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 ,ספרותילאירועמידוהופךגליםמכהיהושעא.ב.שלחדשספדכל
בורךיהושעכילמה,כךוכלפוליטי.גםעתיםחברתי,תרבותי,
שבתתוהקריאההשאלהסימניאתלחושאינטואיטיביתביכולת
"בשלושההיערות","במולהיהכךשלנו.החברתי-פוליטיהמודע
 ,מאוחרים""בגירושים ,"בהמאהב" ,טילים"ב"בסיס ,וילד"ימים

אל"מסעהחרש:ובספדו ,מהודו""בהשיבה ,מאני"ב"מר ,'ב'מולכו"
האלף".תום
דו-בהחלטשהיאהביקורתלתגובתביחסגבהלהרמתמקוםאין

הואמנסה,לאהוא ,אקספרימנטליסופדאינויהושע ,נכוןערכית.
הגדולותבנובלותכבדאקספרימנטליהיהלאהואעושה,

ב"משא",הראשוניםפרסומיושלאחד ,לומרניתן •שלוהראשונות
אשר ,בשלכסופריהושעאלינובאהחמישים,בשנות ,הדו-שבועון

שלביצירתואתלפתחיודעבשלסופדרק •משלופואטיקהלויש
 ,הרומן •הרומןאלהמורכבתהנובלהדרך ,הקצרהסיפורמןשלב,

היוצריםמונולוגיםשלמרצףהחלושוכלל:פותחהואגם ,כשלעצמו
גיבורובמרכזו ,הישירהסיפורדרךותהפוכותיה,העלילהאתביחד
שנה,כמאתייםפניעלהמשתרעתהמשפחתיתלסאגהעד ,אחד

נוצרותהשומעותגובותנוכחשומעשלבאוזניוכמונולוגהכתובה
מוחו.בתוךהקורא,על-ידי

ובתרבותבתקופהשנוגעמסוגוהראשוןהואהמרתק,הזה,הספר

רעיונית,חשוב,ספרהיום.עדבחיינונוגעיםניגודיה,שספיחיה,

מדויקת,זאת,עםיחדמורמת,מבריקה,הלשוןלשונית-ספרותית:
חברתית,וגםמשוודית,כמעטבווירטואוזיותעליהפורסיהושע

שמקורהשלנוהתרבותשלהיסטוריותעובדותכמהבהעמדת
באשכנז.במערב,שמקורהזומולבמזרח,
א.ב.יצירתעלשקדגרשוןשללמסתוהאפילוגיובאהבאבגליון
 .האלף"תוםאלרמסעשיתייחסיהושע,

אתמפנהאני .כולולאאךיהושע,ביצירתברובועוסקהזה,הגלידן
משה ,אלוןאבדר ,וצבישלום ,סיוןאריהשלשיריהםאלהקורא

שזהמשורריםושני ,יתומינגהמוסל-אליעזרוב,יהודית ,בן-שאול
 .הראשוןפרסומם
שלקצריםמעין-סיפוריםהנשיות,סחרתעלהיאהפעםהפרוזה

עתה ,לשעבריוגוסלביתסופרת ,שומלואנהשלוסיפורלויטענת
יתומי.נגהשלהואהסיפורשלהעבריהנוסחבארץ.

הקבועים.המדוריםכלוכרגיל:
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פיעלכיפוליטיים.בנושאיםהזההמדודעוסקרחוקותלעתים
הגלידןאלמסדרוןמעיןלשמשמתפקידווהמעדנתהעודךתפיסת
מהםשההתעלמותוחברתייםפוליטייםמצביםישנםאבל .עצמו

לומדישעתיםבחול.ראשההטומנתהיענה,בתלהרגלירקנמשלת
תזעק".מקיר"אבןכיהזדמנותובכלבמה,כלמעלדברים

ימיםלפנישהיהקפהביתזה"אגב".איננוזהבהקשר"אפרופו"
אתהפוקדתהגדולההטרגדיהמןחלקשהיאלטרגדיה,זירהספורים

אחדיםבמקומותוגםהזהבאזורגםהדודות,כלבמשךהזההעם

אבללמנוע,היהניתןהטרגדיותכלאתלאעדיין.ושוההשההבהם
ניתן ,בימותינועללעלותעלולותשעודואלהאפרופושלזואת

למנוע.היהוניתן
 ,אוסלותהליךשאםהביןמוגבלת,פוליטיתהבנהבעלגם ,ילדכל

דשותתנתן ,יטורפד ,אותוולעקרהסדורעםלהתמודדביסודושבא
אייגדלהשלום,בתהליךבלימהשתהיהפעםכללמתאבדים.המוות
שובהסדורויבואיעלהואזסבירהבשכנותלחיותבאפשרותהאמון
רשעות.לאאםטמטוםהיאחומהבהרעכשיוהבנייה ,לכןושוב.
שלאבר-דעתאישאיןאבלשם.לבנותבזכותנוספקמטיללאאיש
עלקשייםמערימיםאין ,ומתןמשאבזמןודברים,דיןשבזמןמבין

לתהליךקץלשיםרוציםכןאםאלאממילא.שקיימיםהקשיים
 ."אפרופו"אתומעדיפים

ומתןמשאלנהלהאוויליתהתוכניתבאהחומה,בהרדילאואם
כאןשישיביןגמורפוליטיבוראפילוהקבע.הסדרעלישיר

קושיבפעימות.הכרוךהקושימןלהימנעכדיפרימיטיביתתחבולה
 ••עו.דמהתדעלך ,ומנטליאידיאולוגיקואליציוני

מבוססתשהתוכניתמשוםדקחלקית,ולוהצליחהשאוסלומובןהרי
שכלצבאימונחהקרקע.עלורגלבאוויררגלעלהדרגתיות,על

ושלאדםשלגופובנויכךצבא.רקלאאבל •אותומביןישראלי
בומניחאינךדיצתו. ,הליכתו ,התקדמותובעתבכללחייםבעל

מוגבלתבתנוחהכןאםאלאהקרקע,עלרגליךשתיאתזמנית
אםבודק ,ראשוןמהלךעושהאתה •ומתןבמשאגםכך •מאוד

עדחלילה,וחוזרהשביחהדגלכףאתמניחאתהואזיציבההקרקע
למסדה.

אנשיםישאבל ,מביןהואזאת.מביןלאשנתניהולהאמיןקשה
שצדיךויודעיםמביניםהםאותםהדבריםאתגםליישםלהםשקשה

זואזצבאשדיאוממשלהראשימנהיגים,אינםהםאםלעשותם.
הבעיהכבדזו-הממשלהבראשכשמדובראבלשלהם.הבעיה
שלנו.
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"צוותא"מועדוןעםבשיתוףבישראל"סופריםשלכללי"איגוד
שירים""מבחרהופעתלרגלמדשיםמופעעורכיםאביבבתל

במופע .קיומושנותעשריםבמרוצתבעיתוננולראשונהשנדפסו
ונגנים.משורריםמוסיקאים,שחקנים,חלקיקהוהנראה,כפיזה,

האירוע"צוותא".שלהגדולבאולם-16.4.97ביתקייםהאירוע
התקשורת.על-ידייוקלט

מוזמניםוהתרבותהספרותהשירה,אוהביהקוראים,המנויים,

כמובן.

תשלום,ללאלהיכנסיוכלובמבחרמופיעיםששיריהםהמשוררים
 •מודעבעודל"צוותא"בטלפוןבואםאתיאשרואם

הרביםהמעורביםלכלמראשכמובןמודה " 77"עתרןמערכת
 ,ולהנהלתו"צוותא"למועדוןובראשונהבראשהזה.באירוע
המוסיקלילמנהל ,לבמאיבישראל",סופדיםשלכלליל"איגוד

שרוחשולאמוןלהערכהאותבכךדואיםאנוהמשתתפים.ולכל
זהאמוןלהצדיקעל-מנתהכולעשהב ,מצידנו ,אנו •עתרןלבורהצי
בעתיד.גם
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ויסטריך:ס'ורובוטאוחנהדוד

שלגלגוליה ;וזיכרוןמיתוס
הקיבוץהוצאתהישראלית;התודעה
בירושלים;לידרןמכון-המאוחד

עמ' 336 ; 1996

העוסקיםמחקרמאמריעשרשישה

בציונותהיהודית,במחשבהבמיתוסים

הישראליהאםהישראלית.ובחברה
ביחסהמיתוסאתמחדשמעצב

הואאםביקורתי?באופןלתקופתו
המיתוסהשפעתהמיתוס?מכורחפועל

עלהקולקטיבי,הזיכרוןלע
והחברה.התרבותעלהפוליטיקה,
אידל'משהאוחנה,דודמשתתפים:

דןבילו'יורםאלעד-בוסקילה,עמי
בדוג,מוליבן-ארי,אילביתן,
אריקזרובבל'יעל ,ויסטריךס'רובוט
רותצחור'זאבפייגה,מיכאלכהן'

אליעזרוביצקי,אביעזרבלום,קרטון
שביט.יעקב ,שביד

שלהכדורגלקבוצתרביקוביץ:דליה
החדשה/הספדיהמנדלה;ריני

 ; 1997המאוחד;הקיבוץהוצאת
עמ' 202

חדשיםקצרים,סיפוריםעשרשישה

אוטוביוגרפי.בסיסעלחלקםוישנים,
בוראתהנחות,בלימדויקת,בלשון
נשיים-עולמותרביקוביץדליה

אםבמוסד'אםבקיבוץ'אם-סגורים

אין-תחושתשלומשכנעים-בעיר
מוצא.

עדשכעמקמשדותמזור:יאיר

אוניברסיטת-פפירוס ;המסגררחוב

 1997אביב;תל
העבריתהשירהשלמודרני"דיוקן

עםומעשיררגישמפגשהעכשווית,

עלשברבדיה".והססגונייםהכמוסים
זך'נתןעמיחי'יהודהשלשירתם
בסר'יעקבפגיס,דןרביקוביץ'דליה
לאור,יצחקוולך,יונההורביץ,יאיר
ולאהפנחס-כהןחוהסומק,רוני

שניר.

סדרת-כתראהבה;חיישלו:כ.רויה
עמ' 319 ; 1997כותרים;

בביתפוגשתצעירה,אשהיערה,

ותיקחבראבן'אריהאתהוריה

מערכתמתפתחתהשנייםביןלכאורה.

ומלחמהאהבה-שנאהשלסוערתיחסים
העבראלגרורותהשולחתשליטה,לע

האשהאתומוליכההמשפחתי
למחוזותוהמוכרתהבטוחהמהמסגרת

נודעים.לא

 ;א'יוםילדברגמן:אינגמר
קרוגיוס-קלמר;חנהמשוודית:

עמ' 103פועלים;ספרית ; 1997
חופשתשללכאורההאידיליבזמן
כפרית,בבקתההמשפחתית,הקיץ

המסגרתכי , 8בןילדפר'מבין
האב,התפוררות.בסכנתהמשפחתית

כשברקערביםוהאםנוקשהכומר

פרידתם.עומדת

מאונטמעלזורחכוכברות:חכרי
רהט;אופירהמאנגלית: ;מוריס
 317אתנחתא;סדרת-כנרתהוצאת

עמ'

האפוסכרכישישהמתוךראשוןכרך

מעיןאדירים".מים"רחמי

ססיגמןאיירההנערשלאוטוביוגרפיה
הנמסרהמסועף,משפחתווסיפור

הסופרשלובקולוהנערשלבקולו
המבוגר.

טוביהיהלךגםבר-יוסף:יצחק
ספריהעובד;עםהוצאתכחיים;

 1עמ 176 ; 1997לעם;

חמשבר-יוסף.יצחקשלשישיספר
וארבעהאחתאשהשלחוים,פרשיות
משברבנקודתהמצוייםגברים,

שגםהרצוןהואלהםהמשותףבחייהם.
הכמיההבחיים",סוב"יהיהלהם

הואוהפותחהעיקריהסיפורלאהבה.
ומובטלצעיראביביתלזרח,לש

-ועודוחולה.זקנהבאםהמטופל
חיילפוליסורצ'יק, Iכבאישלסיפורם
שננטשהבסופרמרקטוקופאיתצעיר

בעלה.ידיעל-

לספרותכתב-עת-משארף
פברואר-מרץ ; 14גליוןפלסטינית;

 174סאוד;סיחאםבעריכת ; 1997
עמ'

עלמחקרעבודתכולל:הגיליון
המבקרשכתבהחדשההערביתהשירה

אלסקר.חאתםהעירקי
העבריתמהספרותאנתולוגיההמדור
אתהפעםיא jמחברחנןבעריכת
בתרגוםעוזלעמוסוצפע""נוודים
זכריאמאתשיריםע'נאים.ג'מיל
חמדה,מוחמדאלח'לילי'עלי Iמוחמד
סיפורתועוד.אלקאדיחסיבמוחמד
ח'אלד Iוראלינג'םואהד'נאג'ימלש

סקירותרשימות,כןכמודרוויש.

ספרים.וביקורת

מאנגלית: ;הזמןחץאיימיס:מרטין
סדרתכנרת;הוצאתשוסמן;ורד

עמ' 172 ; 1997אתנחתא;

לאחרמתעוררנאצימלחמהפושע
הפוך,עולםבאותוהפוך.לעולםמותו

מניר-יורקבזמן,אחורהמהלךהכולל
הרופאיםלאושוויץ'הוותיקןדרך
מתעכל'אינוהאוכלמרפאים,אינם

אירוני'יהודים.מציליםוהנאצים
דופן.יוצאאכזרי,

הכחולה;הדנובהסמו:אריח
סידרתחמד;ספריאחרונות;ידיעות

עמ' 248פרוזה;

העלמותוחידתאתלפצחמנסהנכד
אלהמסעההרפתקן.סבושלומותו
אותוומסלסלההווהעלמשליךהעבר

בחוזקה.

הוצאת ;שליכרמיעקביא:מרים
עמ' 271 ; 1996דביר;

שלסאגהומחודשת.שניהמהדורה
המאהמסוףבקראקוב,יהודיתמשפחה

העולםמלחמתפרוץעדהקודמת
חשביה.

-השקופההמראהוינשטוק:חנה
 174 ; 1997וציורים;שיריםאלבום

עמ'

לזכרובספרשקובצווציוריםשירים
שנפלהציירת,שלבנהיוסי'לש

אבוא/השער;לי"פתחבלבנון.
משכביארפדעיניך/בנגוהותאצלול
השער/ליפתח ) ... (ניחומיםבענני
ואגיע."אזחלהדרך;ליונווט

במדבר;פרחיםשגיא:אליעזר
 193 ; 1997כרמל-ירושלים;הוצאת

עמ'תג;הוצאת ;גרןפילייעקבי:צבי
שלבהוספיסמתנדבשגיא,אליעזרעמ' 90 ; 199

ופגישותיומרשמיוכותבסרסן'חוליהמשוררשלשלישישיריםקובץ
אנושי.מסמךשם.חוליםעםאת"לחשוףיעקבי.צביוהמתרגם
לשוררפורשו/כללעיןהפצצה
מאנגלית:החתרנים;קרואק:ג'קשברךומי /-ולתארהלראוהמפלצת
 ; 1997גוונים;הוצאתפלד;עודד /וגומר; /צלם,לךתעשהולאימות,
עמ' 118קיוםפורשו;בפניםהפצצהאתלנצור
דורשלהנוודהסופרקרואק,ג'קנחמדופורשו /ואש.מוקשמאוים
סיפורעלכותבהאמריקאי'הביטובחרת /להיות/ולאומותקובסדר
צעירה,ואשהסופרשלאהבתםחה",בחיים.

שלפרנסיסקוסןהואהרקעשחורה.
מיןאלכוהול,סמים,ג'ז, , 1953

שללשונואינטלקטואליות.ושיחות
לאמקוטעת,קצבית,קרואק

שחורה,בעגהומתובלתשגרתית
הבופמוסיקתברוח-המתרגםכאממר

 .עליוהאהובה

 ;תכתביעכשיואל-עמי:גליללילך
עמ' 134 ; 1997פועלים;ספרית
הנמסריםקצרצרים,סיפוריםקובץ

דמויותשלמפיהןראשוןבגוף
מציאותמתוךונשים,גבריםשונות,

עכשווית.

אלרודאשלשלשובראלנו:דן
 ; 1997פועלים;ספרית ;ר,פיגזרטיבי

עמ' 46

חרוב/למראהלומראפשר"מה
ומטמיעמסה/כלפיצלהמטילנפלא;

חוץמלמעלה/שבאהזוהרהאוראת
הזעירים/לדבריםמתחתמלהצטמצם/

בצעקות/לנסחממני;שנבצרמה /
במכסולרביעלחצאיךלחשתי/
השפתיים.ובקמטוטי

אומר;חיהחסתםמןמילוא:נילי
עמ' 90 ; 1996מאי;הוצאת

בצלצליכבאו"מליםשני.שיריםספר
לפתוחצלולביוםכפעמונים:השמע/

מהגוני/האדן;ועלהאוזן:חלונות/
כמוהריםאוירנטיףבמקורובא;

הסףועלבערפלאבל /זרגים/צליל
 ...נידחצלצולעםבאהכרח;

סידרתחורף;מוסיקתדייך:אשר

עמ' 62חדשה;לשירהחליקון-ביתן
בעקבותשנכתבעשירי'שיריםספר

האקדמיהכאורחדייךאשרשלשהותו
גרמני.בכפרלאמנויות,הגרמנית

כנשימה/חרישיהיער;משקיףהרחק

מתקמריםצלליו /האפל,/הכפראל
אתמקיאהקשתעץ /כחתולים.
עלמתפתליםשרכים /שורשיו.
עלנוחתים/גשםעכבישי /גחונם,
בוכיות.ערבות

גרושתי;ריושליםבת-אורן:תחיה
עמ' 62 ; 1996א;ת.ס.הוצאת

הקובץבת-אורן.לתחיהשמיניספר
המשוררתשלברישומיםגםמלווה

והציירת.

בלאיערשזה /לדעתיכולתי"לא
כמוסבך/אלהולךוסבךמוצא/
-ירוקרקעעל;מופשטבציור

שפנס /לדעתיכולתילא /לטאות,
שלבכהרהאבואכאשר;יכבהפנימי
אחר"אור

הכובעחובשארואטי:עזרא

עמ' 62 ; 1995עקד;הוצאתר,כפזל;
מעשהמשפחתית.סאגהשהיאפואמה

שלמאבותיו(אחדארואססהבדון
 .שבספרדאסטהדלבוילההמשורר>
 /יוסף,חלוםלאלי'/נדיר"חלום
 /נושא,פרצופיאתאני.ציירדומה

מלותהוזה/הנייר'עלאותומשליך
עירשלסימסאות /.עברמזמןשירשל
מאותחמשעירם, /מסביב,מאבןזרה

 ,, /אחורה.שנה
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שהוחמץהיעד

יוסיעםשיחותפורת:בןישעיהו

 1997פועלים;ספרית ;שריד
שניזה-עתההקדישבן-פורתשייקח

ה"נסיכים"לשנישיחותכרכי
העבודהבתנועתביותרהבולסים

למחיצותיהםמעברהעברית,
ויוסיבייליןיוסי •המפלגתיות

המחנהבתוךמתייחדבייליןשריד.
מסתפקתשאינההחלוציתבמחשבתו
חותרתגםאלאהנולדבראיית
קשה Iלשרידאשרלמציאות.לחופנו
הניתוח,בחדותמתחרהלולמצוא
הקשורההסברהובכושרהלשוןביופי
המדינאיםבקהילייתאלה,בכל

בהחלטמצדיקיםאלהכל .בישראל
שאלהבתנאי"שיחות",עריכת
משהולנוויגלוהנתיבאתיעמיקו
השוטפת.למדיניות"מתחת"אומחוץ

בייליןעםבשיחהדברהושגחלקית,
עםיותרהרבהמזעריתבמידהאך

ספק-ביוגרפיהשלטעמהוהרישרי.ד
 1הסברכבסיוןדווקאהואוספק-מסה

למעיןשרידאתשהפךלמה Iלמשל
 1חייוכלבמרוצתציבוריילד-פלא

הוציאמה Iלמפא"יאותוהביאהמ
הוחמץומההושגמהממנה,אותו

מדשדשעתההנראהחייםבמסלול
ילדותומימיעוד Iיעדו Iשכןבמקום.
חברושהיהלונדוןירוןעליו(מעיד
ביוםלהעפילהיההלימודים>לספסל

ממשלתראשותכסאלהימיםמן
בראשבעומרו , 57בןועתה,ישראל.
שבה , 2000שנתוערבקסבה,מפלגה

מקרבלרובמועמדיםביניהםיתגוששו
 1מועמדותובמדינה,·המפתחמפלגות

סמליתאלאתהיהלאתוגש,אם
 1הגלויופעםהסמויפעם Iויעדו

יתממש,לאכולנובראשלהתייצב
היוהענביםכלום .יוחמץולמעשה
בלאו-הכי?ירוקים

ויוסימדיירוקיםהיולאהםלא,
במו-ידיושהחמיץכאדםנראהשריד

שהוחמצוולא Iלעתידסיכויואת
מספרהואחיצוניות.נסיבותמכורח

ששבעחש , 1984שבשנתב'ש'יחות"

החלממפלגתו:מאודרבותאכזבות
ששתממלחמתלקחיםמאי-הפקת

מןהכיפורים,יוםממלחמתהימים,
ממשלת.לרבות ,-1997בהמהפך

מלחמתבעתרקהלאומית:האחדות
אתסרקוהוא Iסבלנותופקעהלבנון
העבודה.ממפלגתופרשהדלת

שידלכיצדגםמספרהואב'ש'יחות"
לפרוש,שלאפרסשמעוןאותו

ארוכות,אתידיבר"הוא 1וכדבריו

ושעודשסותעושהשאניליארמ
ורמזליהחמיאהואזה.עלאצטער
אתבירואההואבני-דורישקמרב

 1יותרמפורשלהיותהניתןיורשו".

אלאאינההמדיניותכןאםאלא
לאזמןוהנה,כיסוי?ללאהמחאה
עלאחריםצעיריםעלייתלפנימועם
בייליןכיוסי Iומרןכחייםהבמה,

מקורבשרידיוסיהיהכברואחרים,

ויכולהצמרת,מןחלקלאאם Iמאוד
אינה,העבודהשמפלגתלדעתהיה

 ,"'ב"ליכודהימים,באחדכקיםרוגו

טעמה,אתלשנותועתידהעשויהאלא
אתויהפכואוסלוימישיבואועד

טוען Iודאיעל-פיה.כולההקערה
המפלגתית·ההשתייכותשריד,

טעםשלעניין"היארעיונית-מדינית
קםןלהיותרוצהאתהאם Iאישי

כאןומובל".גדוליותראו Iומוביל
החלוציתהירדמההאםהשאלהעולה
 1בייליןיוסי Iאוסלואדריכלשל

המחשבתיתבעצמאותהבמשהונופלת
יוסישמייחסהמובילהתפקידמן

מקום,מכלבמפלגתו?לעצמושריד
גרת,למנחימלכתחילהשאףשריד
 .מביילין.בשונה
איתר:שנערכוב'ש'יחות"בייליןאמר

ואניכמנהיגעצמיאתרואה"אינני

אניאחר.מישהושלמנהיגותמקבל
למשרתבהתאמתיבסרחמלהיותרחוק
מדינייםנראיםיעדיוהממשלה",ראש

אישייםמאשריותרהרבהואיכותיים

להיותבזמנוהיהנכוןואמביציוזיים,
לשאתמאשריותר"מישנה-למלך"

אשרראשו-הוא.עלהמלוכהכתראת
עולההואכעלםכבר Iשרידליוסי
בןהמדינאות.בשמימטאוריתעליה

הגדולההמפלגהדוברכברהוא 24
 1אזשהיאמפא'י"אותהבמדינה,

 1כדוברעצמה.המדינה Iכדבריו

תפקידיםמילויעם Iמכןולאחר
הוארבים,וממלכתייםמפלגתיים

וכותב Iהשלטוןבצמרתכולומעורב
"איןממשלה.וראשישריםנאומי
כותב,הוא Iמפא"יבצמרתאדםכםעמ

ואמנםנאומים".לוכתבתי"שלא
ובשרמעצמהעצם"הייתי 1כדבריו

אתשינהכלוםמפא'י".שלמבשרה
כיו"רוהתייצבותופרישתועםטעמו

היאמתחרה,מעםולאאחרתמפלגה
מוזרה,תופעהשלתחילתהכאןמרצ?
 :"ב"שיחותבולםניסוילידיהבאה

בשר-ודםאחדאישבהןמופיעלא
אלוני,משולמיתחוץמרצ,מאנשי
הרעיוניות-הכלליותלמחוותיוופרם

מאוכלסהספרכלהחדשה,למפלגתו
בעברהעבודהמפלגתבמנהיגי
בני-השיחהםהללוובהווה.

יהיהלאואולישרידשלהאמיתיים
דברשלשבסופו Iלומרמופרךזה

משליךביניהם,המיטבעלאועליהם,
יהבו.אתהוא

יוסיאותומזמיןלאחרונהואמנם,
שרידמידיזוכה(שמשום-מהביילין

עםלחופת-איחודהסבר)ללאלנזיפות
העבודה.גתמפל
ביןמשווהניתוחלערוךכדאיהיה
ועםמזהבייליןעם ,"ה"שיחותשתי
או Iייאמרהמזלגקצהעלמזה.שריד
תוךמתקדםששרידבעודכייירמז,

"נחותים"עםטרומייםקונפליקטים
בבית-הספרחבריוכברממנו,

כהתנשאותושנראהמהנגדמתמרדים

בצה"לאלימיםורס"ריםעליהם,
שללמעמדלדחיקתועדלחייויורדים
יודעולעומתו •שירותוסוףעדטוראי
בני·ביןופופולריותהצלחהביילין
הכיתה,לראשנבחרתמידגילו.

בייליןהיההמרדןלשרידובניגוד
מכל .בגדודווממושמעמצטייןחייל

שונים,זמןבסורחישניהם,מקום,

גולדה·דיין·"השלישיה"נגדקמים
גלילי.
ביןהעימותיםולאחרמעבר •שניהם
לסירוגיןתמכובהםופרסרבין

 •הממשלהלראשותהבחירותבמבחני
עימם,שנערכוב"שיחות"עתה,

פרס:שלבשבחונחרצתעמדהמביעים

"שקיעתבעידןדוואקחשובדבר

אתהממנים"יורשים"שבוהאלים",
לנחלתחימנהיגלעשותמנסיםעצמם,
פוליטי.ולגימלאיהעבר
היוםהואפרס"שמעוןשריד:אומר

באישיותובעולם.אחדמספרהמדינאי
זרועותחובקהואובחזונוובכישוריו

 1מעריצושאניאדםהואפרס ...עולם

לומראוכלאנשיםמאודמעםועל
 1לבייליןאשראותם",מעריץשאני

נחרצות,הואקובע Iאחרבהקשר

ונותרהיהתפיסתיפי"עלשפרס
בן·לאחרבישראל",המדינאיםגדול

שנימצדאלה,עדויותכמובן.גוריון,
ובהגותהצעירהבחסינההבולסים
מן ,ימינושלהרציניתהמדינית
כנגדפרסשללימינושישקלוההכרח

העבר.אישלעשותוהמתיימרים
כולועדייןישראלעתידעלהמאקב
שלשחלקווחיוניוחשובנטוש,
בשיקולינוייגרעלאפרסשמעון

 •המכריעים.הלאומיים
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לביתגעגועים
אבא

נבחריםכתביםאחימאיר:אב"א

עולםאואטלנטירה ;'הכרך
הוועדוזכרונות;סיפורים ;ששקע

ת"א;אחימאיר,כתבילהוצאת
עמ' 324תשנ"ו;

אינואחימאיראבאשלששמונראה
בנימרביתאלה.בימיםהרבהאומר
שמוהלךשביניהםהאיש,שלדורו

גםאבלמבריק,כפובליציסטלפניו
ובהתבסאויותיו,בדעותיוקיצוני

 ,כתביומבחרהיום.איתנואינםכבר
לפניבניוביוזמתאורלראותשהחל

לפנינולהעלותעשוישנה,כשלושים
הרב·העשירה,דמותואתמחדש

ועםעצמהעםהמסוכסכתגונית,

אחימאיר.אבאשלסביבתה
ומהקיצוניםמהמחונניםהיהאחימאיר

הרוויזיוניססיתהתנועהשבמנהיגי

גםשלה.שבפובליציסטיםומהמעולים
הרוויזיוניזם,שלהלאומניתבמסגרת
 1יתרבלאומנותניכרההם,בימים

אףהואואקסיוויססית.מיליסנסית
העשריםשנותבסוף Iעצמואתראה

השלושים,שנותובראשית
קבועסורלוהיה •כ"פאשיססן"

שכן •פאשיססן"של"מפנקסובשם
שלפניימים,באותםייצגהפאשיזם
הואהצרופה.הלאומנותאת ,הנאציזם

מחתרתאירגוןשלבראשוועמדייסד
פוליטית,לאלימותשהסיף ,קיצוני
נחשדהבריונים","בריתבשם

הואארלוזורוב.רצחבתכנוןוהואשם
עצםאבל ,זומאשמהזוכהאכן

 ,אפשריהיהזהמעיןשחשדהעובדה
באותםרביםדעתעלנתקבלואף

העכורה,האווירהעלמעידימים,
המחנותביןאזששררההשנאה,מלאת

ישראל.בארץהיהודיביישוב
 ,אחימאירשלהפובליציסטיתכתיבתו
בארבעתכונסממנהמצומצםשמבחר

מלאהכתביו,שלהראשוניםהכרכים
כלפיומרירותאיבהולעג,השנאה
היהודיהישובוהנהגתהעבודהתנועת

מהדעותניזונהזושנאהבארץ-ישראל.
אחימאיר,שלהקיצוניותהלאומניות

יותראבלעכורה,אווירהומאותה
מחשדשנפגעהנוראהמהפגיעהמזה,

ארלוזורוב,ברצחעליושספלוהשווא
דם.מעלילתפחותלאבוראהשהוא

ישראלמדינתשלהקמתהלאחררק
 ,בכתביולהתפייסבנפשועוזמצא

ממנהיגיכמהעםמתונה,במידה

העבודה.ותנועתההסתדרות

רואה ,לפגינוהמונח ,החמישיהכרך
לאחרשנהמעשריםלמעלהאור

איננוועניינוהרביעי,הכרךהופעת

אלאימים,אותםשלהזמןבשאלות
מתקופתאוטוביוגרפייםבזכרונות

מולדתובכפר ,ערריוונילדותו
בוברויסקהסמוכהובעירדולוהי

הקרובה.ובסביבתםהלבנה,שברוסיה
שבמהלךהכרונולוגיהספרותיהרצף

פריהואאלהזכרונותסיפורי
בתוהעורכים,שלהנאמנהעבודתם

אחימאיר·זאבההמחבר,שלובנו

מרשימות •מאיראחיויוסיזבידוב

בזמניםשנדפסוזכרונות,וקסעי

שונים,ובעיתוניםעתבכתבישונים,

כה,עדאורראושלאידכתביש
במידהרצוף,סיפורהעורכיםהרכיבו

 ,אחימאירשלחייופרשתשלסבירה,
לעלייתוועדהמוקדמיםילדותומימי

-1934בשכתבקסעיםלארץ-ישראל,
<כשהיהשלוהסוהר"בית"יומןב

גםוכןארלוזורוב),רצחבענייןעצור
פרוזהוקסעיזכרונותאורשימות

בערובהחמישים,בשנותשנתפרסמו

החרות.תנועתשלבעתונות ,ימיו
בלשוןניכריםהשוניםהמקורות
לעשותהיסינושהעורכיםהמשתנה,

גםאבלאותה,החליפושלאבכך
ואחריםאלהפרסיםעלבחזרות

השונים.בסיפורים

קראששקע",עולםאו"אסלנסידה
 ,ערריוונילדותולעולםמאיראחי

עלייתועםעצמולושאבדעולם
אין ,כשלעצמוגםאבל ,ישראללארץ
שלהרחוקיםבימיםשהיהמההוא

המהפכהבסדםהמאה,ראשית

אחימאירשלרשימותיוהסובייטית.
חבללאותוידלהציבלפיכךנועדו
ולחייםהלבנה,שברוסיהארץ

בושרחשוהתוססיםהיהודיים

העולםמלחמתושמאזהמאה,בראשית
הגורםעוד.ואינםאבדוהראשונה
הזכרונותקסעיכלאתהמאחד

הגעגועיםבעוצמתמצויוהסיפורים

שמעולםהיפה,ולארץהאבודלעולם
שאחימאירלראותה,לשובזכהלא
הפיזית",כ"מולדתובהמכיראכן

הראשוןשערים.לשלושהנחלקהספר
בועלמין",בית •"ובנשמתךמכונה
 ,הוריושלזכרםאתהמחברמעלה
שהלכווידידיםקרוביםאחיו,

האזרחיםמלחמתבימימילעולמם,
שלאחיוכמאירהמהפכה,שבעקבות

 •המשפחהנקראתשמושעלאבא,
בימיהנאציםבידימי ,מאיראחי

שלכהוריוהשגיח,העולםמלחמת
 •כסבתו ,בשרכלבדרךומיאבא,

לבושימתאתשמשכואחדותדמויות
בפרקהןגםמשורססותאבאהילדשל
המשרתת, ,הכפרנפחשלדמותוזה,

שלתרנגולואףהשוחס, ,המלמד
 •לאיזכורכאןזוכהכפרות
ורוסיה"בלהמכונה ,השניהשער
עםונופים,זכרונותמעלהשלי",

והנעורים.הילדותמימידמויות
יערותיהעל Iארץאותהשלנופיה

מושוויםהכביריםונהרותיההעבותים

המולדתשלהצחיחלנופהושובשוב
שלא ,ישראלארץוהעתיקה,החדשה

קשורההמספרנפשבסוכתה.

וגעגועיםאהבהשלבעבותות
הפיזית","המולדתשלבמרחביה

סוף,להםשאיןשלההעדבעצי
בעריה,ואףשלה,הרחביםבנהרות
 ,וכמובןשלה,והעיירותכפריה
באותםבהשחיוהנפלאיםבאנשים

מקדישנעוריומידידילשנייםימים.
 •במיוחדחמיםדבריםאחימאיר
 ,לוזולקדיש ,שמערבידודלמשורר

החקלאותשרלימים ,'בדגניהאיש
ומשפחותיהם.הכנסת,ויו"ר

השושנים","שיח ,השלישיהשער
עלספרות,ודברירשימותכמהמביא

שחיואנשיםאהלאיועלההםהימים
שהעסיקוהשאלותועלימים,באותם
אותם.

חיתה ,במקורןהרשימות,שלכוונתן
ההוא,הארץחבלשלנאהתמונהלתת

עדאותושפקדווהמאורעותאנשיו

אם ,זומעיןתמונה .אוקסוברלמהפכת
כפיוסלקטיבית,סובייקטיביתגם

עולהאכןהדברים,מסבעשמתחייב
וזאתאלה,רשימותכונסובוהמספר
העמוקיםהגעגועיםשלבכוחם

לביתהביתה,געגועים ,בוהמשוקעים
אידיאולוגיה,ששוםגעגועיםאבא,

אינהשתהיה,ככלציוניתלאומית

שלהקוראלרכך.אולמחוקיכולה
ימיםאותםאתמכירשאיננו ,ימינו

שהמחברימצארחוקה,ארץאותהואת

דידקטיתבהתייחסותלקראתוהולך
מליםלפניו.מניחשהואלחומר

מידמוצאיםרוסיתאוביידישומשפסים

שמותלעברית,הנאמןתרגומםאת
היסטורייםמאורעותאוומקומותאנשים

הנחהמתוךמתאים,הסברמלווים
החמישים,שנותשלשהקוראמוצדקת,

 1שבספרהרשימותמרביתנכתבושאז

התשעים,שנותשלהקוראוחומרקל
ההם,הימיםבדברידיובקיאיננו

הערותאותםלכלנזקקהואולפיכך
אחימאיראבאשלכוחו •הסברודברי
הבלסריססיקה,בתחומייפהאיננו

להערותנזקקתשאיננההיפה,הספרות
לאליששכןאלה,מעיןהסבו-ולדברי

עצמה.מתוךשלםעולםלהעמידידה
בתחומילורבאחימאירשלכוחואבל

ומאמרים,מסהבדבריהפובליציסטיקה,
הואעיקרו ,שלפנינוזהספרגםוכך

כתבות.היוםשמכניםובמהברשימות

ורחבמשכילאישלפנינוספק,אין
וחדחריף ,מאודמוכשרעסאישדעת,

היסב,סיפורואתלספרשיודע Iעין
מסיפוריושעולההדמותגםהיאוכזו
לכללאבל ,סביבתוועלעצמועל

מגיעות.רשימותיואיןיפהספרות

• 
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למגרהנכתבו

הוצאת ;שיריםמילוא:ימימה
עמ' 96 ; 1996שוקן;

העברבעזבונותחיטוטבהןפעמיםיש

שלוהמפתיעהמשמחלגילוייםמביא
שאזמשום-משמחבלומים.אוצרות

עםצדק""לעשותהזדמנותלהווהיש
באיחוראםגםולהוקירם,מיטיביו
אוצרותשאותםמפני-מפתיעמצער;

בהםבמקומותדווקאלאונמצאים
למצאם.הציפיהקיימת
הואגםנוצרמילואימימהשלספרה

חמש-כזהבית""בדקבעקבות

שחיתהמישנפטרהלאחרשנהעשרה
למשחקהספרביתומנהלתשחקנית
התיאטרוןשלהראשונותבשנים

בעלהעםיחדאשרישראל'במדינת
יסדוחברים,וקומץמילוא(פפו>יוסף
רצוןמתוךמריהקאיאטרוןחתאת

הרוסילסגנוןאיכותיתחלופהלהוות
"הבימה".שלהמיושן
למגרהשכתבהשיריםמאותשלוש
רובםנכתבוהסתםמןבעזבונה.נתגלו

לעתיםמרירהמציאותאותהרקעעל
האידיאליזםברוחמפרגנת,ובלתי
להוותכדיאולי-בעלהשלהמרדני
וכאב.פחדחולשה,ברגעיפורקן
להיותהתיימרהלאמילואימימה

צניעותאיזו Iאכןבה,וישמשוררת,

 1עצמוהספראתגםעוטפתשרוחה

-הפשוטששמוהמידות,קטן
ועלמכוונתאמירהנעדר-"שירים"
מלבדדבר,מצוירלאהירוקהכריכתו
בגירסאותהמופיעהשרשרתחוליית
מילוא,אורנה(מאתבאיוריםשונות
לזכורישהספר.דפישביןהבת>
השורותאתקוראיםכאשרזועובדה

פורשתבהןהקצובות,הקצרות,

חלומות,רוויפנימיעולםהכותבת
ותקווה.געגוע Iבדןאורגעי

סביבמההוריכצפוי,שאוב,עולמה
ליצניםהםכוכביוהתיאטרון:בימת

-רקעומסכות;-מלבושיועצובים;
עםהתמודדותהאתזמנית.תפאורה

החייםשלהתובעניותדרישותיהם
מנסחתהבמה,שעלמתגמליםהבלתי
לאאךוקולחת,פשוטהבשפהמילוא
היטבשממחישכפי-בדימוייםדלה

"משחקיהספראתהפותחהשיר

קמתי"ויחפה :) 7<עמ'ילדות"
 /הצנומהבידילאחוזבכתבתי
ולהטיח /מקומתיהגדולהבקופסא

לבןהגרובות /הבריאותהבדרגלי
להטיח /הכסף,באבזםלקונעולות
והכרתהכות Iבכתלראשהולחבוט
חרסינתנשברהעד- /בחימה

 " ...הפנים
המשחקמעולההשתחררות Iואכן

עצמה,שללאמתלהתקרבבניסיון
ולהעניקלאהובגםאךבאהבהלזכות

"הדמות",שלניפוץמחייבת-חום
לצאתהאמיתיתלנפשלאפשרכדי

היופיעםולהתאחדכלאהמתוך
שקטיםבצעדים Iואילךמכאןשבחוץ.
אלהארוךהמסעמתחילוקטנים,
הפנימית.החרות

 ~מתפרצתאינהמילואשלכתיבתה
סגפנית.כמעטומדודה,מאופקתהיא

ובשלבעירה,איזושהינעדרתהיא

לגעתמצליחהאינהלעתים, Iכך
בקורא.

ומגלה,נשמע,קולהזאת,כלועם
רגישהאשהשלעולם ,טיפיןטיפין

חלומותלהגשיםהמבקשתוחכמה,
אנושיים:פשוטים,

 /נלחםשבגבורה /האיש /"אני
 /האישאני /איננוכברלאשר

מאשר /אימהלכלא /ברחשביושר
 .) 40עמ'(חופש,היה"לא

 ,חןאיזהאמנםיש ,הזובתמימות
גםשזורבהםהשירים,ביןהמרפרף

למעןרוקמתשהיאאהבהשלחוט
-במתיקותחוטאתהיאאולם-אחרים

שלמידהאיזוחסרהשהיאכיווןמה,
השלמה.

לאעוד"הצעיריםכמושורותגם
 /מקלחתםאוממלאכתם /חזרו

מודעתורק /ואוגהלילהלאהבת
שנדלקבאור /ברקהאנונימיתאבל

בכיכר("ערביתהבתים"אחדבפתח

אתמביאותאינן ) 83עמ'ההיכל",
לשמשומתקשותהמתבקשתההשלמה
 •השרשרת.שלהאחרונהכחוליה

מעיןשגיא

הנוכחמוחלט
בשפה

בסירנותשלפנינו'האסופהמשירי
ארס·פואסית.לאמירהונשניםחוזרים

קביעהשלבנכונותהלהיווכחעל·מנת
שלהלן'השורותאתלצססדי Iזו

שיריתחסינההמהוותשורות

הכותרתאתהנושאבשירעצמאית

"רקמלים":"באהמשמעיתהרב
כמואליך;באהבאמתבמלים

הפסקהשמפרכסת/בשתיקה

פה/הבלבהחביאהבהביאהבאפרכסת
שכברמליםנחבא/אותךרואיםוכבר

הבא/הזיכרוןברנשןשכברלרכשן
("באהפה"בהבלמעשהעלומכסה
איןזהשלשירמאחר ,) 40עמ'מלים",
אלאכקורא, ,לינותרלא ,ברורנמען

באמתבמלים"רקהשורהאתלהסביר
השיראלכמתייחסתאליך"באה
יכול'במליםרקאומר:הווה .עצמו

כתבקרי:ה'אני',רשאי,תרצהאםאו

נכותועל ·,ודמיהבשרהשיר
המתחהשיר.אללבואד·פעמית, nה

אותואפואהואאלושורותהמזין
ארס·פואסייםשיריםהמאפייןמתח

השירשביןהמתחדהיינו:רבים,

ברקמתבעצמה,להשדיכיצירה
לביןאותה,המהווהוהמצלולהמלים

ה'אני'שלהאמפיריתמציאותו
שלהגלםחומריאתגווהעלהנושאת
ואילוברנשןשהזיכרוןהשיר,

בהבלאותםמכסהכברהבאהזיכרון
פה.

רבותכמו Iזוארס-פואטיתאמירה

יש Iשלפנינוהשיריםבאסופתאחרות
ההנחה,בסיסעלכמובןלקרוא

אתלכפותהשיראמנותשלשמטבעה
מחיקתכדיעדהשירכותבעלעצמה
ורמאןשלימדכפיהכל'ככלותצעמו.

ייחודלמצואישאם ,יאקובסון
אלאלבקשושאיןהריבשירה,
הפיוטיתהפונקציהאתלממשבניסיון

היאהשירהאומר:הווההשפה.לש
המשוררשלנסיובווראשונהבראש

בסימןקרי:בעצמה,בלשוןלהתמקד
על·ידיה.במסומניםולאותכונותיו

השגור,לשימושבניגודכמובן,זאת
אלהמכוונתהשפהשל ,הקומוניקטיבי

אלאאינהסובהשירה Iלפיכךהעולם.
אתגוומאחורימזניחהשירשבהזו

שלהחווייתי,האמפירי,קיומו

הקיבוץזכה;כהביןערן:עמירה

עמ' 48 ; 1996המאוחר;

זורשימהשלבכוחהשאיןמאחר
הנושאיםמכלולעםלהתמודד
שיריהאסופתשמעלהוהבעיות
עמירהשלבמספר,השביחהחדשה,

ברשימהאתייחס 1וכה"כה"בין 1ערן

ממאפייניהמספראלרקשלהלן
ביןהיחסשאלתביותר:הבולסים

ה'אני'וביןמזה,השירלביןה'אני'
הגלםחומריאתלוהמספקיםוהחיים
זובעיהביןהזיקהושאלת Iלשירתו

והתרבותיהלשוניהעושרלבין
 •ערןעמירהשלשיריהאתהמפרנס

לפחותהם,אלומאפיינים Iשכן
באסופתביותרהחשובים Iלדעתי
 •זוועשירהיתובגובשירים
שלהקודמתשיריהלאסופתבניגוד
ברביםלראותניתן Iערןעמירה

ערזעמירה

 .המשורר Iוחרמיהבשרה"אני"
השירהמעמידה Iזומציאותובמקום

שכלסוסאלית,הריההקוראבפני
ובמצלולהמליםברקמתקיומה

אותו.המרכיבים

ה'אני',מחיקתזותפיסהשלשממהע
שלבכריכתולנכתבובניגודברם,
בוחרתשבההדרךזואין Iהספר

ה'אני'אתלמחוקתחתהמשוררת.
עלשתינשאהמציאותשללסוכתה
ותהווההשירשלהמליםרקמת
היאמהשירבלתי·נפרדתאחדות
שלמציאותואתלשעבדמעדיפה
ולעושרהלשפהעולמוושלה'אני'

"דבריםבשיר Iואכןהתרבותי.

