשת בין הנצחי, הטראגי,
רוח. ובץ חומר בין הנשמה,

 של במחשבתו שנתחללה המקודשת, האיפרה
 שבעל-התפילה .היפות" המנגינות על )המצר הילד

 ומתקדשת חוזרת צרוד"(, בקול לשיר היה .מוכרח
 בסיפור וזורם נפתח וכך הקורא, של בהתבוננותו

 פוזיציות שתי של הקתוד ובץ האגוד ביו המתח זה
 המתפרשת וזו הילד( )של המפורשת זו — מנוגדות

המתבונן(. המבוגר )של
ג

 בסיפור האימרה היפיו של המערך הו* שוגה
 גדולה אבל (,184 עם׳ ב׳, )כרך הקטנה״ ״כתי

 של במימושו הקורא תרומת באו גם ומכרעת
המרומז.

 שמונה לה מלאו לא .שעוד בבתו הוגה המספר
 מחלות־ של בייסורים מתייסרת כשהיא ירחים",

; אחר בזו בה הפוגעות ילדים ו  הולך ,פגע ז
 הסבל במנות מהרהר הוא כך אגב בא". ופגע

 לכל מזומנות שהן כפי בחייה, עוד לה הצפויות
 חש מולידה, בהיותו האב, אדם. הוא באשר. אדם
 פנימי ובמונולוג הבת, לסבלות אחראי עצמו את

 את שהביא על חרטה לרגשי ביטוי נותן הוא עקיף
 סן להעלותה היה צריך .למה לעולם: התיעוקת

 בלשון צורר ההא אשמתו תודעת כל ואת י• התוהו
 (.13 ,ד )בראשית מנשוא!״ עווני .גדול הכתוב:

 שהרג קץ, של רוצח, של החרטה דברי אלה והלא
 של .עוונו" ואילז נשמתו; את ונטל אתיו את

 הוא כך ועל לבתו, חייט שנתן הוא המספר־תאב
מתחרט.
 כשלעצמו משמש הכתוב לשון בכוונת זח היפוך

 כעין לסיפור, המשך שיש אלא פואנטה, בתורת
 של מבטה עם נפגש האב של מבטו שני. פרק

 התינוקת עיני עליו. עוברת .והארת־פתאום" הסת,
 שהתגבר הטבע, של נצחונו גודל את לו סזכירות

 והשתחרר האטום החומר של הקמאי העיוורון על
ופיתה הסמיות מכלא טמושך אבולוציוני במאבק

שיממן גרשון
למותי שנים עשר

«
 עיניים!" "עיניים! — משוכללים כלי־ראות לבסוף

 והוא האיש, את עתה פוקדים אלה כנץ הרהורים
 כנגד שקול החיים סבל כל כי מסקנה לכלל בא

 מלת את האב קורא הבת ובעיני — הראייה חסד
.סלחתי". ההסכמה:

 ,,העוון" על :אומר הווה ז הבת סולחת מה על
 שוב נגררת וכך )ההולדה(. האב של המדומה
 תודעת אל מנשוא"( עווני ).גדול המתהפכת האימרה
 נוסף. גילגול מתגלגלת היא שכאן אלא הקורא,

 .המשמעות )א( גילגוליה: שלבי אפוא הם ואלה
 היא אדם שהריגת האומרת שברקע, המקראית

 האב על־ידי לה המוענקת המשמעות )ב( שרון;
 >עוון היא העולם אל - אדם הבאת שגם והאומרת

 והפיכתו כביכול, במרכאות, הזה העוון שימת )ג(
 גמורה מחיקה )ד( האב! בהרהורי מדומה, לעוון

בתו בעיני האב שקורא הסליחה, על-־די העוון של
 את מהדש מאשרת גם הסליחה שעצם אלא —

סליחה(. )הטעון העוון
 מחיקת — הרביעי הגילגול של זו דרסיטריות

 בהתנהגותה גם ביטויה את מוצאת — ואישורו העוון
 לי וסטרה חייכה ,והיא הבת: של כפולת־הפנים

פני". על
 זה סיפור מסתובב שסביבו הציר של הקטבים שני

 ו,םלחתי". מנשוא" עווני .גדול הציטטות: שתי הם
 אברהם אומר מנשוא" עווני .גדול לפסוק בקשר

 נושא כמו למלוח כטעם נשוא .ופירוש עזרא: אבן
 הפרשנים. רוב על המקובל הפירוש וזהו ופשע", עוון

 בין הייחס את המקיימת היא זו סמאנטית שותפות
 .סלחתי" למלה המשוות והיא הללו האמרות שתי

 ,גדול הראשונה. האימרה היפוך של המעמד את
 כנגדו ;האב אומר מלסלוח(,‘ )ז״א מנשוא״ עווני