"באההשירלאחרמידשמוקםאחדים"
כותבת Iלעילדנתישבומלים",
והיאבלבנים,באה"והיאערן:עמירה
/והיאבמלים,באהבשרפה/והיאבאה
 /באה.אחת /אחת.שפה/באה

היהוהרוחלחומר/לההיהוהחומר
הלבנהגםלהותהילחומר;לה

דבר,"ממנהיבצרלאועתהלאבן;
מכאןסמי ) 41עמ'אחדים",("דברים

ה'אני'הוא.נהפוךה'אני',מחיקת

זאתאולםהשפה.עלעצמואתמטיל
המציאותעלמצביעשהואתוךאל

המציאותעלדווקאאלאהקונקרטית,
העבריתהשפהתחתהנכבשת

המקרא,קרי:התרבותיים,ואוצרותיה

הביניים,ימישלישראלמחשבת
על·ידיאףאחרתאוזוובמידה
חז"ל.מדרשי
אינההכותבתדברים:שלמשמעם
נשארשירהה'אני',אתמוחקת

 1אקספרסיבישירדברשלבעיקרו

שללגדרהמעברלחרוגשואףואינו
עמירהאיןאחר:לשוןהאקספרסיה.

שלקולו·צעקתועללוותרמוכנהערן
קיומואתלהקריבאוה'אני',
למעןשיהא,ככלדלויהא Iהאמפירי

שלברכיהעלאמונהבדוי.שירי'אני'
היאאיןלדורותיההעבריתהספרות

התביעהשלמושאהעללוותריכולה
דיןלתתהחייבה'אני'הדתית,
באהואמניןלהתבונןהחייב Iוחשבון

שליצירתהלמעןהולך'הואולאן
ובתורבשפה,קיומהשכלמציאות

מתכוונתאינהואףרומזתאינהשכזו

לה.מעבראללרמוז
אפואיונקתערןעמירהשלשירתה

ביותר.הקונקרטיותמחוויותיה

התבוננותאהבה,ידידות, Iלפיכך
הנושאיםהםוכדומהאימהותבעולם,
שאמונהכמיברם,שיריה.אתהמזינים

מוגבלותוועלה'אני'שלאפסיותולע
אתלקבעהמשוררתחותרתהקיוםשל

שפהשלבמסגרתהחולפתהמציאות
מכאן •התמדתןאתשהוכיחוותרבות

ערןעמירהשלששיריההרבהשימוש
שלהמגווניםבמקורותיהעושים

המציאותאתחווההאדםהיהדות.

דיןלתתבבואואולםבנכותה,
להצביעאולנסחה,עליה,וחשבון
 ,כורחובעלגםולונזקק,הואעליה,
שליסודהעלולאוצרותיה.לשפה
עמידתהאתגםלהביןישזותפיסה

לפניערןעמירהשלהכמו·דתית
מחוץהעומדמוחלטזהאיןהמוחלט.
המיססיקאים.אלוהיגםזהאיןלשפה.
מוחלטאותואלאאינוזהמוחלט
ובתרבותבספרותקרי:בשפה,הנוכח

ומהליטורגיהמהמקראהחלהעברית,
בשירהוכלההקדומההעברית
זהאין Iלפיכך •·ימינובתהעברית
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ערןעמירהאתנמצאאםכללמפליא
כחלבלאמתפללת,ספקכותבתספק

ופחדמים/עליהלוךמני"פחדוסרק:
ומהתעירו/מהמכסים.ליםכמים

למים/מיםביהמבדילתאוורר;;
אליך",("ובואימחול.הואעוונותינו

 ) 20עמ'

אלהמשוררתנזקקתתמידלאאולם
אוהעבריתהתרבותשלאוצרותיה
כאמורהעברית.השפהשללמכמניה

בראשהםערןעמירהשלשיריה
אקספריטיביים. .שיריםוראשונה

באותםשדווקאהוא,טבעיאךלפיכך
חזקההקונקרטיתהחוויהשבהםשירים

שללגזריהןעצמהלכופףמכדי
לשוןותמונותאזכוריםמטאפורות,

היסודיתבלטבמקורות,המצויים
עצמואתישאוהשירהאקספריטיבי

לשוניתבסביבהאחיזהללאאף
בשירים Iלמשל Iכךרבת·גוונים,

 ,) 28<עמ'שלה"לחולצה"מבעד

<עמ'לבי"אתמנקהאני"עכשיו
ממושמע",כחייל"ואני ,) 31-28

טוחניםשהמים"ועכשיווהשירים

מפתיע"ו"ביקור ) 11<עמ'אבנים"

בחומריהלמשוררתלהדי :> 12(עמ'
הןלהלתתעל·מנתגופההחוויהשל

לכדילעצבהוהן Iברורביטוי
השפה.בתוךהעומדתלשוניתמציאות

אפואמתאפייניםזואסופהשירי

השירשביןלפערגבוההבמודעות
ה'אני'שביןלפערגםכמו Iלחומריו

השיריםבמרביתולעולמו.לחוויותיו
אלופעריםלמלאערןעמירהבחדה

העבריתוהתרבותהשפהשלבעזרתה
מדהימה.בהצלחהולרובלדודותיה

אחדיםמצוייםלדעתיופהאולם,
 1וכה"כה"ביןהאסופהשלמשיאיה

עלעצמהכופההמציאותכאשרםג
אינהאובמוראותיה,לרובה'אני',
מןלנוסחאותעצמהלכפוףמוכנה
שלבשיריהה'אני'מצליח Iהמוכן
לעצבהאיתה,להתעמתעדןעמיגה
תוךלחווייתו'ברורמבעולתת
בה.שישבמהורקאךאוחזשהוא

• 
רצבישלום

ממונטיוויראו

לירושלים:

ממונטיזזידאוחרדן:דוד

כרמל.הוצאת ;לירושלים
עמ' 246 ; 1996ירושלים.

מדרום·הציונית-חלוציתהעליה
ואיכותימרתקפרקרשמהאמריקה

המזרח·הלמדנותכידומהבישראל.
הנלהב,הטמפרמנטעםיחדאירופית

דמויותעיצבו Iהלטינו·אמדיקאי
היוובבחרותןבנעוריהןשלפחות
סוציאליסטיתאידיאולוגיהחדורות

כקודמיהןוהעם,העולםתיקוןשל
וכבניוהשלישית,השניהבעליות

במהפכהשהאמיןהיהודיהדוד

הקומוניסטית.

המובהקיםהנציגיםאחדהואהודןדוד

הלטינו·החלוציתהעליהשל
ספדובארץ.וגלגוליהאמריקאית

מעיןהואלירושלים""ממונטיווידאו
שבו Iכדומןהנקראתאוטוביוגרפיה

תקופתו,רקעעלהגיבור,חייפרשת
והיסטוריהתרבות Iדודמייצגת

יוצאהסיפור .לודקלאייחודיים
שהואעודמה Iהכללאלמפרטיותו

 1הומורדנתספרותיתבצודהמעוצב

ומקוריות.צבעוניות

הגיע 11926בשנתבפוליןנולדהדרן
עלהארבע,בגיללאורגוואיהוריוםע

במלחמתוהשתתף 1948בשנתארצה
עדמפלסיםקיבוץחברהיההשחרור.

הנועדלכפרכמודהעבדמשם 1 1962
גדהוא 1966ומשנת Iבן-שמן

החלהספרותיתדרכואתבירושלים.
בבמותורשימותסיפוריםבפידסום

"קשת",הקבוצה","ניבכגון

ספריוו"מולד","שדמות""אמות",
"משיחיםהיו:הקודמים

ו"אשכנזי ) 1974 (במונטיווידאו"

בשנים ,) 1984 (ספרד"שלבעולמה
 .ייחודבעלציידגםהואהאחרונות
אתקראתיובבחרותיבנעורי

בכתבי-העת,המרתקותרשימותיו

זכושחלקם Iספריואתיותרמאוחד
ותמיד Iהאחרוןבספדומחודשלגיבוש

ומאומץהמקוריתממחשבתוהתפעלתי
מקובלים.לאדבריםלומדלבו

בשכונתעליועברההדרןשלילדותו
גוייםשדובהמונטיווידאו'שלהנמל

היוהוריוואיטלקי.ספרדיממוצא
הקיוםבקשיינטחנומדודים,עניים

בני·השמדתעלאיובבבשורותוהוכו
 •הוא-עצמובאירופה.משפחתם
פחמיםמוכרהיהמגלגוליושבאחד
ברחובההולכיםאתוראהבמרתף
בשורתאחדנסחף •למעלהלממהט

כליהןנושא Iמהפכןונעשההקומוניזם
צבעוניות-מקומיותפיגודותשל

הפועלים.כמנהיגיששימשו
חברהמהפכהמעולםשהתאכזבלאחד
יהודי-ציונילנועד Iהפדולטדהוא,

מההכשרהאמידים.מבתיםשבאמשכיל
מטעמיאםכישהציעלאחדגודש
לזונותללכתהחבריםעלנאסרשוויון
החברותאחתאוליהקרובה,נעיד

 ...מקומןאתלמלאתתנדב
עלוויחדיועימםהתפייסלבסוף
השחרור.מלחמתשלבעיצומהארצה
הסתגלותתהליך .אצלוהחלמעתה
היום.עדנסתייםלאכישדומה Iומדד
 1וכסופדכמודהבדרום,קיבוץכחבר

שלשאלותעםושובשובמתעמתהוא
ביןויחסיםבין-עדתייםיחסים

לאנמסדוהכוללערבים,יהודים
בדרךלדובאלאמאמריתבדדך

אפיזודה.אחדאפיזודהסיפורית,

חותנתו'עםהדרןשלויכוחלמשלכך
במכוניתשנסעובעתמדוקו'ילידת

חגיגותהדילאוזניהוהגיעוהמשפחה,
לכלמוארשהיהסאקד'מגןהמימונה
אורכו:

כה"שהילולהאמדה, " 1ייתכן"כיצד
קיבלהארצות,בעמישדבקהתפלה
בארץ-ישראל,"דווקאשכזההכשר
שלעדנואתלהלהסבירטורחהדרן

שעשוהמעשהחשיבותואתהפולקלור
חזקדגשבנותנםהמדינה,רשויות

עלצפון-אפריקה,יהודישלזהלמנהג
בקירכםשפשתההמרירותרקע

מורשתם,שתכובדהחוזרותוהתביעות

בשלה:היאואילו
פחותיהודיכלעצמה,במרוקו"שם,

לחינגהבזהיה Iומביןמשכיליותראו
הזרההעבודהמדרכישהושפעההזאת,

עמ'(שם,האליליים!"השכניםשל
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ולדובאדם,פראקצתהדרן'כאןדע
שניםמכידאניכתיבתואתמקודי.

ממאמריו-מסותיוהחלרבות,
הקבוצה",ב"ניבעקבתישאחריהם

בספריו,וכלהו"אמות","קשת"
ואףאישיתאותוהכרתילימים
לחייליםבהרצאותימיםאיתרביליתי
יוםמלחמתלאחדהתעלה,במערב
כיפור.

אתוימצאשייזכרראויהמיוחדקולו
התרבותית-הספרותיתבמסכתמקומו

טלנובלהנוצרהשכברומאחר Iשלנו
הייתיישראלית-ארגנטינאית,אחת,
גםהדרןשלספדואתלקרואמציע

 .ישראליתנוספתלטלנובלהכהצעה
בילדותושתחילתהאודגוואית,

בגלגוליווהמשכהבמונטיווידאו
 ••בישראלובקיבוץהשחרורבמלחמת

בן-עזראהוד

קראיזמל
ומהוקצע

 ;האיןגבולעלדרתן:ראובן
עמ' 64 ; 1996רשפים;הוצאת

מןמנקההזמןממרחקהתבוננות

רגשנותשלהעודףסרחאתהשידה
בדעהלגשתהמשודדיכולאזיתד.

נרעדתשאינהיציבהבידצלולה,
השיר.ייבנהמהםהחומריםאל Iמבכיו
שהואהאירועמןזוהתרחקותללא

השירעלולהשירי","המוקד
מליםשלבמערבולותמטה,להסתחרר
 •לעייפהטעונותאךשחוקות
יותרבמשמעותאחיזתןאתהמרפות

 .היסודאבניאתמחזקותמשהן
שנולד Iדרתןדאונןשלבספדוניכר

לאלידהחבליולאחדדניםבמאמצים
 •שידהספדכבכל Iבוישקלים.
שלשיאיםופחות:יותריפיםרגעים
 •נפשומפחימהמודותלצדריגוש

כמהמתוכוצצותראשונהובקריאה

לדלותשישאלאאמיתיות,פנינים
המותיר •מללשלסבךמתוךאותן
אףיכולולפעמיםאדיש,הקוראאת

לצרום.
חוזרת:בקריאהמתבהרתהתמונה

מתגליםדרתןשלהגדוליםהחסדרגעי
הכללעללשמורמקפידהואכאשד

עודךשהואזמןכלואמנם,שלעיל:
ועםעבדועםעצמו'עםנפשחשבון

 •זריתמתוך Iאליוהקרובותהדמויות
ומפוכחתגדתבובזמן'מדוחקתראיה

החוסןדב.שידיכוחעלשומרהוא •
החופריםחזקים,שיריםמולידהזה

ומהוקצע,קדבאיזמלכואבותבצלקות

הרכהבבטןלפגועמדייקיםכןועל
המצויןהשירהואכזההקורא.של

המצטיין ,) 42<עמ'אבי""גערת

ובאומץ:עמוק,בכאבהבעה,בעושר

ללכתמדועאנימתחנןאביאבי"אבל
ואני /שמהדעותחיותדקשהמ

שנאתאוליאשדבכורךבנךדאונן
משטמתשל /ההןיםהשגעבדואבל
היום",שלךכוליאשם
גון"ואןבדניעל"צמחתיבשירגם

אמוזכראתדרתןמבקשבו ,) 40(עמ'

אין •תרבותפרקיאותוהמלמדת
ועיקשתריקהבדידותאלאמוצאהוא
כאןמשמשגוןואןהאין",גבול"על

אךלעצמה,הנאמנההרוחלעזותכמסל
והיעדראיומהבדידותגםמייצג

ביטחון.

אתלהעסיקממשיכהבדידותאותה
כמונוספים,בשיריםגםדרתן

מופלאהשודהעם ) 12(עמ'"בדידות"
אחד",שפעשלסוגהיא"בדידותכמו

השקטאחדהחיפושאתהמתארביטוי

יומרותללא •הרוגעהפשוט,
לנבליה.גלישהוללארגשניות
בספרשובצומדועלהביןקשהלפיכך'
קרובה,גשמית,הוויהשעניינםשירים

בקנהלכאודהעוליםשאינםסמוכה,
המטרהאםשכן' •הספדדוחעםאחד

עםוהתמודדותפנימיתהתנקותהיא

האהבהששירינדמההדי Iהעבדכאבי

לעתים(הגולשיםוהארוטיקה
בשורשומיותרתחלולהלהשתעשעות

במיוחד .להשגתהמפריעיםדק'זין')

מוגשכולושהספדהעובדהרקעעל
עללפרקיםמחולקואינואחתכחטיבה

כרונולוגי.אונושאיבסיס
כשאני"גםכמושבשיריםיוצא,כך

ו"אתמול ) 55(עמ'חושב"אנימזיין
מתגברת · ) 53(עמ'לזונה"הלכתי
ונקודת Iהמשודדעלהמללתאוות
טעםבהםמותירהמדיהקרובהדאותו

שטחיות.שלמוחמץ
דרתן .שלכוחועללחלוקאין

ככלומתמעטהולךזהאולםכמשודד'
הגוףאללהתקרבמדנהשהוא

 1וכךהנפש.משאלותולהתרחק

 •הכנההנוגעת,המגובשת,הכתיבה
מועמת,הספדעוצמתמתמסמסת,

כוויותליצורחיתהשיכולהוהבעדה
 ••פושריםבמיםמומרת •הקוראבלב

מעיןשגיא
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שהואפעםככל

משרטט

שהואפעםבכלשביט:ןר
 256החרשה;הספדיה ;מתאהב

 1996עמ';
ברחובות;משוטטשביטדןשלגיבורו
המטאפורהתל-אביב.ברחובותועוד

הקשריהעללדברשלאממילא,טעונה
שלמאודמשמעותישובלהספרותיים.

גולדמןובראשםספרותיים,גיבורים
ב"זכרוןשבתאייעקבשלהמדוכדך
טון"הדיבורגםאחריו.נשרךרבדים",
שלנימהבתוכוהמחביאהמאופק,

פעם"בכלאתמחברואבל'בדןאו
לספרשביט,שלספרומתאהב",שהוא
התל-אביביהז'אנרשלהתנ"ךההוא,

עשריםלפנישבתאישקבע Iהמלנכולי
הקירבהמסתיימתבערךכאןשנה.

ומתחיליםוהלשונית,הרעיונית
שללזכותונרשמיםחלקםההבדלים.

נקודותצובריםואחריםשביט,

הסגנוןעובדמחירבכללא .לחובתו
עלמקשהבפרטשלו.והמלנכוליהזהיר

התודעתיתוהדחיסותהרהוטהסגנון

עלהמחברשלהתעקשותוהטקסט,לש
לעומתעלילה.איזושלהתפתחותה

בהאךמאוד,הדחוס • ,,דברים'זכרון

בשיטוטמאודהאמורפיגםבשעה

יששביסאצל •עורךשהואהתודעתי
נאלץהגיבורעלילה:מיןלכאורה
עלוהמובךהמנומנםממצבולהתעורר

אחדשיוםחברתואתולחפשנקלה,
רושמתהפתיחהסצנתונעלמה.קמה

פתיחהסצנותמינילכלרבדמיון
כמהעלמאודהחביבותתל-אביביות,

הרזה:"השנקינאית"הכתיבהמסופרי

ברחובבפאביושביםוחברתוהגיבור

לצייןמאודמקפיד(שביטבן-יהודה
ברחובותהגיבורשלשיטוטומפתאת

בספריוהפרקיםושלושתתל-אביב,
רחובותשלבשמותנקראיםאף

אומלט Iיווניסלטמזמיניםידועים>,
תליותר(מהלבנהובירהגבינה
שומעיםמזה?), Iשלובבנאליותאביבי
מהרמקולים,הבוקעתמוכרתמוזיקה

לגשםמקשיביםחרישית,משוחחים
לגיבורמזכירזהוכל .בחלוןהדופק
לאחרצרפתי.סרסמאיזהתמונה

אתהמחברמסיסהללוהדברים
היותרוגםהבטוחלכיווןהעלילה
יותרוהרבהמעמיק,יותרמשכנע,

לעברמוליךהמוכרהכיוון"שלו".
והמבוכה,הזרות Iהניכורתחושות

והגיבורהמקוםהמצב,שמספקים

שנותתל-אביב,כלומר:המסוימים,
צבאאחרימבולבלבחורהשמונים,

לאמריקה.נסיעהאולימודיםולפני
בכלאך •ומוכרשחוק Iצפוי Iכאמור

הדבריםאתלמקדהמחברמצליחאזת
ראייתומזויתשמץלהםולהעניק
שהואפעםבכלהמתחדדתהפרטית,
יחסיובדברעצמולביןבינומתדיין

היחסיםמערכתהוריו.עםהמוגבלים
היא Iהגיבורשמתארהבין-דורית

שגם Iומובן .ברומןחזקהיותרהחלק
אתוממוקדנכוןבאופןשמחברהחלק
שבתאי.שלזהעםשביטשלהרומן
התפרשותשביסאצלאיןאמנם,

אצלכמושלםדורפניעלרוחבית
ביחסיונגיעהרקאלא Iשבתאי

ודודיוהוריועםוהמדכאיםהסבוכים

מכאיבהחודרת,כזונגיעהכלאבל .
שביסללב.עמוקונוגעת Iמאודדע

הרגשיתהפטפטתמכללזקקהצליח
"המשוטט"התודעתיבמצבוהכרוכה

נקיהצרופה,התבוננות Iהגיבורשל
ומושתתתמהתחשבנויות,אוזבכעסים

היחסיםעלכאבטהור;עצבעלרק
להיותשלאיכוליםשאינםהמוחמצים,

האמורבכלמייאשומאזןכאלה:
הספיחיםאךדורית.הביןלתקשורת
להיותהזההנדירבמאמץהכרוכים
שפוגמיםאלההםשיותר,כמהאותנטי
בעיקרמתכוונתואניבטקסט.

כמהמאפייניםשעדיין •למקומות
הרזה""הכתיבהבז'אנראחריםכותבים

מחויבותהמחברהרגישכנראהבהם •

המשובחהתודעתיהשיטוטאתלחבר
לבנאליות,נגרראינופעם(שאף
מיניכלעםמוכר>,כההיותולמרות
הטקסטאתשמחבריםוזמן,מקוםציוני

כמוהישראלית.המציאותעםבכוח
הגיבורשעורךכפויטיול Iלמשל

 1האמורבירושלים,החרדיותלשכונות

מראהעםהטקסטאתלחברכנראה,
תחושתאתולהדגיש Iפוליטימקום

הספר.בלבהמפעמתבעם","השסע
אינםהללוהפרסיםשכל Iלצייןמיותר

ישירבאופןלצייןבלאגםהכרחיים,
אותהבטקסטמהדהדתוזמנים,מקומות

מחפשאחריהשבורהישראליתזהות
המחברמטיבהיהאףלמעשה,המחבר.

להשמיט,החליטלו Iשלוהטקסטעם
סרחיםאותםכלאת Iלמשל

שלהחזקההתחושה"אקטואליים".
קיומימוצאוחוסראינאונותמבוכה,

גםבטקסט,מאליהמזדקרת ,וישראלי
תמרוריכלאתעליושיכפומבלי

עדוהשחוקההמיותרתהישראליות
לגיבורשקרתהמעורפלתפרשהלזרא.

בשלביונרמז .לבנוןבמלחמת
מפתחצופנת •הטקסטשלהראשונים
שלונפשוחייובמפתמאודמשמעותי

מכךהנובעותהציפיותאך ,הגיבור

התובנותבעצם,מתממשות.לאכלל
מתבררותהפרשיה,מבירורהנובעות

ושקופות.כבנאליותהעלילהבהמשך
 •ירושלמיתגיחהלאותהבאשר

הרומןשלהשלישיבחלקוהמתפוגגת
לוותרראויבכללהיהעליה •

שביטסוטהזהבפרקלחלוטין.
ומבצעשלו,היפההשבתאימההומאז'
גיחהמעיןלמדי:תמוההקפנדריה

לא.ב."המאהב"שללעולמוצדדית
אהובתומצדלעזרהקריאהיהושע.

לעלותאותומביאההאבודה
 •ילךאנהשידעבלאירושלימה,
מעורפליםהאהובהשלתמרוריה
דרךלצעמולפלסנאלץוהואומועטים,

בכלכךלשםנעזרבחשיבה,כסומא
אותהכגון"סמליים",טיפוסיםמיני
ופטפטניתעבת-בשרחרדיתאשה

מטוששטתצרפתיהאו , 405בקושפגש

הנראה(כפיבשמאלהפעילהאחת,
רומזפעולותיהשעלעכשיו",ב"שלום
באותןמדוברכאןגםושוב, •המחבר>

עםהטקסטמחיבורהנובעותמגבלות
פהכפהשהמחברומקום,זמןתמרורי

לעיןבעינייפיםהטקסט.עלושם
הגיבורבהםהמקומותדווקא ,ערוך

שלקצהלושישמבלילשם,מפהניגף
הצעיריםבחייולעשותמהרעיון

סצנותאותןכלוהאומללים:
נקלעהואבהן ,למדיסוריאליסטיות

כבסירנותיותמוהים,בתיםמינילכל
במסגרתכליםמדיחילמכורהכושלים
שהואמה,(אלאנוסעכסוכןעבודתו

היוםכלשתקועפקידאיזהיהיה
שלהצלחתועיקרשהריבמשרד?).

באותואכןטמונהזה,מסוגטסקט

בנבכי ,מוגבלבלתי ,אינסופישיטוט
באותםוהתובנה:התודעה ,הזיכרון

אתמספקהטקסטבהםהמקומות

הניכורהתיפלות,הרגשות
הגיבור.מדווחעליהןוהאומללות,

נבונהבצורההמתאריםהמקומות

הקיומיתהמצוקהתחושתאתוקולעת
מתאיםשלאורגיש,צעיראדםשל

באופןעצמועלושלוקחמקום,לשום
במיוחדאהודהלאהתפקידאתמודע
הנראהוכפיבעצמו'שמחטטמילש

 •חייו.כלויתלבטיחפש

שהכרחימהרק

מקומיצרפתיבסלנגמאודוהמעורה
לעבריתמאודקולעבאופן(שתורגם
אינונסוק>,עירושלבידיו"פרחית"

לצלוחפשוטלאלקריאה.במיוחדלק
ההתניותובנעימות.בקלותאותו

 ,אחדקצבמכתיבותהפילוסופיות
מכתיבה"הפשוטה",שהעלילהבעוד
הניגודיםשניוביןלגמרי.אחרמקצב
טוןאוהרמוניהאיזולמצואקשההללו
מאח.ד

כדיעדחמורבטקסטמדובר ,בכלל
אתרקבוישלשונית.מבחינהנזירות

הכישהכימהאתרק •שצריךמה

ולחשיבההטקסטלהתפתחותהכרחי
אותוומנחהמאחוריוהמסתתרת

חשובשבאמתמהלעברבעדינות
כפי Iנזרקוהתפלויות •לומרלמחברת
בשלבכבר"העריכה",לפחהנראה,
היושלאאובכתיבה,מאודמוקדם

אומרזהמהמלכתחילה. ,כעיקרוןשם,
זהשצריך?מהרקבטקסטשישבדיוק,

נסיובילטקסטשכראוי ,למשל ,אומר
לעברהמושך ,סוריאליסטיגווןבעל
מראיבואין ,והפילוסופייאורטיהת

התמצאות.תמרוריושאר ,זמןמקום,

כללבדרךהחשוביםהפרטיםכל
מראהשמות,כמורגילה,בפרוזה

הרכבחשיבתם,אופןהגיבורים,

כמוקטניםפרטיםוכמובןתודעתם,

ביתם,נראהאיך ,לבשומה ,אכלומה
חייםהםתקופהבאיזועללדברשלא

והפגנתידרמטיבאופןנזרקוואיפה,

סוציאליגילויכלגםכךמהטקסט.
לחזקמנתעל ,מכךיתרה •ותרבותי

הטקסט,שלהדרמטיהקיומיהאופיאת
משונותהטעיותהמחברתזורעת

הםפעםהגיבורים:שלבשמותיהם
שנדעבלאאחרת,ופעםכךנקראים

להםישואם ,האמיתישמםבאמתמהו
רקהםשאוליאוכזה,אחדבכלל

בשמותיהםוהבלבולסמליות,דמויות
הטעיהכאלה.היותםאתלחדדאמור

בגילאיהמחברתזורעתנוספת
פעםנכתבארנםטוהילדלעהדמויות:

ואי , 18בןשהואופעם 11בןשהוא

פרטכל •נכוןבאמתמהלדעתאפשר
אתמוליך ,אלוהטעיותכוללבטסקט,
חתירתההמופשט.לכיווןהטסקם
אחרהמחברתשלמתפשרתהבלתי

סידרתקיץ;גשםרידאס:מדדגט

הקיבוץהוצאתאיילים";"עפר
 1996עמ'; 112המאוחר;

צנוםצנום.טקסטהואקיץ""גשם

אורכומבחינתרקלאאפילו.מאוד
רחבותבאותיותהכול,בסךעמי 112 (

בשפתואפילואווצר>,עדיןובפורמט
לשוןשלמזהירמארג(שרובההרהז
סגנונו ,באופיובעיקראלאבית>,דחו

 •חלילההרעיונית,לא •ודלילותו
בוישנדיר:לטקסטדוגמההמספקים

רזוןשלהשילובשהכרחי.מהרק
בדרךמצויבתכניםוהעמקהמילולי

הנוטההספרותיתהכתיבהבתחוםכלל
הסקססגםהואכזההפילוסופי.לכיוון

 ,בושמשליטהויראם,מרגרטשל
חוקיםאותםאת ,יותראופחות

בסוסיה.גםהנהוגיםומדודיםחמורים

ככולםרובםאשרבסרטיםמדובר
 1הנוכחיהסקססביים.כנסיוגזריםמר

 ,משהוהרחוביתהרזה,שפתולמרות

ריראסמרגרט
קיץגשם

צלו?הלכתיבההביאהוסמליותניקיון
למהרקקיוםזכותישומזוקקת.

אגב,העלילה.אתמקדםשבאמת,
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מספקתהזהשבטקסטהדברמפליא
השתלשלותאיזוזאתבכלדיראס

הידועהחסכנותהלאורעלילתית,
הספרותייםהטקסטיםביתרזה,בתחום

מובניתעלילהשלה.הקולנועייםאו
התפתחויותיהכלעלורגילה

החזקהצדבדיוקלאהיאהמוכרות,
מעיןישקיץ"ב"גשםאבלשלה.

הגיוניתהתפתחותקוויעםעלילה,
דמויותמספרגםישומסתברת;

ואפילולמדי.ברוריםאפיוניםבעלות
תודעתן.מזיקישמץושם,פהיש,

משפחהשלסיפורההואקיץ""גשם
בורים,הומלסיםשלמשפחהמוזרה.

ספרים.סביבמתנהליםשחייהם
היאבספרהראשונההמלהלמעשה,

למחברת,שחשובמהזהכי"ספרים",
-"ספריםלגיבוריה.גםהנראה,וכפי
שלבקרונותאותםמוצאהיההאב

מוצאהיהגםהואהפוכרים.רכבת

הוצעוכאילואשפה,פחילידאותם
הספר.בפתיחתנכתבכךבמתנה",

המידהקניכלשלפי-הזוהמשפחה
מתפקדת,סעדמדינתבכלהנהוגים
לקומתחתשחייהכמשפחהתוגדר
כלישנהפתוחצ'קעםהעוני,

סדיריםביתוביקוריהסוציאלית

שלרושםעושהאינהבכלל-מטעמה
מאיפהמיהם,סוציאלית"."משפחה

שלשמץאין-הולכיםהםולאן Iבאו
אתרקהרומן.שללסופועדמושג

אפשרמהגריםמשפחתשהםהעובדה

הגיע,האבבטקסט.רמזיםמכמהלדלות
והאםמאיטליה,הנראה,כפי

פליטהכנראה,היא,המיסתורית,
שואה,ניצולתאוליאירופה,ממזרח
לילהשרכבותשבטוח,מהלא,אולי

נעימות.בלתיאסוציאציותלהעושות
הםבמספר,שבעההמשפחה,ילדי

שכללאףומופלאים,גאוניםאחד-אחד
דווקאואולי Iספרלביתהולכיםאינם
הם Iוארנססוז'אןהבכורים,זה.בגלל

במידהמחונניםשניהםמכל'המופלאים
הסקססשלהאריחלקומצויה.בלתי

המחונןארנססוביןלדיאלוגיםמוקדש
שגםוהמיסתורית,המיוחדתלאמו
שעלהעילוימעיןהנראה,כפיהיא,

עוניבשכונתקורהזהכלמאשפתות.
לפאריס,סמוךפריפריהעיירתבאיזו
ולאנשיםחורבה,כמושנראהבבית

החיים.בשוליהמתקיימים
איפיונםביןהפערמצויבדיוקוכאן

הפנימיתהמהותלביןהגיבוריםשל
בסקססהזה,המתחואל-שלהם

הגיבוריםהמחברת.חותרתובתוכן'

באפשרותםשישלמהמעברהרבהמבינים
רציונלישיפוסכללפילפחות Iלהבין
כאמור,גובלתתובנתםושקול.מדוד

לעשותמגדיליםמיסתורית.בגאונות
או 11בןילד Iארנססוובעיקרהילדים,

 ,קטןפילוסוףכמוומדברשנראה , 12
לאמוארנססושביןהדיאלוגיםמרבית

חודרת,פילוסופיתבהבנהמצטיינים
רזה,היאנכתביםהםבהשהשפהלמרות
שלסלנגבניסוייורצופהנמוכה,

אשהבתורבצרפת.הנמוכיםהמעמדות

האםשלהבחנותיהמצטיינותפשוטה,
ענייןלאפעם"אףמעמיקות.בתובנות

היאהמוסרי",בתחוםסובהלהיותאותי
הרבותמשיחזתיהםבאחתלבנהאומרת

לה:אומרזאת,לעומתהואוהנפתלות.
לתת,אפשרכשכבראמא,מצטער'"נורא

לאכברהםההורים, Iמדיזקניםהם
שיוצאמה ...כלוםבשביללהתאמץרוצים
בפיגור.איתםשלנוהיחסיםשתמידמזה

גדלתיאמא,זה,אתלךלהגידרציתי
הפערעללגשרכדיבמיוחדמאודמהר
 ," ...כלוםמזהיצאלאאבללביני,בינך
מ-פחותבןנעראומרכאמור,זה,ואת

השיחותאתלכךהוסףיאומן!לא , 12
ארנססושביןהשגרתיותהפילוסופיות

אי-קיומואוקיומובדברז'אןלאחותו
אחרשחותרסקססלךוהריאלוהים,לש

הידועההגלויה,מזואחרתאמת
בשאלותבספרדנהדיראסוהמציאותית.

הםאלהולפיהקיום,לעומתמהותשל
יכולאתהלחלוטין.שוניםדבריםשני

להתעלותזאתובכל Iובורקבצןלהיות
פניועלצרופה.רוחניותשללמדרגות

דיראסאצלאךפשטני'נשמעאוליזה
שלהמקובלבמובןקבצןלאהואקבצן

בדיוקלאהואופרימיטיביהמלה,
שאנחנומהלאאנחנופרימיטיבי.

מכיליםשאנחנומהאלא Iלפיוגוריםמר
גרעיןבפוטנציה:רקולו-בתוכנו
לחפשצריךורקשם,נמצאהאמת

ברגעיהמצויהסקססשלקסמוולמצוא.
הסתמי-התפלבובמקוםזו'התעלותלש

לומר:גם(וראויהורחקווהמציאותי
קיומיגרעיןאותורקונשארבצדק>,

 •צלול.
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החודששיחת 1

 sו:וי
1 ~ 

ולאוויאנוס?לנומחיהושע:נ.אברהם ~ '
בסריעקב

 ;האלףתרםאלמסעיהושע:כ.אברהם
המאוחר.הקיבוץהחרשה.הספדיה

קריאהסימןספרי

סוף"אלולאהאלף"תום"אלמרוע
האלף"?

במובןתוםגםזהתוםאבלסוף.גםזהתום
מכיווןגםמסוים,במובןתמימות.של

בן-שלהביגמיהסוףעםמסתייםשהספר
כךבתמימות,אליההתייחסשהואעטר'
סוףמתמימותו.משהואיבדגםבעצםשהוא

שלבמובןחמור'נשמעזההאלף,קץהאלף,
קץאלהתייחסושהנוצרים(כפיהעולם,סוף

לאיבוא.)חדששסדרחשבוהםהאלף,
מזה,וחוץ .מדייותרדרמטייהיהשזהרציתי

שספירתםומוסלמיםביהודיםמדוברכאן
מדברלאהספרהיצירה.תום-תוםאחרת.

בעולם,קטסטרופהשלמצבמיןאיזהעל
הנוצרי.בעולםלאאפילו

לאפייןרציתתוםשכמלחהנחתיאני
אחרחריתום.שלכתקופההתקופהrיא
מסעיחיועשרה.השחיםכמאחכך.

ישאוליוכאןחזקהדתיותחיתההצלב.
שקט.יותרעדיין

הזאת.מהבחינהשגםלהיותיכול
ליחיתההספראתלכתובכשהתחלתי

מאוד.סוערהיהההואהאלףשסוףהרגשה
שלוריים_ההיסטהמחקריםגםעליודיברוכך
הםלמההסיבה(וזאתשנים.כעשרלפניעד
היבשה.)דרךולאהיםדרךלפאריסבאו
רעשהיהשלאבמחקרהתבררכךאחראבל
האלף.סוףסביבהנוצריבעולםגדולכךכל

האלוהים","שלוםחוזהנחתםלהיפר'
 .ישושלבואולקראתהמריבותאתשהפסיק
כמצבהאלףתוםאתלקחתאפשרובאמת

באוהסערותסערה.שלדווקאולאתוםשל
שמריחהרופא,בדברינרמזותהןמכן'לאחר
יהודיעלגדולהרעהתבואמעטשעוד

באמתהגיעושנהמאהותוךואכן'אירופה.

שאניהקטנותהקהילותוכלהצלב.מסעי
נהרסו.אותןמתאר

האלףסוףאלחפיפהחיפשתלא

שלנו?
בסךבתודעה,גירויכאיזהאוליבדיוק.לא

האלוהמענייניםהתאריכיםכלאתהכול'
חושבמישהובאירוניה.לקחתצריך

סוףלא.אלפיים?בשנתיתפוצץשהעולם
זאתכשלעצמו.ליחשובהיההראשוןהאלף

הגולה,מאורגרשוםרבישלהתקופה
ציוויליזציותשתיעלושבההתקופה
תורעלייתערבהואהזמןגדולות.יהודיות

הספר'בסוףאשכנז.וחכמיבספרדהזהב

ב-שהיההנגיד'שמואלשלשורההבאתי
 • 6בן 999

ליאמרנבון.יצחקלשעבר.הנשיא
כל"אניספרות:עלכשדיברנופעם
עלינו.שיכתובמבולימבקשהזמן

שלאמניחאניעצמו."עלשיכתוב
הדרגתי.באופןשלאחרונה.הסיבהזאת
המזרח.יחרותשלבנושאנוגעאתה
ביןהמפגשזהאותישמענייןשמהחושבאני

אנילעצמה.המזרחיותולאלמערב,מזרח
 .ממשימזרחימילייהבאיזהחישהיהאישלא
אניונו',שורשיםעלעמישמדבריםפעםכל

הםמהעלעצמיאתושואללעצמי7:כחייך
הרבהשחיתהבירושליםגדלתימדברים?

רחביה.בשכונתהיום,שלמזוחילוניתיותר
נוער'בתנועתהייתיבגימנסיה,למדתי

בעירנולדתילאבקיבוץ.וקצתבהכשרה
מזרחית.חמולהבתוךחייתיולאהעתיקה,

מאודדתיותחיתההמשפחהשלהדתיותגם
השורשיםלאמסורתית.מתונה,

אלאאותימענייניםשליה"ססגוניים"
כיהמערב.לעולםהמזרחעולםביןהמפגש

תהיההזההמפגששלשאלתחושבאני
ליחסיםבקשררקלאבישראל'חשיבות

הערביהעולםאלביחסגםאלאהעםבתוך
אגב,זוכראנילשכן.מאויבשהופך

יקרה"מה-הגדולהמאמראתשכתבתי
עלשםודיברתי-השלום"בזמןלישראל
והשסעהעדתיהשסעהדתי-חילוני'השסע

הדתיבסדר'לי'אמרוהיהודי-ישראלי'
זהאמרו' .עדתישסעפתאוםמהאבלמובן'

רואהואניהגזמתי.שאוליחשבתייסתדר.
השסעשלהתופעותאתבבירורהיום

אחדוזהש"ס.שלהתופעהלמשלהעדתי.
אתהחזיקההמלחמהקודםהשלום,מסימני
פורצים.השסעיםעכשיו-ביחדכולנו

הספרדית-התרבותביןלעימותבקשר
לאשכנזית.-מזרחית

דרום-הםהנכוניםשהמושגיםחושבאני

והמושגיםבספר'המושגיםגםאלוצפון.
יכולאתההזה.היוםעצםעדהנכונים

עםמוסלמיתתרבותשלעימותאולילהגיד
נוצרית-עםמוסלמית-יהודיתאונוצרית
יהודית.

האםעלגםוברבראירוני.וזהכן.
המסעלא.אוריאליסטיחראהספר

ספינהשלגדולערבימפרשתחתערךב
בענייןלהגירמהלךיש .מאורמשונה
הזח?

שלטוןתחתאזחיוהיהודיםרובתראה,
וחמישהבשמוניםמדוברהאיסלאם.ארצות
תחתחיוהעשיריתשבמאהמהיהודים,אחוז

רובזההיהכמה<עדהאיסלאם.שלטון
בןמנחםמההיסטוריוןלמדתימוחלטכמעט
לשלושה-נתתיהזההספראתובכללששון'
שגיתי).שלאשיבדקוהיסטוריוניםארבעה
המפרשהיהכן'אםהזההמוסלמיהמפרש

שבעצםהוא,שלמדתינוסףדברהדומיננטי.
לספרד'אחר-כךשהגיעוהדבריםכל

אביאפריקה.בצפוןמקורםלאנדלוסיה,
אפריקאיםשהצפוןכיווןעכשיו'זהאתאומר

עצמם.ועםאיתנובקונפליקט,כךכלהם
לזכורצריךאיתם.מסובכיםכךכלואנחנו
הספרדיתהתרבותמעוצמתגדולשחלק

אותישואלאתהאפריקה.בצפוןמקורותיו
עושהלאאני •המוסלמיהמפרשעל

שליהודיםלומררוצהלאאניאידיאליזציה.
הזהבתור •מתמשךזהבתורהיהולמוסלמ~ם

אעשהלאגםאנימאוד.קצרהיההזה
עושיםשהערביםמהסוגאידיאליזציה

מדינה?לכםלמה-אומריםכשהםלפעמים
עונה,ואני •..באנדלוסיהכמוביחדנשב
אנחנווגםבאנדלוסיהשהיואלהלאאתם
שמואלרביהנה,-באנדלוסיהשםוגםלא.

חשוב.ושרמשוררגדול'כךכלהיההנגיד
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הכולכלב.כמונרצחשלו'הבןיוסף,כבר
ורמייזאיהודיאגב,מאו.דשבריריהיה

תקופהיעברובספראותםמתארשאני

הצלבמסעיבזמןשנה,תשעיםבעודנוראה
שלקולקטיביתוהתאבדותאכזריהרג

קטניםמאייםבנויההגולהכלהשם.קידוש
וגזירות.צרותשליםבתוךשקטשל

שקט.שלרגעאיזהמתארהמוסלמיהמפרש
במומחהנעזרתיהספינה,בענייןאגב,

אמנםהיאהביניים.בימיערביותלספרינות
התיכוןביםתפליגשלישהספינההעדיפה

עלהתעקשתיאניאבלבאוקיינוס.ולא
הנהר'דרךלפאריסשיגיעוכדיהאוקיינוס,

גן'ערהואהיוםעדפאריסשלסמלהשהרי
אחרותספינותנסעואםמובהק.ימיסמל

לאהיאשלי.הספינהגםתיסעבאוקיינוס,
לאורךנוסעתאלאהאוקיינוסאתחוצה
לנמל.נמלביןאירופה,שלהמערביהחוף

ספרותי'ענייןהיאהאמינותבכלל'
עובדות,ישבמציאותאמינות.איןבמציאות

אבלסבירותובלתימדהימותלפעמים
הערבי'במפרשסמליותישאמת,עובדות.
המזרחיםהיהודיםאתשמוביליםבערבים

באירופההאשכנזיםהיהודיםעםתורהלדין
האלף.סוףשלוהמפגרתהקודרת,

אבגמלים.זוגשםישחאניח.בעניין
עטרבןתרצח.ואםנשיםזוגובן.

יוםארבעיםאורךהשיטמפוצל.עצמו
נוח.כתיבתתאיהעלמתוארתוחאניח
המבול?לפנינמצאיםואנחנו

משהואוליכאןישזה.עלחשבתילא
להיות.יכול-והזוגותהתאיםנוח,מתיבת

רב-נוחתיבתמיןכאןישאזכן'אם

גםפגנים,גםבתוכהמכילההיאלאומית.
מוסלמים.וגםיהודים

הכוללת.חתרנותעללשמורכריהז
הרבגונית?

 •דעתיעלעלהלאזהאבללהיות.יכול
מסביבהעולםשכלהיאההנחהנוחבתיבת
והספינהתישמר.הספינהורקלהישמדהולך
היאהרפתקאות.ספינתהיאבעצםהזאת

כמקוםמתוארתטנג'ירבטוח.ממקוםיוצאת

כלכלית,רווחהנאה,אוירמזגיפה,נמלשל
והקרה.הקודרתאירופהעבראל

בים?יוםארבעיםלמהזא
ניסיתיביבשה.יוםארבעיםגםהםכךאחר

הםקילומטריםכמהולראותלתכנןגם
לנסחאבלייקח.זהזמןוכמהלנסועצריכים
שגהארבעיםמושך.מספרזהארבעים
למשל.במדבר

כריאליסטי?הספראתמגדירחיית
חמלה?שלחקלאסיבמובןריאליזם

גבילהריאלי'אתמגדירתמידכךאבי
דברהואלא-ריאלי-ואומרהסטודנטים

שלההיגיוןמתוךאותולהסביראפשרשאי
דבראיזהבהשישאועצמה.היצירהחומרי

אומתעופפיםאדםבניפתאוםכלומר'גיסי'
דבראיןהזאתביצירהונו'.מדברותחיות

אודרךקפיצתאיןטבעי.עלאוגיסישהוא
לאשהדבריםלומראפשרשלגביומשהו

הגיבוריםשלשהמניעיםכלומרמתפרשים:
שכבהלמצואשצריךכךכלסתומיםהם

מבחינהאותם.להסבירכדיסמלית,אחרת,
עללהתפרשיכולשהספרחושבאניזאת,

 •ריאלילאלךנראההוא

שחםמקומותחרבהישזאת.עםיחד

המעורבת.התפילהלמשל.גרוטסקיים.
הנמריםמעורהשקיתחחתחפשונר

אתההאשכים.שקלידשמוחבאת
הגרוטסקה?עלמשחק

ברומןדווקאשאוותרסיבהכלחיתהלא
גרוטסקייםקצתמצביםעלהיסטורי

שלי'בכתיבהשכיחיםשהםומגוחכים

1 ... 
=-== 
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הואמבחינתי'לכן' •שלוהעובדותרקע
שנה.אלףלפניזהדחוק.זהכמובן,דיאלי.
בזמן'כךכלמרוחקשהואדברכלממילא

למשלקוראכשאתהגםמפוקפק.קצתהוא
'ש'נהאתאויודסגאד'אצלאדדיאנוס,על

הריחוקמעצםהזה,גמחסווספריםהמצרי"

שכמעטדקיק,כךכלהואהאריגההיסטורי'
ואז •ריאליבאופןאותולמששיכולאינך

דרךהפנימיאתלבייתתיובדליועוזרים
ההומור.

מאודשקרוביםדבריםישזאת.עם

אשתשלהתאבדותהמיתיים.לסמלים
בים.מותההדייג.למשל.אבולעפיה

הםואחדות,שליביצירותבשבילי'מיתוסים
שמקריןחזקגסיאגדמקודזהחיים.דברים
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איזהלאשהוא .זמניעלשהואמרחוק.
עלעובדהאלאשעלתה,היסטוריתעובדה

משועבדיםבעצםאנחנוהיסטורית.

מיןהםהמיתוסיםמסוימים.למיתוסים
צליבתכמוהתגבשות.סיפוריעל.סיפורי

מאוד.ראשונייםדבריםיצחק.עקדת ,ישו

הםולכןהזמן.מעלמתקיימיםהםולכן
בחייאותםמוצאיםואנחנוושובשובחוזרים

יום.היום

מהעלמרמזאתההספרכתחילת
התאבדותהלמשל,להתרחש.שעתיר

עלכרמזלהתפרשיכולהחאשחל.Lי
להתרחש.שעתירמשחו

שלהראשונהאשתושלהתאבדותה
היאהזה.ברומןמאודחשובההיאאבולעפיה

אשהנשאשבן-עטרלכךהפנימיתהסיבה
חלקהיהשניהאשהלשאתאמנםשניה.

אבל •'ידבטנגעולמושלמהנורמה
התאבדותהבעקבותבאהרצוןקונקרטית,

האחייןשלובריחתואבולעפיהאשתשל
הנוצרית.אירופהאלמטנג'ירבושהמרוב

לגביאשמחקצתהואגםמרגישבן-עטר
למנועחיהיכולשאוליהזאת,ההתאבדות

חאשהאליותרוקשוברךלהיותאותה,
התינוקתאתבחנותושהניחההזאת,

אתלטרוףשיצאהלפנישלח,המפגרת
חשביהחאשחנישואיולכןבים.נפשה

מיןזה ,לשעבראבולעפיהלביתוהכנסתה
כאשרולכןוכפרה.נחמהשלאקס

בגללעימדקשריואתמנתקאבולעפיה
אסתר-מינה,החדשה,אשתושלרתיעתה

והוא ,כפולשלוהעלבון ,שלוהביגמיהמין
ועלעצמועללהגןכדילמרחקיםנוסע

הכפולים.נישואיו

לאכולעפיח'?מאורקשורהואיכ
בןעלהמסחרי.הענייןישנוראשית,בדיוק.
אבללסמוך.יותרקלמצטייןוסוחרמשפחה

שותפיםבוודאילמצואיכולהיההוא
לאבולעפיה.מאודקשורבן-עטראחרים.

אותו.מעליבהניתוקמאוד.אותואוהבהוא
חאשחבעצםזאת-לאבולעפיחאומרהוא

מביאאניולכןאותהגאלתי ,שלךהאבודה
סיבהישנהחזה,ובמובןאליך.אותה

 ,לוכואבתכךכלהשביחמהאשהשהרתיעה
 .אותומכעיסהכךכל

יורעאתה-רתיעההמלחאתהזכרת
כספרןכיותרהרווחתהמלחזשאת

כשאניפעמיםחרבההיסו.דמלתהיאכן.
השסעלמערב,מזרחשביןהענייןאתמנתח

שלהרגשיהחקיפוחתחושותאתהעדתי,
הרגשית,שהרתיעהרואהאניהמזדהים,

בסיסהיאמשלנו"לא"אתםשלהתחושה
עלמופעלתשכאןרתיעה,וחמלההעניין.

מפתחמלתהיאחרוב,כלפימיעוטידי
הספראבלהעם.בתוךיחסיםלמערכות

אוישראלארץבואיןהגולה.עלהואהזה
כאןישראלארץמזח.דברשוםציונות,
"שוללשאנילמרות ,אופןובכלשולית.
שלאיכולתילאאידיאולוגי,גולה"

הקטנותהיהודיותהקבוצותמןלהתפעל
העולםובתוךאירופהבתוךשנעותהאלח,

ניידיםיותרהיהודיםהימי-ביניימי.

יחסימשותפת.לשוןלחםישמהאחרים.
שיכולשלטוןשוםאיןמוקדם.תיאוםאמון.
ייןבעבלמשלגביהם,לסמכותלחיות

לתאםמנסיםהיהודיםזאת,ובכלחביגמיה.
כדיהתרבותייםהקודיםאתחופשיבאופן

מסעיר.בעיניהיהזהאחדות.לקיים

מזוויותהנושאאתלתקוףיכולתחרי
ככיגמיח'?דווקאבחרתלמהשונו,ת

שלבשלבעקרונימאודמשחוהיאחביגמיח
בתוךהזוגיותוחישולהאנושות,התפתחות

הזמןכלממשיכההביגמיהשהריהחוק.
ולכןאחרת.אוזובצורחקיומהעללחאבק
נקודתבאיזו ,הענייןאתלבדוקרציתי
יוצאתכאשרוהתחלתית,מעניינתצומת
שלאהגולה,מאורגרשוםשלהחכמיםתקנת

עלאוסרגםאלאנשים,ריבויעלאוסררק
הואהאשחמעמדכורחה.בעלהאשהגירוש
שלמצבהלבדיקתחשובהבוחןאבןבכלל

עללוותרהגברשלוהיכולתחברה,כל
בטלסקופמקרובלבדוקזכנסהאניזכויותיו.

אתבמירוסקופ,גםאבלשנה,אלףשל
שלהאופציהעלמוותרבן-עטרשבוהאופן

מותה(בגללבהכרחגםנעשה,זההביגמיה.
לקייםאינטרסמתוךוגםהשביח>חאשחשל
איזומתוךגםאבלהמסחרית,השותפותאת

לוברורשכןחדש.מוסריקודשלקבלה
לוישאלאלעולם ,שמעכשיוהרומןבסוף
אתלעשותיצטרךוהואשניה.אשה

מערכתלתוךקיומהשלהסובלימציה
מחירועלהזח,התהליךכלשלו.הזוגיות
ביןהעירבובעל ,רגשותיועל ,הנפשי

מוסריותנורמותהתאמתוביןאינטרסים

אותי.שמשךהואותרבותיות

כפשרה.המחירשאלתאתפותרואתה
על-ידיוהידוקההשותפותוחידושפשרה
ודרום.צפוןביןהילדיםהחלפת

אוחזה,המסויםלפרטלהיכנסכלי
הזחכספרשהקריאהמצאתילביקור,ת

אפילומאשריותראיטיתיותר,קשה
קל.ספרחיהשלאמאני"'כ"מר

חושבואנימרוע.עצמיאתשאלתי
גחכחרדנוצרתהאנשיםאלשהקרבה

כשלישלאחררקמאור.לאטאכל
ואתההאנשיםאלמתקרבאתהמהספר
להיכנסקשהאזעראותם.מפנים
לזה?עראתה .לספר

דרךחיתהשלאחושבאניאבללזה,עראני
אלובנינוחותבאיטיותלהיכנסאלאאחרת
האנשים.עםההזדהותואלהסיפורתוך

מונולוגיסטיתאודרמטית,מבוהלתכניסה
אמינותחוסרשלרתיעהליצורעלולהחיתה
להתבהרכדיזמןשצריכותהדמויות,כלפי

חלליםמלאותדמויותאלושכןלקורא.
הםהשחוריםוהחלליםהמרחק.בגללשחורים

המודרנייםהאנשים ,בנואלא ,בחןלא
שבעודכשםאותם.לפענחשלנוביכולת

חלליםמלאיאותנויראואנשיםשניםאלף
ידענושלאחרביםהדבריםבגללשחורים

מבטמנקודתמסופרהספרבעולם.חבנוולא
נינוחמאודכרוניקאי ,אובייקטיבימספרשל

 .הסיפורשמחתעםגםו ,הסיפורעםשחולך
קריאהעלדיווחוהספראתשקראואנשים
שרציתי.מהוזהמאוד.וחושניתנינוחה

דרךולאהחושיםדרךהעבראללצלול
באיטיות,איתיילךשהקורארציתיהשכל.
לעשותממנולבקשצריךשאניוידעתי
יותר.וחטיפימודרניכתיבהסוגלגבימאמץ,

לגמרי,אגביתאפיזודהכאןשי
המזרחיהיהודיאתלמעשהשמתארת

כפאריסחולךכן-עטר(לתפיסתך'?).
כן-עטרנינוחות.כמיןחולךארםולפניו
אותואשאלאנייהודי.כטחזה-אומר
אכולעפיח.על
 ,להיפרבנינוחות.הולךשהואחושבלאאני
וההסתייגותהחרדהסימניאתבומגליםהם

פיועלפאריסבסימטאותהצלוייםמהחזירים
האישאתמזהיםאלבזוהילדבן-עטרזה

הדרךפיעל .כיהודייחםלפנשהולך
זריםבמקומותגםזהאתזהמגליםשיהודים
שהיוהוכחותבכללאיןאגב,ורחוקים.
שאיןכמותקופח,באותהבפאריסיהודים

 .אזבפאריסיהודיםהיושלאהוכחות
שלקיומןעלקלושותכךכלהידיעות
בוורמייזאאפילובגרמניה,קהילות

היואםיודעיםלא ,זמןבאותוהמפורסמת,
בניחריינוס,שלהיהודיםלא.אויהודים
קארלעל-ידילשםהובאוקלונימוס,משפחת

בדיוקיודעיםלא .כןלפנישניםכמה ,אוטו
שורשיםכמוזההראשית.זאת .חיוחםהיכן

הדבריםאתרקרואיםצמח,שלדקים
הראשונים.

שלכנפשוהשסעעליפהתיאורשי
כנפשונפערומידשמתאחהאכולעפיח

הדימויאתעוכר.השסעכן-עטר.ל.Lי
שלנוןהחכרהעלמשליךאתההזח

וכן-האשכנזיםאלמצטרףאכולעפיח
מתכווןאתה .ספררינשארעטר

על-לאיחויניתןהספרדישלשהפצע
האשכנזיות'?ירי

המשפטשלהדיןשפסקלאחרלא.לא.
 ,בן-עטרשללטובתוהיהביקבהראשון
 .ממנולהתגרשאבולעפיהשלאשתומאיימת

השותפותגדולה.בדילמהנמצאואבולעפיה
(מבחינתאותו.תעזובאשתואבלתתחדש
אתכופיםבבעלה,שמורדתאשהההלכה
שסעעכשיוישולכןאותה).לגרשהבעל
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 •אשתולביןדודוביןאבולעפיה,אצלגדול
משפטלעודללכתמציעהרבכאשרולכן

האשהאתיותרטובלשכנעכדיבוורמייזא
המשפטכי ,מאודשמחהואאבולעפיה,של

לביןאשתוביןהדילמהאתלויפתורהשני
בן-אלעתהעוברשבנפשוהשסעאבל .דודו
לחזוראועכשיוצריךהואשכן ,עטר

הרפתקהלעודלהיכנסאושבא,כלעומת
עדבנסיעהיבשתיתתוספתשלמסוכנת

אינןשתוצאותיונוסףלמשפטלוורמייזא,
מזהשעוברהשסעאתראיתיאניברורות.

האחייןשביןהקשראתכמבטאיותרלזה
מאו.דעמוקקשרביניהםישלדו.ד

בספרישהומוסקסואלי?כמעטקשר
העבדביןכמוהומוסקסואליים,קשרים
לאבו-לוטפי;השחור

שלקשרישאבולעאפיהלביןהאחייןבין
בין •הומוסקסואליקשרלאזהאבלאהבה

הומוסקסואלי,קשרישוהעבדאבו-לוטפי

פעיל?סמללחיותחופךסמלמתי
לאהואמתארשאתהכפיבמציאו,ת

כדברמופיעהואכסמל.מופיע
הסיטואציה.שלכורחמתוךשמתפתח

כתוצאההאםלסמל?חופךהואמתי
נחיהזהכאןהמציאותעםמהמפגש

מתכוון,אני-היום?לגביגםמשמעותי
פגועהואבארץהמזרחי-ספרדיהציבור

כואב.זהאבלפגםלאזהשסעושסוע,
במיןהספראתגומרבן-עטרלהיות.יכול
תראה,שאבדה.אופציהשלתחושהיששסע.

יכולאתהאבלביגמיה.עלהואהסיפור
אתהמודרניים,בקונטקסטיםאותולקחת
שקשוריםקודיםהתאמתעלנניחלדבריכול

נישואיםשעורכיםבארה"בברפורמיםלמשל
והםהכנסת.ביתבתוךהומוסקסואליים

אתלשכנערוציםהיוהם ,אישוררוצים
זו •בסדרשזה ,לגיטימישזההאורתודוקסיה

שלנורמותאותרבותיותנורמותשלשאלה
לדמייןיכולאנימשתנות.שפתאוםחיים

שמתגעגעהיום,בברה"מאדםלעצמי
ימישלאוסטאליןימישללדיקטטורה
ישבסוףשכאילוכתבפרימנחםהקומוניזם.

חירשאליואילוהנשיות,שלניצחון
שלכישלוןבכללזהשאוליטועןב"מעריב",

שלהפוזיציהאתלקחהואפתאום •עטרבן
ידיעלנבגדהואהכולבסךואמר'עטרבן

 ?הנשיותכנצחוןזהאתלתארלמההגברים.
ואניעטר?בןשלהביגמיהכשלרןזהאולי

מורכב.שהדברברורזה.גםוזהגםאומר'

עלבוכהגםהואאזבן-עטר'מבחינתאם
אומריםאנחנוהיום .לושאבדההאופציה
ושצריךורגרסיבי,רעדברזהשביגמיה

אבלשווה.מעמדלהולתתהאשהאתלכבד
יכוללאאתהכאבו.עםנשארבן-עטר
אידיאולוגית.אותולהכריח

שחיו,ביקורותלכמהמתייחסאתהאיך

הספראתשאחכהמלמד,אריאנחלש
לאגרתחסתייאיזומעירההיאזאתובכל
אהבשלאבן,מנחםשלברורה,ממש
להתייחסרוצחאתההאםהספר.זא

לזה?
שנכתבולביקורותלהתייחסרוצההייתילא
שלמהטענההמוםהייתיבל.א •הספרעל

מזרחאוצרפתי'סופראםרלוונטיות.חוסר
יכולאתה ,היסטורירומןיכתובאירופי'
המפתחמשפטמה?בשבילאותולשאול
אפשררלוונטי",זה"מההואכאןשעולה
תל-עלאהבהסיפורכותבאתהשאםלחשוב
 •כךכלרלוונטיזהאביב

עללחגןצריךשאתהחושבאתהמדוע
מאודהואחזהשהרומןחושבאניזה.

רלוונטי.
למצואיכולהייתלאאםשאפילוחושבאני
היום,שללמציאותשקשורדברשוםכאן
יהודיאיזהעלודיברתשהלכתהעובדהעצם

ממך'חלקזהזכות,לךיששנה,אלףמלפני
שללמציאותלקשרדברכלצריךלאאתה

כותביםלאלמהעצמי'אתשואלאבי •עכשיו
נובעזההשחרור?מלחמתעלדברשוםכאן

לאעכשוויזםשלאנטי-עבר'שלמעמדה
אלףעלמדברלאאניתרבותי.אלאפוליטי'

אתההאחרונותהשניםשלושיםבמשךשנה.
עלשהתפרסםאחדרומןלמצואיכוללא

 •השחרורמלחמת

 .עמיחייהודהשלשירים,חיו
העובדהעצםכזה.עכשוויזםרומן.לאאבל

הואבאשרמעברך'סיפורמספרשאתה

לטעוןבכללאפשראיך •זכותךזוסיפור'
סופרתיורסנאר'גרסמראםזה?נגד

מישהואדריאנוס,עלכותבתצרפתיה,
מהאדריאנוס?פתאוםמהשואלהיהבצרפת

באזהאותי.המםדיזהולאדריאנוס?לנו
הראשונהשבפעםתל-אביבי'מרכזמאיזה

אותו.הרגשתי

ולאדבר,כלדעתי,לעניותבורות.זאת
לאאולהיוםקשורהואאםחשוב
מתוךמקורית,בצורחשעשויקשור,

וטויח,אמיתיתחוויהמתוךהפנים,

הקורא,שלהזמןלרובדלגעתמוכרח
מראש.משוחדאינואם

כתבת?אתהשבספר,השיראתאג,ב

כן.

עקרונותאתלמדתיפה.מאודשירהז
הביניים?ימישירת

עודודאי'הזאת,השירהאתמעריץאני

שהנוערליחבלכךוכל •-הספרביתמימי
שירהאיזומספיק.אליהמחוברלאהיום

היההספרשלהמקוריהשםמפוארת.נפלאה,
בעצםהאלף",תום"שירתלהיותצריך

הוצאתיאחר-כךשירים,שלושהכתבתי
טובים.מספיקהיולאשהםמשוםשניים,
היהשיר.כתבתילא 17מגילאוליובאמת,

במשקלגםובחרוזהשיראתלכתובצריך
 •מאודחמורמשקלשהואוהתנועותהיתדות
בחוזקה.מאודהחוויהאתפתאוםוהרגשתי

המוחלטתהחרותביןנעפתאוםאתהבשירה
לנקודהולעבורכלשהימנקודהלהתחיל
שבהגבלהשבקצב,משהושני,ומצדאחרת,

החיפושפתאום" •אותךעוצר-השפה,של
מןהולךאתהופתאוםהחרוז'אחר

והגעתאחדדברלעשותרציתהמשמעות,
אליה,התכוונתלאשבכללאחרתלמשמעות

משכההלשוןלשם.אותךמשךהחרוזאבל
ברשותלאאתהשכאילוגשתהר •אותך
הלשון •ממךחזקיםכוחותיש •עצמך

למההבנתיאותך.ומכוונתאותךמטלטלת
 •יותרקשהלמשוררים

כשפחכתובהספר .הלשוןבענייןועוד
כאןאיןהדמויות.אתמאפיינתשאיננה

בינםמדבריםלאהגיבוריםדיאלוגים,
על,מחברהואהמחברעצמם;ובין
דיןחייבלאהואמלמעלה,מספרהוא

מוליךהואמהדמויות,אחתלאףוחשבון
הרובדמבחינתוהלשון,כרצונו.אותן
אתהנחמהלשוןיותרגבוהההיאשלח,

ושםופחבכתיבה,כללבדרךמשתמש
שלךאחריםשבספריםמלים,מופיעות

לאנכרוניסטיות.נחשבותיחו
מספר.ישכאןמדויק.תיאורשזהחושבאני

לאמישהו.שלפנימימונולוגעלחשבתילא
אדםשלתודעהלתוךלהיכנסחשבתי
מונולוגיםאיןכמעטלכןשנה.אלףשמלפני

ביניהםדיברוהאנשיםבעצםודיאלוגים.
פראנסיתניניהםדיברווהאחריםבערבית,

שפהחיתהלא •לכאןמשםשעברהעבריתאו
אתשאלתיהפראנסית,בענייןאחידה.
באיזובארץ'הבינייםלימיגדולהכיהמומחה

צריךהיהידע.לאוהואבגרמניהדיברושפה
קדום,גרמניניבאיזהשהיהומסתברלברר
ולאקדום.צרפתיניבהיאשהפראנסיתכמו

אתבוניםהםאיךלדמייןאפילויכולתי

 44-+בעמ'+-סוף
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 5וי~
ריבוימתוןאחוות ~ ~ 1

יצחקיירידיה

 ;האלףתוםאלמסעיהושע:א.ב
הקיבוץהוצאתהחרשה;הספדיה

עמ' 318 ; 1997אביב;תלהמאוחר
 f&ד
הראשוןהאלףסוףקראת :;::;ן;;;

העולםבעודהנוצרים,לספירת : .::
r השביח,לביאתומצפההנוצרי

בעםחלהמשיח,ישושלהאפוקליפטית,
עדנתאחהלאהיוםשעדעמוק,קרעהיהודי
שמצפוןבאירופההיהודיותהקהילותתום.
העמיםביןשחיוהפירינאים,להרי

מהקהילותרבותמבחינותנפרדוהנוצריים,
ומעברלפירינאיםמדרוםשחיוהיהודיות

היואלההאיסלאם.בצלהתיכוןלים
לקהילותואלהה"אשכנזים",לקהילות

בהקמתוחיתההקרעשלמהותוה"ספרדים",
עצמאיהלכתי-תורנימרכזשלבוורמייזא
לאהנוצרית,באירופההיהודיםלקהילות

קשורזהקרעשבבבל.התורניבמרכזתלוי
והואהגולה","מאורגרשוםרבנושלבשמו

בחרמותההיסטוריתמהבחינהיכוב

 ,גבולהסגתעלנשים,ריבויעלהאוסרות
שהתגבשו ,ועודזריםמכתביקריאת

באותםוה"צרפתים"ה"אשכנזים"בקהילות
לרבנותוקף,יתרמתןלשם ,ויוחסוימים,

לאלףכידועשהוטלואלה,חרמותגרשום.
האשכנזים.בקהילותרקנתקבלושנה,
אלשנה,אלףשלפנירחוקיםימיםאותםאל

אשכנזיםביןוהולךהנפתחהפערמוקד
א.בשלהחדשהרומןאותנולוקחלספרדים,

מבקשהוא ,,,האלףתוםאל,,מסעיהושע,

ואת ,וסיבותיוהקרעשלמהותואתלבחון
להמשך ,כןפיעלאף ,שנוצרוהאפשרויות

מרב"כמוהיהודי.העםשלהאחדותיקיומו
צומתנקודתכאןגםיהושעמבקש ,מאני"

ישראלעםחייבהיהבהגורלית,היסטורית
האפשרויותביןולבחורדרכואתלבחון

שעומדתבחירה ,לפניושנפתחוההיסטוריות
במבט ,בדיעבדספרותיתבחינהלמעתה

ברמההאלף,,,תוםאל,,מסעלאחור.
שורשיהןאתמושך ,שלוההיסטוריוגרפית

"מרשמעלהההיסטוריותהשאלותשל
שבתפיסתהשונותהאפשרויותבדברמאני"

בדורותישראלעםשלההיסטוריתדרכו

התפיסהשביןהשוניובדברהאחרונים,

אלהספרדית,לזוהאשכנזיתההיסטורית
שחלהההפלגהנקודתאלהקודם,האלףסוף

החרםלספרדים.האשכנזיםביןימיםבאותם
עיקרימוקדבומשמשנשיםריבויעל

באותםשהתרחשמהשלספרותיתלבחינה
ימים.

אפשרויותיהםצורותיהם,ונשים,גבריםיחסי

ברמתוהרומןנושאלפיכךהםומגבלותיהם
הרומןשלנושאוגםזהו ,כזכורהסיפורית.

מהוד,,,'ב'השיבהאמנם,מהודו,,,,,השיבה

אישיות,מצוקותשלרקעעלזהנושאעולה
לאומיותלשאלותמאודמוגבלתבהתייחסות

מוארהחדשברומןואילוהיסטוריות,או
השלכותעם ,היסטוריבאורגםהנושא
ועדמאז ,ישראלעםשלגורלועלרחבות
גורםזהשנושאנמצאהרומניםבשניעתה.

וארצות,ימיםפניעללנועלגיבוריו
שונותואמונותתרבויותביןלעימות

קשוראחרותמבחינות •לזוזוומנוגדות
אהובהאשהשלמותה ' /1'ב'מולכוגםהרומן
ואתהאלף"תוםאל"מסעאתגםמניע

ומות ,כאןמוכפלאףזהמוטיב •גיבוריו
 ,סופואלהרומןאתמביאאחרתאהובהאשה

גם , /1'ב'מולכוכמו •ספרותימעגלכסגירת
שלאהבתהאתהמבקשגברנמצאכאן

כאןוגםאחרות,רבותבנשיםהאחתהאשה

מרכזיגורםבין-עדתייםנישואיםמהווים

 •הרומןשלבעלילתו
תוםאל"מסעאתלקרואכןאםאפשר
רובדושונות.ברמותקריאות,בכמההאלף"
שלסיפורםאתמספרהרומןשלהאחד
שנים,אלףלפנישחיוונשיםגברים

קשריועלהמשפחהקשריעלהנאבקים
זושברמתוואומרואקדיםשלהם,המסחר

הרובדבעיני.הרומן,שליופיועיקרמצוי
אותםשלההיסטוריהרקעאתפורשהשני
מוקדישלמרתקתהבלטהתוךימים,

העםאזנמצאבהםהדרכיםוצומתיהמשבר

השלכותנמצאלהםומעבר ,היהודי
אוניברסליים,כוללים,והגריםאקטואליות

שלו.הרבדיםבכלהסיפוראתהמאגדים
סיפורשלפניםמעמידהמעשהסיפור

תמונהלתתהמתיימרריאליססי'היסטורי

ימישלבמחציתםהיהודיםחיישלנאנמה
ובצפוןהמוסלמית,אפריקהבצפוןהביניים,

המאורעותרקעעלהנוצרית,אירופהמערב
אבלימים.באותםשנתרחשוההיסטוריים

אתמלהניחרחוקההרומןשלכזוהבנה
ברמההמתואריםהאירועיםשכןהדעת,

במידהמנומקיםאינםהרומןשלהסיפורית
והאמינותהממשית,למציאותביחסמספקת

בוהמופיעיםהיסטורייםפרסיםאלהאישל
איתעוררהסתם,ומן ,למדיבעייתיתהיא
הגורםתיקונים.בולתקןהיסטוריוניםאלה

היהודיהסוחר ,הרומןגיבורשלליציאתו
לפאריסנשיושתיעםמסנג'יר'בן-עטר
הקנאיתהפרנקיםממלכתשבלבהרחוקה,

באוקיינוססכנותמלאבמסעוהנחשלת,
במידתלשכנעעשויאיננונודע,הלא

הנמקהספק,ללא ,לכךישהצרוף.ההיגיון
ומשכנעתמעניינתמובהקת,ספרותית

וכל.מכלריאליססיתאיננהזואבלביותר'
שלהשתתפותםבתיאורנמצארבהמוזרות
ויהודים"ישמעאלים"הספינה,נוסעי

בתפילת"ישמעאלים",פניהמעמידים
רבהומוזרות ,רואןשלבקתדרלההנוצרים

נוכלסוריאליסטית,לגרוטסקהעדיותר'
שנערךהתורה""דיןשלבתיאורולראות
 .ובתוצאותיוג'ויףרהבווילההיקבבחצר

היבשהבדרךלצאתההחלטהגם
איןבוורמייזא,הדיוןלהמשךללותרינגיה,

הממשית,ההיסטוריתבמציאותהיגיוןבה

אלה,פרסיםבמובהק.ספרותיהואונימוקה
מפתחבנקודותהמופיעיםאחרים,ורבים

כשנביןהיסבלהסתברעשוייםשונות,
שבוהבדיוניתשהמציאותרומןשלפנינו

ההיסטוריתהמציאותאתמייצגתאיננה

כגרוטסקהאלאריאליססית,בתפיסה
ממבטרבהבמידהשנז-יונההיסטורית,

נאמראכןהדבר •לאחורשנהאלףבןמרוחק
בזכותו •הרומןבפתחמבואבמעיןבמפורש

ל"שתול"למחבריכוללאחורהמבטשל
לתקופותהשייכיםגורמיםבסיפורו

אלה,לימינולעתיםיותר'מאוחרות
המאהשלהבדיוניתההיסטוריתבמציאות
עלבהםלהבחיןאמורוהקוראהעשירית,

עלבכךולעמודשלו'ההיסטוריהידעיסוד
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ועלזו'שב"השתלה"הגרוטסקיהגורם
פויסהעירמתוארתלמשלכךמשמעותה.

פויסשלהתוואילפיהעשיריתהמאהשל
לשעררמזיםלזהותעשויהקוראבימינו'

הקונקורד'ולכיכרלשנז-אליזההניצחון'
וכךעשרה.התשעבמאהרקכידועשנבנו

השמדתםעללספרבוורדןמומררופאיודע
והדבריםאירופה,יהודישלהעתידה
(מסעיתתנ'ו"ל"גזירותרקלאמכוונים
הדבריםלאחרשנהכמאהשנתרחשוהצלב>,
במאהאירופהיהודילרצחגםאלאהאלה,

מאוחרשנהוחמישיםמאותתשעהעשרים,

שלבנישואיולראותאוליאפשר .יותר
לאשהבן-עטר'שלאחיינואבולעפיה,
אתובאימוצהאסתר-מינה,מרתהאשכנזיה

הספרדיהרבשלבנוהאנדלוסי'הילד
להגירתםכביכול'ראות,מרחיקרמזאלבז'
בימינו'לצרפתואלג'ירמרוקויהודישל
העבדשלבנפילתולראותשאפשרכשם

והיפה,הצעירהאליליםעובד ,השחור
החומדותהנוצריות,פויסנשישללידיהן

למוניטיןרמזאוניו'ואתהאקזוטיגופואת
כמאהבותזמננובנותצרפתנשישל

המושבותבנישללהגירתםגםוכןנלהבות,
האחרונים,בדורותהצרפתיל~טרופולין

לכתמרחיקדמוגרפישינוייצירתתוך
הקלאסית.באירופה

מעמידהאלף"תוםאל"מסעזאתעם
אותנטית,ביזיוניתהיסטוריתמציאות

ביותרמעמיקהוהבנהרחבידעעלהנשענת
הזמןורוחתקופהאותהשלבתולדותיה

הרומןלעצמושבסלהחופשאףעלשלה.
עיקרההנהההיסטוריים,הפרסיםבעיבוד

ההיסטוריתהסביבהושלהמסגרתשל
כמוהזמן'בניחומריםעלהיטבמבוסס
התרבותשלראשיתהתיאורילמשל

שנרמזיםבספרד'העבריתוהשירההיהודית

אלבז'הרבשלהמהוססבשירוהיתרבין
שהנהיגוהתנועות,היתדותבמשקלהכתוב
עלהסיפוראובן-לכרס,רוגשימיםבאותם
מאיטליהקלונימוסהרבשלהגירתו

המתייחסתהמשפחהשלוהקמתהלוורמיזא,
תפקידםתיאורוכןברומן'הנרמזים ,עליו
ממלכותשביןהמסחרבקשריהיהודיםשל

רקלאאבלהאיסלאם.וארצותהנוצרים
האווירהליצירתהגורמיםהםאלה

ברומן'התקופהשלהאמינהההיסטורית
הזמן'רוחשלהנכונהההבנהבעיקר'אלא,
המיוחסותהעולםוהשקפותהתפיסהשל

בנישלחשיבתםדרכיההיא,לתקופה
ואתעצמםאתראייתםואופןהאדם,

היסבמאפייניםאלהימים.באותםסביבתם
ההיסטורית,התקופהאתנפלאהובאמינות

והאנכרוניזםהגרוטסקיתהקריצהאףעל
אותם.המלווה
תוםאלוומסעשלהאמנותיתהתבנית
היסב,מעוצבתיהושע,שלכדרכו ,האלףןן

נפתחהסיפוררבה.אמנותיתבמיומנות

רואן'העירלחופיגבתהערבספינהומסתיים

לאוקיינו(סייגההנהרשפךעלהשוכנת
הגורמילאמור'לכן'קודםשאירעמהכל

 gומסנגיירומהלכו ,והמסוכןהארוךלמסע

האטלנטי'באוקיינוסנודעתלאבדרךלוואן
לאחרשיארעמה •לאחורבהשלכותמסופר

מרואןבחזרההמסעבהמשךהסיפור'תום

הדרוםשביןהמסחרקשריוחידושלסנג'יר'
הרומןשלעלילתופתוח.נשארלצפון'

שלהעגינותשתיביןכןאםמתרחשת
הנהרותביןבמסעועניינוואן'ברהספינה

ממלכתשלבצפונהוריינוס,סייגה
במוקדיוורמייזאכשפויסהפרנקים,

מצטייןהכוללת,לתבניתמעברהעלילה.
ביופיים,מרהיביםפרסים,בשפעהרומן

הדמיוןבעושרמדהימיםלהפליא,מעוצבים
לואיןכאילושדומהיהושע,שלהיוצר

גבולות.
הסיפורשלההיסטוריותהתוצאותכאמור'
בוהמתוארכתיההלהדיוןמראש'ידועות
כינשים,ריבויכנגדלחרםבהכרחמוליך

שלמהלכוההיסטורית.במציאותאירעכך
 •אחרמסוגסיפורילמתחכןאםמכווןהרומן
הביגמיהתיפתרכיצדלשאלהנדרךהקורא

הצפויהחרם,שיוטללאחרבן-עטרשל
שלבגורלםיעלהומההסיפור'מראשית

ממנו'הנובעלסבךשנקלעוהגיבורים
ואחיינובן-עטר'שלנשיושתיבמיוחד

מעלההרומןאסתר-מינה.ואשתואבולעפיה
פתרונותוכמהלכמהרמזיםבמהלכו

הקוראלבאתלמשוךשעשוייםאפשריים,
הואאבלגיבוריו'שלטובתםאתהמבקש

שלבסופם .לעצמושסמןבפחנופלאיננו
ההכרחי'לפתרוןהרומןמוליךהדברים
האמנותית,באמיתותומשכנענמנע,הבלתי

יהושע.שלהמבורךכשרונוכיד
קשריבחידושבפיוס,מסתייםהרומן

אבללדרום,הצפוןביןוהמסחרהמשפחה
 .האשהשלמותהעםרקמתאפשרזהפיוס

שלהתאבדותספקתאונה,ספקהשביח,

קרבןמיתולוגי'מוותזהובמהותומחאה.
שלהקדמוניתהאחדותלשםשנדרשעולה

העםשלהיהודים,קהילותשלהמשפחה,
רבסרגיפתרוןנכון'פתרוןזהו .כולו

שעולההסיפור'שלסיומולשאלתעוצמה
העלילה,במישורגםשכןהחרם,הטלתעם
ההיסטורית,המשמעותבמישורגםכמו

הפיוסלשםהחיי:םמחירכבד'מחירנדרש
שלהטרגימותההדברים.שלשבסופם
כאמור'הסיפור'שלבסופוהשגיחהאשה
למותהדברים,שללראשיתםהיסבנקשר

התאבדות,ספקתאונהספקכאמור'המחאה,

אבולעפיהאשתשלהמיתולוגיהמות
עולה,קרבןהיאגםשחיתההראשונה,

להיותשונה,להיותהזכותלשםשנדרש
זו'אשהשלמותהאיןהאםאגב,אחרת.

כרוךהדייגחכתשלכשהחרסביםהטובעת
מחווהספרותית,זיקהמקייםגופה,סביב

השדבתסאראיא Hחביביאמילשללספרו
 ? Hהרע

קהילותאתמציג Hהאלףתוםאלו,מסע
דתית,בקנאותהצפוניותהאשכנזים

חמורהצניעותהנוהגיםונוקשות,בסגירות

החשוכיםלנוצריםבדומהחייהם,באורח
הדרומיות,הקהילותלעומתם,חיו.שביניהם

מתוארותספרדים,להיותשעתידיםאלהשל
להדוניזם,נסיהעםופתיחות,במתירנות

למוסלמיםבדומהונוחים,רכיםלחיים
זאת,עםימים.באותםחיושביניהםהנאורים

צדדיתחדעמדהמלנקוםרחוקהרומן
העדותשתיביןשמתחוללבעימות

באורחהזוגיות.אתההלכתיותותפיסותיהן
את Hהאלףתוםאלו,מסעמציעפרדוקסלי

ראותמנקודתנבחרת,כאפשרותהריבוי

 •קמאיפמיניזםבזהירותלהלקרואשאפשר
הנישואיםמוסדעלהמגנהחשביה,האשה

גםהנשיםלריבויבמקבילמציעההפוליגמי'
בסירתאתהתואמתכאפשרותגברים,ריבוי

מיניהבכך'ומעלההאדם,שבטבעהלב
האחדות.מולהריבויבעייתאתוביה,

הריבוימשמעית,וחדמוגבלתהיאהאחדות
נשיםשתישמתירומיגבולות,ללאהוא

היתרבהכרח,בכך'ויש ~אלףגםמתיר
 •אחדמגבריותרלשאתלנשיםמובלע

עתיקותמסורותעלכןאםנשענוהספרדים
תובעיםהאשכנזיםואילוהאדם,טבעועל

םבעאתהמגביליםוחדים,ברוריםסייגים
הנוקשההחייםלאורחאותווכופפיםהאדם
בןיוסףדיהאשכנזי'הדיין •בואוחזיםשהם

האוסרהמפורסם,החרםאתמטילקלונימוס,
מביןכשהואוכל'מכלנשיםריבויעל

בכךומקבעגדר'פריצתהואנשיםשריבוי

זאתעםלספרדים.האשכנזיםביןהקרעאת
קהילותשלשההתבדלותהרומןמראה

מנעהלאשלהםוהאוםונומיההאשכנזים
העםשלקיומוהמשךאתדברשלבסופו
בהכרחכפוףאיננואםגםאחד'כעםהיהודי

תוםאלו,מסעאח.דסמכותיהלכהלמרכז
היהדותשללהבנתהכןאםחותרהאלף«
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המתאפשרתכאחדותפלורליסטית,כמהות
שלחצייתהעם ,בדיעבד .הריבוימתוך

לקהילותהראשוןהאלףבסוףהיהדות
היתההיא ,ספרדקהילותמולאשכנז
רקהיתההפוליגמיהפלורליסטית.ליישות
קהילותביןשהפרידוהשאלותאחת

נושאהספרותית,מהבחינהאבלהיהודים,
אתעצמומתוךמציעלעצמוכשהואזה

מול ,והמתירניהסובלני ,הריבוישאלת
הסובלנות.ונעדרתהנוקשההאחדות
אל"מסעשלעניינועיקראכןהיאהזוגיות

גם ,שלוהסיפוריתברמהגם ,האלף"תום
גםאוליוההשתמעות,הסמליםבמערכת
ביםהמסעטקסטואליות.הביןבזיקותיו

כנראהשמרמזמהיום,ארבעיםנמשך

הקדמוניהאפוקליפטיהמקלטנוח,לתיבת
"מכלככתוב:המונוגמית,הזוגיותשל

איששבעהשבעהלךתקחהטהורההבהמה
היאטהורהלאאשרהבהמהומןואשתו
ואשתוובניונחויבא ...ואשתואיששניים

אל .)ז(בראשיתהתנה"אלאתובניוונשי
הגמליםרקבאובן-עטרשלה"תיבה"

שתיעםבאעצמובן-עטרואשתו",כ"איש

ובלבו ,בנועםבאהאלמןאלבזהרב ,נשיו
 ,בן-עטרשלהשניהלאשתוהאהבהפורחת
שלהישמעאלישותפו ,שאפיאלעבדואילו

לעבדנסתריםבקשריםקשור ,בן-עטר
זוספינההאלילים.עובדהיפה, ,השחור
עלפניואתהמשנהבעולם ,לפיכךמהווה

לזוגיותאפוקליפטימקלס ,השניהאלףסף

לפוליגמיותבעיקרהמתירנית,האחרת,
שלהעולםחלוקתפיעלהדרום,שבמסורת

הנוצרית,המונוגמיהמפניימים,אותם

קהילותידיעלשנתקבלההמחמירה,
תרבותשלנצחונהועםהצפוניים,היהודים
מאותכחמשהצפונית,הנוצרית,אירופה

בהגמוניההןגםזכו ,יותרמאוחרשנה

החדש.הזמןביהדותדומיננטית

זוגיותשלשונותאפשרויותמציגאכןהרומן
הוצגומהודו"שב"השיבהכשםפוליגמית,
מונוגמית.גירתזושלשונותאפשרויות
במזרחמקובלתשחיתההישירה,הפוליגמיה

היהודיתהתביעהבגללנפסלתומעולםמאז
בגללגםובמובלעגמורה,לאחדותיות

גםקיימתלנשים.שוויוןשלבדיעבדההעדר
נישואים ,לאמורדיאכרונית,פוליגמיה

אפשרותהזוג,מבניאחדמותלאחרשניים
איןאבללגברים,וגםלנשיםגםשניתנת

מונוגמיים.בנישואיםאלאאפשריתהיא
ברובםובאלמנות,באלמניםמלאאכןהרומן

בן-ואילושניים,בנישואיםמתנסיםאכןהם
אשתוכשמתהאלמןעשהבאיננועטר

הראשונה.אשתועםשנותרכיווןהשניה,

אותהלמנועדרךשאיןהנצחית,הפוליגמיה
בעומקהמתרחשת .זוהיאבה,להילחםאו

המבקשיםהאדם,בנישלובדמיונםנפשם .
אםגםאחרים,רביםזוגבניהאחדהזוגבבן

כיווןלהתממש,עשויהז-ובקשהאין
למלאאחתאשהתוכללא"שלעולם
אחרת".אשהשלהבטחתה

ברומןהמפוזריםהפמיניסטייםהרמזיםאףעל
המסופר ,גבריסיפורהואסיפורורחבה,ביד

אמנםמיוצגותהנשיםגברית.ראותמנקודת

 ,בן-עטרשלנשיושתיבדמותרחב,ייצוג
וגםאבולעפיה,שלהמתהאשתובדמות

אשתואסתר-מינה,שלהדומיננטיתבדמותה
 ,אבלאבולעפיה,שלהאשכנזיה,השגיח,
 ,הגברשלזוהיאהתצפיתנקודת ,כאמור

הנשים.ומתוארותנמדדותזוראותומנקודת

שנקודת ,לכךלבלשיםראויזאת,םע
הדייןמתחייבבו ,המוקד ,הרומןשלהמהפך

 ,בן-עטרעלחרםלהטילבוורמייזאהאשכנזי
אתחשביההאשהמעלהבההנקודההיא

נשים.לריבויבמקבילגבריםריבויאפשרות
הראותנקודתאתהמבליטה ,זונקודה
מעטומודחקתשוליתאולישנראיתהנשית,
חשובה,מפתחנקודתהיאהעלילה,במהלך
חרות.שלכערךהשוויוןערךאתהקובעת
בשאלותעוסקהאלף"תוםאל"מסע

אקטואליות,השלכותלהןשישהיסטוריות
שאלותאבלאנו.בימינוגםנוגעתומשמעותן
שלבגורלםכלקודםנוגעותאלההיסטוריות

ימים.באותםשחיוונשיםגבריםאדם,בני

סיפורכלקודםהואהאלף"תוםאל"מסע
ונשיםגבריםעללהפליא,ועשיריפהמרתק,

חייהםועלומסחרם,משפחתםעלהנאבקים
גורלם •הראשוןהאלףבתוםומשמעותם,

עלמשהואותנוללמדאמוריםונסיובם
 .השניהאלףבסוף ,שלנוהקיוםמשמעות

• 
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~ 
התפללתי"הזחהנער"אל ~

. 
בן-רבניצח

יהושעא.בשלהאלף"תוםאלע c'מ'יברומןהילדשלמקומועל

להפוךיהושעא.בשלהידועהנסיה =;:,;~
li -מודחקים,מאווייםתועים,רעיונות

לישויות-חייםגורלותופחדים 11 •
ופועלות,נושמותבשר-ארמיות,

אואמינותמוחשיות,ולסיטואציות
שלוהחדשברומןמתממשתפרדוקסליות,

ומקורינועזבאופןהאלף"תוםאל"מסע
נוסף,לבן-זוגהאדםשלהערגהביותר.