הזה(. העוון ועל .סלחתי" הבת: עיני מכריזות

 הסולחת, הבת על ואכן — הגבורה מפי כפו
 — ממנה* נודף אלוהי ש״ריח נאמר כביכול,
 סלחתי »׳': ,ויאפר המחילה: בבשורת האב מתבשר

 שופפן של שבטקסט אלא (,20 יד )כמדבר כדבריך׳
"סלחתי" — ויחידה אחת למלה הפסוק מצטמצם

 כגון בסליחווזיהם, הפייטנים שעשו כדרך —
 יצה כן, ,אמנם יוס-כיפור: לליל הנודעת בסליחה

 סלחתי". / ועננו: צדק, רב להצדק, בך 7 בנו סוכן
 נופו( בטקסט איננה )שכאמור .בדבריך" המלה רגם

 הראייה לחסד בקשד כי צידוקה, מלוא את מוצאת
 ולסבול לשאת ,שכדאי בלבו ואמר האב הקדים

 מסכימות הבת ועיני הכל", את הכל, את בשבילו
,כדבריך". — זו לדעה

 בסיפור המקופל של הארכנית האקספליקציה אחרי
 לגלות, הקורא יופתע אימפליקציות של בדרך זה

 שלוש־ — מלים ממאה פחות מכיל סלו שהסיפור
 פלאות. שורות אינן אף חלקן אשר שורות, עשרה

המפורסם! השופמני הריכוז של כוחו הוא כזה
ד

 של בסופו על־פי-רוב מזדמנת המתהפכת האימרח
 עתה כתוכו. מרכזי במקום או כפואנטה, סיפור,
 עם׳ ג/ )כרך היבשות" "העצמות בסיפור נתבונן

144,  נדדה אם כי כלל, נזכרת אינה האימדה שבו (
המפורש. מן רב המרומז שם וגם הכותרת, אל

 של היבשות" ,העצמות את כמובן, קושרים, אנו
 הנביא של העצמות שבחזון אלה עם הכותרת
.15—1 )לז יחזקאה  קבוצת על מדובר בסיפור הרי (

 אחד אל צובאים .כשהם עוברים־בטלים. קשישים,
 ?טבורה". הבריכה עם העגולה, שבכיכר הספסלים

 בתל■ דיזנגוף כיכר את בדמיונו בוודאי יעלה הקורא
 יחזקאל. מספר שאוב הוא גם שמה אשר העיר אביב,

 יש בכלל אם — ההוכחה ח״הוסתה״. זאת לא אד
 המשתמש הזקנים, 'בתיאור נמצאת — בכזאת צורך

 התיאור והנה ו״גולגולת". ,שלד" כגון במלים

 ישישים, יהודים רצוצים. חלשים, "קולות כלשונו:
 הגלויות כל טקוכצי הרוסי־פרצוף. תשושי־נוח,

 חיוורון, שיעור, לאין וזוועות צרות פליטי ומנימאות,
 מדובללת שיבה מחודדות, בולטות, לפתות רזון,

 משקפיים. ובלי במשקפיים כבויות, עששות ועמים
 נולגולת." של במעט, שלד של וה הוא מחיתולי החיוך

 להגם את ומלהגים הספסל על■ שם הם יושבים
 בעבר תקועים הם כולם נושאיו אשר והתפל, הטפל

 לכעין נהפכת זו ישיבתם השונות. גלויותיהם של
 והוא עמהם, היושב אהד יהודי׳ באמצעות גיא־חזיוז

 וגם מכסיף", נאה עבות, ש״זקנו צורה" .בעל
 של החבורה משאר במובחן הוא, .תלמיד־חכם"

 הרי המקום, את הללו שעזבו אחרי ,הדיוטות".
 יושב "נשאר - בזעיר־אנפין נביא מעין — הוא

 לגמרי". אחרים בהרהורים במשוקע ו״נראה לבדו"
 עכשיו עושה הוא עולמו־עולמנו חשבון ,את אכן,

 הקורא עם שביחד ואפשר עצמו", לבץ בינו יחידי,
 ?״ האלה העצמות .התחיינה :עצמו את שואל הוא גם

 אל הנגררת זי בשאלה כאן .מתהפך" אפוא מה
 ז היבשות" ,העצמות הביטוי עקב הקורא תודעת

 יחזקאל של נבואתו מתהפך. הכל :אומר הווה
 תחיינה אם לשאלה, והתשובה גחמה, נבואת היא

 רוח בכם מביא אני "הנה חיובית: היא העצמות,
 הבלתי־נשאלת־ השאלה בסיפורנו ואילו !וחייתם״
 הבלתי־ תשובתה אשר דיטורית, שאלה היא במפורש

שלילית. היא מושבת־במפורש
 האמירה מעידה. העגומה השלילית התשובה על

 ושל חידלון של אווירה שהיא הסיפור, של הכללית
 ההיפך היא בסיפור הסיטואציה כן, על יתר גיוון.