חייםכמציאותלתחיהקמההביגמיה,
אחורהשנהאלףנסוגכשהרומןלגיטימית

אשת-נשים:שתיבעלגיבורמופיעובו
המקנהונאמנה,כנועהבשלה,נעורים
צעירה,ואשה ,וביטחוןיציבותלבעלה
שחוסר-השקטוקפריזית,מפתיעהמושכת,

מיניריגושלומקנהבמחיצתההבעלשחש
 .מתמשךארוטיומתח

ארצעירמתחרהמפניהאדםשלהפחדגם
בן-לביןבינוויחצוץשיבוא ,יותרמפתה

יהושזצא.בשלהחדשברומןזוכה ,זוגו
אסתר-מינך;,מרתולהחצנה.לדרמטיזציה

ין'·וכחולת-עצהובת-שיעראשכנזיה,אשה
 ,הספרדיבעלהאלתקיפהבדרישהבאה

שתיבעלבן-עטרמדודושייפרדאבולעפיה,
למנועהחרדההאשהמנסהבכךהנשים.
ללכתהצפון-אפריקאימבעלהמועדבעוד
שניה.אשהכןגםלוולשאתדודובדרך

 ,מניפו·לטיביבאופןנעשיתאינהזופעולתה
"הירתעות",ובוטה:גלויבאופןאלא ,חסוי
הלגיטימיתלהיפרדות,קוראתהיא

מבעלהדורשתשהיאלדעתה,והמוצדקת
רואיםשאינםמשפחתוומבניועדהעםקבל
ובפוליגמיה.בביגמיהפסול

עמים,ביןגלובלייםשמאבקיםהרעיון
במתחיםמקורםוזרמיםעדותדתות,

הואגםהמשפחה,בתוךארוטייםומאבקים

תוםאלב"מסעולהמחשהלהמחזהזוכה
הגוררמחלוקתסלעהיאהביגמיה .האלף"
גדולהדיפלומטית""תקרית ,גלובליעימות

הביגמיהוחרמות.נידוייםשסופהומקיפה,

היאהעלילה.שלהמניעהכוחהופכת
לקרםדרומיים,מאגרבים,יהודיםמעוררת
אלצפונה,וצבעונינועזלמסעולצאת
לשכנעלנסותהאפורה,האשכנזיותמחוזות

דרכם.בצדקתומושכתמסקרנתאשה

ביןכפולראווהמשפטמולידהמפגש
מוסלמים,ידידיםעל-ידיהנתמכיםיהודים,

החמורותלתקנותעצמםהמכיניםליהודים,
הגולה,מאורגרשוםרבנושלוהמוסריות
עצמם,מכיניםהנוצריםששכניהםבה-בשעה

בסוףהמושיעלהופעתפחותה,לאברצינות
הראווהבמשפט •להולדתוהראשוןהאלף

 ,בשניבים,המאגרהיהודיםמנצחיםהראשון
כרעות-מוכחהראשוןהניצחוןהאשכנזים.

השניהניצחוןקצרת-ימים.כאשליה ,חו·,
היהודיםעלמוטלחרםהאחרון.הניצחוןהוא!

בבושת-יחםלמחוזותהחוזריםהספרדים
פנים.

ספיחנוסףהספרדיעלהאשכנזיולניצחון
יתוםרב,בן ,קטןספרדיילדמשמעותי:

זאת,לעומתהאשכנזים.אצלנשארמאם,
-מוכתילדההספרדיםעמםנוטליםבחזרתם

מאם,היאאףיתומהחלציהם,פרי ,גורל
האשכנזיםאצללא-מבוטלתתקופהשחייתה

המבטיחהילדודאגה.אהבהעליהשהרעיפו
מקוםהמחליפיםחסרת-התקווה,והילדה

שללברלמגינתדווקאלאווזאני:יומשפחה,
שלנצחונםאתעושה ,אלבזהרבאבי-הילד'
 ,ולכןומוחלט.גמורמכריע,האשכנזים
חליפין"דרמתעלברומןכשמדובר

לייעודהעדנחשכפיתולישמשתלשלת
לעיסקתרקהכוונהאין ,) 48(עמ'הסופי"_

מטבעתמורתאקזוטיתסחורהשלחליפין
יהושעשיודעכפיכסף.אוזהבשלמוצקה
לקונקרטיים,מופשטיםרעיונותלהפוך

איכותביצירותיווהיגדיםמעשיםמקבלים
המסחרית ,החליפיןדרמתמטאפררית.

לא-חליפיןדרמתגםכונסתלכאורה,
ציוריליזציונית,אנושית,אלאמסחרית
מעורביםשבה ,חליפיןעסקתולאותה
"משתלשלתוהיאהעתידכנציגיהילדים

ישהסופי",לייעודהעדנחשכפיתולי
 •הרומןשלהסופיהייעודעלהשלכה
הואשילדוהביולוגיהקוסמופוליטיהרעיון

בהעדררתרלהמשכיותה,ערובהלחברה,ראי
שיפורהתלויוברהתקווההואחדלונה,תלוי

ביצירותוהמוקצניםהדרמטייםביטוייו-

להחיות,נטיחבאותהמק;רםיהושע,
באמצעותולהמחיזלהמחישלהנפיש,
ומצבים,קריקטוריסטיות,לעיתיםדמויות,
אידיאות,וגרוטסקיים,מוגזמיםלעיתים
רצונותמדומדמים,מצבי-נפשמושגים,

ולהודאה.להמללהקשיםכולםורתיעות,
 ,בהולדתו ,בילדסיפורלסגור ,כןעליתר

בחייולחוללעשוישהואבתפנית ,בהחייאתו
מקובלתספרותיתקונוונציה-הוריוובחיי

עליצירה,שלקשיםמסריםעלכהתגברות
המוותתחושתועלגיבוריהאומללות
עלמקובלתהיאגם-סיוםכלעלהמרחפת
שהשיבההתינוקתשיבהלנוזכורהיהושע.

יהושעשלהקודםברומןכנרעלהסדראת
המליםלנוזכורות •מהודו"בה"השי

וילד"ימים"שלושהבפתחהנמצאות
"תחילהסופו:אלמלכתחילהומכרובות
חפצתיאחר ,הילדאודותעלהידחותי
אלהמליםבידי",נסתייעלאאבל •להמיתו
שמכלבהתחלה,כברלנולומרמטרתן
לפתחוהאורביםהיקושיםוהפחיםהסכנות

אבאצלשהופקדשלושבןילדשל
כלפיקשהנקמהרגשהמחציןפוטנציאלי

סיפורגםהלא •חיהילדייצאהילד'הורי
אחר"ויהיסופו:עלבאמירהפותחהעקדה
אברהם",אתניסהוהאלהיםהאלההדברים

ימות.לאהבן ,ניסיוןורקאךלפנינוהיינו
מספרבציטוטוילד"ימים"שלושהשלסיומו

והמונידבש"צמח ,הצברעלבוטניקה
 ] ... [וזרעוניו ] ... [סביבושוקקותדבורים
הצמחשלהקיוםהמשךאתלהבטיחתפקידם
-רבתהצהרהבסימןחותםהולדתו"במקרם

סיפורושורשיותהמשכיותשלמשמערת
 ,הילדתתממש.שלאמוותבחרדתשהחל
ימשיךהואתלוש.עודאיננוהמתוק,הצבר
 •הולד'תובמקוםקיומואת
מסותבסדרתשל.ומרדכיאיבחןכבר

 399-עמ' ,] 1995 [הנגדי"<"בכיווןמזהירה

ואתיסודכתבניתהעקדהמיתוסאת ) 448

מופתביצירותקבועהכתשתיתאב-בןהציר

וילד",ימים"שלושהכמריהושעשל
שלומאני",'ו'מר ," 1970קיץ"בתחילת

 ,המסורתיבמיתוסדבקשיהושעמוכיח
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 ,בוראו ,המחבראםגם ,הילד ,היינותמי.ד
יהושע,א.בבעודישרו.ד-חיבוירצהלא

הסופרהוא-שכתבאינטרפרטציהבמאמר

מאני"ב"מרהחמישיתהשיחהעל-עצמו
טועןמימושה"),על-ידיהעקירהאת("לבטל
השיחהשללעיצובהשלוהמניעיםשאחד

הצלתמיתוסחיסולהיהבןבמותהחמישית
 ,לנוהגורםביהדותמסוכןמיתוסהבן:

בגורללהתגרותהדורות,בכלהיהודים
הרפתקהמכלחיייצאשהילדאמונהמתוך
עמי ,הנגדי"("בכיווןהוריושלאחראיתלא

הבןש"הצלתוקובעשלובא ,) 398-394
מחמשאחתכלשלהגדולהבשורתההיא

<"בכיווןמאני""מרמורכבמהןהשיחות

החמישיתהשיחהוגם ) 432עמ' ,הנגדי"

כנתינתוהמיתוסאתדברשלבסופומכילה
 .קעקועואתולא

אלבז,שמואלהילד,שלוגורלומקומולאור
שלושצדקנראההאלף"תוםאלב"מסע

וניצל.לתפארתהתבגרהילדמיהושע:
נראההרומןממרחביהנלקטתמאינפורמציה

באופן(כידוע,מאםהיתוםהילדשלשאביו
בסיפוריםהאםשלמקומהנפקדסימפטומטי,

הציראתלחזקכדייהושעשלרבים
לתחינותיהםשעהלאאב-בן>הפרובלמטי

הרך""ליתוםלהניחהמשפחהקרובישל
שלובסכנות"בשיעמוםאותולערבולא

שהתאלמןהרבהאבהממושך",המסע
פרידהשוםלשאתמוכןהיהלאמאשתו
שלהמתמלאיםאיבריואת"וכשראהנוספת.
עורואתוהתכלת,השמשבאורהילד

השתתפותוואתושחום,חלקשנעשה
הביןהשיוט,בעבודתוהנלהבתהשמחה
להרגשתולאלהרגשתוכשנשמעעשהשיפה

שלהמיגור .) 68<עמיוידידיו"קרוביו
אתחד-משמעיבאופןומאששחוזרהיצירה

בנואתלסכןהאבשלשהחלטתוהעובדה
שוכנישלשגורלםבעוד .להצלתוהביאה
מה ,ברורלאלאנדלוסיההשביםהספינה

ויפהצעירהאשהמותשלטרגישמקרהעוד
בקרבם,גדולהלטלטלהגרםכבר

המסעכלעלחרטהולניצנילהתפכחות
 ,יותרעודכבדבאסוןלהסתייםהעלול
הסיוםפיסקתוזוהימובטח.הבןשלגורלו
הרומן:של

ומדובללאחוזמסיביליה,הרבאבל
אדוןדבריאתשומע ,שנתובשרעפי

כאילו ,שאיבדמהאתשמבכההספינה,
לאכאילוהצרות.כלמתמצותבכך

אלהנהרבשפךמעטעודלהםממתינים
גדולהכציפורניצבתשבובמקוםהים,

הטבועה,הקדומההוויקינגיםספינת

קשות,צפוןורוחות ,סועראוקיינוסגלי
שניהאשהשלגורלהאתשיהפכו
הגורלסיפורכנגדוקלמתוןלסיפור
ולפתעפמלייתו.ולבנילבעלההממתין
שניאותכךעלאושרהקטןהרבמתמלא
אבולעפיה,מרתאצלבנואתלהניח

האלף,שנתאףעלבשלום,שישובכדי

H =-= 
 ::זrו

מדמהכברוהוא .לביתוהיבשהבדרך
ואחותולווינאסמראיךלעצמו

השחוריםבבגדיהםהילדאתמלבישים
בראשוונותניםורמייזא, iבנישל

אותוומעוררים ,איילקרןעםמגבעת
וללמודלשבתכדימעס,קודח ,בבוקר
עולותואזחדשה.והלכהישןפסוק

ושוב ,שניצלהבןעלבעיניודמעות
שירלכתובהפיוס,יצרבומתעורר

למצואסביבומגששוהוא •רביעינוסף,
נוצהאותההתאקורותביןנותרואם

מוצאהואאיןאבל •דיושלוקסתישנה
הנחיקינתאגב ,נאלץהואולכן •דבר

במוחולשמר ,בן-עסושלהנמשכת
בתוכו:התפייסהשכברראשונה,שורה

 .••לחלוחךאטהולאובינך,ביניהים
 ) 318-317<עמי

הנוסעים:שלאחריתםתהיהמהיודעמי
הראשונה,ואשתובן-עטרהספינהאדון

הדמיוניבמסעםאותםהמלוויםהישמעאלים
שלובתואלבזהרב ,לממשישנהפך

מזבחעלהוקרבהכבראחתאשהאבולעפיה.
רבשלמטעמוספק ,ברוררמזוישהטירוף
 ,כליודעמספרשלמטעמוספקיהודי

-בשורתאךהואהמתההאשהשלשגורלה
השטיםהמאגרביםלשארשצפוילמהפתיחה
חורשאוקיינוספניעלעתיקהבספינה
בסוףקשהחורףשלבתחילתורעותמזימות
מקונןבן-עסוהאפוקליפטית.האלףשנת
בנועלעולץאלבזוהרבהשביחאשתועל

נותרוהשורדוהילדהמתההאשה •היחיד
והקשרמנסחים","חוףעל ,מאחור

והוא,הקורבןשהיאמסמןביניהםהאנטיתסי

בלתי-מיתוסמכוח •המוצלהאוד ,כצפוי
ומודעתנחושההחלטהאףעללחיסול,ניתן
גםהילדשורד ,לחסלוהסופרבוראושל

חזקשהופנםהמיתוסיהושע.שלזוביצירה
השורדוהילדרגע,שלהחלטהמכלכנראה

מרחפתמוותשסכנתהילדיםלכלמתקשר
מסתברסיפורשלבסופואבלראשם:על
המשךאתלהבטיחש"תפקידםושובשוב

כמלותיוהולדתו",במקוםהצמחשלהקיום
הסיפורשלהאחרונותהמשמעותיות

לשמשהיכולותמלים ,וילד"ימים"שלושה 1
יהושע.שליצירותוכמהלכמהמוטו

תוםאל"במסעהילרשלשמוהואשמואל
צופהרואה,הואהנביאוכשמואל ,האלף"

המסמןהמקראיהתואראפילולמרחקים.
תודעהלמרחקימופשטות,צ;כיהאור~יה
הנערקונקרטי.מבעיהושעאצלמקבלוזמן,

 ,ראייתווכוחהתורןבקצההתמקםשמואל
שלהראיהכוחאתאףמנצח ,גובהוממרום
שכוחכפיאוליהספנים,רב ,שאפיאלעבד

בזמנוניצחהנביאשמואלשלהעתידראיית
שמואלהילדעל •הכהןעלישלראייתואת

"אללהציץיכול ,שבתוממרוםשהוא,נאמר
להבחיןוהסבך",העציםלחומתמעבר

נוסעישארמעינישנעלמו"בדברים
הנמצאהילד ,ובכן .) 55<עמיהספינה"
אתינצחאסטרטגיות,וראייהידיעהבעמדת

אתהרואההוא,לאכולם.עלוינצחכולם
שייאחזבןהקוריהיה ,לסבךמעברהמתחולל

אסטרטגיותבנקודות ,להיפר •בסבך
נותן ,המתווךיהיההואברומןחשובות

שהדבריםמבלי ,שיהפוךהמכריעהשירות,
פיוועלעל-פיהם,דברים ,לעיןגלוייםיהיו
דבר.יישק

כשהספינה ,ברומןאסטרטגיתבנקודה ,ואכן

אלממנהלצאתהזמןומגיעעוגןמסילה
הספינה,אדוןבוחרהיבשתית,ההתמודדות

כבן-מסיביליה"בנעראנשיומכל ,בן-עסו
 ,חשאימעסמוקדם,לסיוריחידלוויה

עםההתמודדותהתחלתאתלהכיןשאמור
<עמיהקרובה"בעירבפניהםשנרתעהשותף

יותרמאוחרשהוכחההבחירה,רקלא .) 87
באהבחירהתהליךגםאלא ,ביותרכנכונה
הרב,בןאלבז,ששמואלההנחהאתלאשש
שמואלאותו ,המקראיהנביאמשמואלנאצל
הכהן:עליבפניהודתהחנה,העקרה,שאמו
א,א,(שמואלהתפללתי"הזההנער"אל
 ,נבחרבןכידועהואהמקראישמואלבז).
שהשאילהחי,מידשאולבנס,וחיבנסנולד

 ,היינולהי,חזרהאמואותושמשאילה
היבביתלעבודת-קודשאותומועידה
המוותסכנתאתלנטרלנועדהנשילה,
ושהורתעקרהבן ,שאולבןעלהמרחפת
התבנית.המסורתכמיטבבבשורה,

מבקשבן-עטר"היה ,נאמרלבו","בסתר
 ,) 89<עמירב-הספנים"אתעימדלקחת
מתגורריםהיכןשיגלהמקדיםסיורלאותו

אתלקחתשקלאחר-כךשלו.בני-הפלוגתא
נפסלוהנכריםשניהשחור.האליליםעובד

יחידי.לצאתשקלולכןשונים,מטעמים
לשאובהשמיימהעיניונשאכאשר"אבל
אלבזבנערהבחין ,] ••• [מאלוהיועידוד

נראה ,לעצמוואמר ,התורןבקצההמתנדנד
ואם .) 90<עמ'התפללתי"הזההנעראלכי
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שמבקשיםבשעהבילדבהיתקלותדילא
הקושרהמוכרבפסוקדיולאתפילה,לשאת

המקראיהנערשמואלביןחד-משמעית
מטעמוהנימוקבאהביניימי'הנערלשמואל

והישועההסכנהאתלנולהזכירבן-עטרשל
בן-נבחר:בןשלביוגרפיהבכלהטבועים

שאדםמשוםרק"לאהרבבןעלהחליטעטר
בעירגםאנושיותואתמשמרילדהמוליך
יתעקשחלילהשאםמשוםגםאלאנוכריה,

הילדמציאותתבואאותו'לדחותאבולעפיה
ילדות,;ימיאתלותזכירואולילצידו

היםחוףאלכנערלוקחוהיהכשדודו
מחזיראבלהגלים,ביןאלאותוומכניס

ביןמסתמנתאנלוגיה .) 90 (חי"משםאותו
לבןהאשכנזיםביןלחיותשנכנסאבולעפיה

במחיצתם:בסוףהואגםשיישארהרב

מבוגריםבידיהטורףהיםאלהובלושניהם
הניסיוןמןומחושליםחייםויצאוהרפתקנים

זהברומןגםדבקיהושעספק:איןהקשה.

אלההליכההעקירה.שלהמוכרבדגם
שבקצהוניסיוןאךזהוהבלתי-ידועהמקום
וארץ.לזרעגדולה,הבטחהטמונה
זהברומןמתממשאיךלארץ?איךאבל

שלחמוסומארץ-ישראל,כל-כךהרחוק
הולדתו"?במקוםהצמחשלהקיום"המשך

המשלבכזהפוסטמודרניססי'אנאכרוניזם
עכשוויות,ישראליותיצירותשלשמות

וריגושי'היסטוריפוליטי'מטעןנושאות
שהןלפנירבזמןהמתרחשתעלילהבתוך

מ"מרלנוזכורלעולם,באוומחבריהן
הרעה",העצה"הרהצהוב","הזמןמאני",

בחוץ"'"כוכביםירושלים'''תהיהלא"אם
סיסמאותוגםנוספים,ושמותשחורה""חופה

סיפוריבתוךהמשובצותהציונימהרפרטואר

הרחוקיםדובריםמאני"'"ב'מרהדוברים

כותריםשהניבמהמילייהומקוםזמןמרחק
האקטואליהמסרעללרמזבאיםאלה,

האלף"'תוםאלב"מסעבסיפוריהם.המובלע
משהשלידיו""במואתהפותחתהשורה
שורהאותההים",מןנולד"אליקשמיר'

שהפכהלעצמה,העומדתמודגשת,תחילית
לרעיוןביותרהחזקהפיוטיהביטוילהיות
-מקבלתבארץ-ישראל'החדשהיהודי
בדמותוקונקרטיביטוי-יהושעאצלכצפוי
המתולתל'השחום,אלבזהילדשל

הלוחם,למנוחתהדומהנפילים",ש"תנומת
היבשה:אלהיםמןעולה.כשהואעליונופלת

שכלהצעיר'ובנוהרבכברשגילו"מה
לאהארוךהמסעבימיהיםעלשעשוהשינה
מצאועכשיוורק ,) 106<עמ'אמיתית"חיתה

אתמחזקתזושאמירהספקאיןסובה.שינה

לעוררדואגויהושע-שלנוהבטןתחושת
הואשהילד-וברגישותבעקביותבנואותה

אתייטושלאשלעולםחלוץגדולה,הבטחה
היהאלאישןולאנםשלאוהילדמשמרתו.

המסע,ימותבארבעיםלמרחקיםהצופה
בתפקידוהיבשה,עלאחר-כך'גםממשיך

הספינהאדוןאתשמוליךזההואהמובנה:
קירעללושמוצאזהוהואהנכון'הביתאל

אלאותושמעלותסמויות"זיזיותהבית
משקיף,הואממנוהחלונות"אחדשלמעקה
צפונותיו'אלהספינה,לבאיוחלוץראשון

"מתקשהולב,כליותרואהבבחינת
לכלשמתגלההמושךהחיזיוןמןלהתנתק

 ,) 93<עמ'זר"ביתשלבחדריואקראימציץ

נקודהבאותהשהילד'לכשמתברר
בחדרירואההרומן'ושלשלואסטרטגית

אבולעפיה,שלבתואתהזרהביתשלחדריו
רפת-שהילדהההנחה,מאליהמתבססת

לבן-הרב,כאנטיתזהברומןמעומדתהשכל
זה.בביתאותהשיחליףהמבריק,הילד

מוכניםהיוהילדהשלהוריהלו'בניגוד
וההוביללו'ובניגודממנה,להיפרדבהחלט

הולדתה.יבשתאלחזרהנכוןלאבעיתוי·
שתוחזרוהילדהבאירופהשיישארהילד

הניצות,הישויותשתיאתמגלמיםלאפריקה
הנותרהספרדי'לבית-ישראל"וה"צופה
אתמסמןהאשכנזית,הישותשלברשותה

השתיים.ביןההידברותגשר

אותוהמקשרת ,) 156<עמ'הילד""מתיקות
ברומןמודגשתהצבר'אלבתודעתנו
החזקהקישוררבות.יצירתיותבווריאציות

לייןהילדשביןהקשר •הייןאלהואביותר
לפטורשקשהעדברומןומודגשחזקכל-כך
יבלבל'וגםישמח,שייןבהנחהרקאותו
שיצאהמעוותפסק-הדיןומכאןאנוש,לבב
קשור- ) 128<עמ'הגורלי"כש"הנערביקב

ייןחביתעלבפינהלו"שהתיישבהעיניים,
בתוכה"שתוססהייןריחאתלשאוףקסבה
גםבגורל.דייניםשבעההעלה ,) 127<עמ'

ז'אנרהםוחשקייןששיריהעובדה

שלהאלמןואביוהבינייםבימיקונוונציונלי
בהדילאחשק,שיריבכתיבתחוטאהילד

 1נךוהילדביןברומןשנקשרהקשראתלהסביר
ממלאההיבשהעלהראשוןמיומוהלא .ליין
שלהבדולחגביעאתאסתר-מינהמרת
היאכאילוהיסח-דעת,של"בטבעיותהנער
שתיה ,) 97<עמ'יין"ולאמיםמוזגת

כבדהתרדמהאותההילדעלהמפילה
אבטיחהרומן'בסוףהמדומהחוליואתהמסרימה

הלאבפאריס.אצלהאותושישאירחולי
אצלביקבהמתוקהילדשעוררהארוס
אתגםמסבירבגתהדורכותהנשים

אסתר-מינהמרתשלהכפולההימשכותה
בחייההילדחסרוןאתהממלאהילד'אל
מדהיםדמיוןשהרילבעלה,תאוותהואת
היכןאבלהצעיר.לבעלההנערביןמשוך

ל"המשךהבטחהאותהאלהבכלמובלעת
ממוצאאמריקאי(משוררסימיקצ'ארלסשלשיריוהבטחההולדתו",במקוםהצמחשלהקיום
מכלליאחדאתתמידלימזכיריםיוגוסלבי>וארץ?זרעשל
ריבההוא:"הכללקארול:לואיסשניסחהאבסורדבמרסהמרגליםשנשאוהענביםאשכולאם

היום",ריבהלאלעולםאבלמחר,ריבהאתמול,לפוריותההמוחשיהציורשהפךבשניים,
הנכוןהצדעלהאין-ריבהאתלמרוחיודעסימיק .מצטיירלאארץ-ישראל,שלהמיתולוגית

הואדרמה.הזאתהמריחהמןוליצורהפרוסהשל
שירי,תיאסרון-יחידמיןוהקהל.השחקןהבמאי,אתקושראחרשציורהריברומן,לגמרי
השיירה.ממעברחשובהפחותלאשהנביחההמוכיחשלהסטריאוטיפיתדמותואלאלבזשמואל
דורמשהשלבתרגומולראשונהקראתיסימיקאת"בלאהילדיושבביקב,שםהישראלי.הצבר

אבסיחשבכליודעאניומאזשנים,כשבעלפניגדול'מאשכולענביםלאיטרתולשסנדליו'
ירוק.בודההמסתתרהמטפטףהעסיסשלהדקבקילוחומתבונן

<עמ'הפנימית"הכריכהאלהגתמןלאיטר
החלוציתהשפעתמונת .) 138

הקוראשלבדמיונועולההארצישראלית
למראית-שרקברומן,מוקדםבשלבשמבין,

בימי-המתרחשתעלילהקוראהואעין
בזמןהמתרחשתעלילהזוהיהביניים.
החייםמןגדולותכשדמויותמיתולוגי
יכולהעלילהאותהלכןאותה.מאכלסות
אשהשלבנצחונהבושהבלאלהסתיים
מכאובים"ללאלחסותהשקיבלהערירית
שחורגמור'נערעוללים,גידולוצער

ולפסועבידולאחוזשאפשרונבון'תלתלים
ובלאבושהבלאהקטן'האישביליביןכלאס

שעשההרחבהשיבוץ .) 304<עמ'כלימה"
משוררתרחל'שלהנפלאמשירהיהושעכאן

משלה,לילדשהתגעגעהחלוצהמיתולוגית
אתמפקיעשלה,כנרתבגינותתפסעאיתר
הקופיממיקומונער")("והנערשמואלהנער
עלהארעיממיקומוגםוהתורןראשעל

בושרקבמקוםאותוונוסעאירופה,אדמת

והממחישהמגשיםיהושע,המשכיות.תובטח

מימשחנוקים,ומאווייםרעיונותבדלישל
הנערשלבדמותורחלשלתפילתהאתכאן

חזרהבדרךלכך'איאלבז.שמואלהספרדי
ילדנאחזלאהתורן"בקצהלמאגרב
שמעברהעולםאתורואהלמרחקיםשמשקיף
שהילד,מפניזאת .) 314<עמ'לסבך"
לסבך'שמעברהעולםאלהשקיףאךשקודם
עדבינתיים,בו'לחיותונותרבוהסתבך

-הצפויהוהתרתההבאהההסתבכות
 •בהצלתו.

-rחציסומק
 :.r .וייןאשרמאנגלית: flסימיקצ'א,לס

:רקב~דסה
~ןק;ת. iJד~~ז~ל
 ,~י~ס~תים 7 ~;א ~נ~

סח~זה. ם~! ViiJ~תןי;ךקים
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 ===יענעיםעלסנגוריה
 ~ו

עריירינעים

א.ב.ליכתבשברשותיהספרל = =
הבאה:ההקדשהאתיהושע = =.

והמקוריתהסרנהרוחונעים,"לידידי-
ובתקווהבידידותשבספרנעיםשל

יותר"סוביםלימים
בולי

"נעים",השםתחתהפרקכשהודפסוכן

גלויהבוליליכתבכספר'שיצאלפני
כדיהפרקאלאותיהפנהובהמחו"ל
כקוראכך'רקאבלוכך' .אותושאקרא
ולאהספר'מןחלקלהיותהפכתימעורב
 .הספרמגיבוריכאחד
ממני.השראהקיבלהשםאני.איננונעים
אתהעברית,השפהאתשאהבהערבי'הילד

להרשיםבהפגנתיותוניסההעברית,השירה
חלק .זובאהבתוהיהודיהציבוראת

התלבסויותי'הןנעיםשלמהתלבטויותיו
צעיריםהרבהשלהתלבטויותגםהןאבל

הספר'שללידתובתקופתאזכמוערבים,
היום.גם

והרגשותי'מרעותי'גדולחלקבספרקראתי
והתחלקתיבוליעםאזישבתיאחתשלא
עלהושמוהאלההדעותמןחלקבהם.איתר
אחרים.גיבוריםשלבפיהםהיוצרידי

ז"ל'רוזנבלוםהרצלשל.המערבתמאמרי
שלבפיה·הושמואחרונות","ידיעותעורך

אלהיהודיםשליחסםוידוצ'ה.הסבתא
שלבפיהם ·הושמ,הדעותמןוחלקהערבים

סופרכל,כמוכךהצעירה.ודפיאסיהאדם,
הדבריםאתלתזמריהושעא.ב.ידעסוב,

הפועלותלנפשותבהתאםהאלה
הושמובהןהעלילה,שלולסיטואציות

הדברים.

מגיבוריאחדשנעים,לומראפשראי
הסיבהבגללולועריידינעיםהוא'המאהב"
הרומןכמוורצינית,סובהספרותיתשיצירה

שהם,כפיהדבריםעלנכתבתאינההזה,
להיות:צריכיםשהיוכפיהדבריםעלאלא
 •היוצרשלרוחובעיניש"סודרו"כפי

אתאבל'הזה.הספרעלנכתבכבררבות
מראיללאלכתובמבקשאניזורשימתי

אנימנועכןועלשוליים:הערותוללאמקום

כאן'במאמריםהדעותשבהבעתמהזהירות

הובעושכברדעותלחפוףהיכולות
מבקשאיניכן'עליתראחרים.במקומות
בתורתכלשהםתיחומיםכאןלקבוע
למסגרתושיוכוהרומןובחוקיותהספרות
אחרת.אוזוספרותית

ומקוםלזמןהעלילהשלסמיכותהראשית
אז'בההיהולאבה,איןכיפור>יום<מלחמת

והמקוםהזמן .הרומןשלאקסואליזציהכדי
קליפהמעיןמסגרת,אךהםשבספר

מעיןהפועלות,הנפשותאתשחושפת
זומבחינההרומןהמציאות.שלהומניזציה

ישלכךעדותדמויות.שלרומןהוא
אםגםהדמויות:בפישנישאיםבמונולוגים

כדיבהםאיןפנימיים,יותרמונולוגיםאלה
בסגנוןהתודעה.זרםאלהסיפוראתלשייר
ביןחיבורשלסוגישזהמעיןכתיבה

<הפנטזיה).הדמיוןלבין(הריאליה>המציאות
פסיכולוגיסיפורשביןמשהובספרישולכן
תיאוראףעלמסאריאליססי'סיפורלבין

הסיפוראתקלףלפרסי-פרסיהם.הדברים
אנושיותםעםמאלפתהתמודדותלךוהרי
כמעטכן'תיאורמעין .הסיפורגיבורישל

וכלהמחשבות,הדעות,הרגשות,שלבגאלי
האדםשללאנושיותושקשורמה

בחולשותיו.
שלמעורבקוראשאנירקלאזו'מבחינה
ממש,הדמויותאלמחובראלא,הסיפור'

הפרסים.פרסיואל
הערבישלדמותואתלבדוקניסואחתלא

ערכית,גישהמתוךהעברית,בספרות

ישהכלל-חברתיות.המידהלאמותובהתאם
הספרות,שלבכוחהפגיעהמשוםזובגישה

ולרע.לסובמעברשהיאכיצירהובמעמדה
ביסודה.דידקטיתגישההיאהערכיתהגישה

דברובמקום:בזמןקשורההיאכן'עליתר
מתקופההאנושיתבתרבותלהשתנותשיכול

המופתביצירותלהביסדיינולתקופה.
אחרוניועדהמלך""אדיפוסמאזהעולמיות
זו.סענהלאמתכדיהקאנונייםהסיפורים

על-פילבדוקישהדמויותשלסיבןאת
משנהזהאיןבהן.הטבועההומניזםמידת

היאאםיפה.אומכוערתהיאהדמותאם

אמיתיתהיאאםלדאותישלאו.אוטיפוסית
נוסההקוראשבה.האנושימידתמהלא.או

עםולאהאנושיותהחולשותעםלהזדהות
הרעות.אוהסוברתהמידות

לוישרב-ממדיות.בוישנעים,זו'מבחינה
שאדגםכךרעה.דוחלווישסובהרוח

דמותנגדשהופנתההביקורתהדמויות.

אםערכית,מגישהנבעהב"המאהב"נעים

חלשבושדאתההערבית,החברהמתוך
החברהמתוךואםהיהודים,בפניומתבטל
החודרתמאיימתדמותבושראתההיהודית,

אתלסכןהעלולההחברה,שללפני-ולפנים
קיומה.

קוםלאחרשנולדילדהואאדם.הואנעים
אתוהןהשכלתואתהןוקיבלהמדינה,
הוא .הישראליהחינוךבמסגרתחינוכו
שונהוהואהישראלית,בחברהמתערב
כך'בגיןחשדותהמעוררהשתקן'מחמיר

והואיותרמעורביותר'פתוחשהואמאחד

הישראלית.החברהמןחלקלהיותמבקש
מןחלקלהיותהעזורצונושלו'זונסיה

אתגםאותו'גםמכניסיםהישראליתהחברה
שישקונפליקטלמעיןהישראלית,החברה
הערביתהחברהגםעליו.הדעתאתלתת
אינןהישראלית,החברהוגםבא,הואממנה

בהזו'חדשהלסיטואציהעדייןבשלות
שלאחרהמודרנית,הישראליתהחברה
מסגרתלהיותהופכתהימים,ששתמלחמת

הנסיבותבגללולואזרחיה:לכלמשותפת
על .זומעיןסיטואציההכופותההכרחיות

החברהעל-ידילאהדעת,ניתנהלאכך
שכלהערבית,החברהעל-ידיולאהיהודית,

מעדיפה,ועדייןהעדיפהמבחינתהאחת

שלה.ב"גסו"לחיות
אתלומדהואמכולם.יותרנחושנעים

והואהממלכתי'בביה"סוספרותההעברית
לכןהיהודים,אצללעבודחייבהיה

ואףכאביושלאאחרת:דדךאיןמבחינתו
השחרורמלחמתלדורשייראינונחמיר'לא

הימיםששתמלחמתאףכן'עליתרהמובס.
מהגדההפלסטיניעםלמפגשאותושהביאה
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 ,החברתיהפעראתהבליטהרקהמערבית
אחיולביןבינו ,הביהביוריסטיואףתרבותי

הירוק.לקושמעברהפלסטינים,
מוכניםאינםהיהודיםשגםמכיוון ,שנימצד

למסגרת,ששייךכאחדאותולקבלעדיין
הואבוהקונפליקטאתמגלההואמאודמהר

שחושבמיאותנו.שונאיםלאהם"לאנתון:
אנחנובכלל.טועה-אותנושונאיםשהם
כאלהצלליםכמואנחנולשנאהמחוץ

תריםתנקהתתפוסתביאתקחבשבילם.
עלינוחושביםהםכךתזיז.תפרקתטאטא

נעשיםהםאותםלהרוגכשמתחיליםאבל
מרוכזים".לאכאלה,איטייםעייפים,

מבחינתגםהדברים.שלאנושיתראייהזוהי
מבחינתגםכהתרשמות,כדעה,גילויה
יש ,שנימצד ,אבלנאמרת.היאשבההכנות

מידתאתאותנוללמדכדיזובהתבטאות
מבקשהואשונים.יהיושהדבריםשלוהרצון
מבקשהוא .צלסתםולאאדםבןבושיראו

פיגועים.כשאיןגםבערבישירגישו

היהודיםכלפיהערביםשליחסם ,שנימצד
היותועםשמשליםמייש .ברורמאוד

כאלהוישמשלים.שאינומיישמיעוט.
אנוזאתוכלששונאים.כאלהויששאוהבים
לנסחמיכולתונעים,שלמפיויודעים
בהם:חששהואכפיהדבריםאתבכנות

אפילוכתבוקשרים.להפעיל"התחילו
ישיששייךשלחו •היועץללשכתמכתב

אפילוהלךאבאההרשמה.למזכירות
וחמשעשריםבמשךואמרהביטחוןלשירותי

להלשיןשצריךמיעלמלשיןאבישנה
סוגריםרפואהללמודרצהשליוכשהבן

הדלתות".אתלפניו
בנישלתסכוליהםאתלפרטממשיךנעים

כאזרחיםלהיחשביכוליםשאינםהמשפחה
הפרוצדורהעליהםשחלה ,רגילים

ללימודילהתקבלשמבקשאחיוהמקובלת.
מןבחלקמצליח.אינורפואה

בבחינותמצליחאינוהאוניברסיטאות
מתוסכלהואנדחה.פשוטהואאחרובחלק

שלבסופושמביאהמרירות,עליוומשתלטת
וזהלאלימותמרשםהיאשנאהלשנאה.דבר
האוניברסיטהעלמשתלטאחיושקורה.מה

ערובה.בניולוקח
השארביןמתגלהנעיםשלאנושיותומידת

בשעתנבחןואדםהזה.האירועבעקבות

שלאמינותומידתנמדדתגםכאן .קלקלתו
 •וכשרונודמיונוכוח ,היוצר

נראיתהפועליםושארחמיושלתגובתם
עוקבהואחשודה. ,המוסךבעלאדם,בעיני
אתהפרטיםבפרטיומתארהתנהגותםאחר

אדםהפיגוע.שלהנסיבותלאורפעילותם
הם ,כן"אםוהחלטית:ברורהלמסקנהמגיע
מובלטתשנימצד ,אבלהשני",בעבר

הממשיתהידיעהחוסרגםבולטההתלבטות,
רגשותיהם:על

 ,חמיושלישירדודבן •מתברריום"ואחרי
מהםרביםשלקרובהפועלים,אחדשלאח
ידעוכנראהוהםשם.המחבליםמנהיגהיה

זאתובכלבחוש.תפסו ,הראשוןמהרגעזאת
בבית,אוליעפעף.הנידולא ,סימןנתנולא

עצמם."עליבכוהם ,לבדכשהם
יוםפטפוטיעלאחתלאהתרגזעצמואדם
והטחינההבוטניםפנכותלידבערב,שישי

עלהדיבוריםמתחילים.כשהיוהנוזלת,
שואלעליהם,יודעיםבעצםמההערבים.

והואערביםשלושיםאצלומעסיקהואאדם,
לערבים.מומחהופחותפחותנעשה
לאמת ,היוצרשלליכולתועדיםאנוושוב
בכלהדמויותאתמביאהואאחדמצד •שלו

מהשטחיותניצלהואובכך ,שלהןהממדים
ובפוליטיקהשבאקטואליהממדיותוהחד

אתבכךחושףהואשנימצדהיומיומית,

בחולשתןהפועלות,הדמויותשלאנושיותן
האנושית.

באופןנוהגכאביוולא ,נחמירשלאנעים,
האלו:הנסיבותמכורחהמתבקשהאנושי
מוותעונשעלהרגיליםהדיבורים"ומסביב
אומץמאיפהעושה?הואמהאחינו.ונקמה,

היהודיםולמה .הארורהכבודהזה?הלב
עצמם,"עלטוביותרשומריםלאהארורים

האחעולםביןהעולמות.שניביןנקרענעים
 ,השתקןהדוד ,המתוסכלהאב ,הממורמר

באממנההחברההמשפחה,הםאלהשכל
השירההיהודים.שלעולמםלבין ,גדלובה

דפי ,העריץאותואדםאהב,אותההעברית

ומשאתתשוקותיואתגילהאליההבת
נפשו.

הטובאתרואה ,לחלוטיןאנושיבאופןנעים,
הואהרע,אתגםורואההישראליתשבחברה

והואהערביתשבחברההטובאתמכיר

שבה:הרעמןמשתומם

אתהורגיםזהברגעעכשיואותו."הורגים

האחרון.האוראתרואותהעינייםאחי.

עושההואמהאבוהו.ינעאלמטורף.שלום,
 •האומללאחי •הארורהכבודהחרפה. •לנו

אתשגםאפילולהם;הוקלכאילוהיהודים
לנו.עוניםלאפתאוםהרגו.קצתהםצעמם
עלינו",לכעוסנזכרו

זוגרידא.אישיתאינהנעיםשלהתלבטותו
עיצובבמסגרתעזהאנושיתהתלבטות
ספרותי:

שאחדבמוסךסיפרמישהו ,תגיד- "

אושלךאחהיהבאוניברסיטההמחבלים
 ...כזהמשהו

בדיוקלאעצמיאתעשיתי-מחבלאיזה-
 ...מבין
באעדנאןכאילובאמתכיקצתחייכווהם

בשקטלהתאבדכדירקלאוניברסיטה
לעצמו.

-שיקרתי- ...שלירחוקדודבןזה-
חולה,קצתהיההוא ,אותוהיכרתיבקושי
הםאבלאליהםחייכתי- ..•משוגעכלומר

חייכו,"לא
לאחיו.מתכחשהאחטרגית,סיטואציהזוהי

התיאוראףעלמשוגע.שהואעליואומר
ללמדכדיהדבריםהצגתבדרךיש ,האישי

אנושיות,כללסיטואציותעםהתמודדותעל
הזאתהסיטואציהוכלומביכות.עצובות

אלמגיעכפרישילדמכךנובעתאינה
פלילי.רוצחנעשהאחיוכךכדיותוך ,העיר

אלאחרתמתרבותשבאערביבילדמדובר
בשעהשונה,תרבותבעלתיהודיתמשפחה

האחלאומי.קונפליקטהעמיםשניביןשיש
תסכולמחמתלאוהורגשונאמתמרמר,

התחוםאלגולשתבעייתו .בלבדאישי
שניביןעוצמהרבתבהתנגשותהלאומי

העולמות,שניביןקרוענעיםהצדדים.
ההיגיוןהרגש.לביןההיגיוןביןמתלבט

לאבדרכיםלפעולהאותוומאלץגובר
שבסיטואציותהעמיםשני-צפויות

הםוכך-הרגשעל-ידימונעיםהספיציפיות
מביכים.למצביםלהיקלעאותומאלצים

והואוחכם.אינטליגנטיבחורהואנעים
ובהצלחה.בעדינותמבעיותיולהחלץמנסה

הגורמיםאתגעלדשוכחאינועיםב
הקונפליקט:לחידודהלאומיים

 ,עלינוכלוםיודעיםלאבאמתרואה"ואני
דבריםהרבהלומדיםשאנחנויודעיםלא

מלמדיםשבאמתלעצמםמתאריםלאעליהם.
חסידיםועודוטשרניחובסקיביאליקאותנו

והגורליודעיםהמדרשביתועלאחרים,
אפילו,"שנשרפההעיירהועלהיהודי
ולא-הערביםעליודעיםהיהודיםאין ,ואכן
לאומית.פוליטיתהיאהגישהכמעט.כלום
הפוליטיקאים,שלמעניינםהיאשכזוובתור
מומחיםהלא-המומחיםושלהאחראיםשל

למיניהם.
להביאבידורשלענייןהיהזהדפיבשביל
העתוניםמערימותנמאסשבתכילערבערבי

מחבלהואנעיםוידוצ'הבשבילוהשעמום,
פועלים.הםהערביםאדם,בשביל ,קטן

לגבילתחום""מחוץנמצאיםכןאםהערבים
הםכצללים.קיימיםהםהישראלית.החברה
יוזמה,נוקטיםכשהםרקלמעשהקיימים
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בפעולותרקמתבטאתהישראליםשמבחינת
עבודהשלכמכונותבקיומםאוטרור

שחורה.

שלקשההתלבטותהשארביןמגלםהסיפור
מעלההמוריםמכוניתציונות".ה"פוסט

תקומת-העצמאות , 1947 (החדשהבעיה

מקוםעודישאםהיאהשאלההמדינה).
אחדאםהמדינה.קוםלאחרלציונות
היההציוניתהתנועהשלהמרכזייםהיעדים
 •נגמרזההרי ,במולדתוהיהודיהעםתקומת
אתמבטלתשהיאאו ,במדינתוהעםתקומת
יעדיה.אתמשנהשהיאאוהציונות

מתעורריםדפי-נעים,החדשה,במסגרת

אתמציגהסופרחדש.עםחדשים,תכנים

עדביותר","האובייקטיביתבצורההבעיה

אסיההמעבר:דורכך.לומרשניתןכמה
הצדמןודודוהמיד ,הישראליהצדמןואדם

יכוליםואינםבמציאותנוגעיםרקהערבי
החלום.משלהיאכאןאותה.להניעאפילו
התת-מודעהתעוררותשלחלום

כאן(פילוסופי>,בהקיץוהחלום<פסיכולוגי>
עלילתי.צורךלאואףאמנותיאמצעיאינו
אינטגרליוחלקגשמתמרכמעטמציאותהוא

כמובן. ,מהסיפור

גםאךלפסיכולוגיה.מומחהאינני
סופוקלס.לאגםכזה.היהלאדוסטויבסקי

התזהאתלהוכיחיכולאיניאםגם
אחדשאףדומה ,הרומןשלהפסיכואנליטית

לה.להתכחשגםיוכללא
 ,לאשתומאהבלהביאעזיצרישגברל

להביאיצר-עזישלאשה .לבתומאהב
להשתחררכדיוזאתלבעלה. :מאהבת
הפנימית:שבמציאותהאיוםמהרגשת

עליווכופההאדםאתהמאלצתהרגשה
הםהמאהביםאתבהביאםקטלנית.חרדה

הפנימי.האיוםמןמשתחררים

מאהבמביאשאדםלכךאחרהסברשוםאין
מביאותודפיאסיה .לבתוומאהבלאשתו
לויכוח,שניתנתתזהזוהילאדם.מאהבת
אךמיוחדת.במסגרתלניתוחוניתנת
כמאהבגםנעיםעתהאותנומענייןמתוכה

וגםהאב,על-ידיהבתאלשמוכנס
המתגשםהחלוםעלכאובייקט-המאיים

היומיומית.במציאות

הציונותאתמסמלתהזקנהוידוצ'ה
המדינה.קוםלאחרהגוססתהקלאסית,

הואאויב,הואטיפוס,הואהערביבשבילה
הואאדם .אמוןבולתתאפשרשאיחשוד
מהווהונעים ,המעברדורהמדינה.דור

הואלפתעאךפועל:סתםבהתחלה,בשבילו
 ,המנוכרנחמירלא ,וחיבשרכאדם,מתגלה
בלהותכחלוםאלא ,הטיפוסיהערבי

עיניו.מולשמתגשם
משכפלהואושוב".ביילךמסתפקאינונעים
והואהיהודיםשלביתםדלתמפתחאת

 •חוריןבן ,ועצמאיחופשיחלקלהיותרוצה
באופןמלא,שותףלהיותרוצההוא

לו'מוכנהאינהעדייןהישראליתשהחברה
 • .בורוצהאינהואולי
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 ,~ II 5(ו:
רתיעהעתירההיעלמות-התעלמות, ~

שיאלי
יהושעא.ב.ביצירתאחדמוטיבשלגוליוגילל

ברומןהמרכזיותהצופןממלותחת ·~ ..::...
כזכורחיתהיהושעשלהמאני :·--

-ii ,"דיספרסיון"או"היעלמות"-
הממזגתהפאנטסטיק"ל"לשוןבגילגולה
החמישית.השיחהשלולאדינוצרפתית
ההיעלמות,שלטיבה"וזה(וראה:

כמאמר ,דיספרסיון"מעיןוכןהדיספרסיון",

 .) 327 , 310עמ'מאני","מרהצרפתים",

נטייתםאתזומלהסימנההעלילתיבמישור
 ,מאניואברהם(יוסףשוניםגיבוריםשל

במסעילהיבלעוכמולהיעלםועוד),הראיה
למזרח.הפוניםשלהםהמשוניםהשוטטות

המתמדתההיעלמותסימנההעומק,בממד
למזרח.המאניםשלוהאחרההפוךהכיווןאת

מיניתעבריינותשלבצומתהמחברםכיוון
לכיוון .השבתאיגמהסרמשיחייםוכיסופים

שלהאניגמטיתאישיותומושכתזהאסור
הרבניבהוריהקשורההראיה,שבתאיהחכם

בתר-ספרדיתלקבלהוהמרמזתהעות'מאני
כידוע,מינות.שלמטעמהבהשיששבתאית
אחתהמשיחהיעלמותתורתהיוותה

תפסהוהיאהשבתאיתהאמונהמאושיות

 •ופטירתוהמרתובהסברתחשובמקום
שפרסמתיראשונהפרשניתכיווןבקריאת

צופןעלמאני",הצבעתי"מרשלצאתועם
שלהעריותגילויבדרמתהמתחברזה

 ,הצורניבמישורגםכמוהרומן'
המבוססהשיחותמבנהשלה"מונודיאלוגי",

לשיאומגיעזהמבנהשותק.מאזיןעל
שלהנעלמתבדמותוהאחרונהבשיחה
שללמצבאילמותשלממצבהעוברהראיה
והנהעליונים.לעולמותוהסתלקותפטירה

עלהמבוססתצופנהאותהשלגילגולה
למוטיבמסביביצירתייםאילתורים
מוקדמותביצירותכבר(שניכרההיעלמות

''מסעהאחרוןברומןומופיעשביהושע>,של
האלף".תוםאל

מסעעומדהחדשהרומןשלהדרמהבמרכז
אלאאבולעפיה,נעלם,גיבורבעקבות
במסעותיוהנבלעהראיה,מהחכםשלהבדיל

ולהבדיל ,הבבליהמזרחאלהמיסתוריים
האבן"ב"רחםהנעלמיםמהמאביס,

בצפוןאבולעפיהאובדהירושלמית,
וריאציהאלאאינוה"מסע" .האירופאי

הקרובאחרהחיפושתולדותעלנוספת
קשורההמאנית,לדרמהובדומההנעדר

מפתיעיםאישותבקשריהגיבורהיעלמות
זולאגבולית.חציהשלממדבהםשיש
הגיבורלתקןעונהשאבולעפיהבלבד

הפנימיתמהותושמצדאלאהנעלם,
להמרתנכבשתבלתיגטיהבוישוהחיצונית

מתמדת.ולהתחפשותזהותו
השמותמדרשיבסבךלהיכנסהמקוםכאןלא

זאתובכלהיצירהגיבורימאחוריהעומדים
אבולעפיהשלשמוכיכךעללעמודכדאי
להתעלפויותזוגתוושלשלובנטייתםנקשר
הקרובתודעה,ארנוןשללמצביםגםומכאן

מןהמוות.שלבטעמולהתנסותבמקצת
הראשיהגיבורשלשמומסמןהשניהעבר

-המסעשלהעיקריתהדינמיקהאתבן-עטר
פירוקכנגדהמשפטיתהעתירההגשתקרי:

בן-עטרוהמשפחתית.העיסקיתפות'השות
הרבנייםהמוסדותבפנילעת_ורמבקש

הנרתע ,האשכנזי ,השניהצדשלהמוסמכים
המאניתההיעלמותשמוטיבמכאן .ממנו

התעלמותלכללהנוכחיבחיבורמתגלגל
שמעודדתרתיעה,מזה,יותרועוד

בעלהמזרחיהמשפחהבקרובההתקשרות
אסתר-מינה.מרתשלבלבההנשיםשתי'

ה"מילינארי"לרומן ,המאניהרומןמןבמעבר
טרנספורמציהההיעלמותעוברתיהושע,של

משפטיתובדרמהבהתעלמותמתחלפתוהיא
ומעתירה.מרתיעההמורכבתהלכתית,

האחוריתהעטיפהעלבצדקכותבפרימנחם
ביןהדיאלוג"אפשרותאתבוחן"המסע":רי
'תור-גדולותיהודיותבריותתרשתי ...

בקוטבאשכנז",וחכמיבספרדהיהודיהזהב'

ניצבתהזההמוחמץהדיאלוגשלהאחד
השניבקוטבואילו ,בן-עטרשלהעתירה
אסתר-מרתשלהרתיעהעומדתהנגדי
אתמביאהדרומיהמזרחיהיהודימינה.

והצפוןהמערבשלהדייניםבפניעתירתו
מוות.עדמפניהםונדחהשבוהוא

המבקשת ,יותררחבהבקריאה ,ועכשיו

 ,הציפורממעוףיהושעיצירתאתלסקור
העתירהמאחוריכיהתחושהבלבימתעוררת
ניתן ,בן-עטרשלהעוצמתרבתהרגשית
שלהמאוחרתיצירתומכלולאתלהציב
הספרדיים.מקורותיהאתהמגלהיהושע

מ"גירושיםקלדרון ,"מ"המאהב(ודוצ'ה
 ,)ו"המסע" ,"מאני" ,"מולכד" ,מאוחרים"
הנוקשותנוסחהחמוצההרתיעהומאחורי

אתלהעמידניתןהאשכנזיתההלכתית
המבקשתהשיפוטיתהאקדמיתהמערכת

אליטהשלמנסהמנקודתיצירתואתלקטלג
"מדעיעלואמונהאשכנזיתאוניברסיטאית

מרעיפההזאתבהתקבלות ,"הספרות
זאתועםכיבודיםשפעיהושעעלהאקדמיה

הספרדיהיסודאתברתיעהדוחההיא

כשם .ביצירתוהמבצבץוהססגוניהעתיק

ובדיהתבליניםעמוסתהצבעוניתשסחורתו
מארחיובידינדחיתבן-עטרשלהצבעונין

שלהספרדיותלמעשהנדחיתכךהאשכנזים,
האשכנזיהספרותמימסדבידייהושע

פרשןשלבעיניוכנחותה.אותההמקטלג
מאובחנתהיאשקדכגרשוןכבודספרות

ולעיניועלובהגרוטסקיתכפרוורטית
 ,אחריומחזיקיםהמחריםאחרים,פרשנים

יהושעשלהספרדיםגיבוריומתוארים
גזעניתשבטבגאוותכלוקיםכפרימיסיבים,

כאןאז"ספרות(שקדמנוונים.וכסוטים

 , 211ב"ד,<פלדמן, ;) 7-56 , 153ועכשיו",

 ) 189-90 , 22 ,באנווהשווה

אתלמשוךאלאנותרלאולמחברולבן-עטר
האבקאתלנער ,אחרבכיווןספינתםמפרשי
שביקשוהפניניםאתולאסוףרגליהםמכפות
העיירהשבמבואותהחזיריםבדירלפזר

הפריסאית.

במסעהמסתמןהמהלךעשויאחרוןבסיכום
הספרדית-מזרחיתהטרילוגיהאתהחותם

האלף">"תום"מאני",<"מולכד",יהושעשל
כידומהורחיה.מוקסמותעלכרומןלהיקרא

עלפהלדברמותרמסויםבאנכרוניזם
האקזיסטנציאליסטיתהבחילהשלהעתקה
היהודיותהעדותליחסיסארטרנוסח

 • •הראשוןהאלףסוףשלבפאריס
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שבכתוביםה'כרך " 1980-1880העברית"הסיפורתמתוךפרק

חיבה>ושםכינוי-(בוליברחם ~.לדד+ הארץילידירושלמיהואיהושע ;..; ,,~ ~-

' 1936) li (, צאצא ,בארץחמישידור
ובןאביומצדחשובהספרדיתלמשפחה
אמומצדאציליתמרוקאיתלמשפחה
 ,) 1932בשנתארצה<שעלתה

אתסייםהוא 1
 ,) 1954-1942 (בירושליםרחביההגימנסיה

ולמד ) 1957-1954 (בנח"לשירת
 ,) 1961-1957 (העבריתבאוניברסיטה

עיקראתרכשאחרים,סופריםלכמהבדומה
 ) 1967-1963 (בצרפתהאירופיחינוכו

2 

פעמיםכמהגםשהההשניםובמשך

הבריתבארצותקצובותלתקופות
וכמה 1969-1968באיונה,(לראשונה

משמשהוא 1972משנתנוספות).פעמים

לספרותפרופסור)(ואח"ככמרצה
ואילך 1957משנת 3חיפה.באוניברסיטת

רומנים,נובלות,קצרים,סיפוריםכתב
 4ומסות.תסכיתיםמחזות,

האחיםמןאחרתלכתובשהעז ,הארץבןהוא
ובלאהמהפכהעלשהצהירבלאהבכורים,
מקצועימהפכןשלנחושהבמצחשהתריס

הראשוןהסיפור sהאבות-האחים,נגד
הראשונה"הדירהמןהזקןשל"מיתתו
'')נדפסהזקן"מותבשםמופיעהוא<בקובץ

הראשוניםסיפוריו , 1957בשנתלראשונה
לראשיתועדהחמישיםשנותמשלהינדפסו
 6השישים.שנות

חולל ) 1962 (הזקן""מות.הראשוןספרו
והתמטיותהספרותיותבנורמותמהפכה

אליחסו 7העברית.בסיפורתלמפנהוהביא
אחדמצדדו-משמעי:היההבכורים""האחים

 ,יזהרהשפעתעדייןיצירתובביכוריניכרת
כיצדיורשיהם,ואתדורובניאתשלימד

אך 8ישראל;ארץשלנופהעםלהתמודד
אנשיםעלדורוובנייזהרכתבושנימצד

יהושעואילומוכריםבמרחביםממשיים
עלביאליק,שלדורובניל"סבים",בדומה
ועוד:זאתמתנכר.במרחבתלושותדמויות
שקדמוהדורותשנישללדמויותיהםבניגוד

שלהראשונותהדמויותמרביתריחפו ,לו
לושקדמההסיפורתהריק.בחלליהושע

מוכרותדמויותממשויות:מלאתחיתה
הנמעניםשלהצורךאךידועים;ומרחבים
כדמויותבארץשגדלהדוראתלהכיר
שלוהיכולתעצמו;אתמיצהממשיות
הםוגםנתרדדהזהבתחוםלחדשהיוצרים
 9חדשים.עיצובדרכיחיפשו

הקובץאתהפותחהזקן""מותהסיפור

 ,אוליהוא, ) 1962 (זהבשםהראשון
שלהראשונהלתקופתוביותרהאופייני

שלקצפםיצאשכמותוועלועליויהושע
הואהסיפורשלעניינוהראשונים.מבקריו
החשההביתגברתואחדזקןשלרצונם

מופלג,זקןשללמותולהביאלעזרתו
בסיפורהמובלעהאבסורדלמות.המסרב
שלשרצונההוא,מאליהמובנתכנורמה

הואהזקןשללמותולהביאעשתורהגב'
הוצגהזקןשלהחייםרצון .לגיטימי

זאת"תשוקה"שלוהפסקתהכגרוטסקי
ההסתברותשלאינטגרליכחלקעוצבה

הולמתאינהשהיאלמרותהבדיונית,
הסיפור ,""אפשריתמציאותשלנורמות
דורות.מלחמתשלעלילה ,כביכולמעלה,
ובחוסרשלובחיוניותהזקןהדורשלכוחו

להתמודדהצעירים"יורשיו"שלהיכולת
אלאהצעיריםלאהםבזקןשנאבקמיעמה.
גםוהעייפיםבקושיהמתקיימיםהדור'זקני

אינםהםהקודם.בדורהמאבקמןהם

האםהאדיפלי.הרצחאתלבצעמסוגלים
רצחאתוליזוםלהתערבצריכההגדולה

זהאין ,היוונילמיתוסלהזדקקאםהאב.
אגממנון'<אשתקליטמנסטרהאלאאדיפוס
המלחמה>מןהשבאגממנוןמותאתשיזמה
להשעוזרמיהזקן","מותאתהיוזמת
מאומץבןמעין ,הזקן-המספרהואבביצוע

באשאחריהההולךעשתור'הגברתשל
 ,אחדדורבהדורות","מלחמתזוובמים.

כוחלושאיןאחר'דורקוברכוח,חסר
לזקןלחיות.כוחלושישלמרות ,להתנגד
הזקןואילו ,כבירחייםרצוןישהנקבר

סבורגמורגלעדחיוניות.אותהחסרהחי'
בסיפוריםכמוזה,בסיפורהעיקרישהנושא

הצורךהואיהושע,שליותרמאוחרים

צורךושלילתהזולתשללאישורוהאנושי
 10השלילה.שלהאפליםהכוחותידיעלזה

כסיפורכמובן'זה,סיפורלפרשאפשר
כסיפורגםלפרשוואפשראקזיסטנציאלי

היסודגורמיביןהכוחותיחסיעלפסיכולוגי
טרנספורמציהאיזועליהםשעברהבמשפחה,
שבה(השנה 1957בשנתאךפרוורטית;

בןשלסזה>,סיפורדבריולפייהושעכתב
בהוהתהוובמפא"יברמהעדייןגוריון

החיוניהזקןכשאימתהראשונות,הפרצות

מרמזזהסיפור •הכולעלמרחפתעדיין
שעמוס ,הדורבנישלהחיוניכוחםעלגם
שלוהנובלותמןבאחתאותםכינהעוז

לעומתנכונה>,"מנוחה (גאולה""מפלצות
הפוליטיהפירושיורשיהם.שלהחולשה
מפרשואינוחד-משמעיכמובן'איננו'

מרמזהוא •הסיפורמרכיביכלאתבמדויק
<שעברההכלליתהאווירהעלהיותרלכל
עמוקה>,חלומית-סוריאליססיתצנזורהכאן

זאת.סמי-אלגוריהלכתיבתלהביאשיכלה
עשתורתכגברתעשתורגברתשלהזיהוי

הכנעניתהתנועהעםהמאבקשלוקישורו
לאלגוריזציהלהביאעשויאבלאפשרי'הוא

הסיפור.שלפשטנית
מאודאפוא,התרחק,הזקן""מותהסיפור

ועגנוןקפקאוהשפעתהמציאותמקרקע

 11ושעל.צעדכלעלבוניכרת

בסיפוריהושעממשיךזהלעומת
 ,קובץבאותוהמופיעגליה"של"חתונתה
הארצישראלי"הז'אנראת ,כביכול

שמיר'(יזהר'הקודםהדורשלואבזריהו"
בחללמתרחשאיננוזהסיפורמוסנזון>.

"מותהקובץסיפורימרביתכמוהריק

המסורתעםלהתמודדמנסהאלאהזקן"'
שללדראליזציהמגיעהואב"ביתה":
החומריםעללוותרמבליהריאלי

שלהםוהנוףהרקעהריאליים-המקומיים:
מןיורדגיבורובדרום.נח"לחבורת
עלהאהובהמרחבהדרום,שפלתאלההרים
בתיאורנזקקהוא .) 88<עמ'יזהרגיבורי

ללשונםאהובתו'לחתונתלקיבוץ'מסעו
מאזחלףזמן"כמהושמיר:אלתרמןשל
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גליה",של("חתונתהבשדות?"אניהלכתי
שהצירוףפיעלאף ;) 88עמ'הזקן""מות

כמעטמשמעותאצלומקבלהשגורהפיוטי
חברההיאמתארשהואהחברהפארודית.

כביכול'בה,נותרושעדייןיתעירוב
 1 _ 2 •הבוקולי-פסטורלילעולםכיסופים

בארץ:דורכבניכביכול'נוהגות,הדמויות
יחדיוחולמים-הוזיםבכרמים,"הלילות

האדמהעלשרועיםיום-עבודה.לאחר
ובלביחידים.-השקטאתרוויםהלחה,
האם ?הביתזהוהאם-סתומההמיהצובטת

באי-מנוחה,אךטינה,בלאהסוף?זהו
לבתיהםחוזריםהעוזבים,אחרעוקבים
---פה.נעזביםשאנחנוהרישבעיר.
חדשותהכשרותבאותולמשקקומץנשארים

אך ;) 89-88<עמ'סוף."לושאיןמעגל-
הישנה-החדשהארקדיהבתיאורכבר

בדרוםהםהוזים"שה"חולמיםמתגלה
 .בעירולבםוחבריהםבכפרהםבצפון'ולבם

המשךהםהללושהפרקיםנראהלכאורה,
דורשלהישראליתהסיפורתשלומוזרברור

שלהמשכוהואשהנח"לכשםבארץ'
כברניכרתהשיטיןביןאךהפלמ"ח,
הקודם.הדורשלהנורמותמןההתפרקות

נראה,גליה"של"חתונתההגלויבמישור
במישורואילוהנח"ל:שלכסיפוראפוא,
זהועליו'ומתגברהגלויאתהמעוותהסמוי'
הפאניקהעלסימבולימסתוריןסיפור

הגיבור-המספרדמותובקנאה.שבאהבה

אהובתועללמאבקפנימייtככוחותמגייסת
הוא,אותה.שכבשממיאותהליטולמנתעל

וביניהםארוטית:מפלהנחלוועידואארנון
הדובר'מאבק.מתנהל<דני>המנצחלבין

שהוארגשי'ניצחוןמשיגבאהבה,המאוהב

יש .הפיסיהניצחוןמןיותרחשובאולי
שלסמליתרומנטיזציהמשוםזהבסיפור
שלהמסאפורהבאמצעותארוטית,פאניקה

להעמיקאפוא,ניסה,יהושעהמוביל.הנהג
ריאליים,חומריםעלהמבוססהסיפור'את
המניעה,הדמותשלסימבוליזציהידיעל

אתהמניעיםלכוחותהשלכהשהיא
 13הגיבור.

הואגליה"של"חתונתהדבר:שלכללו
השימושסימבולית.נטיחעםרומנטיסיפור

הנח"לשלמוכריםז'אנרייםבחומרים
לחומריםמלהעניקמנעלאהנוערותנועת

שלהחדרהידיעלאחרתמשמעותאלה
אתהמערערתכדומיננסהפנטסטיגורם

היאהיאזאתננסהדומי .הריאליההקשר
הקונפיגורציהאתהמשנההסגנוניהגורם

לסיפורהמעניקהוהיאהמרכיביםשל
דורשלהאהבהמסיפורישונהמשמעות

המקבילפנסססי-גרוססקיגורםזהוקודם.
בסיפורחיהמתקבורתשלהגרוטסקיגורםל

מוזרהרריישובשלהרקעגםהזקן"."מות
יתיר")שלהערב("מסעישראלבארץ
גרוטסקיתרומנסהלעיצובליהושעמשמש

האהבה.שלההרסניתהפאניקהעל
בתקופתהתחוללהזופנימיתמהפכה

ששתלמלחמתסינימלחמתשביןהשלווה
הארץ'עלנפלהאלהבשניםהימים.

נורמליותשלגדולהתרדמהכביכול'
נפשלחשבוןיפהחיתהזאתשעהודווקא

הזקנים,באבותשונהתמטיתולהתבוננות
בפעילותובעיקרדעת,מטורפיבמאוהבים

שנצטברחהאגרסיביתבעוצמה-היתר

 14הזאת.בחברה

בהתיישבותקונסטרוקטיביתפעילותבמקום
ובמקוםדסטרוקטיבית:פעילות-כיתיר
דרמטיתבעלילההמתגבשיםמעשיםעודף

בשר"מלך (היחידשלהרואינצחוןשסופה
עלילהג>צקל"ימי (קבוצהשלאו )"ודם

מנצחים.גיבוריםהנעדרתמידרדרת

בעיקריהושעהושפעהראשוניםבצעדיו

מוקד<גבריאלוקיומייםחילונייםמפירושים
עגנוןש.י.שלליצירותיוקורצוויל>וברוך
קפקא:שבכתביוההסמלהההפשטהומכוח

שלגוןאפיאלאשאינושסענומבקריםויש
שלו,הר~שוןבקובץ 15אלה.יוצריםשני
גיבוריושלהנפשייםבחייהםגםהתעמקלא

שלהנפשלעולםמבעהיוגיבוריוכללאלא
הקולקטיבימודעולבלתיהמובלעהמחבר

עגנוןשלהשפעתו 16חי.בההחברהשל
כמאוחרלרומןעדוהולכתנמשכת
חשב,חולים,ביתזהאיןכן'"אם :""מולכד
אתמכניסיםהיואחרתוסהרורי'רדום

עתהשזהזכרולפתעפנרמה.האמבולנס
הואלראשונהלאבחלום.אשתואתראה
האחרונים,בחודשייםבחלוםאותהרואה
יושבתאלאלבדה,חיתהעודלאהפעםאבל

אבלבמקצת,פרושהאמנםאנשים,בקרב
שלושהטפטיםבחדרלחלוטין'מבודדתלא
יודעיםאינםשהסובביםונראהמוכרים.היו

יודעיםהםשמאאומותה,דבראת

חיתהוהיאיודעים.שאינםפניםומעמידים

שלבנוכחותוכללהרגישהולאמרוצה,
לסימןהפךכל-כך'החיהוא,כאילומולנו'

המתרחשאחריעקבעדייןמולנו .ערטילאי
יסתייםכיצדלראותהלילי'הרחובבפינת

והמכוניתהשערנפתחובסוףהוויכוח,

והדממההירקרק,האורתוךאלנבלעה
רבה.הקלההרגישומולנונתאחתה,

טכניקת .) 291עמ' , 1987("מולכד",
הקיץ'המצביאתלמצותהמנסההחלום,

שלסמי-ריאליסטיותליצירותאופיינית
והיא )הנה""עדללון"'נטה"אורח (עגנון
האחרונות.ליצירותיועדיהושעאתמלווה
לבטאיהושעניסההראשוןבקובץ

אתהסוריאליססיתהטכניקהבאמצעות
לתוכו:נקלעושגיבוריוהאבסורדי'העולם

סימניםלמערכותנזקקהזאתטכניקה
שאפשרמסומן'מסמן'<סימן'גוויותאל

צופן>בעזרתרקביניהםהקשראתלפענח
לבטאהיהניתןשלאמצביםלבטאכדי

אחרת.בדרךאותם

וכמיססיקאי'ככהןהאמן'ידעהבינייםבימי

ההוויהשלהגנוזיםלסודותהמפתחאת
האלגוריהצופןבאמצעותלחדורוניסה

בעתואדם..אלוהיםשלהכמוסיםלסודות
האלגוריהאלועגנוןקפקאגםפנוהחדשה
החוקיותאתגילוהם •דתיצורךמתוך

אותהאםותהועולמםשלהאבסורדית
יהושעלעולם.מעברגםשוררתהחוקיות

אךההוויה,לסודותלחתורהואגםניסה
במופלאמאשרהנפשבחידותיותרהתעניין

העליונים.בעולמותממנו
קפקאשללעולמוביותרהקרובהסיפור
זההים"."גאותהסיפורהואזהבקובץ

 .ואסיריוביוכלמפקדו'סוהר'עלסיפור
בשעתוכלביואסיריועםנותרהסוהר
עצמועלמקבלשהואמשוםהצפה,מצוקת

הכלא,בביתהשליטהחוקיםספראת
 ,המרלסוףעדעמהםלהישארעליוהמצווה
מדרגגלעדהכלא.אתתציףהיםכשגאות
קיטוביםבאמצעותהסיפוראתמפרש

 •והאיוהיםוהאי'הסערהשביןבינריים
לתשוקתחייםתשוקתביןהואהמאבק
הסוהר •נגדווהתמרדותהחוקקבלתהמוות,
עלולשמורובוהותוהולמנועמנסההצעיר
אתהולםאינושהחוקמגלהאבלהחוק,
שעליוהנפש>,כוחות(ובעיקרהטבעכוחות

זה,בסיפורהעיקריהמבחןעמהם.להתמודד
עםבעימותלעמודהואג,מורטוען

ניסיוןמתוךהנפשעולםשלהמורכבויות
עלולפעולהחייםכוחותאלבחיובלהתייחס

במידהמקבל(ואנילינראה 17זה.עיקרוןפי
ביןשהמתחמדרג),שלפירושואתרבה

בסיפורעיקרינושאהואומוותחייםתשוקת

 18הקובץ.סיפוריובמרביתזה

יהושעהחליטבהתפתחותומסויםבשלב
מכריז:והוא<וקפקא>מעגנוןלהיגמלשעליו

כבראישיתמרגישאניעגנון'לגבי- "
מכלאותוחרשתיאליו.צריךאינני

לקחתבהחלטצריךאניהיוםהכיוונים.
אבלממנו.אפשרי>תמיד<לארצינימרחק
שלביטחוןבאותולאאולילי'נדמהעדיין
לעבורחייבעבריסופרשכלהעבר
 19 ,, •אותו

בעיקראמוןדורו>(כבניהיהשיהושעמכיוון

ככלהריעגנוןשלהמעשים""ספרעל
מןהתרחקהמציאותחומריאלשהתקרב

האופייניתהמובהקתהסוריאליסטיתהנסיה
 •עגנוןשלביצירתוזהלפרק

הריאליההחרשה:המסורת
המעוותת

אנסי-ריאליסטיתכאנטיתזהנכנסיהושע
וזיעזעהספרותשללדיאלקטיקהמסוערת

הפועלכוחשלכדרכוהכוחות.מאזןאת
סופגהואכאנטיתזה,דיאלקטיתבמערכת
ותוךהתנגששעימההתזהאתהזמןבמשך

בראשיתחדשה.סינתזהיוצרהתנגשותכדי

אךהאנטיתזהאתבעיקרהציגדרכו

שביקש,ריאליהאותהאלחזרבהמשכה
התזהספיגתממנה.להימלטכביכול'

שהוציאמאזומתבלטתהולכתבאנטיתזה
 .) 1968 (היערות"''מולהקובץאת

30 
 205גויון



העמוקיםהשורשיםנחשפוזהבקובץכבר

קשורשהיההישראלית,בהוויהיהושעשל
העיצובבדרכיכבולשיהאבלאאליה,

אפשרזהקובץיצאמאז .הוויבעבותות

יצירהכלביןכלשהיזיקהלמצואואפשר
אתהמאפייןכלשהותחוםלביןשלוויצירה
והשאלההיערות""מולהישראלית:החברה

וילד">;ימים("שלושהירושליםהערבית,
הנודדהישראלישלפרנסהכמקוראפריקה

טירופיה ;)היערות"'('מולאר.רך"שרבב"יום
הימיםששתבמלחמתירושלמיתמשפחהשל

ההתשהמלחמת ;) 1969 •במאי"("לילה
קיז"בתחילתבנובלההשכולהאבומיתוס

ויהודיםערביםביןהמאבק ;) 1972- " 1970

שלהמוראלוהתערערותואשכנזים,ספרדים
מלחמתשלהשפעתהוכןהאשכנזיתהחברה

הישראליהמוראלעלהכיפוריםיום
שכבתשלטירופיה ;) 1977 (ב"המאהב"

שלומקומןהישראליתבחברהעילית
ישראליתמשפחהבחייוהשיבההירידה

אשכנזים ;) 1982 (מאוחרים"ב"גירושים

חדשיםועוליםהבכירההפקידותוספרדים,
והעליהוחילונייםדתייםפיתוח,בעיירת
ב"מולכו"גרמניהעםהיחסיםהרוסית,

) 1987 (; 
לבנון,מלחמתוהעיר,הקיבוץ 20

גרמנים,יהודיםויחסיהשביחהעולםמלחמת
וכיבושכלפורהצהרתואושוויץ'פוליןציוני

הטהוריםהספרדיםשלשורשיהםהארץ'
המימסד ;) 1990 (מאני"ב"מרישראלבארץ

הצעיריםהישראליםשלוהמסעותהרפואי
אלהכל ,) 1994 (להודו"ב"השיבהלהודו

ומרכזיים,אותנטייםחברתייםחומריםהם

פנטסטית-לילה fידיעלחדשלפירוששזכו
המודליםאתהמעוותתגרוטסקית
השגרתים.החברתיים

יצירתושלמעורבותהאתהדגישיהושע
לכתביקשהעבבראיוןהישראלית.בחברה
חיפה,באוניברסיטתהסטודנטיםשלהעת

צאתאחרי , 1968בשנת ,ופרח""כפתור

הואהיערות""מולקשור-המציאותספרו
שהיאבכךנבחנתרצינית"ספרותאומר:

שהואיאמיןשהסופרצריךדור'מבטאת

בעיותשלביטוירחב.יותרמשהומבטא
אניאחרים.לדרגיםעוברהואגםאישיות
 21ומקום,"זמןשלמשותףמשהולבטאמנסה

למעורבותיהושעמודעדרכובהמשךגם
מצהירוהואהפוליטיתבהוויהיצירת;
יכולהייתילא"היוםאגמון:ליעקבבראיון
מפניזה,וילד",ימים"שלושהשובלכתוב

עלסיפורכותבהייתיאםמזויף,שזה
המציאותמהדשמשהובליירושלים
לתוךנכנסהיההפוליטיתיתהחכרת
אמיתייהיהלאשזהחושבאני ...הסיפור
המציאותמכללגמרימנוערסיפורלכתוב

מ"מול 22 ,, •שלנוחברתיתהפוליטית
יצירתואפוא,קשורה,ואילךהיערות"

ואםהישראליתהחברהשלהיסודגירתלסר
הביקורתבאהמהןלהתעלםמנסההוא

 23חברתי,פוליטיפירושאותוומפרשת

חברתיתוממשותגרוטסקיתטכניקה
 ,) 1968 (היערות""מולהנובלותקובץ

בתולדותביותרהחשובדעתי'לעניותהוא,
הפךזהבכרךשרקמשוםיהושע,שליצירתו
ספרותיתואישיותייחודבעללסופריהושע

עצמאית.

שללזובניגודרקעמדהלאכבריצירתו
נעזרתכשהיאהבכורים,ואחיו"אבותיו"

במרדהועגנון><כקפקאהשוניםבסבים

משלה,דיוקןכברלעצמהעיצבהאלאנגדם,

שעברלמרות ,לונאמןהמחברנשארשמאז
תמטייםגלגוליםאחרסופרמכליותר

שלומרדכי 24ומורכבים.שוניםוצורניים
יהושעשלוהטכניהתמטיייחודועלעמד

ימים"שלושההקובץמסיפוריאחדבניתוח
שהמחברהעובדהאתמדגישהוא. •וילד"
חיותשלשמותהגיבוריםלמרביתהעניק
המודעביןהיחסאתזאתבדרךופתר

החייתית"האווירהבסיפור.מודעלבלתי
הסתירהעללהתגבריהושעלא.ב.מסייעת

המסגרתאתלשבורבמקום •הגיבורבעיצוב '
ללאלאפשרכדיהסיפורשלהריאליסטית

א.ב.הפךלהכרה,חופשיתכניסהמודע
אנשיםעלמסיפורהסיפור'אתיהושע
ידיעל ,לגיבוריווהשיגחיותעללסיפור

בלתיהםאדםכבנימירכי.פנימיחופש ,כך
מפרששלונסבלים."הםכחיותאפשריים,

וחושףזאתביצירההסמויהטקסטאת

בלתימסרמשתמעהיצירהשמן ,בפירושו
ביחסכוללתמשמעותבעלשהואצפוי

עלמתבססהפירושהישראלית.לחברה
 : Nomen-Omen <כסימןהשםטכניקת
ועלונו')יעלזאב,חיה,-חיותשלשמות
בתשתיתהמהותייםמיתוסיםבכמההבחנה

הםיוסףוסיפוריצחקעקדתהיצירה.של
אליבאבוצע,שלארצחעלמיתוסיםשני

מיוחדתמשמעותאלהמיתוסיםמקניםושלו,
חסרשלהרצחנושאאתהדוחהזה,לסיפור
שלאחרהעבריתלסיפורתהאופייניהישע,
 25 •השחרורמלחמת

כשםהעיצובבטכניקתמהפכןהואיהושע

של"חתונתהבסיפורשראינו<כפישהוא
שלהיסודמגישותכמהבשינוימהפכןגליה")

באסופתהישראלית.למציאותהישראלי
ביןיהושעמיזגהיערות""מולהסיפורים

והטכניקותהסוריאליססיתהתזה
החברתיתהממשותלביןהגרוטסקיות

המבריקהצירוףוזמן;מקוםשלוהאנושית
ישנות-תמותלביןהחדשותהצורותבין

פניאתוחידשהתמותפניאתשינהחדשות

סבירהבלתישהסתום,מכיווןהצורות:
מןהללובסיפוריםמרובה;:זיהוהמעוות

למלאהנמעןנדרש ,והתקיןהסביר ,הגלוי
גלותלכדי ,השיטיןשביןהחלליםאת

חדשותפניםמגלההמעוותתשההוויה
 26השגורה.במציאות

המסובכיםוהמצביםהדמויותעיצוב

טכניקותבאמצעותנעשהלאוהמורכבים
כהרהוריםמובהקותאינסרוספקסיביות

התבניתבאמצעותבעיקראלאופרשנויות,
יהושעמקציןזהקובץבסיפוריובעלילה:

חשפה ,למשל ,כך :וחברתייםאנושייםמצבים
שלונמשכתהולכת"שתיקההסיפורעלילת

מזדקןאבשביןהיחסיםבמערכתמשורר"

הזקןשלנסיובואתמפגרזקוניםבןלבין
זהודעיכה.בשעתלחייםלחזורלילדהדומה
לביןהאבשביןהיחסיםעלגרוטסקיסיפור

האב;דמותשלהרחבהאלאאינוכשהבן ,בנו
הילדאתשיצרהואהואהמזדקןוהאב

יותרהרבהואוליהפיסיילדושהוא ,המפגר
משוררשהיההאב,הרוחני.צאצאומזה,

דבריםוכתבהמשורריםככלריאליססי
והבןכוחו;תשהעולם,שלובזוטרשברומו
הישע,חסרבאבלהתגאותהמבקש ,המפגר
מןומפרסםהאבשלהשירהשרידיאתצובר

 ,מודרנישירשאס?והשורותהקטעים
 2האב.בשם ,ברצוןהמתקבל

הזיקנהשלהפרוורסיותאתמבטאהסיפור
שלהמסכנההפרוורסיותאתאוהמפגרת

שהאבותהעלובות,השאריותמןהחייםבנים
בלשוןבאמצעותםומדבריםאחריהםהותירו

אבותיהם.

באותהנכוניםזהמצבשלהפירושיםשני
יהושע,שלהאמןידניכרתובשניהםמידה

גרוטסקית.ראייהמזוויתבעולםהמתבונן
מאודאינדיווידואליהואזאתביצירההאיפיון
מפגרלבןאחדמזדקןאגביןיחסיםומתאר
האםהתוהה ,פואטימניפסטגםהואאךאחד:

עיוותאלאאיננההמודרניתהספרות
שלמשאריותיההמתפרנסת ,ומפגרגרוטסקי
מדגישהסיפוראולםמסורתית:תרבות
בין-ביחסיםהפנימיותהסתירותאתבעיקר

נקראשמושעלשבסיפורכשםאנושיים,
לראשונהשנדפסהיערות""מולהקובץ
מוטעמות ,) 1963<אביביס' IIב"קשת
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אתעיצבהאחרוןזה l!S:הפתטיהסתירות
המוקצנתבצורהערביהיהודי-הקונפליקט

אזעדמשהוצגביותרוהדו-משמעית

בסיפורהגיבורקודמים.דורותשלבכתביהם
הצופהגרוטסקי:הואהקודםבסיפורכמוזה

עללהגןהחובהמוטלתשעליוישראל'לבית
מבולבלסטודנטהואהיהודי'העםיערות
שלוהגמרעבודתאתלסייםהמנסהומסכן'

ערביהואוהגיבור-שכנגדהצלב,מסעיעל
עלשנשתלוהיערותעלהשומרכרות-לשון'

היערשויפתאתמכיןהואשחרב:כפרו

השומר'שלפקוחותהבלתיעיניולנגד
לצפות,לקורכן'אמפתיהמרובהנכון'
היערותבשרפתהנאה,שלמסוימתבמידה

עלשלומרדכישאמרמהעליהם.שהופקד
גםיפהוילד"ימים"שלושההסיפורגיבור

(ובכמהזהבסיפורהגיבורדמותלדיוקן

דורו):בניוסופריםיהושעשלאחרותיצירות
תחליף:חייחיהואכבוי'אדםהוא"הגיבור

צמחים.במקוםקוציםחיה:במקוםיעל
במקוםסטודנטהקיבוץ.במקוםהאוניברסיטה

ההשכלתיהגיבורשלהריקנותמגשים.
נשארווחייוהדתיהחייםאורחאתשנטש

הגיבורשלבריקנותנתחלפהמצוות,לא
חסרינשארווחייוהקיבוץאתשנטשהצברי

שניביןמתרחשהגלויהטקסט 29 ,, •יעוד
הסמויבטקסטאבלחד-פעמיים,אנשים

היריביםהעמיםשניאתהשנייםמייצגים

הקרןיערארץ:חבלאותועלהנאבקים
וערביםשומריהודיחרב,ערביכפרהקיימת,

לנמענים,המוכריםטבעייםלסמליםהופכים
אצלםשנצטברהמידעפיעלהמרחיבים,
שלמשמעותהאתחוץ-ספרותיים,מחומרים
הבין·"שבטית".היחסיםמערכת

שבה(בשנההנמעןעלכהלםפועלתזו
שחומרימשום ,) 1963-רדהסיפפורסם

 :ידועלשהודחקלמסרמצטרפיםהסיפור
יושביםויהושע,שאליבאלו'מסתבר
החברהשלבתת-המודעהאילמיםהערבים

האינטלקטואליםמבפנים:אותהומערערים
חרדה,ורגשותאשמהרגשות.אכוליםשלה
כגורליהיהששתלוהיערותשלגורלםשמא

הכפולההאשמהחווייתהצלבנים.ממלכת
כאחדוליהודיםלערביםביחסשאשםמישל

לשמור),שהופקדמהעלשמרשלא(משום
יהושעשלהמיוחדתגישתואתמבטאת

אתהרודףהערבי-היהודי'לקונפליקט
כמו 31המאה.ראשיתמאזהישראליתהחברה

שלהתנהגותויותר'מוקדמיםבסיפורים
גבולעלהןהאילםהערביושלהיערותצופה

מתגלההמוזרבטירופםדווקאאבלהטירוף:
יכלההגרוטסקהשרקמהפכניתאמתאיזו
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החוויהשלהיוצרותוהיפוךהאשמהחוויית
הנובלהבמרכזגםעומדיםהציונית
נושאגםומשמשים '' 1970קיץ"בתחילת

היצירותכל •"המאהב"הרומןשלעיקרי
גרוטסקי'"הגיון"עלמבוססותהללו

אוריינטציההנמעןמאבדשבעקבותיו

מכתביבמכוניתמסתירגיבורריאלית:
נערארוך">,שרב("יוםלבתושנשלחואהבה

אמותמונתאתקובראואביושיריהמקבץ

משורר"),שלונמשכתהולכת("שתיקה
אהובתובןאתלהרוגהמבקשמאהב

נתפסותהדמויותוילד").ימים("שלושה
משכנעותאךשפויות,כבלתיקרובותלעתים
הקריאהפעולתמעשיהן.שלהפנימיבהגיון
הגיון-טירופןהנמקתאתהנמעןמןתובעת

הדמויות.של
אתלהרוסבא ,למשל , " 1970קיץ"בתחילת

אבלאהשכול:האבשלהישראליהמיתוס
בעיקרהגאהאבאלאבנואתהמבכהשכול
והואלאומילסמלאותושהפךבנו'במות

הבןלמותכשהציפיותמאודמאוכזב
 33מתבדות.

הרומנים-שינויאלהנובלותמן
הישראליתבחברההנורמות

יהושעשלהנובלותעמדו"המאהב"עד
א-ריאליסטייםיוצריםשלהשפעתםבסימן
פרישומקס),קפקאהמעשים"("ספרכעגנון

המעורה"המאהב",הרומן :>פאבר"("הומו

הישראליתהחברהשליסודבכבעיותהיטב
ובאירועיהודים-ערבים>(אשכנזים-ספרדים,

הכיפורים,יוםמלחמתשלהמכריעההיסטורי
הספרותשלהשפעתהתחתכברעומד

שלהשפעתםבווניכרתהאנגלוסקסית
 34 •פרקנושלגייםנולוהמויםמבהרו

לחומרילהזדקקוגדלהההולכתהבטיח
בעיקרבאהופוליטייםחברתייםמציאות

ומלחמתהימיםששתמלחמתשלבהשפעתן
מסויםמפנהובעקבותהכיפוריםיום

קובהשפעת(ניחרדהביקורתבציפיות

קריאה"),"סימןהעתכתבשלהעריכה
גיאו-מעיןלטובתוהקוהכףאתשחיטתה
בסיפורת.ריאליזם
עורכישלזהבנושאשאלהעלהגיביהושע
יותרמאוחרבשלבראיתי _,,קריאה":"סימן
סתום.מבוישלהרגשהזוכתיבהבדרךשיש

משעבדתהמציאות,אתמקפחתזושכתיבה

אומראני •הסופרשללרצונומדייותראותה
שכללינדמהכיהמציאות,אתמקפחת-

כלומרהמציאות,אתלתתרוצהאמנות
ושקר.אמתשללשאלהעמוקבאופןקשורה

אוליזה-מסוימתיצירהעלאגידאניאם
מבטאאיננוזהאבלדמיוןהרבהעםכתוב
קביעהתהיהזאתאמיתית,עולםתחושתשום
רוצותסוריאליסטיותיצירותגם •גנאישל

געברלכן'העולם.עליאמיתמשהולומר
המציאותאתבמשהומחטיאשאנישהרגשתי

להרחיבקצתניסיתיתחושתי'לפיהאמיתית
במקוםהמציאות,אלשליההקשבהאת

לגביבעיקרוזאתעליה.רצוניאתלהנחית
כמוכךכלמשועבדיםיהיושלאהאדם,בני

התקיים(הראיוןהראשונים."בסיפורים

"המאהב"יציאתלפנישנתיים , 1975בשנת
פרימנחםהיוהמראיינים , 1977בשנת
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הממשית,המציאותאלפרקנושלזיקתו
מנקודותהעלילהשלהרב'-זוויתיתההארה
והעוצמהבעלילהשונותדמויותשלראות

משמשותאלהגיבוריםשלהפסיכולוגית
שמקורןמופשטותתבניותעםבעירבוביה

אתקירבפרקנועגנון-קפקא.במסורת

המסורתהמציאות:ואלהחייםאליהושע
 •הכוללהמסרואלההפשטהאל-האחרת

ריאליתבהתבוננותיהושעמרבה'ב.'המאהב"
חוץ-ספרותיים:מסומניםלהשישבמציאות
משפחהשלתולדותיהאתמעצבכשהוא

למלחמתעדממשית,אךמוזרה,ישראלית
גםמתבונןהואבכלל'ועדהכיפוריםיום

לכרמל.ועדהתחתיתהעירמןחיפהבעיר
עלרומןהוא"המאהב"הגלוי'במישור
שלבחייווהחמישיםהארבעיםשנותמשבר
שלהכלכלילבנייןחייואתשהקדישגבר'

הוא •עיניולנגדמתפוררתוזוהמשפחה
מןאותושיצילומאהבים-מחריבים,מחפש

מוסד •גבריותובעוללשאתהאחריות
ישראלזו-זריםפועליםיעבדושבומשפחתי

השבעים.שנותשל
המשפחה,שאביהיאה"מעוותת"התופעה

מעניקשלו'הגבראכוחאתכביכול'שאיבד'
אתשיתפסולגבריםובתו)(אשתונשותיואת

החזיתמןהעורקספרדייורדמקומו:

-בעידודו-הואהכיפוריםיוםבמלחמת
העובדצעירערביפועלאשתו:שלהמאהב
המאהב-בעידודושוב-הואשלו'במוסך

בתו.של
ההכללהאלשובשואףהסמויהטקסט

היאאדםשמשפחתמסתברהחברתית:

אתהמייצגפרטהיאסינקדוכי:תפקידבעלת
זית-אשכבהיהודיתהמשפחה 3 6 :ללכה

מאזבארץששלטהוהמקובלת",ה"שגורה
ומחפשתמבפניםמתפוררתהשחרור'מלחמת

ביישוב,כוחותאותםכלאצלגואליהאת
בעיניומוקציםנחותיםבעברשהיו

לשולייםנדחקהישראליהמימסד 37המימס.ד
אתתופסותחברתיותשולייםוקבוצות
הקאנוניתלספרותכאןהכניסיהושעמקומו.