 בדברי היבשות" "העצמות יחזקאל. שבספר מזו הגמור
 אל "ואבוא — כגולת ישראל לבית סמל הן הנביא
 (15 ג׳ )יחזקאל נהר־כבר״ אל היושבים תל־אביב הגולה

 אל אתכם "והבאתי :הנביא בנבואת מובטח ולהם —
 נמצא שופמן של גיא־החזיון ואילו ישראל". אדמת

 העיר אחרת: תל־אביב של כלב־לבה ישראל, אדמת על
 שבסיפורו היבשות" .העצמות הראשונה. העברית

 קיבוץ אך והג־טאות"; הגלויות כל ,מקובצי הן
 — היבשות״ .העצמות את החייה לא זה גלויות

 שוכנת אולס^הנפש ישראל, אדמת עי מתהלך הגוף
.נהר־נבר". על עדיין
 קטנד חוויות אל רתוק הללו של שיחם־ושיגם כל
 הם וכאשר מוצאם, בארצות הימים שמכבר ניות

 שנמכרו בגולה, הטובים המאכלים זכר את מעלים
 בחצי־חינם", ,בזיל-הזול, האיכרים על־ידי להם

 ההערה את במחיצתם השרוי איש־הצורה מעיד
 האיש אלה במלים הדגה!" את .זכרנו הלאקונית:

:6־5 יא )במדבר ידוע פסוק אל רומז  את .זכרנו (
ה------------חינם במצרים נאכל אשר הדגה ת ע ו

 מצרים יוצאי בשפלותם אמרו כך יבשה". נפשנו
 יושבי-הקרנות כן וכמוהם ועבדות, מגלות שנגאלו

 לא כן ועל יבשה, שלהם נפשם גם :בסיפורנו
הללו. היבשות" .העצמות תחיינה

ה
 היה ששופמן הוא המקובלות ומן המפורסמות מן

 צורותיה. בכל המליצה ומן מזכרי־לשון נפשו שומר
 אם מוטעית, היא כאחת. ומוטעית נכונר. זו דעה
 וכפייתית טוטאלית בריחה לשופמן מייחסים אגו

 וכבד והבדים׳ גלויים ואחרים, תג״כיים מזכרי־לשון
 יצירתו ,זיקת היא עמוקה מה גוברץ נורית הראתה

 (.228-205 עם׳ ),מעגלות״, למקרא״ שופמן של
 קיצוב* טרהק התרחק ששופפן הדבר נכון זאת, עם
 משובץ סגנון אותו — .מליצי״ המכונה הסגנון מן

 .בדמי בסיפורו ללעג אוחו שם שעגנון ומתיפיף,
 המורה סגל, מר על מדבר שהוא שעה יסיח"

 המליצי* כשפת .סגנונו אשר תרצה, של לעברית
 גי ושמח, דבריו מעיו פסוק פיו לתוך נפל ואם ,

עברית". ידעו הלוא והנביאים דיבד נביא
 בקביעתו שקד גרשון צודק דבר של בעיקרו
 העוויות מכל "משוחרר הוא ששופמן המכלילה,

 טבועים שאינם סגנון וזכרי לשון זכרי טבל לוואי,
 לעולם". ניבים בעלה מתנסה אינו הוא יוצרם. ביד

 הקזואליפי• על לחול חייב שקד של בדבריו והדגש
 זכרי־לשון, בי יוצרם", ביד טבועים ,שאינם קציה

 פונקציונליים, הם תמיד לשופמן, מזדמנים הם כאשר
 ה,יבש" בסגנונו היסב נטמעים הם כלל ובדרך

 מאילן להתעלם עלולים אנו תשומת־לב שפלי עד
 'בניתוח עיני לנגד היו אלד. לא אך שלהם. היוחסין
למגמאות״שם עצמי .;זגת הסיפורים. שלושת

 כמימי איים בבחינת שהם פוצהרים, ציטוטים
 אות* המקיף השוטף, הטקסט וטן הצלולים; הפרוזה

 ,על־יד■ או כפולות מדכאות על־ידי מסתייגים הם
אתרים. גרפיים אמצעים

 ומתהפכיס מתגלגלים שהם יש כאלה ציטוטים
 ה- חלקי את הקורא תודעת אל אחריהם וגוררים
 ופסוקי* אמרות ואפילו 1 במפורש הובאו שלא אימרח
 אסוציא• קשר מתקשרים אלא■ כלל מצוטטים שאינם

 אותותיהם, את לתת •!ושדים בגלוי, הנאמר אל טיבי
בלתי-צפוי. עושר ולהעשירו הסיפור את להעמיק

 לזד ניסיתי עמדתי, שעליהם הסיפורי* בשלושת
 ואולסרא• טקסטואלית פרשנות של בדרך שדף

 את !(אקסטרא־טקסטואלית לא )אד טקסטואלית
ך _ שלו בדרכו להצניע הסופר שהשכיל ר מ ד א  ■ה

■נתינותיח. על מכריזה !אינה מתדבסתר הנותנת נות,