השוליותהקבוצות"נאראטיב"את
חדירהזוהישראלית.בחברהוהמדוכאות
הספרדים •המימסדללב II"ערמומית
ובחברה,בספרותנשמעלאשקולםוהערבים,
המימסד'אתהמנצחותכדמויותמיוצגים

בתחום(גםלמשרתיואותםלהפוךשביקש
לאדוניכאןנעשיםהמשרתיםהמיני).
 38לשעבדם.שביקשהמימסד

המשפחתיתהגרוטסקה
מתרכזיותרמאוחריםוברומנים H'ב.'המאהב

פרוורטיצדומטעיםמשפחות,בחיייהושע

בקטסטרופותהמתגלהצדבחייהן:כלשהו
הכוחמןאלהפרוורסיותהמוציאותחברתיות

הימיםששתמלחמתחושפתכךהפועל:אל
אביאסי'תרצה,שלבמשפחתםהשבראת

יוםמלחמת ;) 1969 11במאידלילהועמיהוד
אדםבמשפחתהשבראתהכיפורים
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אתההתשהמלחמת :> 1977 , 11המאהב 11

אבלהיותהמבקשאבשביןהמוזריםהיחסים
<,,בתחילתלתחיה"ה"קםבנולביןשכול,

, 1912קי 11 1910 r <. 
מיתית:משמעותזהלסיפורמייחסשלו

שהיוכדרךכיום,בנפילתםאשמים"האבות
שיבתו 39ישו":שלבמותו ,כביכולאשמים

מאשתו'גטלקבלמנתעללארצוהאבשל
ואתהמפוררתהמשפחהאתחושפת

<,,גירושיםהאבשלהירידה"תסביך"
מלחמת ,לבנוןמלחמת :> 1982 , 11מאוחרים

אלבני'ידיעלא"יכיבושהשביח,העולם
-העמים""אביבהשלישי'הציוניהקונגרס
המוזרההארוכה,ההתפתחותאתחושפים

מאני,,'("מרמאנימשפחתשלוהמעוותת
שהפרוורטיותהואהסמויהטקסט .) 1990

בסינקדוכהמשתקפתהחברתית

המשפחתיתהסינקדוכהאו'המשפחתית,

ידיעלומעוצבתמוטרדתמוקפת,מושפעת,
 .החכרתיההקשר
פרוורסיהעללרומןמובהקתדוגמה

 •מאוחרים,,"גירושיםהרומןהואמשפחתית
כלההומוסקסואל,מבן"מורכבת"המשפחה
במעשיו'היסטריחתןבספרות,ידההמנסה

שהיגר ,>בס<אבובעיקרונוורוטי:מוזרנכד

מאשתולהימלטמנתעלהבריתלארצות
עימותמשפחתו.-המשפחהומבניהמטורפת

קושרתגנטיתשגזרהמעידלסבהנכדבין
<,,גירושיםהשלישילביןראשוןהדורבין

שאוליהרגשתיפתאום"ואני : 40מאוחרים,,>
שלהמהמחלהמסבתאנדבקתיבאמתאז

"גירושים(גדי,בה."חיתהבטחשכבר

 .) 26עמ' , 11מאוחרים

ולחסלבגטלזכותכדיארצהחזרהאב-הסב
לחברתולחזורמנתעלבארץ'"עסקיו"את

מתגלהכאןאבלהברית:בארצותהצעירה
גטלתתשקשה(וליהושע>,גיבורללו

אינוהאבהאהובה-השנואה:לארץפיטורין
שחגוהמטורףהקסמיםממעגללצאתגלמסו

קשורהוא .משפחתוובניאשתוסביבו

שאינםאי-רציונליים,בכבליםאליהם
שר("המת-האלתרמניהאתוסמןרחוקים

אלהמחברשלשיחסולמרות 41לרעייתו"),
המשתמעוהמסרלמדי:דו-משמעיזהאתוס

עלפארודיהמעיןגםמבליעהטקסטמן
שאשתו-יפהיודעהגיבורזה.אתוס

שיש,מטורפיםחברהםמולדתו-משפחתו

שאינולו'מתברראךמהם:להיפטראולי'
הגדרלידמתוהואבלעדיהםלחיותיכול
אתהכניסאליומשוגעים,ביתאותושל

והואמשפחתונוףתבניתהואהאדםאשתו.

קרונהכסיב .קיומובדרךובדמואליהצמוד
התלותאתמדגישזהרומןחברתית,
מרכיביכלשביןולרעלטובהגורלית
 42השייכות.קבוצת

זאת:יסודהנחתהמשיך"מולכד''הרומן
ומימשאשכנזיהאשהשנשאהספרדיהגבר

יכולאינוהגלויות,קיבוץאתבביתו
ממשיכההיאמותהלאחרוגםממנהלהיפרד

מעיןשובוזאתהימים:כלועמובולחיות
האלתרמני:האתוסעלפארודיתחזרה
והגברהמתההיאהרעיהיהושעשלברומן
בזכרה,לבגודיובסירנותכל .החיהוא

המעגלמןולהימלטחדשקשרלצעמולמצוא
החלשהספרדיהיהודיביןדמיםבריתשל

החזקותואמההאשכנזיההיהודיהלבין
פרוורטיהואזהקשרחרוץ.כשלרןנכשל

קשרכלמאפשראיננוהואאבלוגרוטסקי:
לילדהלאאחר:גרוטסקיאופרוורטי
הממשלתיתלפקידהולאהקטינההספרדיה
העקרההיהודי-דתילאשתאוהגבוהה
לרדתהמבקשתרוסיה,לעולהלאובוודאי

קשורהנקרופיליהאתשמקדשמיהארץ.מן
וסיכוייוהחייםמןהחזקהמתיםלעולם

חדשהולאהבההחולניהקשרמןלשחרור
 43מזעריים.

מורטם"."פוססהמשפחהאתמתאר"מולכד"
יותר(וכאןשלוקודמיםבסיפוריםכמוכאן

ההנאהחוזרתקודמים>בסיפוריםמאשר

"בארבעהמוות:מןלמחברשישהמוזרה
ובכלמולנו'שלאשתונפטרהבוקרלפנות
המוותרגעאתלזהותמולנוהתאמץמאודו
רצהוהואבתוכו'וייזכרשייחרטכדי

"ושכל ) 11עמ' , 1987 ,("מולכד" ".לזכור
וידידים,בני-משפחהוילדיה,אמההנוכחים,

למחלהיוכלוכללי'מנהלכמיןבראשםוהוא
ובביטחהבהשקסאותהויסיעוהמשתוללת

אתלסלקהיהוצריךבמגע.הכלתיהסוףאל
מיטהולהביאשלהםהישנההכלולותמיטת
מפקדשלמיטת-שדהבשבילו'ופשוטהצרה

והואהענקית,המיסהלידולהעמידונאמן'
מקשיבמתחתיה,ספקלידהספקשוכב,היה

עמ'(שם,ונו"'כאבבכללהילחםודרוך
13 (. 

הםהמוותעלוההתרפקותהמוותכיסופי
הולךוהנושאזאתביצירהמרכזינושא

היה"הואכולה:היצירהלאורךונמשך
במהעלמסתובבוראמה,שלגיבור

מילאשבהוראמהגדולה,מיטהשבמרכזה
כיובוכה,צועקלוחש,מרכזי'תפקיד
הואלהתי;פחויות.אותולהביאהצליחה

שחלפו'ההםלימיםלהתגעגעהחל
הנהכיבחום,לבואתמילאווהגעגועים

קהלסולקה,התפאורההכל'נגמרעכשיו
הבמהואפילוהאולם,אתעזבהידידים
לפניונפתחוהזמןקרשים,שללגלהפכה
בזוהרמוארבערבהככבישומייגעשומם

ללאהחיים .) 48עמ' ,"ולכו מ"(צהבהב."
להתחיותניסיוןוכלשיממוןחייהםמוות
המתיםלעולםהפנימיתבכמיההנתקל

גלוק>,של"אורפאוס"האופרה(מוטיב
שורשיםולהכותלחזורלאדםמניחהשאינה

טרנספורמציההואזהנושאהחיים.בארצות

למןהיוצראתשליוונושאיםשלמעניינת
 • ,,הזקן"מותהראשוןסיפורו
הציונותתולדותאתמספרמאני""מר

ציונית,לאמשפחהשלראותמנקודת
הציונותמןמפוקפקתפחותש"ציוניותה"

ומצאובארץשביקרואשכנזים,אותםשל
הללוהספרדיםבאושוויץ.לבסוףמותםאת

לאירועיםקשרללאזאתבארץנאחזים
הכרזתהשואה,לבנון'מלחמתההיסטוריים:

במזההוא,הסיפורהציוני.והקונגרסכלפור
הנובלותאחתשלהמשךגםמסוימת,

היערות"."מוליהושע,שלהראשונות

r 

מפלסואיןלשריפההיערנידוןזהבסיפור
"מולבכברקיבלההמוותתשוקתה. iמהגז

עלהפרושהצלהיאחברתי:היבטהיערות"
 •בארץהיהודיהקיום
וב"מרהראשוןבסיפורדןאינויהושע

לערביםיהודיםשביןממשייםבקשריםמאני"
אלה.יחסיםביסודהמונחבמיתוסאלא

ובייחודבארץונחלהחלקישמאנילמשפחת
ובדומהבה;דבקיםשהםמשוםבירושלים,
אחוזתלהםגםישבחברון'אבינולאברהם

הקיומיתהשייכותחווייתבירושלים.קבר
בניאתמחייבתמאנימשפחתתולדותשל

מעברהדורותשושלתאתלהמשיךהמשפחה
ממציאיםהםואםהאידיאולוגיות;לכל

דווקאלאואלההריאידיאולוגיות
רעיונותאלאלא-ציוניות,גירתאידיאולו
אתלהבטיחשתפקידםומשונים,מוזרים
לפיכךישראל:בארץהיהודיהקיוםהמשך
מידהארץלחלוקתיםהמאנמןאחדמסיף
המבקשקודם,ומאניכלפור;הכרזתאחרי
אתיהדלמציעבארץ'שורשיםקרעלת

משרתים,אינםאנשיםישראל.ארץערביי
"אידיאולוגיות"אלאאידיאולוגיותאפוא,

בארץ'לחיותהמבקשיםאנשים,משרתות
הבאהמצווהקרובותלעתיםשזוהגם

גרוםלמוכןהשושלתשלאביהבעבירה:
מנתעלכלתו'עםולשכבבנולמות

היהודייםהחייםואתהשושלתאתלהמשיך
ישראל.בארץ

שהיאהמשפחתית,שהגרוטסקהמסתבר'

ליהושעביותרהאופייניתהסוגהאולי
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מצדלהביא,עלולה ,ובמחזותיובסיפוריו
שלהקיומימצבהשלשלילילתיאור ,אחד

<משוםוהעםהשבטבמסגרתהמשפחה

מחוץמתרחשיםאינםהאמיתייםשהדברים

עשויההיאאךבתוכה>:אלאלמשפחה
הקיוםהמשךלתיאור ,שנימצדגם,להביא
אתהמקיימתכיחידההמשפחהשלהחיובי
העם.אתהשבטודרךהשבט

יצירותיושלהתבניתיתההתפתחות
וצורותהמוטיביםמערךהתפתחותמבחינת

ועברשמריועליהושעקפאלאהסיפורת
דרך ) 1962 (הראשוןסיפוריוקובץמאז

טכניקהביןהמבריקהצירוףארוכה:

וחברתינפשיקונפליקטהמביעהגרוטסקית
יותרממשייםונעשיםההולכיםחומריםלבין
הפכיםיהושע.שלההיכרלסימןהפכו

בתשתיתמתחבריםאלהיצירותשלהקטנים
ויצירהיצירהכשכלעומק,למבנההיצירה

כלביןאךמשלה:עומקמבנהאמנםלהיש
בריחהיוצרפנימימגעקייםהללוהמבנים
החלהואהמבנים.כלביןהקושרפנימי
ואזוטריותסגורותביצירותבסיפורתדרכו

הקצריםהסיפוריםונפתחו:שהלכומאוד
כלבסמכותנכתבוהראשונותוהנובלות

מבוססיםוהיו ,יחידראשוןבגוףאויודעת

 44סמליים:רמזיםאואלגורייםמפתחותעל

להתקייםממשיכיםהראשונותביצירותכמו
מןהשאוביםאבזריםב"המאהב"גם

לסמליםלהפוךהריאליים,החומרים
 .היסטורימצבהממצים

 1947מודלהמוריםמכונית ,למשל ,כך

ונעיםשאדםארדיטי,של ) 1973(בשנת
עצמההיאבעליה.אתבאמצעותהמחפשים
מה-לשאלהתשובהמעיןונעשיתהולכת
המחבר ? 1973בשנת ' 47שללמודליםקרה
הראשיתהדמותביןמעניינתתקבולתיצר
לדמותמטונימיההמשמשתהמכוניתלבין

מאזאולם 45שלה:כמטאפורהגםומתפקדת
רב-ליצירותיהושע"המאהב''נוטההרומן

מזוויותנושאאועלילההמציגותקוליות,
ממונולוגיםעברהואמתחלפות.ראייה
רב-לדגים,אולדיאלוגיםחלוםדמויי

בעיקרטמונהחיתהלאשובשחידתם
בפעריםאלאאינטרטקסטואלי?םבקישורים

מבקריםישהשונות.הראותנקודותשבין

רב-רומןבעיצובהצליחלאשיהושעשטענו
בסגנוןמתנבאיםהגיבוריםושכלקולי
 46אחד.

דיפרנציאציהיצרשיהושע ,לינראה
וגיבוריםודרגיהנעים, ,דפיביןסגנונית

סגנונייםלכליםנזקקשלאלמרותאחרים,
מבניתמבחינהוחד-משמעיים.גסים

זוויותביןלקשר ,כביכולהקורא,מתבקש
 ,משלוראייהזוויתלעצמווליצורהראייה
ומאחההראותקורותבכלאתהכוללת
ביניהן.

האזוטריתהראייהמזוויתעבריהושע

יותרעולםלראייתועגנוןקפקאשלהסגורה

חידותיהאתהמסתירה ,פרקנושלפתוחה
אתהציגב"המאהב"אחרות:בדרכים

ראותמנקודותהעולםואתהעלילה
גירושיםב"ואילושונות:גירתונולומ

יותרלטכניקותכברנזקקהואמאוחרים"
 47מורכבות.

ראייהזוויתשלרב-קוליותטכניקותלצד
ללאדובריםשניביןדיאלוגיפרקשםיש

שבו ,מונו-דיאלוגיופרקהמספרהתערבות
הדיאלוגשלאחדצדרקשומעיםאנחנו

ידידואתלבקרשבאמישביןבדו-שיח
עמו>הומוסקסואלייםיחסיםלו(שישהצעיר
שאלותיושאתשלו,הרב-שיחלבין

עצמוספרבאותושומעים.איננוותגובותיו

המטפללביןצעיראותוביןדו-שיחגםקיים
שהנושא ,ומטופלמטפלדו-שיח-שלו

המטופלשלאביוהואשלוהעיקרי
אלההמספר).התערבותללא(הדיאלוג
 ,מאודמורכבותגירתדיאלוטכניקות
הקביכטההיאהןלששהבסיס

מתוודהאחדצדשבההפסיכואנליטית,
חוקרשלתפקידממלאהשביוהצד ,ומספר
 48ושופט.קטליזטורודורש,

שביןהתערובתהיאזהרומןשמאפייןמה

ריאליותהמעוותתותבניתריאליתאמינות
נקודות 49חדשה.משמעותלהומעניקהזו

שונותראייהזוויותהיוזהברומןהראות

אחת.משפחתיתהוויהשל
תבניותלבנותהניסיוןניכריצירותיובכל

כשכלמשתנות,מבטנקודותעלהמבוססות
בפניפרקמשמשתהמבטמנקודותאחת

קישוריםהמחבריוצרהפרקיםבין •עצמו

חותכיםהשוניםשהמוטיביםכךאנלוגיים,
זאתאותה.ומאחדיםהמפורקתהתבניתאת

מאוחרים""גירושיםוב"המאהב"ב ,ועוד

אחתבעלילהמתבוננותהמבטנקודותאין
מפרקמתקדמתהעלילהאלאאחדזמןבחתך
מזווית-ראייהמעוצבפרק-זמןוכללפרק
שונה.

זווית-אחתהיאהראייהזווית-1ב'מולכו"
ביןהאנלוגיהמבנהאולםמולנו:שלראייתו
ברומניםמאשריותרהרבהמודגשהפרקים

היסודות,אתמניחהפתיחהפרקקודמים.

עלהרומןמבוסס ,ואילךהשניהפרקמןאך
לקשורהגיבורשלונשניםחוזריםבסירנות

מןאחדבכלכשהכישלוןאשה,עםקשר
למרותפרק.כלבסוףחוזרהנסיונות

תכנימזהזהשוניםהתבניתי,הדמיון

"מולכד"שלהמבנהוכשלובותהנסיונות
זהוהקודמים:הרומניםשלזהמאשרשונה
תבנית (סיזיפילכנותושאפשרמבנה

לראשהמגוללתכאבן-עצמהעלהחוזרת
והוא 50לתחתיתו>:ומתגלגלתוחוזרתההר

הסיפור(שלאחרסיפוריםחמישהעלמבוסס
שלהנישואיםסיפור-סופרשלאהעיקרי
שלטרנספורמציותשהםואשתו>,מולנו
שליכולתוחוסרשעניינועצמוסיפוראותו
לאחרהעולם,עםחדשקשרליצוראדם

ותינוקתאםאשה,שהיא ,אשתועםשקשריו

גלמסואינומולנוהגיבור •נותקו ,כאחד
הטרנספורמציותחדשות.ואחותאםלמצוא

גורמותתבניתאותהשלהחוזרות
האופייניעמוק,תיסכולשללהצטברות

בסוףהאירוניתשהתקווה ,כולולסיפור
 .ממנומפלטכאילולשמשצריכההסיפור
שלחותנתובמותמסתייםהאחרוןהפרק

קשרלקשורהגיבורשלובתקווההגיבור
אפשרותעלומרמזפתוחהסיוםאמיתי.
נוספים.סיזיפייםלפרקים

מאני""מרהדומןתבנית

התחלהיהושעמהתחילמאני""מרברומן
הסגולותמןאחתזוואוליחדשה.מבנית

מרומןמתפתחשהואיהושע,שלהגדולות
 ,משניגורםקודםברומןשהיהומהלרומן
השינוי .עיקרילגורםהחדשברומןהופך

החדשהבקונפיגורציההגורמיםבתפקוד

 •כיוצרלהתחדשותודרךמהווה
מ"גירושיםהמונו-דיאלוגיהמבניהגורם

אחרלחמשארבעבין ,שישי(יוםמאוחרים"
מבנילגורםהופך ) 227-203עמיהצהריים,

ב"גירושיםהפרק .מאני""מרברומןעיקרי

 .שלוהמטפלעםצביאתמזמןמאוחרים"
מובהקת,מטופלמטפלשיחתהיאהשיחה
והמטפלהמטופלשלקולובעיקרנשמעשבה
קצרותהערותידיעלהמונולוגאתמקדם
הרב-נעלםמאני"1ב'מרשתיים),או(מלה
אחדצדרקשומעיםואנחנוהדיאלוגמןשיח

שיחהלהיותהממשיכהבשיחה,המשתתף
אוטוריטטיביתדמותלביןבתאובןשבין
גםשהוארבאב, ,מפקדמאמצת,אם<אם,

שכנגדהצדשלתגובותיועלמאמץ>.אב
לאמואפשר .הדוברשלמדבריולמדיםאנו

ומבני-"מולכד''הרומןמןשנושאי-המשנה
מתאחדיםמאוחרים"מ"גירושיםהמשנה

"מרחרשה.גרנדיוזיתלתבניתמאני"1ב'מר
שלביותרוהמעמיקהמקיףהרומןהואמאני"
שלוביותרהבולטהספרותיוההשגיהושע

החשוביםההשגיםמןאחדגםהואכה.עד

שלבדורוהעבריתהסיפורתשלביותר
החדשההעבריתובסיפורתבפרט,יהושע

 51בכלל.

גרנדיוזית,היאמאני""מרשלתבניתו
עדחמישהלהקיףמבקששהרומןמשום
ורומןמשפחתיתסאגהזוהידורות.שישה

אנטי-סאגית:טכניקהעלהמבוסס ,היסטורי
מןאלאההווהאלהעברמןלא ,אומרהווה

 ,כלומרמשפחתית,ואנטיהעבר:אלההווה
מספראוהמשפחהעלמספרתהמשפחהלא

החודריםזריםאלאעליהמספרכל-יודע
וחשבוןדיןמוסריםהמשפחהשללעולמה

מבוססת,אינההרומןשלהמקוריותעליה.
שלחדשהקונפיגורציהעלרקאפוא,

פניאתלחדשניסיוןעלאלאישניםגורמים
מבוססשהרומןהמסורתייםהז'אנרים

עליהם:
קטעיםעל ,כאמור"מבוסס,מאני"מר

מןאחדרקשומעיםאנחנושבודרמטיים,
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שניבושנוכחיםפיעלאףהדוברים:
שמאזיןומיהדובר<לפחות).נוספיםגיבורים

נוסףוגיבורעליוומגיבלמונודיאלוג
מספרהמונודיאלוגשנושאאחרים,וגיבורים
עליהם.
מושפעיםהפרקיםומבנההרומןשלהמבנה

 ,להגדיראפשר .הפסיכואנליטימהתהליך
ולאפסיכואנליטיכרומןזאתיצירהאפוא,

לרמזאולחשוףניסיוןהשגרתית:מהסיבה
הבחינהמןאלא-האנושי-המודעתתעל

אתלהביןמנסההפסיכואנליזההמבנית:
הזה.הרומןגםכך ,העברבאמצעותההווה

וחושפתלאחורחוזרתהפסיכואנליזה
גםגםכךהאדם,בחייגיאולוגיותשכבות
הזה.הרומן

העוסקרומןשזהלהניח,גםאפשר
אתלהביןומנסהמשפחתיתבדינמיקה
יחסיפיעלהאחרוןהדורשלהתנהגותו
קודמים.דורותשלהאנושויחסיהכוחות
גםמופעלתפסיכואנליטיתטכניקה

בכלהפרקים:מןאחדכלכלשלבתבניתו
שכנגדדמותמולדמותניצבתופרקפרק

עליה.שעברושוניםאירועיםעלומספרת
(כמומצומצםבזמןמתרחשתהשיחה

הגיבוריםמספריםהשיחהובשעתבאנליזה>
דמותעםכלשהיגורליתפגישהעלבעיקר

ממשפחתדמותהמקריםבכלשהיאשלישית,
יסודבושיש ,דרמטידיאלוגזהומאני.
שלישיתדמותדיאלוגשבכלמשום ,אפי

האפיוהמושאהדיאלוגנושאשהיאעיקרית,
אליו.מתייחסיםשהדוברים
המספרהבאה:במתכונתבנוייםהפרקים

בה,שנתקלדמותעלסיפורואתמספר
מקריותשאין ,מסתבראךבמקרה: ,כביכול

לדוברמשמעותבעלותהןהללווהפגישות
השיחה.ולנושא

נוצריםהשלישיתהדמותלביןהדובריםבין
הםגיים.ואידיאולופסיכולוגייםקשרים

משהומבטאתשהיאמשוםידה,עלמוקסמים
בחייהם.מרכזי

המחברמקדיםהאפיהצדלהשלמת
הדרמטיים:למבניםואפילוגיםפרולוגים

הדובריםתולדותאתמספריםהפרולוגים
שלראייתומזוויתהדיאלוגפתיחתלפני

ההצגהאתהממחיז ,הבמאי-המחבר

אתמספקיםוהאפילוגיםגית:אלוהדי
מהלדעתהמבקשיםהצופים,שלסקרנותם

השיחה,שנסתיימהלאחרלדמויותאירע
ה"אילם"בן-שיחו ,הדוברעוצבושבה

 .השלישיוהאדם
המקריםברובהןהמשוחחותהדמויות

רוחניים,אוביולוגייםבניםשלדמויות
אולאמהותיהםוחשבוןדיןהמוסרים
שלהם.העברועלההווהעללאבותיהם
לדוברהפעילהדוברביןהיחסיםמערכת
מטופלשביןיחסיםמערכתהיאהסביל

שומעיםשאיננושואלהואהמטפללמטפל:
מתשובותיורקהמסתברות ,שאלותיואת
עלהמספר ,הפעילהדובר-המטופלשל

ורחוקים,קרוביםאירועיםועלעצמו
ואתהרציונליותעמדותיואתהמסבירים
מדברלעתיםהאירציונליות.פעולותיו

לעצמו.מודעהואולעתיםלתומוהדובר
נערה-הדובריםמודעיםהראשוןבפרק

שעברההמשק,מזכירתואמה,קיבוץילידת
ה"אנליטית":בפסיכולוגיה-לתבניתקורסים

וידויהאתמפרשתשהאםמרמזת,הבת

אתמקבלתואינהפסיכואנליטיפירוש
הראשוןבפרקשמובאמהכפשוטם.דבריה

מתוךמסתבר(והדברמודעתבצורה

בפרקיםמשתמעהריאלית>הסיטואציה
יותרומוקדמים<בסיפו)יותרמאוחרים

הדיאלוג.מאופי(בסיפור)

אנליטידיאלוגלביןאלהשיחותביןההבדל
אינםברומןשהדובריםהוא,"קלאסי"
שומעיםכאלנמעניהםאלמתייחסים

הםמידה.אמותכאלאלאאובייקטיביים
אלאולהתוודותלהידבררקבאיםאינם

מתוךשומעיםואנחנולהישפט:בעיקר
פסק-אתעצמםעלמקבליםשהםדבריהם,

פסקאתמפנימיםאובן-שיחםשלדינו
גזרהשנישהצדלעצמםמדמיםשהם ,הדין

עליהם.
מצפהשבוהחמישיבפרקלשיאומגיעהדבר

הראיההרבמפידינולפסקמאניאברהם
הגוסס.

זהבפרקהשותקהנמעןהקורא,מבחינת

נאשםהואוהדוברושופט,קטגורהוא

עלומסנגראשמהבפניהמתגונן ,וסנגור
מייצגיםהפרקיםבכלשופטו.בפניצעמו

אמות-המידהאתהשותקיםהנמענים

ההתייחסותקבוצתושלדורםשלהחיוביות
אתהמייצגתאםזו ,הראשוןבפרקשלהם:

אםזוהי ,השניבפרקהעובדת:ישראלארץ
שלהמידהאמותאתהמייצגתמאמצת,
 ,בריטיקולונל ,בשלישיהלוחמת:גרמניה

הבריטית:האימפריהשלהמידהאמותאת
נתמזגושבאישיותו ,פולנייהודי ,ברביעי
בורגניתיהודיתמסורתשלהמידהאמות
האחרון'בפרקדרכה:בראשיתציוןוחיבת

מתוסכלת,ספרדיהאשההםהנמענים
ואב-מאיןישמשפחהקשריליצורשניסתה

סגפניתקדושהאיזוהמייצגאימפוטנט,רב

שתלמידיוהיצרים,לעולםבניגודהעומדת
בהם.נסתבכו

שלהשונותהפניםהםהשותקיםהנמענים
וקול,חסרת-דמותיישרתאותהאלוהים:
והמשמשתמצוקהבשעתאליהפוניםשהכול
אדםוכל :ודורדורבכללכלמידהאמת
מה :בחייומידהאמתגתלדראותהמעלה

בשםודאימכניםהיושהפסיכואנליטיקאים
כאןאלוהים.-האמונהושלומיעליוןאני

שלשוניםדיוקנאותצורתזויישרתלובשת
ורוחניים.פיסייםאבות

הנורמותעםמתמודדיםהדובריםכל
דברשלובסופומייצגיםהללושהאבות
ראשלהריםמנסיםשהםביןלהן.נכנעים

בפניהםועומדתחוזרתנכנעים,שהםובין

הםמדועאשמים?הםבמההשאלה
הםשבפניהםהאבות,בפנימתגוננים

המוסרייםהצפניםאתשברוהאםמתוודים?

הםמבקשיםהאםאוהאבותשלוהחברתיים
מהומצוותיהם?אתעליהםיטילושהאבות

קייםהתפתחותם?לביןהגנתםשביןהיחס
לביןשביניהםהעימותביןמתמידיחס

במשפחתהפנימייםהעימותיםלביןאבותיהם
מאני.

ראשיתו .העבראלההווהמןפונההרומן
וסופו 1982בשנת > Sujet <הסיפרשל

הואהסיפריותר).(ומוקדם 1848בשנת

המתחיל > F able <הסיפורשלהיפוכו
התאריכיםואלהזאת:שנהלפניאפילו
וכןומקומה,הסיפרעלילתמתרחשתשבהם
ממשפחתהדמויותושמותהמשוחחיםשמות

משאבי- 21.12.1982בהן:שמדוברמאני

מאביגבריאלעללהשיויעלהגרשדה,
 ,הרקליון- 1.8.1944 •מאניאפרים ,ובנו
אפריםהסבעלזאובוןואנדראהבדובראגרן
ירושלים,- 10.4 1918מאני.גבריאלובנו

וודהאוזמייקלוקולונלהורביץסטיבןאיבון
ילני- 20 • 10 • 1899הסב.מאניאפריםעל
משהעלשפירוושלוםאפריםגליציה, ,סאד
אברהם-אתונה, 9.12 1848מאני.חיים

הגיבורהראיה,והרבפלורהדונה ,מאני
מאני.יוסףהואאליומתייחסיםשהם

 ,בהןמדבריםשהמשוחחיםהדמויותמבחינת
האירועיםמבחינתמשפחה:שלסאגהזוהי

זהואליהם,מתייחסיםשהגיבוריםהמרכזיים
האירועיםהיסטוריות:יומרותבעלרומן

כרתיםכיבושלבנון:מלחמתהם:המרכזיים
הצפויההגרמניתוהמפלההגרמניםידיעל
חשביההעולםמלחמתבשלהישם

האנגליםידיעלהארץכיבוש(תקבולת?>:
שלהתעוררותןוראשיתכלפורוהכרזת
והערביתהיהודיתהלאומיתהתנועה

ומקומוהשלישיהציוניהקונגרס :> 1917 (
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הישובלעומתבארץהישןהיהודיהישובשל
 1848מהפכת ;) 1898 (החדשהציוני

בארץהספרדיתהיהדותשלהרוחנילמה iוע
הציוניות.העליותלפני
תמסי-ענייןכאןשנוסיףהדיןמןואולי

הפרקיםבארבעההמשוחחיםנוסף:תבניתי

גוייםאואשכנזיםיהודיםהםהראשונים

ובתה,אם ,הראשוןבפרק .ויהודיגויו

בןהשניבפרקהארץ:בניקיבוצניקים

 ,השלישיבפרקהגרמנים:ו"אמו",מאומץ
בפרקהגוי:האנגליומפקדואנגלייהודי

בפרקורקואביו:יהודי-פולניבןהרביעי
הרוחנייםאבותיועםספרדימדבר ,האחרון

בשגגהנרצחאושנפסדבנועלהספרדים
 .ידועל

הםהדובריםהפרקיםשבארבעהלמרות
הרומןאורךלכלשיחתםנושאאשכנזים,

מןחלק<אומשפחהשלתולדותיההוא
כלשלהמבטספרדית.המשפחה>
המוזרהעולםאלמופנההמשוחחים
שליחסםעלמרמזהמחברהזה.והפרוורטי
ברומן:ההיסטורייםהמוקדיםאלהספרדים
ה"ספרדית"האדישות : 1982בשנת

הפוליטיקהשלולמצבהלבנוןלמלחמת
גםמתוארשם •הראשוןבפרקהאשכנזית

העולםלביןהגרביןהנקשרהמוזרהקשר
עםהפגישהבעקבותהחולים><בביתהערבי
יהודיםביןהמגשרתדמותשהוא Iמאבי

העולםשלהתגובה : 1944בשנתלערבים.
שלוהתגובההנאצית.גרמניהלהספרדי
סודותאתלהביןהצליחושלאהגרמנים

בשנת .יהודיוורזימינוס>של<עולמוהמזרח
העולםשלהדו-משמעיתבהוהתג : 1916

ה"ספרדי"הנציג ,כלפורלהצהרתהספרדי
לאומיותעלהארץחלוקתאתמעדיף
ביןההבדל : 1899בשנתצדדית.חדיהודית

החולה>(הרצלהחיוורתהציונות
לביןזיתהאשנבוהדברנית-עסקנית

בארץ,מאנימשפחתשלהעמוקיםהשורשים
מרחיקותהחדשותהציוניותשהדמויות

שלהקשר : 1848ובשנתממנה.אותה
ברצוןהןהמתבטאלירושלים,המשפחה

והןהערביםאתליחדמבניהאחדשלהמוזר
בארץזרעלהקיםהמשפחהאבישלבתשוקה
ובעיר.

במחזה"מככבות"זהברומןהדמויות

הדמותמודעתהראשוןובפרקגדולהיסטורי
מעיןשהיאמצהירההיאלתפקידה.הדוברת
נסתרבמאישיד ,בסיפוראובסרסגיבורה

מןמישהוהזמןשכלבדיוק,"כןבה:שלסת
 " •.•אותימצלםאואותי,וכותבמסתכלהצד

להפנותבלי"ולפתע, ) 48עמ'מאני"("מר
שובשהנהמרגישהכאילואניאחורה,מנס
אוהצלם,אוהזההבמאיאוהסופרשם,הם

אותיעזבושכברשחשבתי ,מייודעהשד

הגובה,מןמרחוק,עוקביםהםוהנה ,לנפשי
 .) 64<עמ'חסות,"לימחזיריםשוב

שלבימתועלכדמויותהעצמיתההצגה
"ולאאחר:בפרקגםחוזרתנסתרבמאי

אתהזההמאניכילהשכברלשעריכולנו
ובחר ,הבימויאתליטשוכברהטקסט,חיבור
מחפשהיהורק ,הקהלאתוהכין Iהשחקןאת
ויפתחהתיאסרוןאתיעמידשבוהמקוםאת

מדוע?"מקשיב.אינךמקשיב,אינךבהצגה.

לינקה ,שפירואפריםעלהפרק , 270<עמ'
ישראל).בארץמאניחייםומשה
שדמויותיו ,גדולכמחזהנתפסהרומן

כלההיסטוריה.במתעלתפקידיםממלאות
סינקדוכיחתךהואודיאלוגדיאלוג

הןוהדמויותההיסטוריתבשלשלת
מעמקיםהמכיללרקעבחזיתכתבליטים
הצגההיאהאשכנזיתהבמההיסטוריים.

ספרדיתהיסטוריתלדרמההבמה,בקדמת
 ,ישראלתולדותבמעמקים.המתרחשת

בשטחכשהאשכנזיםהןויהושע,אליבא
בעומק.והספרדים

חידתאתחוקריםהאשכנזיםהדובריםכל
בחלקורקהחוץמןחוקריםמרביתםמאני.

בנוחידתאתהחוקרספרדיאבזהוהאחרון

מסתמןהמאביסחידתשלהפתרוןהמטורף.
בחייכלשהיבעיהלפתורצריךכשברקע
הםהשוניםהמאביסשבחזית.הדמויות

לעצמם.גםוודאילקוראלדוברים,חידות
דומהמאני""מרשלהדיאלוגיהמבנה
המבנהמאוחרים."'ב'גירושיםמרכזילפרק

דומהופרקפרקבכלהחוזרהמחזורי-סיזיפי
למבנה<בניגוד"מולכד"הרומןלמבנה
בעלתהצטברותגםלויש'ב'מולכו"הסיזיפי

תבניתסופי).פתרוןמעיןוגםמשמעות

"כתיבתית"-חידתיתהיאזאתכפולה
שונים.לפירושיםופתוחה

משתמע,החוזרתהאנלוגיתהתבניתמן
ידיעלנקבעבחזיתהדמויותשלשגורלן
החברתיתההתנהגותלאשברקע:הדמויות
לאואפילוהחזיתדמויותשלוהפרסית
אתשקובעיםהםההיסטורייםהאירועים

מה(וכלשבחזיתהדמויותשלחייהןמהלך
שלהמסתוריכוחהאלאמייצגות>שהן

והאירועיםהמאניםשושלתהמאביס.שושלת
בתוכההמתרחשיםוהפרוורטייםהמוזרים

הישרדות ,לנכדוכאבבנואתמחליף(הסב
פתרונות ,הגרמניהכיבושבזמןהמשפחה

והעם,השבטלהישרדותשוניםפוליטיים
יהודהנוסחאינצססבאמצעותהישרדות

שלחייהםמהלךעלשמשפיעיםהםותמר>
חידתם.לסוףלרדתהמנסיםהדוברים,כל

הסיפריחידותביןהאנלוגיתההצטברות
שכוחותכךעלמצביעההשונותוהסיפור

שלתוכהבתוכנידווקאחבוייםהחיים
 ,אולינובע,שלההחייםשכוחשושלת,
המוות.לתשוקתמקרבתה

שורשים

הישרדותכוחשביןזאתהיטלטלות
ויהושע,אליבאאופיינית,מוותלתשוקת

הם?"המאהב"מאני,,,,מרהספרדי.לשנס

יחסובתולדותחשובהתחנהזאתמבחינה
נסיובולמרות •שורשיואליהושעשל

עולםאלהיחס ,לשורשיוזיקתואתלהדחיק
שלביצירתודומיננטיגורםהואאבותיו
המודעתהמתאשכנזת,ההתרחקותיהושע.

עולהאינההספרדיהנאראסיבמן ,כביכול
אתעליוכופיםראשונייםוכוחותבידו

אפשרכגיגית.הרהמודחק,הנאראסיב

כתהליךיצירתותולדותאתלתארואפשר
המודחקת.ספרדיותואלהתקרבות
איןהראשונותוהנובלותהקצריםבסיפורים

שלהאתנילמוצאו ,הספרדילשנסזכר
מןשמוצאו ,אביושלולעולמוהמחבר

שכתב ,הישןהיישובבניהטהוריםהספרדים

בירושלים.הספרדיהיישובשלעולמועל
לספרבמבואעצמועלזהבענייןאמרהוא

ירושליםעלה"ספרדיות"האנקדוטות
"הספרדיותיהושע:יעקבאביושלהספרדית

קטנהלאמגירה,לתוךלהיכנסהחלהשלי
מגירהאבלנעולה,לאובוודאימדי

אבלאותה,פותחיםלפעםשמפעםמוגדרת,
 52סגורה."היאלרוב

הזכרונותלספרבהקדמהמודהשהואכפי
להתרחקיהושעניסה ,אביושלוהאנקדוטות

"ישראלי"סופרולהיותמשורשיוימיוכל
הדבר.לכל

להימלטיצליחשלאחשהואלמדימוקדם
מודה:הואשמרשלאמנוןובמכתבהעברמן

שהיאמרגיששאנידרךמפלס"אתה
שחייבשנה,עשר-עשריםעודממתינה

להמשיךארצהאםעליהלעלותאהיה
הרומןלמןואכן 5 3 ,, •סופרולהיות

הספרדיותהחלהואילך ) 1977 ("המאהב"
 .ביצירתומקוםתופסת
האתניתהקבוצהאליחסואתמשנההמחבר
מגיעהוא"המאהב"ברומןליצירה.מיצירה

ממנהשהתרחקהדמותאלסוףסוף
ומגשיםשלוובנובלותהקצריםבסיפורים

שמרש.לאמנוןבמכתבולעצמושהבטיחאת
גבריאל ,הספרדיהגיבורמוצב"המאהב"ב

לכלנורמטיביתכאנטיתזה ,ארדיסי
הארץהישובעלהמקובלותהנורמות
ישראלי.
השבעיםלשנותעדבארץהחילוניהישוב
ארדיסיועריקים:חרדיםמיורדים,סלד

המתחפשומשתמסיורדהוא"המאהב"

 ,הערביומקבילוזהגיבורדווקאלחרד.
שחדרוהפוסנסייםהגיבוריםהםנעים,

וגרמוהאימפוסנסי"אדם"למשפחת
אמורשהיהמישגםנורמטיבית,למהפכה
אותה.מקבלאדם,הנורמה,אתלסמל

מחפשנעלם,המאהב, ,ארדיסיכשגבריאל
לא ,אשתושאסיה,כדיהמשפחהאביאותו

דואווירהיצריהושעמאהב.בלאתישאר
הספרדי:לגיבורוביחסומאודמשמעית
למרותאךבעלילה,'מנצח'אמנםארדיסי
אנטי-הנושאתכדמותמעוצבהואנצחונו

אתלרשתעומדתאמנםהיאערכים.
היאאבלהישראלית,בחברההמלוכה
זאתבחברהשנחשבמהכלאתהורסת
לקרבןנכונות ,לארץנאמנות (חיוביכערך
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חרדית,צביעותשלמסווהללאוחילוניות
 .)כעריקלחיותכדיבומתעטףשהגיבור

שלבכוחהיהושעמכירב"המאהב"

בוחלאבללמלוך'המתנשאתהספרדיות
שלהישראליהישובשלהראותמנקודתבה

חילונים,אשכנזים,אומר'הווההאחא"ש,
כלכליבמצבושמאלניםאינטלקטואלים

 .מצויןעדסביר
אדם,משפחתמבניהםיהושעשלנמעניו
שלהם,הנורמותולפיהאחא"שהםגיבורו;
ונצחונומיאוסמחמתמוקצההואארדיטי

אצללגרוםעלולאועשויבבדיוןעליהם
וחרזהשתיעובלתגובההללוהנמענים
בעירבוביה.בהישמשו

מאוחרים"'ב'גירושיםהספרדיתהנציגותגם

רפאלרבה.אהדהשתעוררכךעוצבהלא
אשתו'אתשנטשהבנק,פקידהואקלדרון
הומוסקסואליותנטיותבעצמושגילהמשום
צבי.אחריוכרוך

ופרוורטית,רכרוכיתכדמותמוצגתהדמות

אינהזהשברומןלהטעים,שצריךפיעלאף
ברומןהדמויותשמרביתמשוםדופן'יוצאת

כולןועלפרוורטיות/ואונוורוטיות
בביתהמאושפזתהמטורפתהאםמנצחת

הםבהקיץגיבוריוחיי 54רוח.לחוליחולים
יומיום.בחייגיהפסיכופתולומעין

למשפחהבןהואהגיבור"מולכד"ברומן
שמתהאשכנזיה,לאשהשנשאספרדית,

עםקשריואתממשיךהואימיה.בדמי

אשכנזיותנשיםשלושאחריומחזרחותנתו
עצמולמולנו(בניגודספרדיהאחתוקטינה

שליחסוהחדשה).הספרדיתהעליהמןהיא
דו-משמעיכןגםהואמולנולגיבורוהמחבר
וחלשה,מגוחכתדמותהואמולנומאוד:
ונהנהשלההשתןבשלפוחיתלעסוקהמרבה
עמהןבמגעבאשהואהנשיםבכללטפל
דמותהגוססת.באשתושטיפלכפי

ומנוחה.אוניםוחסרתישעחסרתפרוורטית

אפוא,זוכה,אינויהושעשלמולנוגם
תת-גיבורמעיןהואגםמופלגת.להערכה
(אשכנזיותשונותבחברותהסובבגרוטסקי

גרוטסקינראההואשבהןוספרדיות),

ודוחה.

אמנםשיהושע ,ולאמולחזוראפוא,אפשר'
אבלהספרדית",(כלשונו>המגרהמן"יצא
המגרהמןשהוציאבדמותמתבונןהוא

עלגוברתהדיןכשמידתרבה,באירוניה
 .והחסדהרחמיםמידת

אתזהברומןיישבלאעדייןיהושע
ושלמוצאועםשלוהפנימיתהמחלוקת

הואגיבורוסביבתם.עםהספרדיםגיבוריו

הצליחשלאעלוב,ספרדימתבוללעדיין
אתוחיצורכו'כלולהתאשכנזלהתבולל
 ,אולייש,ב"מולכו"ומסכנותו.עליבותו

למרותשגיבורו'המחברשלהודאהמעין
להתנערמסוגלאינוהאשכנזי'לעולםזיקתו

הואאליומקוםלכלאותוהרודפתמזהותו'
מפניה.לברוחמנסה
רבהבמידהמשנישהיה ,הספרדיהנושא

מאוחרים"'ר'גירושים"המאהב"ברומנים

הגורמיםמןלאחדהופך ~,'ב'מולכוואפילו
מוארתזהברומן .מאני"'ב'מרהעיקרים

אשכנזיותראותמנקודותספרדיתמשפחה

בתולדותפרקגםכוללהרומןשונות.
לא-משפחהשלראותמנקודתהציונות

מןמפוקפקתפחותשציוניותהציונית,

לבסוףומתובארץשביקרואלהשלהציונות
באושוויץ.

קשרללאזאתבארץנאחזיםהללוהספרדים
כלפורהכרזתהשואה,לבנון'למלחמת
וכיחודאליהשייכיםהם •הציוניוהקונגרס
להם(ישבהדבקיםשהםמשוםלירושלים,
אתלהמשיךוחייביםקבר>אחוזתבירושלים
לגרוםמוכןהשושלתאביהדורות.שושלת
מנתעל ,כלתועםולשכבבנולמות

היהודייםהחייםואתהשושלתאתלהמשיך
ישראל.בארץ
ביחסוארוכהדרךאפוא,עבר'יהושע

שליליתמהצגה :הספרדיםיולאבות
כאנסינורמההספרדידמותשלגרוטסקית
 ,)("המאהב"הישראליתבחברהחתרנית
עדתימוצאביןהקושרהשלילילעיצובה
ועדמאוחרים")("גירושיםמיניתלסטיה

ותלותיתעלובהכדמותהדמותשללהצגתה
בחייההאשכנזיהמימסדאלהקשורה
שללעיצובהועד )"("מולכדובמותה
והמקורוהשורשהבסיס,שהיאשושלת
במרחביהודיםשללקיומםתלויהבלתי

לירושלים,ועדבירותדרך(מקושסא,הזה
מאני","מר

והשפעהסיכום

ההישגיםמןאחדהיאיהושעשליצירתו
הסיפורתבתולדותביותרהמובהקים
הנורמותנגדתמסיתמהפכההעברית:

ומהפכההציוניהמימסדעלהמקובלות
המימסדשלהשגורותהנורמותנגדצורנית

הריאליסטי.

מאני""למרעדואילךהיערות"רב'מול
החושפיםחתרנייםטקסטיםאלהבכלל,ועד
הקובץומןהישראליהקיוםשלהצלצדאת

מוזרהתערובתגםזוואילךהיערות""מול
ועיוותיםריאליים-חבדתייםחומדיםשל

אתהמחברמציגשבאמצעותםגדוטסקים,

 •הישראליהקיוםשלהצלצד
והולכתמשתנהשהיאיצירתושלכוחה

עצמהאתמחקהואינהלטקסטומטקסט
בעיניהעיקריהישגהשמדיה.עלוקופאת

למעמקיםהחדירהמעצםביטוילידיבא
יחסי-המשפחתיתההוויהשלהחולניים

היאשלהעיקרישהמידגםובנים,אבות
שלונמשכתהולכת"שתיקההנובלה
גבריחסי-הזוגיותחידתושל-משור,,,
נובלההיאשלההעיקרישהמידגםואשה,

להוויהומתוכם-ארוך,,שרב"יום
אלה.יחסיםמערכותהמעצבתהחברתית
במאי,,'ב"לילההחולותהמשפחות
0קיץ,,בתחילת 1970 , n ,,,חפצים,,,המאהב,,

n מאני",,מר"מךלכך"'מאוחרים"גירךשים
המעוותתוהזוגיותמהוד,,,ו"השיבה

פסיכולוגיתבעוצמהמעוצבותאלהביצירות
כמצבי-אנושומשכנעותאנושיתותובנה

חד-פעמיים.

שהןמאותתות,גםהללוהיצירותכל
מצבים,שלסינקדוכותלשמשמבקשות
הישראלי"ל"מצבהקרובלמודלהנזקקים

שלמסוימיםלצדדיםשכנגדלמודלאו
גודמיםאלהאיתותיםזה.משוער"מצב"
יצירותיואתמפרשיםדניםשפרשניםלכך'
הישראליתלחברהכ"קומנסאד"יהושעשל

 •ישראלולתולדות
הקוראים>מקהלגדול(וחלקשוניםמבקרים
לצדלטובתו>תמיד(לאשיהושעסבורים,

ישראל",לבית"צופהמעיןהואעוזעמוס
למצבההיסטוריפירושמעיןהיאויצירתו

האחרונים.בדודותהישראליתהחברהשל
עצמןבפניעומדותשהןהיצירותשלכוחן

עיוותיםעלהמספרותמשפחה,כסיפורי
מסדעלגםמרמזותוהןעצמיוהדס

כאןשונים.חברתייםלמודליםהמתייחס
לביןובינומכאןעוזלביןשבינוההקבלה

אלהששנייםפיעלאףמכאן'שבתאייעקב
בדרכיםהחברתיהמודלאתעיצבוואחרים
העבריתהסיפורתעלהשפעתומשלהם.
סופדיםושניגדולההשמוניםבשנות
הושפעוגדוסמןודודבניה-סדיכדןבולסים

דרכולפיאחדכלבולבגודוניסוממנו
 •יוצרת"."בגידה

1~1 
 ~ו

הערות
המבראמןללמודאפשרחייותולדותעלדבריםכמה . 1

שהוציאאבירשלפולקלור)(סיפוריהסיפוריםלאסופת'
·הקיר ,האבודהספרדיהזמןאחריבחיפוש .מרתוארחי

 , 241 • 228עמ' , 1989ת"א,וההר·,
קינןעמוסאלרגי'נסיםשרח'לזרדבעיקררנההכר . 2

 .תמוזובנימין

 .ב.א·סדן·לובנשסיין,נילישלבספרהביוגרפינספח • 3
 1981ת"א,(מונוגרפיה), ,יהושע"

יצאואחרונים"'""טיפוליםבמאי""לילההמחזרת , 4

 44-+בעמ'+-המשך
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לידה
 sרלויטענת

עודלמותעלולההייתיתינוקת.למותעלולהייתי
~,:;~:;.:~:;~~;:;~:~:~.::~;;~~~~;;:~ 

מתיםרביםולרקוד.ללכתלשירלדבר,שלמדתילפני לאלעולםשאניכפילמות,עלולההייתישאניכפי- 11 -- אמות.--
ובזכותלכוחיהודותרקהתאפשרההיאמאו.דאיטיתחיתהגדילתי

שאמות.לפנישאגדל'אחרימכוחילהבותרצוניכוח
שלתוכומהחדרלצאתעליהיהשאמותלפנילגדולשאוכלמנתעל

 .לידתיעםהוכנסתי
אותיפיצולאעוד'אותיפיתולאסביבישהצעצועיםברגעגדלתי

ולרקו.דללכתלשיר'לדבר'ידעתישלאעל
ראיתיסביבי'צעצועשוםראיתילאגדילתיברגעדברשללאמיתו

מותי.סףעלנמצאתישבתוכוהחדראתשסגרההדלתידיתאתרק
עצמיאתלשאתעליהיההידיתאללהגיעשאוכלמנתעל

הזעירות.רגליכפותעללהתרומםמהמרצפות,
לפיכךמאוד.גדלורגליכפותלמעוד,בלילהעמדשהצלחתיברגע
ובידיתבהןבהיתיארוכותשניותלי.כשייכותאותןזיהיתימידלא

לסירוגין.הדלת,
להתכופףאותיפיתואותי,משכורגליכפותשניותאותןבמהלך

היוגםהןאולםשלי'אמנםהןכילוודאמנתעלבהן'געתלכדי
להגיעואףולעמודלהוסיףהצלחתישבזכותםהיחידיםלאיברים

הדלת.ידיתאלדברשלבסופו
לדלתמעברמעצמה.כאילונפתחההדלתבידית,נגעתיכאשרמיד

רבזמןממתינותהןכיידעתילי.המתינוהןבנותי.שתיאתראיתי
משוםבמהלכולהןשאבדכלעלבדנו'אועללנחמןשאוכלמכדי

הוצאתיושמתוכואותןילדתישבונולדתי'שבובחדרהשתהותי
עצמי.אתשהוצאתילפניאותן

להעבירשאוכלמנתעלסגורהבעודהלדלתמבעדאותןהעברתי
לשיר' ,_לדבריחדשנוכלכדיבעקבותיהןלצאתאליהן'עצמיאת

 •בסיפורולרקודללכת

מופקים
 ~~~~גםיו:~דגיקם~~~ר~,:~י~ת~~~:ה~ ~;;י~~יי~בי~ל ~·
הזעירים.למרפקיהבהשוואה • ~
אתעוררושמרפקילמרותכיהודתההיאלימים- ..

עלהשבזכותםמשוםולשמחה,לגאווהסיבההיווגםהםקנאתה,
להגיעלנסותמעזהחיתהלאהיאשבלעדיהםלמקומותלהגיעבידיה

אליהם.
מקומות"לאלואח.דיוםשאלתיואני?"אתהגענו'בכלל"לאן

רב.בזעםיוםבאותושאלתימרפקי?"בזכותהגענובאמתחשובים
חיי!השתנויוםמאותו

אחרביוםלאואףיוםבאותומצאהלאשאמימשוםהשתנוחיי
המרפקיםבנטללשאתלהוסיףלרצותלישתגרוםתשובה

המכבידים.

יום.אותועדביקרתישבהםהמקומותמןאחדולוזוכרתאינניכיום
אחרי:קוראתאמיואתזקורים,מרפקיםעםעצמיאתזוכרתרקאני

כמומרפקיםעםדופן.יוצאתהיאפנומן.היאבתי.זאת"תכירו.

תמידחייביםיהיוכולםמקום.לכללהגיעתמידתוכלהיאשלה
מקוםבלי-כמוניתהיהשלארק .כמונילאהיאמקום.להלפנות
בכלל",
משוםהמרפקי'עודחזהלאאישחייהשתנושבומהיוםאולם

הםשאףבגדיםשלרבותשכבותמאחורילהסתירםשהקפדתי
גלויים,בהיותםהמרפקיםלמעמסתשבהשוואהאלאעלי'הכבידו

ונעימים.קליםהיובגדי
לבדילהגיעהוספתיזמן-מהאחרי'לבואחדלהשאמיכיוון

מדרכי.עודסרולאבהםשנמצאוהאנשיםאולםחדשים,למקומות
 •ליהריעולאאףהם

החרדהאמי.שלמקום"ה"איןבחרדתנתמלאתיבחיילראשונה
נדחפתי.ולאעודדחפתילאממקומי.לזוזשחדלתיברגעהתפוגגה

 .•הכרתישלאאדםלהכירבעצמידחקתילא
שלבחסרונועודחשתילאהחדש,למצביהסתגלותיזמןכחלוף
האחדהמקוםאלבדרכיליושאבדלישהיהמישהושלאומשהו
 .היוםעדזזתילאושממנולהגיע,מלכתחילהביקשתישאליו
בלעדי'בעקבותי'אחרי'לבואיכולהעדייןאתאמא?שומעת,"את
שלך'באין-מקוםמאושרת,סוףסוףלהיותאוליתוכליאתשגםכדי

 •כמוני,"שלי,
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והפילהענבר
לפגועובעיקרלרעטובביןלבחורמסוגלתאניסוףרף ~'

 ~~,~; 1 :;,~~~:~;:~~;~ ג~~~ךצ~: ~~~;:::;;ווו
לדרוךהיהיכולאחדכלעכבר.בוהייתישפעםבג'ונגללשרוד

מוסווהמלכודת-מוותבאמצעותאותילפתותאואותילרמוס ,עליו
בגבינה.

ובמיוחדטעמהאתששנאתיגבינהמאודהרבהאכלתירביםימים

לבחורימיםבאותםיכולתילובזכותה.להתחזקלגדול'החובהאת
למוות.עצמילהרעיבבוחרתהייתיאולילרע,טובבין

קיומםעלידעתילאגםכלשהי.לבחירהמסוגלתהייתילאכעכבר
לאאםגםלאכול'שנדרשתיהגבינהשלמטעמהשוניםטעמיםשל

להישארעליהיהשכעכברמשוםבזכותה,התחזקתיולאגדלתי
גבינה.לאכולחדלתי-אחדביום-זאתכשהבנתיוחלשה.קטנה
פיל!נעשיתייוםבאותו

בולשרודאצליחכפילוכיבג'ונגל'אניכיגיליתימכןלאחרמיד
הודותרקכילהביןעליהיהכךלשם •כעכברלהתנהגאחדלאםרק

טובביןלבחורמסוגלתנמצאתיבהולמאיסתיהגבינהלאכילת
לי'שימחלוכדיעצמיאתלהענישובלילהיפגעבלילפגועלרע,
 .לעצמישאמחלמנתעל
שונהבסיפורחייאתלחיותלהתחיליכולתיזאתכשהבנתירק

 •והפיל.העכברעלהמשלנוצרשבזכותומזהלחלוטין

זיכרון

ry לע 9 ~ק;~ץל~דתףל
הבר;שירכתיעלראש;מניח
להג;ע 'מאחר-;תלארגל-יו
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 ~, 5 .י:ו(
כחיי-החייםנעלי ~

שומלואכח
יתומי-רביבנגחעברי:נוסח

גדלהוא •דרורגוזלקיבלתיואניהתחילהמלחמה ,,,,,,,,,,,,,,,,
הואארנבים.שלכלובלוקניתיאזענק,ונעשה ,,,;;;';;;;;,';:;~

אתחיכההימיםוכלוהסריחבשררקאכל 111 11 :':''·•.·:.''''''
11 il לנשר.הפךשליהדרורשלו.בכנפייםהסורגים

וטפריואותומצאתיאחדבוקרמאו.דאותואהבתי

ולאידעתי'לאקברזהמהבקבר".אותו"שימילי'אמרוהשמיימה.
נחמה.ליחיתה

• 
עליושבתהייתיבשדה.לרעותאותולקחתיבמתנה.גדיקיבלתי

ולאשלי'הברכייםעלומתיישבקופץהיהוהואבגינה,כורסת-קש
לי.השאירשהואהכחוליםהכתמיםעלכעסתי

"הואבעצב.פעההואשלי.מהברכייםלרדתרצהלאהואאחדיום
שלישהגדיחושבתאת"מההשכנה.אמרה ,,משהו'מרגישבטח

אותו.כשלקחוראיתילאוחייכה.שתקההשכנהשאלתי.מרגיש?"
הבשר.מרקאתלאכולהסכמתילאההואביוםנורא.בכיתי

• 
אפרוחיםהיולתרנגולתתרנגולת.חיתהשליוסבתאלסבא

האפרוחים .שלילסבאכמופטר'קראתייפההכילאפרוחצהובים.
וסבאלבנה,לתרנגולתהפךפטרמין.גםצבע.החליפוהםגדלו.
לא"לפחותאותו:ניחמתיגדולות.ביציםהטילההיאנעלב.שלי

הרשהלאואפילובשלונשארסבאאבלהביצים",בגללאותהנאכל
פטרה.להלקרואלי

• 
שםהכרתימנתניה.רחוקלאבלולעבדתיסטודנטיתכשהייתי

התרנגולות,אתלהאכילללוליוצאתכשהייתייוםכלאחת.זיקית
שלום.לימסמנתמופשלת,בזרועבגינהלימחכהחיתההזיקית

מחייכתהייתיאנילאט.לאטהזרועאתמורידהחיתהכךאחר
שלמהגגנופלעכברוןראיתיאחדבוקרצבע.שתחליףומחכה
נים.וזרעומיםלווהבאתיבצלאותוהנחתי .ורודהיההואהלול.
צועדעכבריםשלטורראיתיהסתכלתי.הגג.עלשםהתרחשמשהו
 .עכבראבאהטורובסוףעכברהאמאצעדההטורבראשהגג.בקצה
לאהזיקיתמהגג.העכבריםמשפחתכלצנחהפתאוםסדר.שיהיה
מאז.הופיעה

 ?מקנאותחיותגם
באהבה.שליהמצוקותעללזיקיתלספריכולתילאכבר

הצטערתי.כל-כך

• 
 .ג'ינג'יכדורכמומכורבלהיההואבבלגר.דבשוקיםקניתי-חזיר

מים.לשתותידעלאוהואארנבכמושלוהנחירייםאתהרטיטהוא
הדעותשהוגהברדיושמעתיבנימוסים,שיעורלוכשנתתיאחד'יום

שלילחזיר-היםלקרואוהחלטתימאודהצטערתינפטר.נוברמרטין
קבלהחתשליההחלטה .ביבומרטיהגדולהפילוסוףעל-שם

במרטישנהגתילמרותוהקרובים,החבריםבקרבכעוסהבביקורת
באביבבבקריםהשכםהולכתוהייתירבהלבבתשומתשליבוני
היוגוסלבי.הפרלמנטשלהמלכותימהגןדשאבשבילולפלח
אזמרלדה,להקראתישחורה.פרווהעםנקבהלוקניתיהזמןעם

לאושזהרציניתלאשאניואמרויותרעודכעסההמשפחהרהפעם
 .ספרדישםלהלתתבסדר
ולאלחו"לנסעתיבחורףמים.לשתותללמודהצליחלאמרטי
אותוהאכילוחסהבמקוםבחורף.יקריםהירקותכיחסהלוקניתי

רצהולאבפישינגרהתאהבמרטיאצילית).שוקולד<עוגתפישינגר
ולבכותליללהפסיקלאהואמפישינגר.חוץאחראוכלשוםלאכול

ולאפרקדןושכבהתנפחכל-כךהואבסוףפישינגר.שקיבלעד
אותווקברתימשישלבצעיףאותוכרכתייותר.התעורר

שלוהצאצאיםכלגםטמוניםשםכלגרד.על-ידההרבטופצ'ידר,
 •אזמרלדהושל

 .מרטיעלהתגברתילאמעולם

• 
סבאשלחיית-השעשועיםהחתולה,מארחאתשכחתיכמעטכן,

לאאבלחם,תמידששםמפניהתנורבתוךלנוחאהבהמאדהשלי.
נטיחלהוחיתהמסוכנים,למצביםנמשכהממשהיאזה.בגללרק

בכלאותיהאשיםותמידלהבין'יכולהיהלאשסבאלתאונות
אתקישטתיאניאחתפעםלמשל:אותה,שפקדוהמשוניםהאירועים
הגדר'עלנתלתהוהיאשליהאדוםבסרט-המשישלההצוואר
לאשלהשהתנורהשכנה,אצללנוחנכנסהאחדיוםמתה.וכמעט

קרה.והאסוןריק,לגמריהיה
בתאזשחיתההשכניםמבתשמענומארחשלהאחרוניםהרגעיםעל

אינקויזיציהשלמנהגיםלעצמהאימצהשהשכנהאמרוסבאארבע,
איתה.דיברלאויותר

• 
-ביתחיותעלמזעזעיםיותרהרבהסיפוריםשישידעתילאעודאז
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נחמות.שלילסבאלהביאיכולתיולא
שהילדיםסמוינוסעאיתםהבריחוהםמאפריקה.חזרושליחברים
ביבשתמאחוראותוולהשאירממנולהיפרדיכלוולאמאודאהבו

סול.דאפריקאיואפוןמבריקהפרווהלוחיתהחתלתול.-השחורה
לאקולותלהשמיעשהתחילהומוזרהיפהפיהלחתולההפךהוא

צרחות.מיןרגילים,
להוהביאולוהטת,לאהבהעורגשלההחםשהדםהבינוהחברים
והסתמרההתפתלההאפריקאיתהחתולההאהבהבמפגשחתול.

כיתוקפניתשהחתולהחשנוהחבריםהמקומי.החתולעלוהתנפלה
האירופאיושהחתולשלה,החםהמזגאתלצנןיכולהלאפשוטהיא

אתוהשאירוהילדיםובגללקהלבפנילתשוקותיהלהעבותמתבייש
פרסית.לפגישהלנפשםהזוג

לחדר-נכנסוהםבאהבת-חתולים.ניסיוןשוםהיהלאלחברים
אימיםיללותשלשעהאחרימוחלט,שקטכשהשתרררקהאוהבים

הוכפל.שלהםהחתולהשנפחוגילו
"משסרה?חושש.בקולהבעלשאל-למשטרה?"לקרוא"כדאי

ענתהפשוטות"יותרהרבהפרשותלפתורמוכניםלאבמשטרה
האשה.

נודעהווסרינארית,מהפקולטההמומחיםאתכשהזמינולמחרת,
שבעונותמסוכנת,אפריקאיתחולדהחיתהשלהםשהחתלתולהלהם

גדולמזללהםהיהבאמתאמיתית.זכריםזוללתחיתהשלההייחום
שהיאכךכדיעדאותםאהבההילדים,עםישנהשחיתההחולדהכי

אותם.דגדגהלאאפילו
הווסרינאריתבפקולטהשלהםהחתלתולהאתלבקרהלכווהילדים

שכזאת.דעתבקלותלמדעאותהשתרמולהוריםסלחוולא

• 
 .מאודמאוחרהביתהחזרדני'בני'סועראוירבמזגאחדלילה

הראשאתהכניסהואבבוקרהשכםמשהו.לוקרהאוליפחדתי.
מפנילבלגרד>קרובה<עירמזמרןברגלשחזרליוהסבירבזהירות

היהלאוהואאחריושהלךכלבלבלאוטובוסלהכניסלוהרשושלא
כששאלתיכל-כך.נוראבלילהברחובלבדאותולהשאיריכול
קפץענק,כלבלחדרהתפרץעכשיו'הכלבלבנמצאאיפהאותו

לכעוסיכולמיהי.דאתליולחךשלילמיסהבוץמלאותברגליים
עכשיו.

הואהכלבנגדאחתמלהישמעהואשאםעליאייםבנילמחרת
מישראלהחבריםעמוס.שם.לונתתיכבראנימהבית.אותויזרוק
אלאהנביאשםעללאשזהלהםלהסבירניסיתיהזה.השםעלכעסו

הפךשעמוסהבינולאגםהםמעריצה.שאני<עוז>הסופרלכבוד
נסענולחופש,אותולקחנו .רצונולפינהגנווכולנוהמשפחהלראש
עכשיועולה.ותעודתדרכוןקיבלאפילוהואהמקומות,לכלאיתר
והואושביםעובריםעלנובחבנתניה.הכלביםכלאחרירץהוא

אתמקבליםהשכניםכלזאתובכלרבתי'בנתניהחתיךהכיהסא~ר
שלרגילשםלונתתלא"למהושואליםאישיעלבוןכמושלוהשם
ערבי?"שםאואנגלי'שםכלב,
בעל.רקבעלי-חיים,יותרליואיןדני,בני,אצללגורעברעמוס
 •בנתניה.חייםובעליאני

שמשאליהו

• 
y םי~~~ו;נ~חף~יםל~ן:כ~לל i] ,יזק~ים~
iJ ךרףע,~~יופ;ה.םזקךירךדףףJj , 

השניםאתמהכילהשבילצר  •-:- ·: ·ז·· ·:--
ךהףא,

נ;עט·צ;לערגל;ג;ררנכה
- ..מףבל:שכםעלמזז;א

-~נ;ונ;~ן ~~רן i~סםל
~ןךך?~ר p:~!יה

-ל.ך
ך;ל?ל yס;~ך~!יה
 .ויפליתמ;טטהגואבל
 . : ,ם:~ל ·,.ל.ה ה~~

ן.:ןכף?:jץ~צף~~לים~~~לים
המים?אתלאה;בלבמכניע -: . -.. ... ::· ·.· --· 

בית.מכחידיםה;רסיםש;צפיםהם .. : . : . -: .. -· 
ה? ryת;~!יה

הנה

חריש,אדמתףמסמרחפשיתרףח
1:Y ןזסר~רף~ה. i ז· .ל~-כ-ל

ןל,זהל#א~סי'~.ןדע י:·ף~~;:ל,חףת
w ן~y לנ;ע,רף:;כ~יל ם:~לw ת#

~ןךך.~ןך~ת ,תן;~ןןךר

~ם
~~ןאף,ןי;~הי;ן

 ',;ען.ןה 1,זה~ז:ין' iJ~ז:ין' iJ-נא~ר
לןךרךע.בין' י-r.~~.ן~ר:ש

-חףזקה ר~#ף~לף~ת

• 
 ףי~י.ע~;: ה,~ תי~~~

עצלפרגלא
ן~זי iוiע wלא

~ר [iי;ן tח iJ ן;ח~~
y קרףת;ת ם:~רג;:ל:

נשענת.גףפ;תעל.אל;היםזרעת . : -::· . -. : ...... 

 ?אמנףתגברתוללימה
הז,בע?מ, .. i~לחלימה
;ז nףזקן~ע-:ןל~ך~ע~ין
וגדע.דמיםשל

ל~רז:tה, T•ע.יג~ר ;~~ע
ןד;~ק,לעו~םסחי~י
סרב,ר t~חא;~יח~די
~~ y רארw רy ג; ן~~לy1 .ת
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זד,מצד
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי•ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי•)י-~ע

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

רב-אמןשלאבני-בניין

הביקורתאבני

תוםאל"מסעיהושעא.ב.מאתחדשרומן
קראתיוטרםשעבר.בחודשיצאהאלף"

שפורסמוממנופרקיםרקאלאבשלמותו'
 •עצמוהספרמןומקצתהופעתולקראת

וכמואותולשפוטהזדרזהדומני'העיתונות,
אתראשוןיידהמיבזהזההמבקריםהתחרו

הנודע.הסופרשלהחדשברב-המכרהאבן
הענייןהמבקריםבעיניחןנשאלאבעיקר

הראשוןהאלףלתוםחזרהההיסטורי'
זו'לפרספקטיבהמבעדלדוןכדילספירה
הישראלית,הזהותבבעיותכביכול,

מנחםהשני.האלףבתוםהמערבית-מזרחית,
במשפטהספרעלרשימתואתהכתירבן

-לת'(הספר"תוםאללמדי>(מיותר"מסע
"לאכתבהמלמדאריאנה ) 28.2.97אביב'

 :>'ריעה'(חדשות"יצירהלפסגותמגיעיםכך
ביותרהחלש"הרומןזהוכיקבעהירשאלי
אברהםורקמעריב'>:('תרבותיהושע"של

פרופסוראלאכקודמיועיתונאישאינובלבן'
"ברמהעומדזהספרכיאומר'לספרות,

העבריתהסיפורתדברירובמעלאחת
וכןאחרונות').('ידיעותהאחרונות"בשנים

משהו'דו-משמעיבאורחכיאםקולו'צירף
שפסקנברת,אמנוןגםהמבקריםלדברי
מעבראל"תעהיהושעכימכןלאחרשבוע

('מעריב'האליטה"שלהלגיטימציהלגבולות
7.3,97 (. 

רבהכיבבהילותםרובם,כידומניכאמור'
הזהותלאהספר:נושאאתהחמיצולגנות,

הניגודיםלאבו:עיקרהספרדית-אשכנזית
ביגמיה-הדיכוטומיהלאצפון-דרום:

סוףשלההיסטוריהענייןלאמונוגמיה:
עודולאהשני:האלףסוףמולהראשוןהאלף

אינםאבלבוכלוליםשכולםרביםנושאים
הראשינושאולדעתי,שלו.המרכזיהנושא

שניםאלףשגםהאהבה,פשראלמסע-הוא
נושאלחקרה.לרדתכדייספיקולאויותר'

דמויותיורבדיו'בכלשמחלחלהואזה
 .הספרשלועלילותיו

יכבוהלארביםמים
תאוותווחצימת"אדםכיאומרחז"למאמר
-בן-עטרהרומןגיבורגורלגםוזהבידו",
לאהבהמאודובכלהצמא-בחייובעודו
מןאחתכלגורלובעצםלמצותה,יכולואינו

מאיתנו'אחדכל(וגורלבספרהדמויות
כלאתבודקבן-עטרכאחד?!),ונשיםגברים
במעשה,ואםבמחשבהאםהנשים,סוגי

הענייןחקרעדלרדתכדיבדרכוהנקרות
יריבתואסתר-מינהאתהזה:המטריף

שלהשניהאשתוהעין'תכולתהאשכנזיה
ונמשכתממנוהנרתעתאבולעפיהאחיינו
שהואאחיינו,של'המכושפת'בתואתאליו:
אותה,ירפאעימהאהביםשיתנהשמיחושב

הנוצריותהנשיםשלושאתממחלתה:אולי,
האליליםעובדותשלושאתהבהירות:
אתשלו'נשותיושתיאתוכמובןהשחורות:

ואתיחידה,אשההנותרתהראשונהאשתו

הופךהעדרהשדווקאהמתה,השניהאשתו

למטאפורהשניה""אשההמושגעצםאת
שלזוומהותשני".מ"בעלפחותלאהזויה

בידיגםפניהריבויעלנבדקתהאהבה
מרכזייםהרומן'שלהאחריםהגיבורים
החוקרקלונימוסבןיוסףר'כמוכשוליים,

דברשלבסופועליהומביאהשניההאשהאת
בנוהפסילים:פסלהשחור:העבדמותה:את
זוגואפילועצמו:הרבאלבז'הרבשל

השלישי'בחלקז'פרקצעירים.גמלמלים
רמזים<עםנמשכתאורגיההואלמשל'

מוקדמתשפיכהקשירה,-סאדו-מזוכיסטיים

חלק,נוטליםבהמשתתפיםרבתוכר')
ופגנים.נוצריםישמעאלים,יהודים,

עתירהזה,המורכבהמסעכלבתוםגםאבל
בן-עטראיןהמיניים,והמבחניםהנסיונות

לאואףוהנחלה,המנוחהאלבעצםמגיע
מספקת:לתשובה

ולדעתלחזורהגוף,בחרדתזקוקהוא ... "
אשהשלגבולותלמתוחאפשרהיכןעד

גםתמידבהשישהגוףבידיעתיחידה,

נפש."ידיעת

שלבעיצומההתאמןיוצאכשהוא"אבל
יודעכברהוא •.•השלישיתהלילהאשמורת

אשהתוכללאשלעולםהזמן'כלשידעמה
עמ' (אחרת"אשהשלהבטחתהלמלאאחת
316 (. 

אחתמהותלאהבהאיןאחרות,במלים
יכוליםיחיד>גבר(אואחתשאשהיחידה

בעולם,והגבריםהנשיםכמנייןאלאלספקה,
הביגמיהשלעניינהכלוזהופניה.ריבויכן
משלאךשהואבספר'יה"השב"האשהאו

מודגשתבהעדרה,ודווקאכולו'זהלצורך
לעולםהשניה"האשהיותר:עודאפשרותה

היא-במציאותקיימתאינהואםקיימת,היא

דרבנוחרםושוםבדמיוןשקיימתצללית
 .>םש(לה"יוכללאגרשום

המיתולוגיהמן CHIMERAאותהזוהי
ומקצתהעזמקצתהאריה,מקצתההיוונית,

(גםוהבנתנומתפיסתנוהחומקתדרקון

בסופופגסוסבסיועאותהשהכניעבלרופון
בשירכנאמראוממנה),נתעוורדברשל

אשאתלכבותיוכלולארבים"מיםהשירים
מימילאישטפוה",לאונהרותהאהבה,

הסיינה.מימיולאהאוקיינוס
מעיניכהעדשחמקהספרעיקרלדעתי'זה

קצהעלאךהםזהבענייןודבריהמבקרים,
בתגובהאלאבעצםנאמרושלאכיווןהמזלג,
מאמרים.לאותם

תפנית-מפתיעה

גםכולם,מסכימיםדומה,אחד'בדבר
ליכולתובאשרוזהבחריפות,אותוהמבקרים

מעולהמליםציירהוא"יהושעהאמנותית:
מהמאהטריוויה"פרטי :>ןב<במיטבו"

גבולשעלבפרטנותכאןמתואריםהעשירית
התרשללא"יהושע<מלמד>:האובססיביות"

אתלזהותאפשרזהברומןגם .במלאכתו
אתהמאפייניםוההעזההמיומנות,החריצות,

שלהגדול"כשרונו<הירש>:יצירתו"כלל
ממשותלהעניקביכולתומתגלהיהושע

העלילה"שלוהגדוליםהקטניםלפרטיה
<בלבן>.
נכתביםאלהשדברים·שבעתכיווןכאמור'

באורך-הרוחוהעיוןהקריאהאתסיימתיטרם

השאלותעלדעהלחוותרוצהאיניהדרוש,
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לנצלדווקאאלאבו'המועלותהגדולות
פרקיםעלבעיקרהנשענתזו'חלקיתקריאה

מוסף-נשים'שתי('ביןבעיתונותשפורסמו

של'המיקורעללעמודכדי ) 21.2.97הארץ
הלשוניות-הבנייןאבניעלכלומרהמאקרו',
שלוהפיסקההמשפסברמתסגנוניות

בליהואויהושעסופר'שלגדולתו .יצירתו
שלנו'הגדוליםהפרוזאיקוניםאחדספק

גםאלאהשלמה,ביצירהרקלאנבחנת
נכשליםכאןודווקאשלהיםהקסנבפרטים
חרוץכישלוןמהםופחותיםבינונייםסופרים
ומתעלים.מצטייניםבאמתהגדוליםואילו
אלאמרתקת,בכללהיצירתםרקלאלכן'

לפכיםשלהם.עמודוכלשורהכללפעמים
הבאים,דבריאפוא,מוקדשים,אלהקטנים
קטנותהנאותעלאחדותהערותאלאשאינם

קורא.של
שיהושעאומראםהרבהאטעהלאכידומה
המודלפיעלהבודדיםמשפטיואתגםכותב
נאמרכברעליומודליצירתו'כללשל

"חידה"תשבץ",מעשהעשויהואכיבמחקר'

"בכיווןוראה ("לבירינת"אובלשית",
עדיףאו ) 1995בן-דבניצהעורכת:הנגדי"

שםמאני"'ב'מרעצמוהואשסבעבדימוי

כיסובכלכיס,ישמחשבה"לכלכינאמר'
מחשבתימבנהזהוכלומר'מחשבה".עוד

לשוניסגנוןלומתאיםאשרמורכב,ועלילתי
בודימויליטולאםפחות.לאמורכב
אוכלעוסקים,אנובוהנזכרבפרקנתקלתי
כאשרפרגוד',מאחורי'כפרגודגםלהגדירו

איזותמידמכיליםפיסקהאומשפטכל
ואםקסבהאםהפתעה,איזונוספת,שכבה

מילולישימושאיזהזהלפעמיםגדולה.
לפעמיםוכדומה.כלשהודימויבלבד'

יזהר,לס.בניגודיותר.תפנית-מפתיעה
ועודעודצוברתכללבדרךשלשונולמשל'
שלאמןהואיהושעסוג,מאותוחומרים
אתשונהבאורפעםכלהמאירהזרות,
תפניתאותהעל-ידיהקודמיםחומריו

 .כאמוראיכותית,
כאמורהלקוחותדוגמאותבשתינתבונןהבה
אתהמתארתפיסקהתחילה .הנזכרהפרקמן

בן-עטרכאשרלילהבשעתומטענההספינה
אלמטנג'יר 999בשנתדרכוהעושה-

הראשונהמאשתועובר-נפריסאחיינו

השביחאשתואלבחרטוםהמשוכנת
בירכתיים:המשוכנת

מאודנזקקהואהספינה,בירכתי"כאן'

האחורייםרחבותכיאותו'שינחהלאור
וישהאפלה.אתומעמיקהערבוביהמוסיפה
שקיהאריגים,בערימותרקלאלהיזהר

הגדוליםהשמןוכדיהנפוחים,התבלינים
בבעליגםאלאכאסירים,לזהזהשקשורים

ועיניהםמרבצםלקראתושקמיםחיים,
החללשכןבחשיבה.מבליחותהעצובות
לאחרהעתיקה,המשמרספיגתבבטןשנפתח
אבואתפיתההחיילים,דרגשימשםשסולקו
שנועדוולעופותלכבשיםלצרףלוטפי

מאוד'צעיריםגמלמליםשניגםלאכילה,

זהאלזהשנקשרווביכרה,בכרונקבה,זכר
כוונהמתוךפישתן'שלרכיםבחבלים
אבולעפיהשלהחדשהלאשתודורוןלהביאם

שתחושוכדידעתהאתלהפיסמנתעל
האפריקאית,המהותאתמקרובותריח

תחילההצעיר.בעלהאליההתגלגלשממנה
לבסוףאבלהרעיון'מןבן-עסונרתע
שהאשהאמונהמתוךדווקאלאוניאות,
מתוךאלאגמל'בבניתחשוקהעיןכחולת
והנדירותהמוזרותשהחיותסמויהתקווה

המעלהאנשיאצלאהדהלעורריסייעו
המופלא'.'על-ידיאצילותםאתהמלטשים

לשוניתרגישותבעלשכלמשוכנעאני
סמרנההיכןלנולומרידעוספרותית

עלחדשאורהזורקת"התפנית-המפתיעה"
ב"שנינעוצההיאהלא-כולההפיסקה

ונקבה,"זכרהללו'הצעירים"הגמלמלים
רבותמבחינותכל-כךהשוניםוביכרה"בכר
שהוזכרוהחייםובעליהסחורותרשימתמכל
נועדולאכאחריםשלאהגמלמלים,כה.עד

כפשוטה,לצריכהאולאכילהאולשחיטה
ולסמלהצעירהלאשהדורוןלשמשאלא

הארוטיתהאפריקאית""המהותאתעבורה

בפיסקהזותפניתבעלה.לוקחממנה
האחדנוספים,היבטיםבשניגםמאופיינת

עצמה"גמלמלים"המלה-גרידאמילולי
השנייהושע:שלמסויםלשוניחידוששהיא
הנפתחתפיסקה-מסאפיסיגווןבעלרעיוני

הספינהשלהחומריהמסעןברשימת
ונדירות",מוזרותב"חיותמסתיימת

אתללסשהמעלהל"אנשיהמסייעות
מאותוומשהוהמופלא'.'על-ידיאצילותם
בשלעצמהזובפיסקהגםדבק"מופלא"

בה.התפורהפתעהשל"כיס"אותו
 ,בשלמותוהספראתזמןכעבורמשקראתי

זה,גמלמליםזוגכילגלותהופתעתילא
שובמופיע ,הראשוןבחלקוכאןהמתואר
כאשר ,השלישיבחלקסופולקראת

השביח,האשהלמותסמוךמתההגמלמלת
נותרהזכרלגמלמלהמשולובן-עסו
הראשונההאשהשלקיומה(חרףבבדידותו
עימו).שנותרה

כפולהתחתית
המתארבקסענוספת,בדוגמהנתבונןהבה

אשתושלליצועהבן-עסושלהתגנבותואת
השביח:

שכןכללצידה,לשכבשלאנזהרהיה"בבית
בהתפייסותהבסרחאינועודכלבה,לגעת

יכולרוגזשלקורטובגםשהריהשלמה.
ולכןפורקן.בסולתללהיטותתשוקהלדרדר

חוקרהיההנעים,משכבהחדראלבכניסתו
והיפות,המאורכותפניהאתהיסבתחילה

שלפניוגרמיותלפעמיםמזכירהשגרמיותן
שמכתרקלבצלמבחיןהיהואםעצוב,גבר
לאמעדיףהפה,אתמחמיראועיניהאת

ננסכברבחלציום.אגםאליהלהתקרב
פותח"היה<אלא>ערגתו"שלהמתוקהכאב
צרותעלאגבוכבדרךחרשלהלספר

כדיוידידים,קרוביםשלחדשיםומכאובים
כלותמוססלתוכהתישאבהעולםשאומללות

אזורק •••נגדונושאתשהיאצעראורוגז

ממרוםללסףלהתחיללעצמומרשההיה
אגב ,הרגלכףאצבעותועדהארוכותירכיה
שאצל ,הצפוימותועלומתוןחרישידיבור
הארבעים,שנתופניעלשחלף ,כמוהואדם
 ,כךורק •סבעיגםאלאאפשרידבררקאינו

רגשובלילהגות,להנותןשהואבהיתר
לאחראותהשיישאוצעירחדשבבעלאשמה,
שלה,הפיוסרעדמתחילהקרובה,פטירתו

קסבהרגלבכףידיוכפותביןחשוהוא
הראשונה,לאשהבניגודכיונלפתת.נדרכת
אושלו ,בדןאואומוותהמזכירדיבורשכל
ישותה,כלאתומזעזעמקומםאחרים,של
נמשכת ,יותרוהצעירההעצובהזוהנה

רקלאבהשמעורריםמותועללדיבורים
חמלתמעיןגםאלאלעצמה,ותקווהסקרנות
ליסולמזדרזהואשאותה ,אליותשוקה
ריחניתשוםאבקתכמועצמועלולזרות

ורעננה".

עלהצבענושםלקודמתהבניגוד ,זופיסקה
כולההיאבמהלכה,מפתיעה""תפנית
בהמוצאדברכלכפולה'.'תחתית"בעלת

עלולרוגזשלקורסובניגודו:אתמיד
ואילופורקן:חסרללהסהתשוקהאתלדרדר
אתלמוססדווקאעשויהאומללותשלמידה

פניםמזכירותהאשהשלהיפותפניההרוגז:
מוותעלדיבוריםואילוגבר:שלגרומות
שלאיזכורבעודפיוס:שלרעדמולידים
לה,ישאשרהתשוקהחמלתאתמעירארנון
רעננה.שוםאבקתשלריחמה,משום

שלרצףאלאאחת,תפנית-מפתיעהכאןאין
גליםאדוותכמואשרמעודנים,מהפכים

במחשבהוהןבציורהןמעשירהפוסקתבלתי
כאשרזמן,מקץרקשוב,הסקסס.מרקםאת

נוכחתי ,עצמוהספראתלקרואהגעתי
מקריתפיסקהשלזהסגנוןכמהעדלדעת
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מבנהאתהולםאלאכלל'מקריאינואחת,
שלהרביםסוגיהעלהבנויכולה,היצירה

הנגדית","הכפילות"הכפילות",
חקירתפרק(ראהו"המוכפלת""המכפילה"

 ) 216-217עמודיםקלונימוסבןבידיהנשים

ספרדי-זה:בספרכולןהכפילויותואשכול
גברי-מזרחי-מערבי'צפוני-דרומי'אשכנזי'

הלאה.וכןביגמי-מונוגמי,נשי,

גמורהפשטות

תמונתאחת,דוגמהבעודלסייםרוצההייתי
הספרמןישירותהפעםהלקוחההדם,הקזת
עצמה,בעדמדברתשהיאדומני .עצמו

יתרות:הקדמותבלאבהואפתח
מלבדמשם,היהודיםאתמרחיקהוא"וכך

לצדוהרבאתלהשאירשמתעקשבן-עטר,
בליאפילותחנוניו'אתוימללשימשיךכדי
שלכתפהאתמערטלשהרופאבשעהקול'
קילוחמתוכהלמשוךומתחילחשביההאשה

האשהשלמותהאתהמתארזה,בקטע
ולאמפתיעה""תפניתלאאיןחשביה,
ואחידישרסגנונואלאכפולה","תחתית

המתיישרהמוניטורבצגה-א.ק.ג.קוכמו

שלשלבולאחרכסרגל,גמורהבפשטות
יהושעיודעזאתגםלפעום.פסקהחולה
ישכאןוגםנדרש,שהדברבמקוםלעשות

הלב,קוכילמדים,אנובעקיפיןמטרה.לכך
הואחי'הואעודכלהאהבה,קותרצואםאו

ומתחלףמשתנהויורד'עולהקופצני'
מנוחה.לואיןולעולם
ברומןמסגנונו'הנסיםכמהרקכאמורואלה
גדולהאהבהעלרומןוראשונהבראששהוא
 •תכלה.להשאין

 ~ ttו nl~~חבו

 17-+מעמ'+-סוף
לאכרוניקאי'מספר'כאןישלכן'המשפט.

אחרים.דבריםגםיודעהואהתקופה,בן

מספרכמיןאותולהעמידרציתילאאבל
עלהמודרנייםבמושגיםשמדברמודרני'

אופןבכלאותולהשאיררציתיהדמויות.
לו"לברוא"צריךהיהולכן •אליהןקרוב
תענוגהיהשזהלךלומררוצהואנישפה.
שהיוםוהמצומקתהרזההשפהכנגד •מיוחד

ליהיההעברית,מהספרותבחלקהולכת
לכתובההיפך.בדיוקלעשותגדולתענוג
עםהזמןכלישבתייותר'גבוההבשפה
כדימליםוחיפשתיהנרדפותהמליםמילון

מספיקאותהלעשותהשפה.אתלהגביה
סתםתהיהשלאכדישתזרום,כדיגמישה
והדר'הודלהלתתמשונות.מליםעםשפה

אלאחורה,הולךשכשאתהבעובדהשקשור

זה.אתלהעלותרצוןלךישההיסטוריה,
איךהזדהות,שלבעיהוישעצום,מרחקויש

הספראתקוראיםואנשים •לספרלהיכנס
שישבגללאוליגבוהה,שהשפהלמרותהזה
אותם.שמובילהריתמוסאתלה

הבא?הדומןאתמתכנןכבדאתה

נעימהחיתהעליוהעבודה-הזההרומןלא.
היום,ישראלשלמהמתחיםלצאתיכולתי-

ליחיתהלאגם •היסטוריממדלתוךוללכת
לומרחדשפוליטימשהואיזהשישהרגשה
אוסלו'השלום,ענייןהיהכבראותו'

מהאבללומר.שבוערמשהושאיןהרגשתי
אין ,שליבראש •ברורלאמתכנן?אני

להיות.צריךוכךכלום,עכשיו

רבה.ותדח

צבעלומעניקהירחשאורדם,שלדקיק
האשהשלועפעפיהומשונה.חדשאפרפר'
כאילועיניה,עלגריםוסרהולכיםהשגיח
רקלאלהמעניקמתוכההנובעהקילוח
הנאותופניהופורקן.תענוגאףאלארווחה

לובשותהאחרונים,בימיםשנחשווהחטובות,
גברית,גרמיותמעיןהחדרבצלליעתה

כוחהבכלשתאחזבנחישותאותהשמחזקת
אתמאחדתאחתהלמות-לבוכמובחיים.

לידהעומדיםהגבריםשנישלנפשותיהם
שמנקזהרופא,במעשהומתבונניםמיטתה

חלוקיאתומציףהברזלעביטאלהדםאת
הגיעהלאהאם •שבתוכוהלבניםהנחל
מהרהרהנשפך?הדםאתלעצורהשעה
לעברקלהפסיעהופוסעבן-עטרבחרדה
פחותלאאותומרתקההקזהשמעשההרופא,
שהרופאנראהאבלהצופים.אתמאשר
ואזהלבנים,הנחלחלוקישיכהועדממתין

המחטאתכאבשוםובלאבעדינותשולףהוא
האשה,שלהמעורטלתהכתףמןהגדולה
כאילועמוקה,בתרדמהבינתייםששקעה

עמדאשרהואמתוכהשנשאבהמורעלהדם
 ,) 247<עמ'השלווה"לביןבינה

השורשיםאלבררך

 37-+מעמ'+-המשך

מחזותזה.מועדלפנישניםכמההוצגו , 1974בת"א,
ועיבודים Hלילהףתינוקותחפצים" Hהםשלואחרים

כמה .מאני"ר"ממר<נעים>"המאהב"מןקסעיםלש
ימים"<שלושהלסוסיםעובדושלואחרותנובלות
"סודוהיאשלוהתסכית ,)" 1970קיז,"בתחילתוילד"
אחרותגנוזותויצירותזאתתסכיתפרופסור".של

ידידהשליהושעעלהמונוגרפילספרוכנספחהודפסו
 , 1992גן,רמת , nהעיןמןהסמויים"הפסוקיםיצחקי,

s . יהושעשלשונותיצירותעלשלימפורסיםמאמרים
מהדורה , 1971ת"א,העברית",בסיפורתחדש"גלעיין:

העברית",בסיפורתגלאחר"גל ; 1974ת"א,מורחבת
(ספרותועכשיו",כאן,אז,"ספרות, , 1984ירושלים,
 , 1993ת"א,וחברה),

הראשוןהסיפור(למרחב>וב"משא"ב"קשת"בעיקר . 6
<חורף,"קשת"יתיר",שלהערב"מסעהואב"קשת"

 .ב.א" ,ירושלמייוסףשלבביליוגרפיהועיין ) 1959
 , 1980ת"א, ," 1979-1953יהושע

יהושעשלהראשוןספרועלשהגיבהראשוניםמןאחד , 7
ב·שנדפסבחלוניו","שהמוותבמאמרושקדג.הוא

המוותכיסופיואתהעייפותאתמדגיששקד , 14,12,1962

הסכמותבמימושהצורךואתעיקרייםכנושאים

אבי-אפרתש.עיקרית.אמנותיתכבעיההאלגוריות
קצרהברצנזיהזהסיעוןעלחזרשקד>של<פסבדונים
 ,) 20עמ' 20,12,1962היסוד"ב"מןוהמתים"("העייפים

שלובהעצמתו"בבידודועיקריכהישגרואהעוזעמוס
מקניםהמדהימיםהמצביםאשרכוחהנפש,מכוחותאחד

בפניו:העומדיםהאתגריםשלמה,"כמעסאוסונומיהלו
גיבוריםעיצוב ,יותר"גסים"גלםחומריתוךאלחדירה
אחרים.נפשכוחותעיצובביניהם,והיחסיםאחדים

איתמרגם ,) 12עמ' , 17,1,1963היסוד","מןעוז,<עמוס

"איןוהמחדש:החדשהקובץשלבשבחוהפליגאבן-זהר

השגיםיהושעא.ב.השיגשלובנקודות-השפלשגםספק
הםבמיסבםסיפוריוהצעירה.בספרותכמוהםשמעסים

החדשה.הישראליתהפרוזהשלביותרהבשליםמפירותיה
יס',,"קשת"הזקןמות(בפסבדונים>,אבן-זהר"איתמר

שלצורתואתשוללצמחשלמה , 168עמ' ) 1963אביב, (
שלמה (בתכניו.חידושרואהואינו )האלגוריזם (הקובץ
שעדייןמי ,) 14,6,1963"דבר",נמשל,בלאמשלצמח,

מבכיריזךנתןהיהיהושעשלסיגנונונגדהתקומם
 Arbiter <הסעם"מ"נותניואחדהצעיריםהמשוררים

Elegantiarum עולם,בליספרותזך,<נתןהדור.>של
 • 7ע"ע , 1962(מרץ, ,'ג,חוב'לספרות><עתרן"יוכני",

זהסקססשדנונוספיםרביםמאמרים ,כמובן ,היו ,) 12

שלהראשוניםספריוהתקבלותבתיאורלחסד.אושלסנ
 ,והאור"הצלעלפלגירוןשלבעבודתונעזרתייהושע

העברית",הספרותבביקורתיהושעא.ב.שלהתקבלותו
 • 1994יהושע.שלהראשוניםספריובהתקבלותהדנה

מינץ>.אלןשלבהדרכתו<נכתבה
ידיעללהיכתבהבאהמשפס ,למשלהיה,יכולכך 8.

לאיסןנמוגוהחלקהאופקתוך"אלבכור:אחאותו
יהושע, .ב.א<בשמיים,"תכלתשיורתשלחוזרותבהרות

 ;) 92עמ' , 1968היערות","מולגליה",של"חתונתה
 ,'ד , " 1980 • 1880העברית"הסיפורתלעיל:ועיין . 9

 , 137 • 110עמ' , 1993
10 Gilead Morahg, Reality and Symbol 

, in the Fiction of A.B. Yehoshua 
182-183 . Prooftexts", Vol .2 (1982) p " 

מורגמנסהשבאמצעותההפירושמאפשרויותאחתזו

זאתפרשנותיהושע.שלמיצירתוגדולחלקלפרש
האפשריות.הפירושמאופציותכאחתדעתיעלמתקבלת

שלגוריהאלאופיושלמעניינתמאוחרתהארה , 11
הסיפוריםמןאחדשלהאלגוריתלמשמעותוניחרדהקובץ
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התבוסה,ואלוהיצבאותאלוהי ,דןיוסףשלמסתוהיא
 , 6 • 5חוב' ,'ממאזנים",יהושע,"לא.ב.האחרון""המפקד

זהשסיפורסוען,דן . 335-331עמ' ,) 1975<אפריל-מאי,
וחיזויניבויגםאלאהיסטוריתלמציאותתגובהרקאינו
הכיפורים>,יוםומלחמתהפלסטינים<בעייתהמציאותלש
מאחודיהמסתתרתהמשמעותאתלפענחמנסהדן

שהיא-תיאולוגית"מבחינהוכותב:האלגוריתהמערכת
יגנוז,מייצג-זהבסיפורהאלגוריתהמשמעותמישור

לא·קוסמיזם,השאיפהאת ,אחריוהנוהיםעםיחד
חדלונואלהעולםולהחזרתהקוסמוסשללביטולו

אתממלאאחרים>רבים<כמושדן ,לי"נראה ...הגמור
לו.המוכריםהפילוסופייםבמטעניםהאלגוריותהתבניות
לעתיםמתרחקותאבל"אפשריות"אלהמעיןהרחבות
הטקסט.מןלמדיגדולמרחק

דורםובניושחםמגד ,יזהרשמתאריםהחברהכמו . 12

ועיין:השחרור.מלחמתלאחרשנדפסוביצירות
 , 96 • 92עמ' , 1993 ,'ד , 1980 • 188 ,>העברית""הסיפורת

 ,העין"מןהסמויים"הפסוקים ,יצחקיידידיהגםוהשווה
 • 62עמ', , 1992 ,גןרמת

וביןהדעתלעץהזיתעץביןקושרהנ"לבספריצחקי , 13
הסקסס ,) 65 • 64עמ'<שם,סדוםאנשילמעשילדניהיחס

העלוליםאלהמוגזמותקונוטציותבלעדיגםיפהמתפרש
מיותר.פירוש-עודףלטקסטלהעניק

עלכנסלקראתשכתבבהרצאהכתביהושעא.ב. . 14
 1982בשנתבבלאג'יושנתקיימהיהודיותספרויות
היהשנדפסהראשון"סיפוריבאנגלית>:המקורי(הטקסט

הצדיםקיבוץשלהמיםבמגדלנכתבהואהזקן:'מות
אחדשלראשיתו • , 1957בשנתבקיץסינימלחמתאחרי

שלהיד<כתבישראל."בתולדותהשלוויםהזמןמפסקי
 • 5הערהלעילועייןבארכיוני).ההרצאה

 ,כשדוניהוא ,"כןיהושעעלמכריזקורצוויילברוך , 15
חקייןהואיהושעא.ב.מקורי.מהיותמאודרחוקגםאם

כשלעצמה,התופעהמעניינתאותי---מוכשר
(ברוך ,,הסקס.עםבריתהכורתהסאדיסטיהניהיליזם

 ,"הארץ" ,זובשעהספרותנולמצבהערות ,רצוויילוק
6.9.1964 ( 

האנליטיתבפסיכולוגיהשמקודובמונחמשתמשאני . 16
דליהשונים.בהקשריםלונזקקהוהביקורתיונגשל

(פרסבדובם"אבלהראשוןספרוכלפיטוענתרביקוביץ'
המושכלעלהואמוותרגליה")שלל"חתונתהאולי

אדםדמויותפיתוחוהוא ,ריאליסטיסיפורשלהראשון
עלובוותרוסבירה:אנושיתמתכונתעל-פיהחיות

עלדעתונתןלאלדמויותיוהאנושיתהאינטרפרטציה
שבעהרביקוביץ,דליהזה."ויתורלהסבשעלולהנקז

 , 1963<אפריל-מאי,ה'"אמות"יהושע,לא.ב.סיפורים
אתהולמתשאינהתביעהתובעתרביקוביץ ,) 96עמ'

שביסודולמרותהסוריאליססית,הסיפורתשלסיגנונה
עםלהתמודדהסופרמןלתביעההצדקהישדברשל

הבסיסיתהתבניתאתשישנהבלא (ריאליים.חומרים""
יצירתו>לש
17 . · A symbolic Psyche: The Structure ot 

Meaning in A.B. Yehoshua's , "Flood 
) 1988 ( Tide" ,, Hebrew Studies,, , XXIX 

. p.81 f 
לביןקפקאשלסיפורביןבפרוטרוטהשווהברזלהלל

לא.ב.הים""גיאותברזלהלליהושע.א.ב.שלסיפור
קפקא>,שלהעונשין"ל"מושבתהשוואה (יהושע

 ) 365 • 359עמ' 1971(אוקטובר-נובמבר,מאזנים""
למרחב,"משא", ,יובחלובשהמוות ,שקדגרשון . 18

14,12,1962 
עמ' , 1989ת"א,וההר",'ד,קיר(ראיון>,פרוזהלכתוב , 19

 ) 1975(פורסם 104
רבה"במולכו"תיות i"ההיסטוריות-החבבשאלות . 20

 Risa Domb, Home Thoughts <דומב:ריסה
50-58 . From Abroad , London, 1995, p 

"כפתוריהושע,ביתאלףשלמונו·לוגיהושע,א.ב. . 21
חיפה),אוניברסיטתשלהסטודנטים<בסאוןופרח",
 5עמ' , 1968דצמבר

יהושע,א.ב.הסופדעםראיון ,אגמוןיעקב . 22

שניפרסםיהושע , 451 • 450עמ' ) 7,5,1971הואר","(

בכדך(שכונסוופוליטייםחברתייםבענייניםמסהספדי
הסופדשלהלא-ספרותית,<מציאותווההר""הקיראחד),

 1989ת"אבישראל>,
 ," 77"עתרןביניים,סיכוםיהושע:א.ב. ,ברזלהלל , 23

אתמדגישברזל . 35 , 18 • 17עמ' ) 1985<מארס , 62חוב'
בשנותיהושעשלביצירתושנתחוללהההתפתחות

מאלגורית.סמלניתלכתיבהמעבדבעיקרהשבעים
נופים,בנוכחותהכרהחזקה:מימטיתגישהשל"המצאות
בסטיותפסיכולוגיות,מבטבנקודותחברתית,במציאות

שלעמוקנפשיצודך ...הכותבאתכמחייבותנפשיות,
ואףכוללת,אידיאלית,מגויסת,בכתיבההמספר

והיחסיםהציונות,שליסודבשאלותמוגדרתפוליטית,
 " ...לערביםיהודיםבין
 ,קורצווילזה.קובץשלבשבחוהפליגההביקורת , 24

היערות":"מולעלכתבהראשון,הקובץמןסשדל
עצמו'אתשמצאבזההואיהושעא.ב.שלהגדול"הישגו

פרישהיאמעושה,סמליותשלמהמאניירהשהשתחרר
תדמית-אמנותיתומבחינהושגעון-הגדולה,הקרתנות
לחקיינות.·היכרואותהריאליותמפניבדיחהעצמית,
אתיהושעא.ב.שחדרהיערות""מולהסיפוריםבקובץ
והביאפסולהאודנמנסיקהמכלהקצרהעבריהסיפור

כאח.ד"ומגבלותיואפשרויותיועםמחודשלעימותאותו
יהושע,ב.אברהםסיפורישלמקומםקודצווייל' .ב(

מנחםשלמאמדוהואחשובמאמר ,) 30,8,1968"הארץ",
היערות">,"מול<עלומופרך,מאויםאיזוןבדינקד,

מבקדיםכמה(כמומדגישבדינקד , 24,5 , 1968"לרמחב",
עומקבעליהםזהבקובץיהושעשלשגיבוריואחרים),

פנימיים,תהליכיםשלהחצנהדקמהוויםואינםגדפי'ביו
שהםהקיומיתהאלסדנסיבהכךובשליותרדנהמהימנותם
משכנעתשלה,המושלמותואיחלקיותהאףעלמגלמים,
כהןאדירמשל.הםנוספיםשבחמאמרי .יותרומסדריה
("קולברעםעמנואל ,>"ץראה"(אודןיוסף ,)"בדז"(
<ועייןואחדים. )"תשק"(שקדגרשוןהעם"),

סופי'כפתרוןהערביםשלו'מרדכיביבליוגרפיה>
פירושהואזהמאמר , 30,9,1970"הארץ",

ביןהקושרהיערות""מולהסיפורשלאינסרסקססואלי
המקראי.הנביאשלשליחותולביןה"צופה"

יהושעב.לאברהםוילד",ימים"שלושה ,שלומרדכי , 25
ישראליםהסופדים . 15.11.1968 8.11.1968"האץר"

 ,חיאובייקטבפניגיבורםאתשיטתיבאורחש"העמידו
ס.הםשבוי"להבדילאו ,חמור ,גמל ,חתולישע,חסד

השיטהתלמי.ומנחםאלוניגיסיםבן-אמוץ,דןיזהר,
הקאנונילסקססהסקססביןקושרתשלושלהפרשנית

אלהפנייהוכיצדהשנייםביןהיחסמהולבדוקומנסה
אחדיםלמיתוסיםעודףפנייתגם(שהיאהקאנוניהסקסס

 .הסיפורשלהפנימיתהמשמעותאתמשנהיהודיים>א?
שלהמבריקפירושומתוךהבאהקטעהואמובהקתדוגמה
והמפתה,המדיחהנחשהואבראשיתספרשל"הנחששלו:
קטילתהיאבסיפורקטילתווחוה.אדםשלמודעהלא

אלבחזרהמחליקותהןעכשיולהכרה.שעלוהרצחמזימות
בהחלטה ...חיתהכלאחיתההמתמטיתוהסתירהמקומן

הזרההתבניתנטישתמשוםישבחייםהילדאתלהשאיר
חמוטלגם:והשווה .)םש< ,, ...העצמיתהתבניתאלוחזרה

וילד",ימיםב"שלושהשמאחוריהןומההנשיםבד-יוסף,
עמ' ,) 1988<נובמבר , 103 • 104"פרוזה",והסוס,הסיפור

מוותשלממצבמעבדהואבעיניההעיקריהקו 70 • 67
התייצבות.שללמצבהסיפורבראשיתהגיבור)<שלפנימי
אותוהמדריכההראותמנקודתבפירושויוצאמורג

ביחסיםהנגדםהנזקיהושע:עלעבודותיובמרבית
שלהעצמיתבזהותולהכירהסירובמןהבין-אנושיים

מעבדמעיןקייםגמורטועןזהבסיפור<האחד).הזולת
משלו.לזהותהזולתשלבזכותולהכרההדרגתי

Gilead Morahg, Reality and Symbol in 
, the Fiction of A.B. Yehoshua 

. 185-187 . Vol .2 (1982) p "יProoftexts " 
פועלתאינההסמליתשהמערכתסבורבאדחיים , 26

מרדכיעלחלוקהואזאתומבחינהאלהביצירותכהלכה
הסמליםאיןהמקדים"בדובההפך:אתשהוכיח ,שלו

שלהסמויהטופסהסמלי'והרובדבסיפוףמתמוססים
מאודהיצירה.קרקעיתעלכמשקעמונח ,הסיפור

 ...חיותשלשמותמתןשלהניסיוןנדאהושקוףמלאכותי
תיבתבאד'חיים " ...וילדימיםב"שלושהלדמויות
 , 29 • 3.1968"למרחב",הדעת,ועץהחייםעץפנדורה,

 .יותרעמשכבששלולי'נדאה
א.ב.שביןהיחסיםלתיאורלהתייחסשלאיכולאינני , 27

כאשדואומדים,מתלוצציםהיו"במשפחתנואביו:לבין
לפרסםיכולהואאםמהואבא,אמדספדפיוסםארבהם

עשרהשבעבמשךואכןכן.לעשותודשאייכולאניגם
שפרסם."הספדיםבמספרכהוגןאביאותיעבדשנים

 , 1989 ,וההר""הקיר ,האבוד.הספרדיהזמןאחדיבחיפוש
ישאבלשונה ,כמובןהיא,בבדיוןהמשמעות , 228עמ'

"נעוריו"באמצעותהמשתטההמזדקן'באבמהשו

היחסיםאתהמזכירמשהוהבן'בדמותהמתחדשים

 .כאןהמתוארים
ס.שלסיפורונדפסיס'"קשת"שלגליוןבאותו . 28

סיפורו ) 1963<קיץכ'בגליוןהכפרים":"שתיקתיזהר,
כהנא·עמליהשל(וסיפוריםהדוח""דדךעוז,ע.לש

רז)דוזנבדג-ואברהםעגנוןש.י.כומרן

ב.לאברהםוילד",ימים"שלושהשלו,מרדכי , 29
 • 15.11.1968"הארץ",יהושע

"לאנשיהיערות""מולביןמשווהיצחקיידידיה . 30
אתהמציגהמעניינתהשוואהשמאלי.שלרבאשית"

לביןשמאלישלהמובהקהציוניהנאראסיבשביןהניגוד
 1יצחקיידידיה (יהושעשלהמהפכניהנאראסיב

 .) 103 • 102עמ' 1992העין",מןהסמויים"הפסוקים
בשאלתהעוסקותרבותמסותשלוהמסות"בקובץ . 31

הוא,שלוהעיקריהמאניפסםלערבים.יהודיםביןהיחסים
 ,וההר""הקירשלום"ורעבירקב"תשושי-המסה ,אולי
מרדכיוהשווה: .) 1973בשנתנדפס , 31 • 25עמ' , 1989

פירוש . 30.9,1970"הארץ",סופי,כפתרוןהערביםשלו,
ביןהקושרהיערות""מולהסיפורשלאינסרםקססואלי

עזרבןאהודהמקראי.הנביאשלשליחותולביןה"צופה"
זה:סיפורשלהקיצוניותהפוליטיותההשלכותעלעדמ

המוסרית-האידיארלרגיתהעמדהמגיעההיערות"ב"מרל
התפוררותממדיהלובשקיצוניסירסשלקיצוניותלידי

בקשרהמבוכההם:הזוההדזהותרכיבי .התאכזרתובסירת

כלפימוסריתאי-נחתבהשישהארץ,עללזברתנו
היותנופרירוחניבלבולבצירוףהמנושלים,הערבים
התנייד,דתית.הבטחהעלהמסתמכיםחילונייםאנשים
כאלמנםעצמנוראייתבלדעיו:שאי-אפשראחרוןכנימוק
פורציםבן-עזר'(אהודזר:"נסע ,ואירופי"נכרי"

בעלסיפור ,) 149עמ' , 1968<קיץ, ',ד"קשת",ונצררים,
ה·לשנותעדימשךסביבושהפולמוספוליטיותהשלכות

שלבספרוזאתעולםהשקפתהוקצנה-90הבשנות , 90
והשררה .) 1995 (מלכים"מאכל"עם:לארד:ציקח

בספררזהלסיפורלארדיצחקשלהמאוחרתלתגובתו
 , 1995ת"א,מולדת",אותך"קוראים

בצררההטירוףשלתפקידומהריפהקובעברינקר . 32
הםשעוסקיםיותרהרבהיהושע,"סיפורימשכנעת:

לא·איזוןשלבתיאורוהםעוסקים ,ואבדשהופרבאיזון
כאיזוןהגלוילטירוףההשוואהבעצםהמתגלהאיזוןקיים,
טירוףעלבעצמהבנויהשלוהעיןמראיתוכוזב.דמרמה
<עלומופרך,מארייםאיזוןברינקר,מנחםחרק."נעדר
 ) 24.5.1968למרחב,היערות","מול

שלבסיפורוגםהשכולהאבנושאשלשונההארה . 33
של),ובמחזה 1965התן","(ארצותהרוח""דרךעוזעמוס

 ) 1972 (שפי"ישראלמרשלהעצמאות"יוםרזארבהם
הנושאקניוק.יורםשל ) 1982 (האחרון""בהיהודירכן

שלונובלותבסיפוריםאחרותבווריאציותגםמופיע
תשומתאתמפנהקי nיצידידיהניצן.ושלמהמגדאהרן
כשםהעקדה,עלמושתתקיז"דנבתחילתלכךלהב

תורה.מתןעלמברסס " 612טילים"בסיסאחרשסיפור
היצירותלשלוש ,אולימשותף,אכןהעקדהמיתוס

ישראלמרשלהעצמאות"יוםהרוח","דרךכאן:שהזכרתי
קיץ'.'ו"בתחילתשפי",

שלבסיסיכרקעדברשלביסודוקיימתהמיתיתהתשתית
מתגאיםשאבותיהםבנים,מותהמייחסיםהנמענים

הסמויים"הפסוקים 1יצחקיידידיהזה.למיתוסבמרתם
עמ' , 1992רמת-גן,א.ב.יהושע>,יצירת<עלהעין",ןמ

המתודהעלמעמיסשיצחקילי,נראה , 143
בנושאנוסההתבטאותמדי.רבעומסהאינסרסקססואלית

מורה ,עצמיאתלראות"יכולתיקניוק:שלביצירתוהז
ילדים,למולהרבהשניםהיהשעומדשמינראה ,זקן

תמונותומאחורילמות,עליהםיהיהמדועאותםמלמד
משנניםוייצמן ,כצנלסוןבדל Iגוריוןבן ,הרצללש

הזיכרוןקירותעלכךאחרמגשימיםשהילדיםציונות
שייךהואוהנההמנהיגיםשלהתמונותאתשמחליפות

שבגללםהדיםלאותםגם Iשייךלאכאילוזאתועם
שתהיהכדילמלחמה,הראשונהמשנתומנחםאת .י mשל

קניוק,<יורםהשמש."תחתמקוםהאלהלשרבים
לגיבורובדומהאגב, ;) 40עמ' 11982 ,האחרון""היהודי

מורה.הואקניוקשלגיבורוגםיהושעלש
גוועת","בשוכבילספרוליםויןרנהשלתרגומה . 34

ליםוין.שללתרגומהכמובן,קדמה,פרקנוהשפעת , 1980
 ,וההר""הקיר(ראיון>פרוזה,לכתוביהושע,א.ב. . 35

 , 87-86עמ' , 1989ת"א,
המשפחהשלהמרכזימעמדהעלעומדאפלפלדגם . 36

פרס-סינקדוכההיאהמשפחהחברה.שלדיוקנהבעציוב
היהודיתההיסטוריההיאהרי"המשפחההכלל.אתהמייצג

מאמיניםמאמינים,שרידינמצא:בהאנפין:בזרע

שמדעת,מתנכריםהדעתשבהסחמתנכריםשכשירגה,

במרוצתשנפוץכללהכעיס.ומשומדיםלהנאהמשומדים
אנארכיסםיםבה.מיוצגהיה-האחרונותהשניםאמה

ענפהשהמשפחהוככלובונדיסםים.ציוניםוקומוניסטים,
בגוף"מסותאפלפלד, .א(יותר."רבהפיצוליותר

 ) 9עמ' 11979 1ראשון"

הואיהושעשלשהטקסטכךעלעומדתשמירזיוה , 37

1 ~ ;:j 
1 

45 
 ' 97מרץ



ומיתי Iפוליטי-חברתי Iפסיכולוגי Iריאליססירב-רובדי:
שליצירהסיפוריו:במרביתיהושעשלדרכו"זוהימיסטי.

נוסחמישורים,ארבעהבתקואדרילוגית,אלגוריה
 .מיסטיוסודפוליטידרש Iריאליססיפשספרד"ס:
חזותברומןבושישאףעלכילצייןראויעודלסיכום
שלניצניםבוישמאיים,פוליטי-נבואיומסרקודרת
שמיר,(זיוהובעקיפין,"במישריןהמנציםואומן,תקווה

"ידיעות"המאהב")<עללפרד"סכניסותארבע
בשנימסתפקאנילשמירבניגוד , 29.4,1977אחרונות",
הואוהאומןהתקווהשענייןבסרחאינניבלבד.מישורים
הישראליתהחברהשלהצלצדאתחושףיהושערלוונטי.

דברילהטיףאוהעתידאתלחזותמבקשואינונתון'בזמן
 •נחמה.

הספרדיהנאראסיבמןמתעלםשיהושעסבורלאור . 38
"רומןבעיניו:שהוא"מולכד"לרומןעדהדרךאורךjול
הרומןשלשבסופו"עדאשכנזי",בעולםאתניאחרעל

כמו Iאצלוהנשלטהאתני'ש'האחרלהודותיהושע'נאלץ·
מרושש, Iשדודאדםהואשליטה,בכלכמומקום,לכב

ת"א,מולדת",אותךכותבים"אנולאור,<יצחקאבו.ד"
למדימוקדםהציגשיהושעסבור,אני .) 107עמ' , 1995
הספרדי-הנאראסיבאתמאודומרומזתמובלעתבצורה
שללחלקמאודמהרשהפךנאראסיבהמדוכא.רעבי

הקאנון.

בנויוהואהבןדמותעםמדזההשהמחברטועןשלו , 39
בשדותהנופלים"הבניםזאת:דמותעםהמזדההכפאסיון

הנוצרי.ישושלובדמותובצלמומעוצביםבימינוהקטל
כלפיהרמזלפאסיון.כנושאהיצירהבמרכזמועמדסבלם
כדרךכיום,בנפילתםאשמיםהאבותברור:האבותדור

המחברכיברור ...ישושלבמותו Iכביכולאשמיםשהיו
המניעיםהדחפיםשלולעוצמתםלמהותםכללמודעאינו
להגדרתוה"צבר"ובמאבקהדורותבמלחמתאותו

לומודעיםדחפיםאלההיואילוכימאודיתכןהעצמית.
היסבומוסוויתחשאיתלהזדהותכללנזקקהיהלאיותר'
נוצריתאידיאולוגיהשלמסובכותכהמערכותעם

לסקססאקטואלימסיפור Iשלו(מרדכי ...זהכבסיפור
 , 4,4 1972"הארץ;', )" 1970קיץ"בתחילת<על ,ריטואלי
מבריקים:שלושלהדברים ,) 29.3,72שם,המאמר(ראשית

המיתוסיםאתעמוהמביא Iהמבקרשלדושיחכאןיש
ידיעללתוכותובנתשהמיתוסהסקסס,לביןשלו,

סמלית:בפרשנותלהגזמהנוחיהושעשלהטקסטהמבקר.
המיתוסאוזמפרשהסמליים,בפרשניוהטובשהואושלו,
הסקססאתמאשריותרהסקסס,מןלהשתמעהעשוי
עצמו.

עללהעמיסהמחברשלמנסיובומסתייגקלדרוןנסים
קלקלותקלדרון'(נסיםסימבולייתרעומסזהטקסט

עוזע.יהושע,א.ב.שלהאחרוניםספריהםעלבסיפורת,
עמ' ) 1972(ספטמבר, , 1קריאה","סימןאפלפלד,רא.

313 • 321 , 
"גירושיםביןהקשרחולייתהואזהגבסיקשר , 40

 .מאני""מרלביןמאוחרים"
 ,'ג ," 1980-1880העברית"הסיפורתשקד,ג. , 41

 • 222עמ' , 1988
לחלץראשונה>ביקורתית<בתגובהלנסיוביבניגוד , 42

מאחוריבמאמר:חד-משמעיאידיאולוגימפירושזהרומן
מאוחרים""גירושים<עלגדול,שיגעוןמסתתרזהכל

תשמ"ב-תשרי<אלול"מאזנים",יהושע>א.ב.מאת
להדגישאורןויוסףברזלהללנסו ,) 16 • 12ע"עתשמ"ג,

קרובשהרומןסועןברזלזה.ברומןהאידיאולוגיהדצאת
הנורמליות"."בזכותבקובץיהושעשללמסותיו

קולקטיבית,נפשלמחלתכניסויהגולהלחייהשתוקקות
בליומדינה."דתשביןהקונפליקטמןלהימלטכדרך

חסרה,שלפנינוהיצירהנשארתהאידיאולוגיותהמקבילות
המעוררהמאמץאףעלתמוהותמחוליותיהורבות

קומוניקטיביתקבילותסבירותבמתןשהושקעהשתאות,
בחיפושצורךללאעצמוברשותשיעמודכדילרומן'

רומןלהציגיהושעשלבידיועלהאכן,משמעויות-על,
ב"תמולעגנוןבידיהדברשעלהכפיפנים,כפול

"גירושיםברזל,(הללאמונים",ב"שבועתאו 'שלשום"
"עליותאומויות,מקבילותיהושע:לא.ב.מאוחרים"

 ,) 105-86עמ' , 1984תשנ"ד,(סתיו, , 20 • 19שיח",

יהושעשלמסתומתוךהבאלקטעבעיקרמתכווןברזל
שלתנועהחיתההציוניתהתנועההנורמליות":"בזכות
ממהותווחשובעמוקחלקלשנותניסיוןעצמית,תראפיה

(בזכות ,, .כלילהיהודיאתלבטלבלי ,היהודישל
 ,) 52עמ' , 1989ת"א, , 1989וההר","הקירהנורמליות,

סבוראחרונות"ב"ידיעותמאמריםבשורתאורןיוסף

הרעיוןשלהידרדרותועליהושעשלתגובההואשהרומן
כהעדשכתבהרומנים"ובשניהאחרונים.בדורותהציוני

כפיהציוניתהאידיאולוגיהעלרעיוניתתגובהמגיבהוא

אםמדגיש,הרומןהמדינה":שלבנתוניהמתממשתשהיא
משיכההיאהמזרחאלהמערבשלשהמשיכהכן

היכולתאיבשלמראש,עליהנגזראשראימננטית,
המערבפגישתאורן,ייוסףטרגית."להיותממנהלהימנע

"ידיעותמאוחרים">,"גירושים<עלהמזרח,עם
בסיפורהמספרשהחסיר"מה ; 9.7 • 1982 ,"אחרונות

שתולדותנזכוראםמלאה,להשלמהניתןובעלילההמעשה
הקבלהבלא ...המדינהשלשנותיהאתחופפיםהנישואים

סיפוראתלהביןאפשראיהמדינהשללתולדותיה
אתלהביןגםאפשראיזושבלאכשםנעמי,שלסירופה
המדינהתולדות I(הנ"ל ,,קמינקא.יהודהשלמוזך;תו
במאמרמסכםאורן ;) 16 , 7.1982שם,נישואים,כסיפור

הגירושיםמרעיוןיהודהשלשחזרתובסידרה,השלישי
בונותרהשעודלתקווהניסויהיאנעשושכברלאחר
הציונית.האידיאולוגיהשלמימושהלאפשרותאברש
ההיסטוריהדורותחילוףאתמסמןיהודהשלהצרחו
יותרסוביממשושאוליהחדשהדורלבניהזירהופינוי

לאשלנוההיסטוריהבאופק ,,_-אבותיהם.-חזוןאת
לקיוםממנה,יותרבסרח Iאחרתחליףשעה,לפימתכלס
מוצאלמצואיהושעשלכתיבתוגםצריכהכןועלהיהודי.

הראשוניםהרומניםשנילכודיםשבוהרעיוניהמילכודמן
 ,) 1982 (מאוחרים"רגירושים ) 1977 ("המאהב"לשו

האלגוריזציה ), 23,7,1982שם,הרעיוני,המילכוד<הנ"ל,
משמעויותיהאתמצמצמתאורןשלההיססורית-חברתית

מןאחדרקהואההיסטוריהחברתישהיסודהיצירה,של
חד-משמעיתהיאאורןשלהאלגוריזציהשלו.ההיבטים

למציאותאחרפירושהמחברמןותובעתודידקטית
מתעלםאינניביקרה.חפץשאורןלאידיאולוגיה,שיתאים

זה,ברומןההיסטורייםוהרמזיםהחברתייםהגורמיםמן

<שהואבלבדזהאספקטעלהסקססשהעמדת Iלינראהךא
חד-משמעיבאופןמובלעואינוהפרשןשלפירושמעשה

גם •כאחדהסקססואתהפירושאתמדלדלתבטקסט>
החשוביםהאמריקאיםהמבקריםמןאחדתומךבחו"ל
המכסנקודתאורן.שלבפירושובלום,הרולדביותר,

שלהמסאיתהציוניתהתביעהאל(היחסהאידיאולוגית
בלום.שלוזמנוממקומוכאןגםנובעת )יהושע

110n an undoubted symbolic level, there is 
. an identity betwee, the disturbed Mrs 

Kamimka and the land of Israel 11 (Harold 
Bloom, Domestic derangements, ( about 11 

A late Divorce ) 11 The New York Tim1::s 
) Book Review", ( Februaey19,1984 

שלה"לאומית"האינסרפרסציהאתגםממשיךאורן , 43
הישועא.ב.השלים Hב"מולכויהושע:שלהרומנים

ניסהשבההישראלי'ה'מצבעלטרילוגיה-סריפסיכון
הציונותאתהפוליטיתתפיסתואתבסיפורתלהשלים
בשלהימתרחשתמולנושלאשתופטירת ,,האחרת.
המלחמה,זמןאתחופפתבמחלתהההחמרהלבנון.מלחמת
השניםהן-שניםשבע •עצמהמחלתהששנותכשם

מחלתהלבנון.ומלחמתהכיפוריוםמלחמתביןהמפרידות
שלמחלתהאתמסמלתהנפטרתשלהגופנית

מחזוריותבמלחמותומסתבכתשהולכתהאידיאולוגיה
מןבתוצאותיהיותרחולניתבהןמאוחרתכלאשר

אשתושלמשליטתהמולנושלהשתחררותוהקודמות.
נישואיהם,שנותשלושיםבמשךבו'האינסלקסואלית

באידיאולוגיהביותרהמודגשהאיסורבהפרתמתמקדת
יוסף ...גרמניהלידתה,בארץולבקרלחזורהאיסורשלה:
 ) n"מולכך(עלמאיןיאןלןגיהמתפסךיםכיצד Iאורן

 ,) 61 • 59עמ' , 1987(יוני, , 2מס'ס"א,"מאזנים",
אתמצמצמתאורןשלהחד-משמעיתהאינסרפרסציה

להםשיששונים,גורמיםומסלקתהיצירהשלמשמעותה
המשמעותלצדמובהקתפסיכולוגיתמשמעותבעיקר

האפשרית.ההיסטורית-חברתית

הפועלותהדמויותאיןלסימבוליזםלנסיה"בהתאם , 44
בסיפוריולדברבכללאיןריאליססית.בצורההמתוארות

 1אולי Iמאשרחוץדמויות,איפיוןעליהושעשל

הגברתו"הסיום".יתיר"שלהערב"מסעבסיפורים
מיתוסעלפארודיההזקןמותעשתור-עשתורת.

א.ב.בסיפורימיתוסנור'אביגיסהתמוזעשתורת

 • 1.65העשור>(גליוןלמרחב,"משא",יהושע,
מכתיבהזהולפניכאןעברשיהושעטועןמורג , 45

היאהראשיתהדמות-"בהמאהב"לסמלית.אלגורית
שביןהתקבולתעלגםעומדהואכאח.דומקריבקוונן
ומצבההגיבורשלמצבולביןהמכוניתשלהמכנימצבה
המדינה.לש

Gilead Morahg, Reality and Symbol in 
, the Fiction of A.B. Yehoshua 

188-189 . Prooftexts 11 
, Vol .2 1982 p 

באופייםהשונימןהמתחייביםהיסודיים,"ההבדלים , 46

ביצירהניסוילידיבאיםשאינםכמעסהמונולוגים,לש
ברומןכן,אםמשמשת,המונולוגיתהטכניקהשלפגינו.
השימושאבלוהעלילה,הדמויותלהצגתנוחכאמצעי
בלבן,<אברהםמעוף,"וחסרשרירותיהואבהשגהשע

 ) 15,4 • 1977אחרונות","ידיעותאחרת,:דעה"האמהב"
מובהקפואטישינויכאןרואהאינומוקדגבריאל , 47

הישגבגדרשהםרביםקטעיםמאוחריםגירושיםב"יש

שבומבריקדיאלוגחלקהשמן,הילדשלעולמומובהק:
 ,הסופראצלהצעירההאשהביקור Iאחדצדרקדמרב
נוסח:כדיכאןמתחבראיננודברשוםאךועוד.ועוד

סיפורת ,מוקד(גבריאללרוב:"אבדההגדולההמנגינה
"היהודיאתמעדיףמוקד , 17,8,1982"הארץ",במבחן,

"<מנוחהועוזיהושעשלספריהםעלקניוקשלהאדוון"
וההתפתחותפואטית"מהפכה"תובעהוא ,)נכונה"

אותו.מספקתאינהיהושעשלוהבטוחההאיסיתהפואטית
לשבח.ראויהלינראיתזאתפנימיתהתפתחותדווקא

ליצוריהושעשלבהצלחתומפקפקזגדבגקשמעון , 48
להתנהגותהעברמןהנמקהחסרהרומןרב-קולי.רומן

שלראייתו"שדהבהווה.הגיבוריםשלולמונולוגים
בעירבוביהמתרוצציםהדמותשלראייתהושדההמחבר

המשימהמקשינובעתההדדיתהחבלהבזה.זהומחבלים
סחורות,"תודעותלעצבעצמו:עלהמחברשחסיל
עלעודבלבד?קולותשלרומןזגדבגק,(שמעון

 ) 7,1,1983אחרונות","ידיעותמאוחרים","גירושים
ביצירתוהחדשהההתפתחותאתמגדירבבותאמנון , 49

באופןכאןנוצר"ואוליכ"היפר·ריאליזם".יהושעשל
זאתמגדירוהייתיריאליזם.שלמיוחדסוגלמדיזהיר

בבותריאליזם"היפר-הפלסטיתמהאמנותשאולבמונח
כוח","רברומןהסתייגויות>כמה<למרותזהברומןרואה

<"גירושיםעכורבראימשפחתידיוקןבבות,(אמנון

יהושעשלהתקרבותו , 6,8.1982"מעריב", ,)מאוחרים"
המלווההתפתחותהיאהריאליהמןהשאוביםלחומרים

 .היערות""מולמאזאותנו
חומריםשלהמתמידהעיוותאתמשגהשאינההתקרבות

לביןבינומבדילזהעיוותהגרוטסקי.ועיצובםאלה
קורן ,נרלבןהאופיינית"ניאוריאליססית"המסורת
המונחדרכו).לפיזאתממסורתסוסההוא(שגםושבתאי

 .הסבירותההגדרהמאפשרויותאחתהואהיפר-ריאליזם
51 . Gershon Shaked, The Sisyphean 

S yndrome ( on the structure of Franz 
Kafka's Amerika), The Dove and the 
Mole, (Kafka's Journey into Darkness 

. and Creativity), Interplay 5, (edit 
M.Lazar& R. Gottesman), Uneda 

135-149 . Publications, Malibu, 1987, pp 
הפרשניתהביקורתהדיבור.אתעליונרחיבלפיכך , 51

רביםופירושיםמאמריםזאתליצירההקדישהוהמחקרית
(קובץהנגדי""בכיווןדברי-ביקורת:בקובץשקובצו

ומבואעריכהיהושע>א.ב.שלמאני""מרעלמחקרים
מדרכיאחדהםשלהלןהדברים , 1995ת"א,בן-דב,ניהצ

לפירושההלבתשומתאתמסבאניהאפשריות.הפירוש
זה.בקובץהופדוריתשלהמקורי

 ,ובלב"בעיןהישנה"ירושליםיהושע,יעקב . 52
זה:לספרבמבואכיתביהושעא.ב. 1988ירושלים,
(שםקצת: Iהאבודהספרדיהזמןאחרבחיפושהקדמה:

"הקירהמסותבקובץונדפסוחזרוהדברים .) 10עמ'

 232עמ' 11989ת"א, 'וההר"
ששלחבאיגרתאלהבעיותהעלהיהושעא.ב. , 53

"ישעליו:כתבששמושביקורתבעקבותשמרשלאמנון
אבי'שלידידושהיההמנוחאחיךחוסים.כמהרבכ

הספרדיהכנסתבבית )!ןכ<התפללנושיחדאחיינך
המודעתשנינושלהספרדיות-וכמובן---ברחביה,
כבר---שלי.והפרובלמטיתהמחוקהשלך.והיוצרת

התבשיליםאתמאודאוהבשאבילךלאמורציתימזמן
אתהמהם.עולהאמתוריחניחוחריחשלך'הספרותיים

מתיךאלאסתם,פולקלוריותריוצרשלאהיחידאולי
ואבודאחרעולםודרךהחוויה.שלהמצרףבכוראותן
להעזיכוליםלאשאנחנומהלמצואמצליחאתהוגמור
מרגיששאנידרךמפלסאתהסביבנו.במוכרלראות
אהיהשחייבשנה.עשריםעשר-עודממתינהשהיא

(מארכיוןסופרולהיותלהמשיךארצהאםעליהלעלות
שנה,צוינהלא , 13.5התאריךסימוןאיןעדיין"גנזים",

השישים>בשנותשהמדוברלינראה
הספריםאת Iכמובןמפרשות,אינןאלההערות • 54

נרחבלפירושמסוימים.הנסיםרקמאיריםאלאהנדונים
שקד'ג.עייןמאוחרים.רגירושים"המאהב"שליותר
עמ' , 1985ירושלים, ,"העבריתבסיפורתגלאחר"גל
41 • 64 , 
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 :כדלהלןפרסיםהשנהיחולקואקו"םפרסיבמסגרת

 .שםבעילוםהמוגשותוספרותיותמוסיקליותליצירותם"אקופרסי . 1

וספרותיות.מוסיקליותיצירותפירסוםלעידודם"אקופרסי . 2

 .חייםמפעלעלולסופריםלמלחיניםהשופטיםפרסי . 3

 .השנההישגעלהשופטיםפרסי . 4

 .םיאקויפרסילתקנותבכפוף,הציבורבשיתוףהשנההישגעלהשופטיםפרסי . 5

ספרותייםפרסים

 .אחדכלש"ח 15,000נסןשםבעילוםהמוגשותליצירותפרסים 2א.
 .דפוסגליונות 3שלמינימליבשיעורלמחזהאוטלויזיהאולקולנועלתסריט . 1
לילדיםספרותכוללסוגמכלהספורת ,הפזמונאות ,השירהמתחוםליצירה . 2

 .לסיפורתדפוסגליונות-4ולשירהדפוסגליונות 2שלמינימליבשיעור ,ולנוער

כלש"ח 15,000לסךעדפרסים 3היצירה-פירסום_לעידודפרסיםב.
ולנוער).לילדיםספרות{כוללאחד

 .פזמוניםאושיריםקובץ . 1

 .הומורסקותקובץאוסיפוריםקובץ . 2

 .מערכוניםאומחזותקובץמחזה, . 3

נובלה.אורומן . 4
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לקבלוואפשרהמחייבהפרסיםבתקנותמפורטיםהמלאיםההגשהתנאי
 . 03-6841445 1טלמיטללאיריסלפנותניתןם- 11אקובמשרדי

בישראל.למוסיקהומו"ליםמחבריםקומפוזיטורים,אגודת
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